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FESTA DELS 50 ANYS DE L’ESCOLA LA FORJA

C

limatològicament parlant, el dia 27 d’octubre passat
no va acompanyar gaire però això no va ser cap impediment perquè la festa de commemoració dels 50
anys de l’Escola d’Alpens fos tot un èxit, en un dia ple d’activitats repartides entre els locals municipals de la Fàbrica Vella
i de l’antiga fàbrica SATI.
La celebració va començar amb una trobada de gegants, capgrossos i grallers que van precedir l’esperada actuació del
grup d’animació infantil “El Pot Petit”. Abans del dinar popular
va tenir lloc l’acte institucional amb la inauguració de l’exposició, els parlaments de l’alcaldessa, del regidor d’Educació,
del primer mestre i director Joan Crespo, de l’actual mestra i
directora Meritxell Pujol i de les representants del Govern de
la Generalitat Dolors Cullell, directora dels serveis territorials
d’ensenyament a la Catalunya Central i Alba Camps, delegada
del govern a la Catalunya Central de la qual reproduïm el seu
escrit al llibre d’honor de l’Ajuntament:

“

És un honor signar aquest llibre com a delegada del
Govern a la Catalunya Central.
I més fer-ho en un dia tan especial per Alpens: el 50è
aniversari de l’escola la Forja. Ha sigut un gran honor
compartir aquest dia amb vosaltres, per molts més
anys d’aquesta fantàstica escola en aquest esplèndid
municipi, perquè segueixi essent el motor que dóna
vida a Alpens.
Us animo a seguir treballant per un municipi,
una comarca i un país on l’educació de qualitat i
excel·lent sigui la norma, sota el principi de la igualtat
d’oportunitats, la sostenibilitat, la justícia i la llibertat.
Una abraçada,
27/10/2018
Alba Camps, Delegada del Govern

Fotografies de Lluís Suriñach (wwww.dalpens.cat)

També reproduïm la fotografia de grup d’una part dels
aproximadament 300 assistents que van retrobar-se amb
antics mestres i companys d’escola per recordar anècdotes
i veure’s en les fotografies antigues. La festa va acabar amb
els Jocs Gegants de Fefe i Companyia i el concert d’artistes
locals.

Des de l’Ajuntament volem agrair la feina feta per la comissió
organitzadora i felicitar-los pel resultat. Finalment apuntar
que per concloure aquest aniversari de l’Escola, estan pendents de concretar una xerrada o conferència relacionada
amb temes educatius i la visita del Conseller d’Educació
Josep Bargalló i Valls.

Com a record de la de la trobada es va regalar un buff a tots
els alumnes i ex-alumnes i la resta d’assistents van poder
comprar-lo per col·laborar amb la festa. Si algú es va quedar
sense encara el pot adquirir a l’Ajuntament.

Al blog “Gent d’Alpens” de Lluís Suriñach, podeu
trobar més informació i veure fotografies de l’acte.
www.dalpens.com/2018/10/alpens-laforja.html
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MUR DEL RAMAL

E

l passat 30 de novembre van finalitzar les obres de
“Reconstrucció del mur de contenció del carrer
Ramal en el sector del parc infantil” adjudicades
al contractista Obres i Paviments Bou, S.L. per un import
de 48.236,65 € que han estat finançades al 100% per la Diputació de Barcelona a través de les Meses de Concertació
(26.096,07 €) i del Programa Complementari de Suport Integral al Desenvolupament Local (22.140,58 €).
Un informe tècnic aconsellava actuar amb urgència davant
la possibilitat de col·lapse de la paret de rocs que presentava desploms importants i esquerdes que avisaven d’una
degradació imminent i que degut a les pluges dies havia accentuat la seva inestabilitat.
Per aquest motiu es va contractar i executar la part estructural de l’obra i s’ha deixat per una segona fase el revestiment del formigó amb pedra.
Així mateix, atesa la proximitat de l’estació transformadora
i del pas de línies elèctriques pel mur, es va demanar a la
companyia subministradora Endesa que proposés les millores tècniques per endreçar-ho. L’actuació ha culminat amb
el soterrament de dues línies de baixa tensió que fins ara
anaven en part aèries i en part adossades al mur dins un
tub de plàstic.

