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Una fira d’artesans
obrirà avui la
tradicional Festa
dels Pubills de Valls

Sant Joan traslladarà aquest any la línia
d’alta tensió que passa pel mig del poble

REDACCIÓ | VALLS DE TORROELLA

 La retirada de les torres del nucli urbà permetrà obrir un nou sector residencial sota Collbaix

El nucli de Valls de Torroella
viurà un cap de setmana festiu
amb la tradició dels Pubills, que
s’encetarà avui amb dues trobades.
D’una banda a les  del matí s’obrirà la fira d’artistes i artesans. De
l’altra, des de les  fins a les  del
migdia els afeccionats a les plaques
de cava disposaran d’un espai
d’intercanvi a la plaça de Sant Josep, on se’n farà la setena trobada.
La jornada d’avui es completarà amb un partit de futbol  a la tarda, una botifarrada popular a partir de les  del vespre a la plaça de
la Ferreria i un ball final amenitzat
per Jordi Caselles.
La jornada de demà, diada central de la festa, començarà amb la
tradicional cercavila de pubills,
que portaran la imatge del seu
patró, sant Pere Màrtir, i l’estendard
que els identifica. Faran el recorregut acompanyats pels gegants i
per la cobla Juvenil Ciutat de Solsona fins a l’església per assistir a
la missa, que començarà a les .
A la sortida s’interpretarà l’Himne
dels Pubills, per iniciar una nova
cercavila. A continuació tindrà
lloc una ballada de sardanes amb
la mateixa cobla.

Breus
TRADICIONS

Sant Vicenç celebra
l’aplec de Vallhonesta
REDACCIÓ | SANT VICENÇ

L’ermita de Sant Pere de Vallhonesta acollirà avui el tradicional
aplec que convoca a l’entorn d’aquest santuari el Centre Excursionista de Sant Vicenç. Els actes
començaran a les  del matí amb
una missa a l’exterior de l’ermita,
durant la qual es farà la benedicció del panellet. En acabat, es repartirà entre els centenars de persones que s’hi acostumen a congregar. Després hi haurà una ballada de sardanes amb la cobla
Principal de Terrassa.

ARXIU/S. BELMONT

DAVID BRICOLLÉ | SANT JOAN

Sant Joan es traurà del damunt
entre aquest any i el vinent un llast
urbanístic històric: la línia elèctrica d’alta tensió que creua pel bell
mig del poble d’oest a est i que en
els últims anys s’ha convertit en
una rèmora per a futurs creixements residencials. El consistori
santjoanenc fa anys que sospira
per materialitzar aquest trasllat,
però la complexitat de l’operació
–afecta els termes de Sant Joan i
Manresa i tant àmbit públic com
privat– i, sobretot, el cost econòmic
(supera els  milions d’euros) ho
han anat posposant.
El canvi d’emplaçament i el soterrament d’aquesta línia elèctrica és la principal inversió prevista en el pressupost del consistori
santjoanenc per a aquest any, que
el ple municipal va aprovar en la
sessió celebrada dijous al vespre.
La inversió que es preveu en els
pressupostos per fer front a aquest
trasllat és d’.. euros. És
una quantitat, però, que assumirà
l’empresa Softly, promotora majoritària dels nous sectors urbanitzables (Ermots i Collbaix) que
es podran desenvolupar amb la retirada de la línia. En el mateix ple
de dijous el consistori santjoanenc va donar llum verd al conveni amb l’empresa on es fixen les
xifres de l’operació. El cost restant
d’aquest trasllat i soterrament es
cobrirà entre un ajut de l’Institut
Català d’Energia (al voltant d’un
milió d’euros), i l’Ajuntament de
Manresa, ja que una part d’aquesta línia transcorre pel futur polígon industrial del Pont Nou.
Per l’especificitat tècnica del
projecte l’obra l’adjudicarà FecsaEndesa. Segons l’alcalde de Sant
Joan, Ezequiel Martínez, la previsió és que la nova línia soterrada es
comenci a construir aquest any i
que s’acabi el vinent, de manera
que el  ja es puguin desmantellar els cables i les torres de la línia actual, que dins del nucli urbà
s’alcen al mig dels carrers Pedraforca i Ample. El nou traçat entrarà pel Congost i l’avinguda Pirelli
cap al passeig del Riu, i passat
Sant Joan creuarà el Cardener.

LA XIFRA

..

EUROS

És la xifra global del pressupost
aprovat pel ple de Sant Joan per a
aquest 2010. Suposa una reducció
de gairebé 3 milions d’euros respecte al del 2009, que va ser de
14.706.000 euros. Una caiguda que
correspon al capítol d’inversions.

L’APUNT

RELLEU
Plega la regidora Alícia Benito
El grup municipal d’ICV a Sant
Joan ha tingut la primera baixa
de la legislatura. En el ple de dijous
va formalitzar la seva renúncia la
número 2 a les municipals, Alícia
Benito, que era regidora d’Infància i
Joventut i de Polítiques d’Igualtat.
N’agafarà el relleu Olga Macias.



