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editorial

Francesc Xavier Comes, Ana Madrid, Jaume Riba Bayo, Lourdes Cordón, Jaume Riba Ramos, Andreu Siñol

Benvolguts veïns i veïnes. Estrenem un altre estiu amb un
nou número del nostre butlletí municipal Riu de Gost. Teniu
a les mans un breu resum de l’activitat de tot un any, de la
recent Festa Major i l’agenda amb els esdeveniments més
pròxims. I és que la Torre de Claramunt no para, estem
sempre en marxa amb la il·lusió de construir un municipi
millor.
Som a mitja legislatura, un mandat amb grans objectius.
Principalment, ens en vam marcar tres i treballem cada dia
perquè es compleixin:
• Dur a terme grans inversions necessàries i importants per
a la Torre de Claramunt, de les quals podran gaudir tots els
torredans/es.
•Participació ciutadana en els pressupostos perquè siguin
més oberts, transparents i que el poble els faci seus.
•En l’àmbit social, seguir amb totes les ajudes i accions
necessàries perquè tothom tingui les necessitats bàsiques
cobertes, així com subvencions a entitats perquè puguin
desenvolupar la seva funció social.
Aquest equip de govern és dinàmic i està molt engrescat
per fer bé les coses, seguir avançant i fer que la Torre de
Claramunt sigui un poble del segle XXI. S’estan fent polítiques de joventut, promoció econòmica i d’esports per tal
que el nostre poble sigui creixent i tinguem un relleu generacional motivat i amb futur.
Volem que tothom es faci seu aquest projecte, per això
sempre estem oberts a rebre aportacions dels ciutadans i
de les entitats. Volem escoltar-vos i construir un municipi
entre tots.
En resum, tenim com a objectiu fer que la Torre de Claramunt sigui un poble referent en tots els sentits i que tots
vosaltres n’estigueu orgullosos.
Que gaudiu de l’estiu i del vostre municipi!
Jaume Riba Bayo
L’alcalde
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promoció
econòmica
La Diputació de Barcelona ha elaborat un informe sobre
la situació economicofinancera de l’Ajuntament de la
Torre de Claramunt, a 31 de desembre de 2016, amb el
resultat següent:

Endeutament
2012
2011
2013
2010

2014

2016

Equilibri econòmic

Superàvit

Endeutament

Equilibri econòmic
L’equilibri econòmic suposa que els ingressos corrents derivats
d’impostos, taxes i altres ingressos i subvencions són lleugerament superiors a la despesa corrent, despesa necessària per tal
de funcionar diàriament i prestar tots els serveis públics.
Tenint en compte que els ingressos s’han anat mantenint al
llarg dels darrers anys, s’ha pogut assolir aquesta situació
d’equilibri, gràcies a l’esforç que s’ha fet en la contenció de la
despesa de personal, així com per una bona gestió de la despesa inherent al funcionament dels serveis. D’altra banda, s’ha
fet un esforç per mantenir les subvencions a entitats del poble,
així com també la despesa en ajuts socials. Respecte a les
inversions, s’ha d’esmentar que han sofert un augment
progressiu al llarg d’aquest anys.
L’equilibri entre ingressos i despeses ha permès, en primer lloc,
complir amb el termini de pagament a proveïdors, i així trencar
amb la idea generalitzada durant anys que l’Administració
pública paga tard i malament. En segon lloc, disminuir la
pressió fiscal als ciutadans, reduint la taxa d’escombraries i
l’impost de vehicles.

Superàvit

2015

S’ha fet un esforç durant els darrers anys per reduir el nivell
d’endeutament de l’Ajuntament. La liquidació de l’exercici
2016 s’ha tancat amb un percentatge de deute viu del 41,51 %,
inferior al límit legal de deute viu recomanat, d’un 75 %, per
sobre del qual no es poden demanar nous préstecs per a noves
!inversions.

Objectius per al 2017
La voluntat d’aquest consistori és mantenir aquesta bona
salut economicofinancera, per tal de tenir prou fortalesa per
superar dificultats que es puguin presentar en un futur i,
sobretot, per poder continuar donant una millor cobertura a
totes les necessitats reals (més ajuts socials, menys impostos,
promoure l’activitat econòmica…), continuar prestant els
serveis municipals de manera eficient, i sobretot continuar
fent inversions necessàries per a la millora de les infraestructures que té el nostre municipi.
En aquest exercici 2017, es duran a terme un volum considerable d’inversions, però volem fer esment de les inversions que
suposen una disminució en les despeses de manteniment, com
ara la renovació de la xarxa d’enllumenat públic, mitjançant la
incorporació del sistema de leds, la instal•lació d’una caldera
de biomassa a l’escola Torrescasana o la compra de vehicles.

