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g
nou equipament municipal: la sati
l’empresa sati feia més de dos anys que estava en concurs de creditors

E

l passat mes de juliol l’Ajuntament d’Alpens va adquirir

La fàbrica ha estat un edifici significatiu pel municipi ja que durant

els terrenys i les naus de l’antiga fàbrica SATI a través

40 anys va donar feina a una bona part de la població. Aquesta nova

d’una subhasta que estava pendent des del 2015. La com-

adquisició municipal obre noves propostes pel poble. De tot això

pra es va efectuar per un import de 80.000,00€, que s’havien re-

se’n podrà parlar en l’acte que tindrà lloc el pròxim diumenge 13 de

servat del pressupost extraordinari de 2016 per aquesta finalitat. El

novembre a partir de les 10 hores, on s’obrirà la fàbrica per a què

consistori ha estat vetllant tot el procés amb els agents concursals.

tothom la pugui visitar (difusió a través de cartells).

RETIRADA DELS PNEUMÀTICS
ABOCATS A LA FINCA DEL
COLOMER
l’abocament il·legal és de l’ordre d’uns 300 pneumàtics

més bibliobús a
alpens
augmenta la freqüència del bibliobús guilleries

A

partir d’aquest nou curs 2016-17 el bibliobús
Guilleries augmenta la seva freqüència al
municipi d’Alpens i passarà a oferir el servei

quinzenalment. Pel què fa a l’horari es manté el mateix:

s

dimecres de 10.30 a 13.00 h. Els dies previstos fins a final
d’any són els següents:
Octubre: 5 i 26

E

l passat divendres 21 d’octubre es va procedir a la retirada de
l’abocament il·legal d’uns 300 pneumàtics detectat pels Agents
Rurals a principis de juliol en el marge d’un camí que mena a

diferents camps de la finca del Colomer. Els agents van posar el fets en
coneixement de l’Ajuntament i de la Fiscalia Provincial de Barcelona junt
amb d’altres abocaments ocorreguts a la Catalunya Central. A mitjans
d’agost l’Agència de Residus de Catalunya va requerir a l’Ajuntament que
gestionés la seva retirada a través d’un gestor de residus autoritzat i ferse càrrec del seu cost atès que no s’ha trobat cap pista per poder identificar-ne l’autor.

Novembre: 2, 16 i 30
Desembre: 14
Aquests increment de servei es deu a una major disponibilitat del Bibliobús Guilleries arran de la inauguració del nou Bibliobús Puigdon que oferirà servei als
municipis del Brull, l’Esquirol, Lluçà, Muntanyola, Perafita, Prats de Lluçanès, Santa Eulàlia de Riuprimer, Tagamanent, Tavèrnoles, Viladrau i Vilanova de Sau.

OCTUBRE
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continua la FORMACIÓ
PEL CURS 2016-2017

V

AQUEST MES D’OCTUBRE HAN COMENÇAT LES
ACTIVITATS DIRIGIDES A TOTS ELS PÚBLICS

S

’han posat en marxa les noves propostes de
formació al municipi. El 5 d’octubre es va iniciar el curs de dietètica i nutrició de manera

quinzenal fins l’11 de gener. En aquest curs els alumnes podran aprendre com millorar els seus àpats del dia a dia d’una
manera més personal i adaptada al seus objectius personals
(esport, baixar o augmentar el pes...).
A partir del 22 d’octubre, també en format quinzenal, tindrà
lloc l’English Breakfast al Casino d’Alpens. Seran sessions on
els assistents podran practicar el seu nivell d’anglès dialogant de manera distesa tot compartint l’esmorzar.
També s’ha pogut mantenir el curs de català de nivell intermedi (B2) amb la col·laboració del Consorci del Lluçanès; va
començar el passat 4 d’octubre amb sis alumnes i s’allargarà
fins el 24 de gener de 2017.
I juntament amb l’Associació de Mares i Pares de l’Escola la
Forja s’està intentant muntar un curs setmanal d’anglès per
adults els dijous. Podeu trobar informació als cartells que
estan penjats.