Torres de la línia d’alta tensió al bell mig del carrer Ample de Sant Joan

El pressupost municipal redueix a la meitat
el capítol d’inversions respecte al del 2009
 CiU retreu a l’equip de

govern que en quatre anys
hagi incrementat el 33 %
la despesa de personal
D. B. | SANT JOAN DE VILATORRADA

«És un pressupost amb una premissa clara: contenció de la despesa». D’aquesta manera va definir el regidor d’Hisenda de Sant
Joan, Marcel Ribera, la proposta
econòmica de l’Ajuntament per a
aquest . Un pressupost que
l’equip de govern va reconèixer
que, pel que fa a les inversions
previstes –a banda del trasllat de
la línia elèctrica i dels projectes
que es finançaran amb els fons
anticrisi del govern central–, serviran bàsicament per «anar fent
acabaments» de projectes i petites millores en l’espai públic. I és

que el capítol d’inversions s’ha reduït pràcticament a la meitat del
que va ser el  (uns  milions
d’euros menys), «obligats per la
situació econòmica actual i per la
nostra voluntat de no incrementar
més l’endeutament, malgrat que estem dins d’uns paràmetres raonables», segons va manifestar Ribera.
El grup municipal de CiU va
posar en qüestió el propòsit de
contenció expressat per l’equip de
govern. El regidor Ramon Marquillas va argumentar que «veiem
com a pràctica perillosament consolidada la de l’increment de despesa», i ho va sustentar en una
comparativa de  anys. «En el pressupost del », va dir Marquillas
«la despesa de personal va ser de
.., i aquest  passem a
. .. Pràcticament un milió
d’euros més en  anys».

Per contra, va afegir, el capítol
d’ingressos per impostos indirectes
«ha passat dels .. euros del
 a una caiguda del  el 
(. euros) i aquest any passem
a un terç de l’any passat. Per tant,
hem obert un forat en  anys entre
ingressos i despeses de gairebé 
milions d’euros. Des de CiU es va retreure a l’equip de govern la nul.la
oportunitat de participació en els
pressupostos, «que ens han lliurat
fa una setmana». Marquillas va incidir en què «veiem que renunciem
definitivament a grans promeses
com la piscina coberta». Marcel Ribera va respondre que en una situació de crisi com l’actual «prefereixo que em titllin de mentider per
no tirar endavant aquest projecte
que no pas d’irresponsable». Gemma Boix, d’ERC, va manifestar que
«nosaltres hauríem prioritzat altres
inversions».

FORMACIÓ

Trobada de plaques de
cava a Sant Vicenç
REDACCIÓ | SANT VICENÇ

La sala Cal Soler de Sant Vicenç
serà l’espai on demà al matí (de les
 fins a les ) se celebrarà la a trobada d’intercanvi de plaques de
cava que organitza l’entitat gastronòmica Ceps i Manduca. Es
presentarà la placa d’enguany, de
temàtica local i de tirada limitada,
i també la placa commemorativa
d’aquesta edició. A més se sortejaran  lots Artium (cada mitja
hora) i es podrà degustar un esmorzar amb una copa de cava al
preu de  euros.

El consistori santjoanenc es dota d’un
pla per fomentar la igualtat de gènere
REDACCIÓ | SANT JOAN

En el ple de dijous l’Ajuntament
de Sant Joan va aprovar el nou Pla
d’Igualtat de Gènere per al període -.
Es tracta d’un document que
des de l’equip de govern van definir com el full de ruta que marcarà les accions que l’Ajuntament
durà a terme durant quatre anys
amb l’objectiu principal d’inclou-

re la perspectiva de gènere com un
dels eixos vertebradors de la vida
local a Sant Joan i com un dels trets
identitaris del treball municipal.
El pla aprovat és el resultat d’un
treball transversal entre les diferents àrees de l’Ajuntament i equipaments municipals, que ha tingut
el suport de l’Oficina de Promoció
de les Polítiques d’Igualtat DonaHome de la Diputació de Barce-

lona i que ha estat dirigit per Pròpia Consultores.
Aquest nou full de ruta recull un
total de seixanta-una accions que
s’estructuren en set línies d’actuació: impulsar les polítiques d’igualtat de gènere al municipi, lluitar
contra la violència de gènere, fomentar la participació sociopolítica
de les dones, promoure canvis en
el repartiment de treballs i usos del

temps, fomentar la coeducació,
la formació i la presència cultural
de les dones; incloure la perspectiva de gènere en el disseny del municipi, i promoure la salut de les
dones a Sant Joan.
Per tal de donar a conèixer el
nou Pla d’Igualtat de Gènere entre
la ciutadania, la regidoria de Polítiques d’Igualtat Dona-Home ha
editat un fullet que, d’una manera gràfica i amena, en presenta les
línies d’actuació.
També s’hi exposen algunes de
les accions que es preveu dur a terme per aconseguir combatre la desigualtat existent entre dones i homes.

