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homenatge a les dones d’alpens
MOLT DE PÚBLIC DURANT tot EL CAP DE SETMANA PER CELEBRAR EL DIA DE LA DONA I 2ª FIRA D’INTERCANVI I SEGONA MÀ

D

urant el cap de setmana del 4 i 5 de març es van cele-

aquest Estenedor), es fa un repàs a totes les dones alpensines que

brar els actes del Dia internacional de la Dona i una nova

ja no hi són i han deixat petjada a la vida del poble. Un acte molt

edició de la Fira d’interncanvi i segona mà a Alpens.

emotiu en el qual es va fer memòria de petits fragments de les vides
de dones que van formar part de la història del nostre municipi.

Tres exposicions fotogràfiques de tres dones van obrir els actes. A la

Seguidament es va celebrar el sopar de dones, on cadascuna va

Sala de Plens de l’Ajuntament s’hi va exposar “Dones” de l’alpensi-

aportar un plat diferent per a compartir, i es va tancar la vetllada

na Sandra Guardiola, retrats de dones d’Alpens en blanc i negre. Al

amb una discomòbil de videoclips dels anys 60, 70 i 80.

Casal, s’hi van exposar “Entres oceans” d’Eva Freixa (professora del
curs de fotografia d’Alpens), imatges en gran format dels paissatges

El diumenge 5 durant tot el matí a la Fàbrica Vella es va celebrar la 2a

de Mèxic; i en format vídeo les imatges d’Itahisa Caritx “Entre la pols

edició de la Fira d’Intercanvi i Segona mà d’Alpens. 10 paradistes van

i l’esperança”, un recull d’imatges de camps de refugiats a Grècia.

poder exposar els seus productes per vendre o intercanviar amb els
visitants i fins i tot entre ells. Molts visitants també es van acostar

A les 19.30h de la tarda es va realitzar l’acte d’homenatge a les Dones

al recinte per poder observar totes les fotografies de les dones d’Al-

silenciades d’Alpens. A l’acte es va llegir un text de Roser Iborra te-

pens que van quedar exposades i que formaven part de l’homenatge

atralitzat per les Dones que cremen romaní. En el text (adjunt en

del dia anterior.
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NOVA PANCARTA
DELS DONANTS DE
SANG

BREUS

m

procés participatiu de la sati

A principis d’any ja es van recollir totes les propostes pel nou
equipament municipal per part dels veïns i veïnes d’Alpens. Per
poder continuar amb el procés participatiu des de l’Ajuntament
s’ha demanat a l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona una ajuda en forma de recurs tècnic per a l’assessorament i acompanyament tècnic en el procés de participació ciutadana. Des de la Diputació de Barcelona s’ofereix suport a través

E

l dimecres 16 d’agost s’estrenarà la nova pancarta dels donants de sang en l’acapte que es

de processos de consulta, deliberació i decisió en projectes de
participació ciutadana per a espais públics i equipaments.

farà al municipi d’Alpens. Els voluntaris volen

fomentar també la donació de medul·la òssia i d’òrgans ja
que Catalunya encara està molt per darrera en aquestes
donacions.
Ja s’està fent campanya per concienciar a joves en escoles
i instituts per tal d’implicar-los i fer el relleu dels donants
més adults amb el lema “Amb cada donació pots arribar a
salvar tres vides”.
L’edat recomanada per donar sang és entre els 18 i els

4

nous plans d’ocupació al municipi

Des d’aquest mes d’abril l’Ajuntament d’Alpens compta amb dos
plans d’ocupació del Programa complementari de foment de
l’ocupació local 2017-2018 de Diputació de Barcelona. Les places
de treball adjudicades són monitor/a infantil i operari de serveis.
Aquests dos nous llocs de treball serviran per donar suport al
Cauet, al servei de menjador de l’Escola La Forja, a les tasques
del servei de manteniment municipal i també a la Fira del Jovent.

65 anys. Quatre de cada deu ciutadans ja han donat sang
alguna vegada, però actualment la mitjana de donacions
a l’any es de 1,3 vegades. Les xifres recomanades són 3
vegades l’any en dones i 4 vegades l’any en homes.
El 14 de juny és el dia mundial del donant de sang i enguany, a nivell de Catalunya, es celebrerà a Vic. S’hi acolliràn
unes 600 persones de tot Catalunya, entre ells delegats
i donants, per parlar de diferents temes relacionats amb
les donacions al territori català. Durant la diada hi haurà
actes, el reconeixament a donants, institucions i empreses
col·laboradores.

a

cartes de queixa pel mal servei de les
companyies movistar i endesa

Des de l’Ajuntament d’Alpens s’ha fet arribar a la delegació del
govern a la Catalunya Central una carta escrita destacant el mal
funcionament de l’antena de Movistar a Puigdon, sumant-se així
a les queixes dels municipis de Borredà i les Lloses. Laura Vilagrà
ha confirmat que l’empresa Movistar afegirà un servei de seguretat i vigilància a l’antena pels continuats robatoris de gasoil.
També s’ha enviat un escrit directament a la companyia Endesa
pels talls continuats de llum i el mal servei en els últims mesos.

alpens, punt d’interès artesanal
la forja artística d’alpens capdavantera en el territori català