Romanent de tresoreria
800.000
700.000

L’evolució del superàvit ha estat positiva, i el 2016 ha arribat a
la xifra de 695.733,60. Aquesta situació actual suposa per a
l’Ajuntament, en primer lloc, poder fer front a situacions
extraordinàries que es puguin donar en un futur immediat i, en
segon lloc, poder finançar aquelles inversions que, essent del
tot necessàries per al municipi, no puguin ser subvencionades
per altres administracions públiques.

600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-4-

juliol2017

promoció
econòmica

25/5/17

Ens mobilitzem contra el tancament de
l’oficina bancària del BBVA

Treballem per elaborar un pressupost participatiu

Més d’un centenar de veïns, acompanyats per l’alcalde del
municipi, Jaume Riba, ens vam manifestar pel centre de la
capital de l’Anoia contra el tancament de l’única oficina
bancària que hi ha al municipi, propietat del BBVA. Els manifestants vam entregar als responsables de l’oficina del BBVA
d’Igualada les més de mil signatures que es van recollir per
demanar que el banc reconsideri la seva decisió. Per la seva
part, fonts del BBVA van explicar que el motiu del tancament
és la baixa afluència de clients i la poca operatòria que té
l’oficina.

Tècnics de l’ajuntament estan rebent la formació i l’assessorament del Consell Comarcal per a elaborar un pressupost
participatiu l’any que ve. El pressupost participatiu és el mecanisme de democràcia directa que permet als ciutadans influir o
decidir directament sobre els pressupostos públics, generalment el pressupost del seu municipi, mitjançant processos de
participació ciutadana.

Plans d’ocupació
La Diputació de Barcelona ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament per a la formalització de diversos plans d’ocupació que
s’estan destinant a persones del municipi en situació legal de
demandant d’ocupació i usuaris del Servei d’Inserció i Orientació Laboral de l’Ajuntament.

Es modifica el pressupost per incloure tres
noves inversions
Visita del diputat de comerç
El diputat delegat de Comerç, Isaac Albert, va visitar el nostre
municipi i es va reunir amb l’alcalde, Jaume Riba, i Xavier Comes,
regidor de Promoció Econòmica. Es va parlar de les actuacions
previstes per al 2017 i en van destacar com a novetat la recuperació del tradicional Mercat dels Diumenges al nucli de la Torre i
l’aposta per continuar fent créixer la Fira de l’Olla de Murri i de la
Cassola de Vinya. També es va parlar de la necessitat de dinamitzar més el comerç local mitjançant campanyes comercials per
fidelitzar i atreure nous clients als comerços del municipi.

El Ple va aprovar dimecres 29 de març una modificació del
pressupost per a aquest 2017 per incorporar noves inversions:
la instal·lació d’una caldera de biomassa a l’escola Torrescasana (Vilanova d’Espoia), l’obra d’arranjament d’un mur a les
Pinedes de l’Armengol i la urbanització del carrer de les Eres. El
finançament d’aquestes inversions es farà mitjançant la
concertació de préstecs, amb contribucions especials i amb
recursos propis de l’Ajuntament provinents del romanent de
tresoreria que ha anat augmentant els últims anys; l’any 2010
era de prop de 200.000 euros i ara està situat vora els 700.000.

-5-

juliol2017

urbanisme

Obres de millora per a la piscina de Torresport
S’ha dut a terme una nova fase de millora a les instal·lacions de la piscina municipal de Torresport. L’objectiu d’aquesta actuació ha estat
construir una nova sala tècnica dimensionada per a instal·lar els elements per a la depuració i manteniment de les aigües de bany. S’ha
transformat el sistema de depuració cap al sistema salí que, entre altres avantatges, evitarà haver de manipular àcids i d’altres productes
perillosos que fins ara es feien servir.
Amb la posada en funcionament d’aquest espai també es millora l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda cap a la zona de
vestidors i serveis, mitjançant rampes d’accés. La inauguració es va celebrar en un acte obert per a tothom el dissabte 8 de juliol a les 18 h.