5A TROBADA DE CASALS DE LA GENT GRAN
Els participants es van trobar al Local Social de la Gent Gran
i allà van poder apuntar-se a les diferents activitats que
s’oferien: caminada fins a l’ermita de Sant Sebastià, visita
a l’església parroquial, la cripta i el Museu Rocaguinarda de
Terrissa dels Països Catalans, visita del celler de Ca l’Andreu,
dels puzles de Can Capdevila, les eines i estris restaurats de
Cal Noi Xic o bé participar d’unes quantes tirades de bitlles.

E

l passat dissabte 20 d’octubre es va celebrar la
cinquena trobada dels casals i associacions de gent
gran dels municipis del Lluçanès. Aquest any el
Casal d’Oristà va ser l’amfitrió i va aplegar prop de 120 persones procedents d’Alpens, La Torre d’Oristà, Olost, Perafita,
Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu
del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra i Sobremunt.

A les 2 del migdia, després de fer la foto de grup, van entaular-se per dinar i fer un sobretaula amb ball.
Aquesta trobada és organitzada per les juntes directives
de les associacions de la gent gran de Sant Boi de Lluçanès,
Alpens, Sant Bartomeu del Grau, Perafita, Olost, Oristà, la
Torre d’Oristà i Sant Feliu Sasserra, amb la col·laboració
de la directora del Centre de Dia Bona Sort de Prats de
Lluçanès, així com el suport del Consorci del Lluçanès.
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ADHESIONS AJUNTAMENT D’ALPENS:
ADHESIÓ COM A SOCI COL·LABORADOR A LA COOPERATIVA CUIDEM LLUÇANÈS, SCCL.
Per acord del ple del 17 d’octubre de
2018 l’Ajuntament d’Alpens es va adherir com a soci col·laborador de la
cooperativa Cuidem Lluçanès SCCL que
va ser presentada aquí a Alpens el passat 30 de juny a la Fàbrica Vella.
Tal com consta en els seus Estatuts:
“L’objecte d’aquesta societat cooperativa és oferir serveis i acompanyament
a persones i organitzacions, serveis
de la llar i tasques de neteja, així com
tenir cura dels socis, a la llar i en les
organitzacions, donant un servei de
qualitat i personal que cobreixi les
seves necessitats.

Aquest objecte es farà mitjançant el
desenvolupament de les següents activitats:
a) Cobrir necessitats del territori a
través de serveis professionals de
qualitat.
b) Permetre als professionals portar a
terme les seves iniciatives i projectes a
traves del desenvolupament personal i
de la cooperació amb altres.
c) Així com el desenvolupament de les
activitats necessàries per a l’increment
de la informació, la formació i la defensa dels drets dels consumidors i usuaris.”

El 6 de juliol es va realitzar l’assemblea constitutiva de la cooperativa
Cuidem Lluçanès i en el mateix acte
es va aprovar, per unanimitat entre
els socis fundacionals, els Estatuts, la
composició del Consell Rector, la representació per a realitzar els tràmits
pertinents per la constitució i registre
de la cooperativa i la pròpia constitució
de Cuidem Lluçanès.
Al seu web www.cuidemllucanes.
cat podeu consultar els serveis que
ofereixen, com contractar-los i, si és el
cas, com fer-vos-en socis.

ADHESIÓ AL PROTOCOL D’OCI NOCTURN A PROPOSTA DE L’ENTITAT “LA FETILLERA”
Des del col·lectiu feminista del
Lluçanès “La Fetillera”, s’està col·laborant en l’elaboració d’un protocol d’oci
nocturn en relació a la problemàtica
d’agressions per gènere en activitats
lúdiques amb gran afluència de persones. Aquest protocol s’està elaborant
juntament amb el Consell Comarcal
d’Osona amb l’objectiu d’implementar-lo al tot el territori del Lluçanès.
L’objectiu del protocol és evitar i atendre qualsevol cas d’agressió, tocaments o assetjaments per qüestions