L

a Generalitat, a través del Consorci de Comerç,
Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement, ha declarat els municipis
d’Alpens i La Galera com a Punts d’Interès Artesanal.
Des de l’ajuntament d’Alpens es va presentar el projecte
a finals del 2016 per a poder optar a aquesta distinció. El
projecte destacava el passat i el present de la forja artística en el municipi com a marca distinctiva. En el passat, es
destaca Joan Prat com a ferrer distingit del municipi i el

seu llegat en baranes, reixes i fanals a tot el nucli. En el present, Enric Pla, com a actual taller actiu de forja que col·labora
amb el temple de la Sagrada Família. Les trobades internacionals de forjadors i el museu de forja al carrer també han estat
inclosos en el projecte.
Catalunya té arreu del territori manifestacions artesanes de
gran rellevància i representativitat, amb Alpens i La Galera
compta ja amb 6 Punts d’Interès Artesanal i 21 municipis identificats com a Zona d’Oficis Singulars.
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CAMINADA AL PANTÀ DE SANT AGUSTÍ
ACTIVITAT CONJUNTA AMB SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS DINS EL PROGRAMA D’ENVELLIMENT ACTIU DEL CONSORCI DEL LLUÇANÈS

E

l passat dimarts 21 de març a la tarda, els assistents dels tallers d’envelliment actiu de Sant Agustí
del Lluçanès i d’Alpens van reunir-se per a fer una
caminada conjunta. Els participants van trobar-se al pas de
Torrents per anar caminant fins al pantà de Sant Agustí. A la
tornada van aprofitar per fer parada en un petit pla i fer una
mica de “beguda”. En el recorregut van poder disfrutar del
paisatge i observar la vegetació típica d’aquesta zona: boix-

os, molsa, pollancres, violetes… fins i tot alguns van aprofitar
per a collir “cucuts”.
En l’activitat van participar-hi 17 persones i està previst
repetir l’experiència el proper dia 9 de maig en un altre indret. L’activitat va realitzar-se gràcies a l’interès dels assistents als grups que es realitzen setmanalment en ambdues
poblacions, amb la col·laboració dels ajuntaments i organitzat des de Consorci del Lluçanès.
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CARNESTOLTES 2017

NOVES actuacions
al municipi

L’àpat va estar amenitzat pels xxx- del ter i sol de nit per
tancar la diada

E

l passat dimarts 28 de febrer es va celebrar el ja
tradicional dinar de Carnestoltes. Unes 125 persones van poder gaudir del menú preparat durant
tot el dia per la comissió de carnestoltes: paella d’arròs i
pilotilles amb pesòls. També durant el matí es va celebrar
l’esmorzar de carnestoltes amb pa amb tomàquet, costella
de porc i botifarra al costat de la foguera per a tothom qui
ho vulgués.

s’ha instal·lat una PISTA DE PATINATGE AL CAMP DE FUTBOL I UNA
CARTELLERA DE FUSTA AL RAMAL

A

quest mes d’abril s’ha instal·lat una nova pista
de patinatge al camp de futbol d’Alpens. Aquesta
pista permet utilitzar-la amb monopatí, patins,
patinets o bicicletes. Pel seu ús serà obligatori l’ús d’accessoris de seguretat com el casc, genolleres i colzeres. Al
Ramal també s’ha instal·lat una cartellera de fusta per a
poder algutinar tota la informació d’ús públic.
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NADAL A ALPENS
4A EDICIÓ DEL PESSEBRE A LA FINESTRA I NOVA
INCORPORACIÓ DEL PESSEBRE VIVENT.

A

quest any els pessebres van ser el tema
estrella dels dies de Nadal a Alpens.
Des del 4 de desembre fins el 8 de ge-

)

ner vam poder gaudir d’una nova edició
de la Mostra de Pessebres a la Finestra. Van participar-hi més de 40 pessebres repartits per tot
el nucli que es van classificar segons la temàtica
de tradicional o creatiu. Els guanyadors d’enguany
fóren els següents:
TRADICIONAL

CREATIU

1r classificat – Cristina i Gabi Cuturesco (Plaça Major, 8)

1r classificat – Gerard, Mariona i Enric (Lluçanesa, 18)

2n classificat – Pol Prat i família (Plaça Major, 2)

2n classificat – Cal fuster (Lluçanesa, 29)

3r classificat – Clara, Jana, Marta i Enric (Placeta, 6)

3r classificat – Lia i Pep (Planes, 3)

Com cada any Filemón Correa va construir el pessebre més gran de tota la comarca a la Fàbrica Vella, una obra de més de 60 m2.
Com a novetat d’aquest any un bon grapat de gent es va coordinar per crear el primer pessebre vivent d’Alpens. Una escenificació teatralitzada pels carrers del nucli on els visitants seguien un recorregut per veure’n les diferents escenes. L’obra va estar dirigida per Filemón Correa;
Marc Reina es va encarregar de dibuixar els decorats. Les funcions es van dividir en dos dies, 30 de desembre i 7 de gener, i va tenir un total
de 410 espectadors. Al final del recorregut els visitants podien gaudir d’una mica de coca i una tassa de caldo calent.

AGENDA

29

D’ABRIL
DISSABTE
19.00H A LA
FÀBRICA VELLA

PRESENTACIÓ DE LA FIRA DEL
JOVENT 2017 “ALPENS 1873:
CABRINETTY CONTRA SAVALLS” I
EL ROOM ESCAPE “CAL SALAU”
Presentació a tots els veïns d’Alpens del
programa d’activitats de la Fira i del room
escape “Cal Salau”.

nou curs:
13 i 26 de maig
9 i 17 de juny
a la torre

TALLER-EXPERIÈNCIA
D’ALIMENTACIÓ CONSCIENT
Tot cuinant aprendràs i gaudiràs d’un nou concepte d’alimentació: l’alimentació conscient.
Escolta’t i cuina! Impartit per Eva Núñez, dietista nutricionista, i Marta Puigantell, cuinera.
Divendres de 18 a 21h i dissabtes de 10 a 13h.
Inscripcions a l’Ajuntament (Preu: 10€).
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