Carrer Empúries de Pinedes

Urbanització del carrer de les Eres d’Espoia

Cap a la tardor es preveu l’inici de les obres del tram pendent
d’urbanitzar del carrer Empúries de Pinedes de l’Armengol. El
finançament de l’obra serà un 20% municipal i la resta
mitjançant contribucions especials dels propietaris beneficiaris.
Com a novetat, en aquest carrer es preveu la instal·lació d’un
col·lector d’aigües residuals.

Cap a la tardor es preveu l’inici de les obres d’infraestructura
del tram del carrer de les Eres pendent d’urbanitzar. El
finançament de l’obra és municipal en un 20 % i la resta
mitjançant contribucions especials dels propietaris beneficiaris de les obres.
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Ampliació d’un tram de la BV-2134
Aquest mes de juliol es preveu l’inici de les obres d’ampliació del
tram de la carretera BV-2134 que va des del nucli de la Torre fins a
Serra Burgès. Les obres contemplen l’ampliació en un metre de
l’actual calçada més un espai d’1,5 m per a pas de vianants i serveis.
D’aquesta manera s’aconseguirà millorar la seguretat viària en
aquest tram de carretera, així com la connexió a peu del barri de
Serra Burgès amb el nucli.

Caldera de biomassa

Millora lumínica de carrers i places
S’han substituït un total de 52 punts de llum de carrers i places
de diversos nuclis de la Torre de Claramunt: a la Torre, al Xaró, a
Torre Baixa i a Ca l’Anton.

Durant l’estiu es preveu la instal·lació d’una caldera de biomassa
(combustible d’estella) al CEIP Torrescasana. Aquesta instal·lació
suposarà una millora en l’eficiència energètica de l’edifici escolar,
amb un estalvi econòmic en els consums energètics i una reducció
d’emissions de CO2. D’altra banda, cal tenir en compte que el
combustible el subministraran els boscos de l’entorn, fet que
suposarà un estímul econòmic per a la zona, ja que es farà valer el
producte forestal propi a la vegada que es mantindran les masses
forestals netes de malesa per la prevenció d’incendis.

Petites obres i arranjaments
La brigada municipal ha realitzat un bon grapat d'arranjaments i petites obres al municipi; s'han pintat totes les parets interiors i
exteriors del pavelló, també algunes parets del centre social, s'ha condicionat el mobiliari per l'aula d'estudi del centre social i
també algunes millores a les aules de manualitats, s'han col·locat canals d'aigua, s'han pintat el pas de vianants de les escoles,
s'han arranjat voreres, fanals a la plaça Sant Feliu del Xaró, al carrer Sant Joan Baptista, s'ha arranjat el mur de la piscina, s'han
instal·lat porteries antivandàliques….
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serveis municipals
Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor
El servei de l’Oficina Provincial d’Informació al Consumidor
està destinat als ajuntaments que no disposen de serveis
municipals de consum, com és el cas del nostre poble. La finalitat del servei és defensar els consumidors i els seus drets. A
l’Oficina Mòbil s’atenen tots els ciutadans que tenen consultes
relacionades amb el consum (drets dels consumidors, etiquetatge, garanties de productes, compres, lloguers, serveis
bancaris, vehicles, serveis postvenda, assegurances, viatges…).

Radar pedagògic al camí de la Torre Baixa
S’ha posat en marxa un radar pedagògic al camí de la Torre
Baixa. L’objectiu d’aquesta nova instal·lació no és sancionador, sinó que és perquè els conductors del trànsit rodat
prenguin consciència que es tracta d’una zona en què no es
pot superar els 40 km/hora i informar de la velocitat a la qual
circulen. La instal·lació d’aquest radar respon a la demanda
de diversos veïns de la zona a l’Ajuntament, per regular
l’excés de velocitat d’alguns vehicles en aquest tram. Així,
l’Ajuntament, a més d’aquesta acció reforçarà la presència
dels agents municipals en les zones urbanes de més trànsit
amb la finalitat d’informar i fer complir la normativa d’estacionament i de conducció viària.

Assessorament clàusules sòl
Des de l’Ajuntament, a través dels professionals del Servei de
Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona, a l’Oficina municipal d’Informació al Consumidor hem atès
una trentena de peticions d’informació sobre les clàusules
sòlSi teniu dificultats per identificar si la vostra hipoteca conté
una clàusula terra, si us resulta complicat el procediment
establert o si us apareixen dubtes, acudiu al servei públic de
consum del nostre ajuntament.

