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XXIX TRAIL 3 COMARQUES

L

a Cursa 3 Comarques d’enguany ha tingut relleu en l’equip

També s’ha donat un impuls a la comunicació a través de les xarxes

organitzador i algunes novetats. La primera el propi nom,

socials, així ho podeu veure a Facebook i a Instagram.

que s’ha passat a dir “Trail 3 Comarques” i també l’espai

Desitgem des de l’Ajuntament molts encerts a la nova junta de

d’arribada i l’entrega de premis als guanyadors i guanyadores de les

l’entitat “Associació Fondistes Club Alpens” que organitza el Trail i

diferents categories, instal·lant un podi a la plaça.

que ja es planteja més novetats de cara a la 30a edició de l’any vinent.
Així mateix, donem un agraïment molt sincer a l’equip que durant

El dia abans també es va celebrar la modalitat infantil al camp de

divuit anys l’heu organitzat amb tanta dedicació i passió. Moltes

futbol, per tal de motivar els més menuts a l’activitat esportiva.

gràcies a tots!

FIRA DE LA FORJA 2018

D

el 18 al 20 de maig hem acollit la XIV Trobada Internacional

que combina la forja amb detalls de trencadís. Finalment, l’Oriol

de Forjadors, aquest any amb 150 participants. Com ja és

Amblàs i els alumnes del mòdul de forja de l’Escola d’Art de Vic van

costum, d’arreu de Catalunya, de l’estat espanyol i també

presentar un banc més informal pel jovent inspirat en les formes de

d’altres indrets europeus: França, Itàlia, Àustria, Ucraïna i Rússia.

Rocadepena.

El projecte d’aquesta edició era la creació de mobiliari urbà: bancs i

Una novetat destacada d’enguany ha estat l’aposta per la formació

papereres. El grup de forjadors organitzadors van dissenyar diversos

amb la participació de Jadran Stenico, un dels millors forjadors del

models que durant la fira es van entregar als diferents grups de

món, i membre de l’organització de la Biennale d’Arte Fabbrile d’Stia

forjadors perquè n’elaboressin rèpliques, un o dos exemplars de

(Itàlia). Jadran va impartir una Masterclass durant la trobada i va fer

cada model. Concretament, l’Enric Pla amb la col·laboració del Ramon

dos cursos, un d’eines i un d’ensemblatge.

Busquet de Barcelona i del Bernat Baulenas de Tona van dissenyar
una paperera.

La sisena edició del Premi Alpens de Forja Artística ha estat per
l’obra “El Forjador” d’Anton Jakusef, de Rússia, en la categoria “Joan

En Santi Farrés de Torelló amb la col·laboració del Pep Vila de

Prat” i en la categoria honorífica per a la navarresa Zuriñe Urbeltz.

Centelles van dissenyar un altre model de paperera. L’Adrià Noguera
de Prats de Lluçanès i el Jordi Nogués van dissenyar entre els dos

Per aquesta ocasió s’ha editat una revista amb les fotografies d’Albert

un conjunt de banc i paperera. En Miquel Xirau, amb la col·laboració

Santamaría, en blanc i negre, dels forjadors que van participar l’edició

del Pep Pujolà i del Cesc Oliveras, van crear una paperera i un banc

anterior i que s’ha donat com a record als participants d’aquest any.

juny

L'estenedor33

2 0 1 8

SUBSTITUCIÓ LÀMPADES DE VAPOR DE SODI PER LEDS

S’

ha començat la substitució de les làmpades de vapor

de la carretera de Berga i, a mesura que es vagin fonent, s’aniran

de sodi per làmpades de tecnologia led a l’enllumenat

substituint a la resta de carrers.

públic. Aquest canvi comporta una reducció de la potència

instal·lada, amb un estalvi energètic de fins al 60%, sense que

Per portar a terme aquesta progressiva substitució es compta amb

disminueixi la lluminositat dels fanals que donen una llum més

l’assessorament tècnic de l’Agència de l’Energia d’Osona del Consell

intensa i més blanca.