de gènere en espais d’oci nocturn públics, com podrien ser un concert de
festa major o una discomòbil.
El ple de l’Ajuntament d’Alpens del
passat 17 d’octubre va acordar donar
suport al protocol d’oci nocturn en
relació a la problemàtica d’agressions
per gènere en activitats lúdiques amb
gran afluència de persones i que impulsa el col·lectiu feminista del Lluçanès i
aprovar l’aplicació d’una primera fase
del mateix que consisteix en difondre
una falca sonora en els concerts i es-

pectacles nocturns amb el contingut
“Aquest és un espai lliure d’actituds
racistes, masclistes i LGTBIfòbiques.
En cas de ser víctima o detectar assetjaments, tocaments i/o agressions,
adreça’t al personal de l’organització”.
Aquest mateix missatge es farà constar
en els diferents cartells, fulletons o
anuncis dels esdeveniments on també
hi haurà d’haver cartells amb els telèfons d’emergència bàsics (mossos,
agressions masclistes, etc.)

ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ CAMÍ RAMADER DE MARINA. DE LA CERDANYA AL PENEDÈS
El ple de l’Ajuntament del passat 11 de
desembre va acordar l’adhesió del municipi d’Alpens com a membre de ple
dret de l’Associació Camí Ramader de
Marina. De la Cerdanya al Penedès.
La ruta del Camí ramader de Marina
fa aproximadament 200 quilòmetres i

passa per més d’una cinquantena de
municipis. És voluntat de l’Ajuntament
d’Alpens, com a municipi per on passa
la ruta, contribuir a potenciar el projecte del Camí ramader de Marina de
la Cerdanya al Penedès i treballar per
potenciar el patrimoni històric, cultu-

ral i ambiental d’aquest camí, per tal de
convertir-lo en un recurs de desenvolupament econòmic i turístic local, tot
participant en les accions de l’associació Camí Ramader de Marina de la Cerdanya al Penedès.

ADHESIÓ A L’ALIANÇA EDUCACIÓ 360
La Diputació de Barcelona, la Federació
de Moviments de Renovació Pedagògica
de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill
impulsen l’Aliança Educació 360.
L’Aliança Educació 360 es proposa com
a repte que tothom tingui més i millors
oportunitats educatives en tots els
temps i espais de la seva vida i connectar l’educació i els aprenentatges entre
el temps lectiu i el no lectiu així com

entre els diversos àmbits educatius.
Es proposa que l’accés a noves oportunitats educatives es faci amb equitat,
sense exclusions, i que cada persona
construeixi el seu propi itinerari vital.
L’Aliança Educació 360 està oberta a
la incorporació d’ens locals, centres
educatius, entitats del lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de
Catalunya així com centres de recerca,

organitzacions professionals i ciutadania compromesa amb la innovació educativa.
L’Ajuntament d’Alpens ha aprovat l’adhesió a l’Aliança Educació 360 així com
la promoció del desenvolupament
de projectes d’Educació 360 al nostre municipi a través del Consorci del
Lluçanès.

D E S E M B R E

2 0 1 8

SOPAR GROC

E

l passat 1 de setembre de 2018 un grup de veïns i
veïnes d’Alpens van organitzar un sopar groc a l’antiga Fàbrica Sati per recollir fons per la caixa de solidaritat en favor de les causes dels presos i exiliats polítics.
Vam reunir-nos 303 comensals i es van recollir 5.705,00 € que
es van entregar a l’Associació Atenes de Juristes pels Drets
Civils.
Durant la tarda es va habilitar un espai per escriure cartes
destinades als presos i exiliats polítics, els artistes locals
van amenitzar la trobada amb un concert i, abans de servir
el sopar, va haver-hi els parlaments dels convidats següents:
· Teresa Jordà Rovira, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya
· Miquel Buch Moya, conseller d’Interior de la Generalitat de
Catalunya
· Joan Rovira i Rosa Vergés, pares de Marta Rovira, secretària
general d’Esquerra Republicana de Catalunya
· Bernat Asensio, fill de la consellera Meritxell Borràs
· Laura Masvidal, esposa del conseller d’Interior Joaquim Forn
· Joaquim Jubert, membre de l’Associació Atenes de Juristes
pels Drets Civils
· Joaquim Arnau, representant de l’ANC - Assemblea Nacional
Catalana
· Núria Vila, representant d’Òmnium Cultural
· Maria Xinxó, periodista
· Ada Perellada, cuinera
· Jordi Pesarodona, pallasso
La majoria d’ells van signar al llibre d’honor de l’Ajuntament
d’Alpens i a continuació transcrivim els seus escrits:
“És un honor tornar a Alpens i passar una bona estona amb
tots vosaltres.
És trist però que sigui per un “sopar groc” que reclama
la llibertat dels presos polítics. Per mi també ho és, atès
que sóc Conseller d’Interior perquè en Quim Forn està
injustament empresonat, amb altres membres del Govern
els “Jordis” i el MHP Puigdemont. Tots ells empresonats per
un estat que persegueix la democràcia.
Per a ells i elles, els presos i les preses, i exiliats i exiliades
treballem per la seva llibertat, però treballem per la
llibertat del nostre país.
Catalunya serà lliure!”
1/9/2018
Miquel Buch Moya,
Conseller d’Interior