LA COMARCA DEL LLUÇANÈS
ES CREA LA COMISSIÓ QUE HA DE FER LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE LA COMARCA DEL LLUÇANÈS

D

es del passat juliol la Comissió de Governació del

d’alcaldes del 26 de juliol de 2016. A diferència del Moianès, la

Parlament de Catalunya ha designat la ponència

tramitació de la llei es farà pel procediment de ponència conjun-

que ha d’elaborar la proposició de llei per crear la

ta, un sistema que permet treballar més a fons el nou model de

nova comarca. Aquesta ponència està formada per: Marta Pascal

comarca que es vol.

i Adriana Delgado (Junts pel Sí), Lluís Rabell (Catalunya Sí que
es Pot), Eva Martínez (PSC), Alberto Villagrassa (PP), Joan Garriga

La delegada Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalu-

(CUP) i Joan García (Ciutadans). Fins ara no hi ha un calendari de

nya Central, Laura Vilagrà , va estar present en l’última trobada

treball fixat ni cap termini sobre la taula, tot i així, aquest fet sig-

de regidors i alcaldes del Lluçanès que va tenir lloc a Olost l’1

nifica un avenç més perquè el Lluçanès pugui esdevenir comarca.

d’octubre. En aquesta trobada es van exposar, per part dels representants polítics al Consorci del Lluçanès, els projectes que
s’estan portant a terme a nivell de territori i com estan avançant

La consulta realitzada el juliol del 2015 en els tretze municipis

en la línia marcada des del canvi de constitució del Consorci.

va donar uns resultats de vuit poblacions a favor i cinc en con-

Vilagrà també va exposar la situació actual en el procés de la co-

tra, però tots els alcaldes i alcaldesses s’han mostrat favorables

marca i va poder escoltar les propostes dels diferents alcaldes i

a treballar conjuntament, com es va mostrar en el comunicat

regidors presents.

OCTUBRE

L'estenedor28

2 0 1 6

activitats d’estiu
poesia i música han estat les protagonistes

E

l passat 18 d’agost es va commemorar el 80è
aniversari de la mort del poeta Federico García
Lorca amb un acte a l’Església d’Alpens. L’activitat

es va centrar en una lectura de poemes de l’autor, per part de voluntaris del poble, amb música relacionada amb l’obra de Lorca.
La mateixa setmana, el dissabte 20 d’agost, Claudio Gabriel Sanna va oferir un concert a la sala del Casino per presentar el seu
nou disc “Altres paraules”. El cantautor alguerès ha ofert altres
concerts al Lluçanès gràcies al lligam amb el músic perafitenc
Josep Maria Cols i la seva formació musical.

FESTA MAJOR

I, per acabar, el dissabte 10 de setembre va tenir lloc a la Plaça
Major un sopar més o menys improvisat, d’aquests que tothom
porta menjar i beure per compartir, amb l’excusa d’acomiadar

CINC DIES D’ACTIVITATS PER A TOTS ELS GUSTOS

l’estiu, rebre l’inici del nou curs escolar i esperar la imminent
Festa Major.

E

l final del setembre marca unes dates
senyalades: la Festa Major. Com cada
any hem pogut gaudir de tot tipus d’ac-

tes relacionats amb la tradició, la festa i també la cul-

B

tura. Amb la col·laboració de tots, Comissió de Festes,
voluntaris i patrocinadors, s’ha pogut realitzar un dels
grans esdeveniments del municipi.
Durant l’estiu la parella de Gegants d’Alpens, Damià i
Cosmeta, van ser restaurats per l’Anna Viñas i el Marc
Reina i els vam poder lluir el diumenge durant la Dansa
Alpensina i el dimarts a la sortida de la Missa.