Comarcal d’Osona i amb l’ajut econòmic de l’Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la

Els nous fanals del camí de la Vall són els primers on s’hi han

Diputació de Barcelona.

instal·lat bombetes led, després s’han canviat les del passeig

casal d’estiu 2018

E

l casal d’estiu d’enguany es farà de nou amb l’empresa
“La maleta viatgera” i està dirigit a nens i nenes de tres
a dotze anys. Les activitats es duran a terme des de la

darrera setmana de juny fins el 3 d’agost, de 9 del matí a 1 del
migdia. El tema principal d’aquest any és el Far West i, a partir
d’aquesta ambientació, s’organitzaran les diverses activitats,

CONCLUSIONS PROCÉS
PARTICIPATIU SATI

P

er encarar la nova etapa de quins usos es desenvoluparien
en aquest espai, des de l’Ajuntament es va demanar un
suport tècnic a la Diputació de Barcelona per tal de fer un

procés participatiu amb els veïns i veïnes i, entre tots, dibuixar el
nou espai i definir a quins usos es dedicaria.
El procés participatiu ha tingut tres fases, des de principis de febrer

preferiblement a l’aire lliure sempre que el temps ho permeti.
Les activitats d’interior es faran a la Fàbrica Vella.

ADQUISICIÓ DEL TERRENY
DEL CAMP DE FUTBOL

E

l Ple de l’Ajuntament del 4 de gener de 2018 va acordar
l’adquisició directa del terreny conegut com “el camp
de futbol” de sota la plaça de l’Església i delimitat pels

fins el dia 6 de maig. Primer es varen fer unes entrevistes grupals per

carrers Montserrat, Lluçanesa i Gavarresa. La parcel·la té una

tal de detectar les necessitats dels diversos col·lectius. La segona

superfície total de 5.129 m2 que inclou l’espai del camp de futbol,

fase va ser uns tallers oberts on es van exposar els resultats de les

les dues feixes de sobre i la zona del parc infantil.

entrevistes i es va començar a prioritzar i acotar cada proposta.
Aquest terreny formava part de la finca del Graell i hi havia un
Finalment, la tercera fase, el dia 6 de maig, l’empresa encarregada

acord des de l’any 1967 pel qual el seu propietari, Vicenç Graell

de conduir el procés va exposar el treball de les entrevistes i els

Rocadembosch, en cedia l’ús al Club Esportiu Alpens per a

tallers. Han sortit diverses propostes, que s’han d’acabar de

destinar-lo a camp de futbol. Més endavant, l’acord es va transferir

valorar i organitzar per tal de fer el document final, però de manera

tàcitament a l’Ajuntament que va mantenir-lo amb els hereus fins

destacada, els participants en el procés apunten dos grans àmbits:

a l’actualitat a canvi de l’exempció de pagament de l’impost sobre

per una banda l’atenció a la gent gran, per cobrir la necessitat d’oferir

béns immobles i a prèvia sol·licitud de permís per a qualsevol nova

un espai d’atenció de dia, o fins i tot co-habitatge, en determinats

instal·lació (pista d’skate, jocs infantils,...)

casos i, per altra banda, un àmbit de dinamització econòmica, petits
espais productius i/o formatius per sectors que valorin l’entorn i

Finalment amb els propietaris actuals, els germans Pepita i Daniel

contribueixin a incrementar les oportunitats d’ocupació a Alpens.