Les visites del bibliobús
El bibliobús és una veritable biblioteca mòbil que, equipada
amb les actuals tecnologies, pot prestar unes funcions equiparables a les de les biblioteques tradicionals, ja que a través del
catàleg col·lectiu dona accés al fons bibliogràfic de tota la
xarxa. Cada bibliobús disposa de personal qualificat: un bibliotecari i un xofer-tècnic auxiliar.
Al nostre municipi el servei de bibliobús s’ofereix els tres
primers divendres de mes de 16 h a 19 h al CEIP La Torre i cada
últim divendres de mes al CEIP Torrescasana de Vilanova
d’Espoia de 15.30 h a 18.30 h.

Administració electrònica
Des de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania del nostre ajuntament estem impulsant l’administració electrònica, que ha
d’evitar, entre altres qüestions, l’ús del paper i els desplaçaments a les seus de les administracions.
Informen que des del portal web de l’Ajuntament es pot
accedir a l’apartat «Tràmits i Gestions». En aquest apartat es
poden iniciar molts tràmits, fer-ne el seguiment i rebre
telemàticament les comunicacions i notificacions relacionades. Hi ha tràmits que requereixen identificació i autenticació dels ciutadans i, a les persones de no disposin de mitjans
o coneixements, us oferirem assistència en l’ús de mitjans
electrònics.

Noves oficines del cos d’agents municipals
Pròximament, el cos d’agents municipals estrenarà nova oficina
al carrer que va de la Torre a Capellades, a peu de carrer, en una de
les vies principals d’accés al nucli del municipi. Les noves instal·lacions, que actualment estan en obres, permetran més proximitat,
visibilitat i rapidesa d’actuació per part dels agents.
Entre d’altres serveis, s’instal·larà l’oficina mòbil de DNI que fa el
cos nacional de policia dos o tres cops l’any.
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Aplicació mòbil per a la
gestió d’incidències a la via
pública
L’aplicació mòbil Línia Verda és una app
Smart city al servei dels ciutadans que
permet la gestió d’incidències a la via pública i consultes sobre continguts ambientals i serveis urbans.
Instal·lant l’aplicació es pot accedir a «notificar la teva
incidència» i a «fes la teva consulta». Així es poden
adjuntar imatges, documents i comentaris. L’Ajuntament contesta mitjançant un correu electrònic. A
través del portal www.liniaverdalatorredeclaramunt.cat, també es pot accedir a continguts mediambientals i serveis urbans com ordenances o reglaments.
Tant el portal com l’aplicació tenen la voluntat d’oferir
a la ciutadania un nou canal de comunicació amb
l’Ajuntament.

Natura local
L’Ajuntament forma part de la xarxa
Natura Local, l’objectiu de la qual és
donar a conèixer el patrimoni natural i
cultural dels municipis, alhora que
reuneix en una mateixa plataforma la riquesa natural
de cada territori. La Torre compta amb unes rutes
autoguiades d’interpretació del medi natural i cultural
que es poden visualitzar a través de l’aplicació Natura
Local.

Deixalleria
La deixalleria és un servei que
ofereix l’Ajuntament de la Torre de
Claramunt per als veïns del municipi.
En cap cas és un servei destinat als
residus de les empreses o tallers, que han de contractar
un gestor de residus privat. A la deixalleria es poden
dipositar: sabates, tèxtil, piles i fluorescents, vidre pla,
pneumàtics, ferralla, electrodomèstics...

Horari d’atenció al públic:
Dimarts: de 15 a 20 h
Dimecres: de 10 a 13 h
Dijous: de 10 a 13 h
Divendres: de 15 a 20 h
Dissabte: de 10 a 14 h

Registre obligatori de gossos
i gats
Els propietaris de gossos i gats els han
d’inscriure en el cens municipal. Per
fer-ho cal presentar una instància a les
oficines municipals, on hi han de constar les dades del
propietari, de l’animal i, imprescindiblement, el codi
d’identificació. Es tracta d’un tràmit gratuït. Si es tracta
d’un gos considerat potencialment perillós, cal disposar de
llicència per a la tinença o conducció de gossos, un tràmit
que té una taxa de 30,00€.
Els agents rurals visitaran les cases per comprovar que si es
disposa de gossos o gats, estiguin censats i amb el xip.