L'ESTENEDOR34

“Venir a Alpens és sempre un honor, sempre!! Ser-hi avui, al
costat de 300 comensals per fer costat als nostres presos
i exiliats, no és només un honor, és un plaer i un autèntic
orgull.
Aquest és un poble valent, un poble alçat, batallador i
compromès, Alpens és un poble de forjadors, i els forjadors
són gent ferma.
Aquest és un país calcat al caràcter dels alpensins i les
alpensines, un país que pot perquè vol, un país que aspirem
a veure lliure, just i pròsper.
El sopar groc d’Alpens és l’exemple viu de la constància
i la fermesa d’un poble, el català, que pacíficament i
cívicament, farà del patiment dels nostres presos i exiliats,
un motiu més per assolir la victòria definitiva.
Nosaltres som el puny alçat de la paraula, som la veu dels
nostres avantpassats, som un poble que camina ferm i que
segueix escrivint la seva història, una història de llibertat i
de moltíssima dificultat.
Visca Alpens!!
Visca la Terra!!
Com a Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació desitjo tornar a Alpens i ajudar i contribuir
a fer encara més gran aquest preciós enclavament del
Lluçanès.”
1/9/2018
Teresa Jordà Rovira, Consellera d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació
“No és el primer llibre d’honor que signo, malauradament el
punt greu en el qual es troba el país ha fet que hagi d’anar
als actes a donar la cara i a posar veu a qui han tancat,
represaliat i volgut silenciar, sense adonar-se que darrere
un representant del poble hi ha el poble. Anirem on calgui i
ho repetirem els cops que calgui.
Gràcies per tant! Des de les institucions: dignitat. Des del
carrer; des de les places: determinació.
Sempre al servei del poble!”
1/9/2018
Laura Masvidal
“El fil groc de la solidaritat ens uneix. Ho diu en Jordi
Cuixart. En aquest sopar groc que heu fet a Alpens, la
solidaritat hi és present, en cada groc d’aquest meravellós
arròs. Les verdures dels veïns, els bolets dels boletaires, el
bon fer de la Rosa i l’espai meravellós per aquest objectiu
que ens uneix.
Justícia i llibertat.”
1/9/2018
Ada Parellada

Al blog “Gent d’Alpens” de Lluís Suriñach, podeu trobar més informació i veure fotografies de l’acte.
www.dalpens.com/2018/09/alpens-sopar-groc
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“Gràcies Alpens per aquesta rebuda fantàstica!
Qualsevol iniciativa és bona per seguir treballant per la
consolidació de la República Catalana!
Aconseguir tenir més participants en el sopar groc que
habitants té Alpens ens fa molt i ens ajuda a consolidar
aquesta república!
Força, seguim, i d’aquí a un temps ens retrobem a Alpens
amb llibertat.
Salut, República i pallassos!!”
1/9/2018
Jordi Pesarodona,
pallasso

“Gràcies per l’oportunitat de tornar a Alpens, no com a
parella d’una filla d’Alpens, sinó per presentar l’Associació
d’Atenes de Juristes pels Drets Civils a un sopar groc.
Un privilegi immens acompanyat de familiars de presos
polítics, dels consellers Buch i Jordà, dels amics Ada
Perellada i Jordi Pesarodona i tants assistents al sopar
que són amics des de fa molts anys. Alpens municipi de la
República Catalana i exemple de feina ben feta, d’integració
i tolerància.
Salut i República, visca Catalunya i Alpens.”
1/9/2018
Quim Jubert