Graell Vilalta es va arribar a un acord per adquirir-lo definitivament
per la quantitat de 90.000 €, dels quals 40.000 € s’han aconseguit

Falta acabar el document definitiu i establir una comissió de persones

d’una subvenció de la Diputació de Barcelona. La compravenda es

del poble interessades, que junt amb l’Ajuntament, siguin el grup

va formalitzar en escriptura pública davant de notari el passat 2 de

impulsor i facin el seguiment per a la transformació d’aquest espai.

març de 2018 i, per tant, ja és patrimoni municipal.
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FINALITZACIÓ ACTUACIONS PROJECTE DE MILLORES
D’INFRAESTRUCTURES

L

a inversió principal del mandat, finançada amb el
programa de suport als Governs Locals de la Diputació
de Barcelona, s’ha destinat a un projecte d’actuacions i

millores de diverses infraestructures i espais públics.
Així doncs és un projecte que es desglossa amb moltes
petites actuacions: tancaments de les zones de contenidors
d’escombraries, baranes dels carrers i pàrquing del Pla del Taume,
arranjaments dels marges de pedra seca del Call i del camí dels
Dolors, millores en enllumenat públic, miralls per a la visibilitat en
dos punts, topalls de l’aparcament del Ramal i equip de so, llum i
projecció d’imatges a la Fàbrica Vella.
El seu cost ha estat de 86.500 € dels quals 80.000 € han estat
subvencionats per la Diputació de Barcelona.

cloenda dels tallers d’envelliment actiu al lluçanès

E

l passat dijous 14 de juny va tenir lloc l’acte de cloenda

arribar a la gent major de 60 anys i parteix de la idea que a mesura

del projecte d’Envelliment Actiu del Lluçanès a la Torre

que ens fem grans hem de continuar creixent i desenvolupant les

d’Oristà, on es van agrupar part dels usuaris dels grups

nostres capacitats i potencialitats físiques, relacionals, emotives,

d’activitat que aquest curs han estat en funcionament en diferents

lúdiques, formatives, creatives i de relació amb l’entorn. Saber viure

poblacions del Lluçanès.

per envellir en millors condicions.

La trobada va aplegar a una cinquantena de persones que van fer

Amb aquest projecte s’aposta per la prevenció i la promoció de

una caminada pels voltants del poble de la Torre i una visita al petit

l’autonomia de les persones grans, canviant la concepció de que

“museu” de motos antigues propietat de Ramon Bach: Bultacos,

la vellesa implica passivitat, dependència i discriminació, i atorgant

Derbis, Monteses… en total més de 18 motos, cada una amb la seva

valor a l’acció, la participació i la formació. La proposta ofereix

peculiaritat… amb tracció davantera, especial per a dones....etc.

sessions d’activitat tan per exercitar la part mental com la part

Després van compartir un esmorzar ofert pel Consorci del Lluçanès,

més física, així com també algunes sessions formatives i caminades.

amb productes de quilòmetre zero.

Actualment estan en funcionament 9 grups amb sessions setmanals
a Alpens, Oristà i La Torre d’Oristà, Sant Agustí de Lluçanès, Sant

El projecte anomenat “Envelliment Actiu al Lluçanès” va iniciar-se

Feliu Sasserra, Sobremunt, Sant Boi de Lluçanès i Santa Eulalia de

l’octubre de 2016 amb l’obertura dels primers grups d’activitat. El

Puig-oriol (Lluçà). L’acollida ha estat bona i per això s’espera repetir

projecte, gestat des del Consorci del Lluçanès, té com a objectiu

l’experiència de cara a la tardor.

CELEBRACIÓ DELS 50 ANYS DE L’ESCOLA D’ALPENS

A

quest any en farà 50 que es va inaugurar l’escola d’Alpens

S’ha decidit que el dia de la celebració serà el dissabte 27

en la seva ubicació actual. És per això que ens fa molta

d’octubre d’enguany. Serà un dia intens; ple d’activitats, de música

il·lusió explicar-vos que estem preparant una gran festa

i de retrobades i que inclourà un dinar que esperem que sigui

per a celebrar-ho.

multitudinari. Alhora, dies abans i després a la festa, es realitzaran
diferents actes, tan per aconseguir part del finançament necessari,