BREUS

s

Actuacions a l’Escola i a la Fàbrica Vella

4

Borsa de treball a la llar d’infants

S’ha comprat una caseta metàl·lica per desar les eines de l’hort

A finals del mes d’agost va convocar-se un procés selectiu per

de l’Escola i s’ha instal·lat una pica a la Fàbrica Vella que anirà bé

constituir una borsa de treball de monitor/a a per la llar d’in-

per rentar estris de cuina o el què convingui quan es fan àpats

fants en previsió de la substitució per permís d’embaràs i poste-

populars o activitats que ho precisin.

rior maternitat de la monitora.

Així mateix, també s’ha deixat instal·lat permanentment el servei

Finalitzat el procés selectiu, de les dotze aspirants, dues van ser

de wi-fi a la Fàbrica Vella de l’operadora Priona que fins ara

excloses per no acreditar els requisits per participar en el procés

només estava en servei durant els dies de la Fira.

i una va ser exclosa per no presentar-se a l’entrevista; les nou
candidates restants formaran part de la borsa de treball en l’or-

7

xifra de població 2016 i festes locals 2017

dre determinat per la puntuació obtinguda en la fase de concurs.

El ple de l’Ajuntament del passat 27 de juliol de 2016 va aprovar,

El passat dilluns 24 d’octubre, es va incorporar al lloc de treball

entre d’altres, la xifra de població de l’any 2016: 294 habitants

de monitora de la llar d’infants la Judit Sabaté que és la primera

i el calendari de festes locals per al 2017: dimarts, 28 de febrer

de la borsa, per substituir a l’Emi Ribera que està de permís des

(Carnestoltes) i dimecres, 27 de setembre (Festa Major).

del 28 d’octubre i fins que procedeixi la seva reincorporació.
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activitats per a la gent gran
es planifiquen activitats al municipi per a l’envelliment actiu

C

om cada any es va celebrar la Festa de la Gent Gran
d’Alpens. El passat 3 de setembre, van compartir un
dinar de germanor a la Fàbrica Vella amenitzat amb

una actuació musical com a homenatge a totes les persones jubi-

j

lades.
El dimarts 18 d’octubre, des de l’Associació de Jubilats i Pensionistes
d’Alpens, es va organitzar una sortida a Cardona i Solsona. Durant
el matí es va poder visitar el nucli medieval de Cardona i també la
muntanya de sal, amb un recorregut per les galeries del seu interior.
Al migdia van poder dinar a Solsona i fer una visita a tot el centre
històric.
Dins la Xarxa d’Espais de Dia del Lluçanès (XED), s’ha proposat un
calendari d’activitats per a la millora de la qualitat de vida de la
gent gran. Les activitats es divideixen en tres àmbits: memòria activa, gimnàs i activitat física i formació. Aquestes activitats estan
dirigides a persones de més de 60 anys i començaran el 10 de novembre. Aquesta informació fou enviada per correu als domicilis i
els interessats van poder assistir a la reunió informativa del passat dimarts 25 d’octubre a les 5 de la tarda al Casal Municipal per
valorar les necessitats reals de cadascú.

AGENDA

29

D’OCTUBRE
Dissabte
19.00H A LA
FÀBRICA VELLA

30

D’OCTUBRE
DIUMENGE
19.00H A LA
FÀBRICA VELLA

13

de novembre
DIUMENGE
10.00H A LA
FÀBRICA SATI

preparant la fira
del jovent 2017

REUNIÓ
PESSEBRE VIVENT

LA SATI:
PASSAT, PRESENT I FUTUR

Comencem a pensar amb la fira que

Per a tothom que vulgui participar.

Portes obertes a la fàbrica SATI i

volem: vine i digues la teva.

esmorzar popular. Seguidament, espai
de debat participatiu a la Fàbrica Vella.

horaris

g

SECRETARIA DE L'AJUNTAMENT

p

CONSULTORI MÈDIC

matins de 9'00 a 14'30 (excepte dijous)

DILLUNS de 16 a 17h

tardes de dilluns de 16'00 a 19'30 hores

DIVENDRES de 9 a 10h
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