“Amb tot l’agraïment a Alpens, un poble capaç de reunir
més gent en el sopar que habitants té.
Amb la fermesa que ens demostreu, amb el vostre exemple
de dignitat, amb la perseverança que manteniu, ens
demostreu que només aconseguirem aturar la injusta
repressió que pateixen els nostres presos i exiliat, amb el
vostre exemple també farem la República Catalana.
Lliure i socialment justa.
Moltes gràcies a tots.”
1/9/2018
Joaquim Arnau

“Mai hauria pensat que algun dia signaria el llibre d’honor
d’un ajuntament. El motiu és aquest moment crucial i
transcendental que estem vivint al país, un moment que
queda retratat al meu primer llibre “Jo també porto el llaç
groc”.
Em sento privilegiada per haver-lo pogut fer, per poder
denunciar ben fort la injustícia dels empresonaments i de
l’exili forçat. Per poder demostrar la dignitat que hi ha a
totes les persones que porten el llaç groc. I per donar un
missatge d’esperança.
Gràcies Alpens per convidar-me i espero tornar ben aviat.”
1/9/2018
Maria Xinxó

FARMACIOLA

A

principis de l’any 2018 l’Ajuntament va sol·licitar al Departament de Salut l’autorització per
a la instal·lació d’una farmaciola al municipi
d’Alpens d’acord amb el procediment establert
pel decret 253/1993, de 8 d’octubre, pel qual s’estableix
el procediment d’autorització i règim jurídic de les farmacioles, per aquells nuclis de població que ho precisen
per raó de llunyania o dificultat de comunicació respecte
d’una oficina de farmàcia.
Per facilitar-ne la instal·lació, l’Ajuntament va oferir el local municipal situat a la planta baixa del Casal Municipal
de la Placeta que fa anys que està buit i en desús després
que el consultori mèdic que l’ocupava es traslladés a la
seva ubicació actual. Aquesta cessió serà gratuïta per a
l’adjudicatari que haurà de fer-se càrrec del manteniment
i neteja del local i del cost dels subministraments d’aigua,
llum i gas.
Un cop admesa a tràmit la sol·licitud, la Direcció General
d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària ho publicà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
tauler d’anuncis del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona per tal que els farmacèutics interessats poguessin
presentar-se per ostentar-ne la titularitat. A més també
es notificà personalment als titulars de les tres farmàcies
de l’Àrea Bàsica de Salut de Sant Quirze de Besora: Montesquiu, Sant Boi de Lluçanès i Sant Quirze de Besora. Dels
tres, s’hi van interessar i van presentar sol·licitud la Sra.
Núria Utgés Gabarró, titular de la farmàcia de Montesquiu
i la Sra. Montserrat Macià Pou, titular de la farmàcia de
Sant Boi de Lluçanès.
Una vegada valorades les dues propostes el Departament
de Salut va autoritzar la instal·lació de la farmaciola al
local de la Placeta, 2 i va establir l’ordre de prioritats entre les farmacèutiques sol·licitants: en primer lloc la Sra.
Núria Utgés Gabarró de la farmàcia de Montesquiu i, en
segon lloc, la Sra. Montserrat Macià Pou de la farmàcia de
Sant Boi de Lluçanès.
Així mateix, va establir l’horari d’atenció al públic que
serà:
HORARI
Dilluns de 15.30 h a 18.30 h
Dimarts i dijous de 09.30 h a 12.00 h
Divendres de 9.00 h a 12.00 h
Aquests dies la farmacèutica Núria Utgés està tramitant
l’acceptació de la farmaciola davant de la Generalitat i
s’està fent càrrec de la posada a punt del local per iniciar
la prestació del servei dins el primer trimestre de 2019.
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CURSOS I TALLERS

Taller dels records de la gent gran

Mandala realitzat a la Presentació del Cercle de Dones

TALLER D’ENVELLIMENT ACTIU I
RECORDS DE LA GENT GRAN

PLA IGUALTAT: BALLS LLATINS I
CERCLE DE DONES

Des del 5 d’octubre de 2018 i fins el 28 de juny de 2019 està en
marxa el programa envelliment actiu consistent en les sessions de psicomotricitat cada dijous i els dimarts s’alternen
el taller de memòria i les rutes saludables que són les caminades conjuntes amb el grup de Sant Agustí de Lluçanès.