El dia 7 d’abril vam tenir una reunió inicial a la Fàbrica Vella on es va

com per aprofitar l’ocasió per parlar de l’ensenyament i l’evolució

convidar a la gent per explicar l’esdeveniment i buscar suport per

que aquest ha tingut al llarg dels últims decennis. Anirem informant

organitzar-lo i tirar-lo endavant entre tots aquells que hi estiguessin

puntualment. No cal dir que esteu convidats a tots els actes i que,

interessats. D’aquesta reunió va sorgir una comissió de treball que

si algú més vol donar suport per realitzar la festa, hi ha molta feina

es va reunint periòdicament i on totes les persones implicades es

per fer!

reparteixen les diferents tasques a fer perquè la festa sigui un èxit.

CURSOS REALITZATS AL MUNICIPI
Amb la finalització del curs escolar també acaben els diferents cursos i activitats:

ORGANITZATS DES DEL CONSORCI DEL

ha endinsat en el món dels xacres, de la

LLUÇANÈS:

meditació i de la presa de consciència del

El dimarts 5 de juny, va acabar el curs de

nostre ésser.

Català de nivell intermedi B2 organitzat pel
servei de formació. El dissabte 23 de juny
tindrà lloc la classe final del taller de teatre
musical de l’EMAL (Escola de Música i Arts

El dia 16 de juny vam clausurar també el

Gràcies a tothom que hi
ha participat perquè, entre
tots, construïm poble!

Taller de Cuina Japonesa amb un gran èxit
de participació; hi han assistit un total de 35
persones.

del Lluçanès).

La cuinera ha estat la Rosa Mari Solà,

organitzats per l’ajuntament

excepcional ens ha fet passar una bona

que amb el seu saber fer i el seu caràcter

d’alpens dins el pla d’igualtat:

estona aprenent i després gaudint d’un

Després de dos anys de Moviment Vital

fantàstic sopar.

a Alpens, el dia 23 de juny es realitzarà la

Per altra banda, les classes d’anglès,

sessió final, a l’aire lliure.

English Breakfast, també arriben a la seva
fi, restant pendent una sessió, per motius de

Aquest taller ha tingut molt bona acollida,

salut, que es farà properament. Ha estat un

amb la participació de 32 persones, tan

curs molt profitós, la Denise, la professora,

d’Alpens com de pobles propers. La Marta

ha fet que practicar l’anglès esdevingui una

Vila,

experiència dinàmica, propera i divertida.

una

gran

professional,

ha

estat

l’encarregada de dirigir aquesta experiència

Donem per tancada la temporada de cursos

i d’una manera molt subtil i tendra, ens

i a l’octubre encetarem la propera.

SANT JOAN i sant pere:

cuidem lluçanès:

23

30

1

juny
Dissabte
21.30H A LA
FÀBRICA VELLA

REVETLLA DE SANT JOAN
Foguera, coca i cava per a tothom.

JULIOL
DIUMENGE
10.00H A LA
ERMITA DE ST. PERE

juny
Dissabte
19.00H A LA
FÀBRICA VELLA

APLEC DE SANT PERE DE
SERRALLONGA

CUIDEM LLUÇANÈS

A les 10h del matí Missa i seguidament

una cooperativa d’atenció i acompanyament

esmorzar popular.

a persones i organitzacions.

Presentació del projecte “Cuidem Lluçanès”,

HORARIS D’estiu ajuntament d’alpens
del 23 de juliol al 7 d’agost

Dimarts i dijous
de 9 a 14 h

del 8 al 12 d’agost

del 13 d’agost al 9 de setembre

- TANCAT -

Dilluns, dimecres i divendres
de 9 a 14h

Nous telèfonS d’atenció al consumidor de SOREA :

Atenció al client i reclamacions: 900.405.070

Concessionària del servei de subministrament d’aigua potable

Incidències i avaries a la xarxa: 900.304.070

www.sorea.cat

Informar lectures: 900.816.101
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