El dia 18 d’octubre vam inaugurar el taller de Balls llatins
amb una gran quantitat d’alumnes del municipi, un total de
29 persones de totes les edats, es reuneixen cada dijous a la
Fàbrica Vella per, de la mà de la Gilda Morian, aprendre els
passos dels balls més populars de llatinoamèrica. Val a dir
que aquest taller, seguit pel Curs de Cuina Vegetariana, ha
batut el record d’assistència de tots els realitzats fins ara.

Com a complement del programa d’envelliment actiu que es
presta des del Consorci del Lluçanès, l’Ajuntament ha ofert
un taller de records de la gent gran que es troba cada dimecres a la tarda entre les 16.00 i les 17.30 h a l’Ajuntament
per passar una estona plegats i recordar l’origen dels noms
de les cases del poble. El taller segueix un treball original
de la Pepeta de Cal Pei i vol fer una aportació a la divulgació
històrica de cases i carrers. Hi participen una desena de
veïns i veïnes.

El passat 11 de novembre va tenir lloc la presentació del
nou taller Cercle de Dones dirigit per la Marta Vila i, com a
resultat, en va sortir un grup de 10 persones interessades
a realitzar-lo. El taller, que començarà el 22 de desembre
i finalitzarà el 6 d’abril, té com a objectiu aprofundir en el
coneixement personal a través del Moviment Vital, de l’experimentació i de la connexió amb l’energia femenina.

CATALÀ
Del 5 de novembre a l’11 de febrer s’està fent un nou curs de
català de nivell intermedi, B2, al Casal Municipal. Al curs, de
20 hores de durada, hi assisteixen un total de 6 alumnes i
està finançat en part per l’àrea d’Educació del Consorci del
Lluçanès.
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DIGITALITZACIÓ ACTES DEL PLE

A

finals del mes de juny la Diputació de Barcelona va
lliurar a l’ajuntament les actes del ple de l’ajuntament d’Alpens que es van digitalitzar l’any 2017.
Aquesta acció s’emmarca en els serveis i recursos que promou la Xarxa d’Arxius Municipals, coordinada per l’Oficina de
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i formada
actualment per 227 arxius municipals. L´actuació s´emmarca
dins del programa de digitalització d´actes municipals que
es porta a terme dins de la Xarxa d´Arxius Municipals de la
Diputació de Barcelona.
Aquest programa de digitalització té com a objectius la conservació, l’accessibilitat i la difusió de les actes del ple municipals, considerada la documentació essencial dels ajuntaments, tant per facilitar-ne el seu ús en la gestió interna de
l’ajuntament com per a la consulta i recerca històrica dels
usuaris externs (investigadors i ciutadans en general).
Les actes del ple municipal recullen els acords polítics i
l’activitat diversa dels ajuntaments en totes les competències que tenen encomanades i per aquesta raó testimonien
l’evolució i les transformacions històriques i recents dels
nostres pobles i ciutats.
Pel que fa a Alpens, s’han digitalitzat un total de 2.313 actes que ocupen 4.167 pàgines a les quals s’hi podrà accedir

V

FESTES LOCALS 2019 I XIFRA DE POBLACIÓ 2018

El ple de l’Ajuntament del dia 18 d’abril va aprovar el calendari
de festes locals per al 2019: dimarts, 5 de març (Carnestoltes)
i divendres, 27 de setembre (Festa Major).
El ple de l’Ajuntament del 14 de juny va aprovar la xifra de
població a 1 de gener de 2018: 273 habitants.

)

MENCIÓ ESPECIAL
ALS III PREMIS
MÓN RURAL

L’Ajuntament d’Alpens ha
rebut la menció especial
“Món Rural de Patrimoni Rural en Micropobles
2018” pel projecte “Ruta
de la Forja d’Alpens Trobada Internacional de Forjadors” que havia presentat a
la convocatòria dels III Premis Món Rural 2018 que entrega la
Fundació del Món Rural.

informàticament sense haver de consultar la documentació
original, preservant-la així de la seva manipulació i garantint,
alhora, la seva conservació permanent.
A més, aquestes actes han estat incorporades al portal Arxius Municipals Digitals www.diba.cat/amd desenvolupat des
de l’Oficina de Patrimoni Cultural que permet la consulta de
manera conjunta de les actes de diferents municipis, exceptuats els darrers 50 anys per raons de protecció de dades.
El període cronològic que abasten les actes digitalitzades
d’Alpens va de 1896 a 2015. Estan digitalitzades per tipus
d’acta, —ordinària o extraordinària—, i per cada sessió.
També s’ha fet versió digital de cada un dels llibres sencers.
A partir de 1991 és possible fer una cerca per paraules, donat que les actes deixen de ser manuscrites per passar a ser
mecanografiades. En els propers anys s’anirà completant el
procés de digitalització de les actes de la totalitat dels municipis adherits a la Xarxa d´Arxius Municipals de la Diputació
de Barcelona.
En conclusió, aquesta acció garanteix la conservació i l’accessibilitat de la memòria documental d’àmbit local, possibilitant a partir d’ara la seva difusió per mitjans telemàtics al
conjunt de la ciutadania.

ESTUDI COMPARTIT I
TÈCNIC DE JOVENTUT

E

ls alumnes de primària i secundària poden assistir
els dimecres a la tarda de les 18:30 a les 20:00 h
al Casal Municipal al servei d’estudi compartit on
una monitora els ajuda amb les tasques escolars, la preparació d’exàmens i treballs, etc.
El servei va començar el passat 24 d’octubre i, de moment,
hi assisteixen 7 alumnes. Té un cost de 5€ mensuals per a
les famílies i s’ofereix amb la col·laboració del Consorci del
Lluçanès.
Després de les festes de Nadal també s’incorporarà un tècnic/a de joventut compartit amb d’altres municipis, gestionat entre el Consell Comarcal d’Osona i el Consorci del
Lluçanès, amb una dedicació de 2 h/setmanals els dilluns a
la tarda, per atendre les demanes o necessitats plantejades
pels joves del municipi.

ACTIVITATS DE NADAL
> 6a Mostra de Pessebres populars a la finestra

> Cantada de Nadales pels alumnes i mestres de
l’Escola La Forja

Del 8 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019
Podeu recollir el plànol i les butlletes de votació a l’Ajuntament, a
l’antiga fàbrica SATI, i a Cal Jolis, Ca la Glòria i el Casino.

> Gran Pessebre a l’antiga Fàbrica SATI
Creació de Filemon Correa
Del 8 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019

Divendres, 21 de desembre de 10.00 a 11.00h, pels carrers del poble.

> Lectura de Poemes “Quatre versos de Nadal”
Diumenge, 23 de desembre, a les 20.00 h, al Casino.

> Valors UP: Viu l’Esport
Dijous, 27 de desembre, a la Fàbrica Vella

Horari de visites:

De 10:00 a 11:00: Zumba Kids

Dissabtes d’11.00 a 13.30 i de 16.00 a 19.00 h.

D’11:30 a 12:30 h: Acrosport

Diumenges i dia de Sant Esteve, de 10.00 a 14.00 h.

De 15:30 a 17:30 h: Tir amb arc

Per a més informació: telèfons 679.698.494 (Filemón)

Veure programes a part

o 679.128.153 (Gloria)

> Concert de la Banda de Música de l’Escola La Forja
Dimarts, 18 de desembre d’11.30 a 12.30h, pels carrers del poble.

> Cavalcada de Ses Majestats Els Reis d’Orient (*)
Dissabte, 5 de gener de 2019, a les 19.00 h, a la Carretera de Berga i
el Casino.

(*) Els pares i mares amb fills fins a 10 anys, podeu contactar amb els joves de
la Comissió de Festes o passar per l’Ajuntament fins el 27 de desembre de 2018.

=
Us recordem que els horaris d’atenció al públic a la secretaria de l’Ajuntament
pel període de Nadal seran de 9 a 14 hores els dies:
Dilluns dia 24 i dijous dia 27 de desembre de 2018
Dimecres dia 2, dijous dia 3 i divendres dia 4 de gener de 2019
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