Whatsapp
Els veïns i veïnes interessats a rebre
informació important sobre el municipi com nevades, activitats, emergències
poden subscriure’s al servei a través del
web i després haureu d’afegir a la vostra llista
de contactes el número
609 284 081. És un canal unidireccional i només pot
emetre missatges l’Ajuntament.

Horaris del CAP
En dies puntuals i períodes de vacances aquests horaris poden ser modificats, ja que s’ha de garantir l’atenció al
centre de Capellades, centre de referència
per a tots els pacients de Capellades, la Torre de Claramunt, Vallbona d’Anoia i la urbanització del Castell de
Cabrera. En cas d’emergència vital, truqueu al 112. Per
a tota la resta de temes de salut, truqueu al 061.
Centre d’Atenció Primària
Capellades
C. Torrenova, 18, Capellades
Tel. 938 011 691

eapcapellades.cc.ics@gencat.cat

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 21 h
Horari d’estiu de Pediatria
del 12 de juliol al 6 de setembre al Centre de Salut de
Capellades

Consultori de la Torre de
Claramunt
C. Castell, S/N, la Torre de
Claramunt
Tel. 938 012 852
Horari: dl., dt. i dv., 9 h - 13.30
h; dc., 9 h - 13 h (pediatria) i
15 – 19.30 h; dj., 8 h -13.30 h
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SERVEI
RECOLLIDA DE
VOLUMINOSOS

93 801 03 29

Cal avisar a l'ajuntament per tal que es prengui nota de l'adreça on s'ha de
fer la recollida davant mateix del domicili particular.
Es recullen al domicili un màxim de tres voluminosos. En cas de tenir més
peces, poden dipositar-les a la deixalleria municipal.
A Pinedes de l'Armengol, la recollida de voluminosos es realitzarà el primer
dilluns de cada mes, excepte el mes de gener que serà el segon dilluns de mes.
En cap cas es podran abandonar aquests objectes al costat dels altres
contenidors d'escombraries.

93 801 03 29

De dilluns a divendres de 9h a 14:30h
Dilluns i dimecres de 17h a 20h
*Del 15 de juliol al 15 de setembre només matins
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.

Campanya de neteja dels abocadors il·legals a
Pinedes de l’Armengol
El 29 de gener va engegar aquesta iniciativa amb la primera
sortida del grup de voluntaris mediambientals. Es tracta d’una
activitat, inicialment programada per als caps de setmana, on
persones voluntàries equipades amb armilles identificatives i
guants, amb l’ajut dels vehicles i material de treball de la brigada
municipal, van fer recollida de punts prèviament seleccionats
del territori, on hi haurà abocadors incontrolats de residus.

Obertura del camí de Cal Cubé per a prevenció d’incendis
S’ha obert el camí de Cal Cubé, important en matèria de prevenció
d’incendis forestals per a la prevenció i possibles actuacions dels
bombers i ADF. Juntament amb les polítiques d’aprofitaments
forestals dutes a terme per les associacions de propietaris
forestals, aquestes actuacions són essencials per a la regeneració
i recuperació dels boscos del nostre país.

Arranjament del camí de Can Paixano a la
Serra
Una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, amb el
Programa d’arranjament de camins, permetrà pròximament la
pavimentació del camí que comunica el nucli de la Serra amb el de
Can Paixano a Mediona. Així millorarà la connectivitat dels nuclis
de Vilanova d’Espoia i la Serra amb Mediona i la resta del Penedès.

L’ADF i la prevenció d’incendis
Un any més, l’ADF comptarà amb el suport d’un vigilant forestal
que la Diputació de Barcelona ha destinat al nostre municipi per
a tasques de prevenció d’incendis. Així, l’Ajuntament i l’ADF
tindran el suport d’aquest tècnic durant tota la temporada. Us
informem també que l’ADF ha renovat la seva junta recentment.
El nou equip s’ha posat en marxa amb el manteniment de
camins com a mesura preventiva.
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Xerrada sobre canvis puberals
La pediatra Dra. Janer i la infermera referent del Programa salut
i escola, Marta Montero, van impartir unes xerrades sobre canvis
puberals als alumnes de primer d’ESO dels centres docents de
l’IES Molí de la Vila i Maria de Déu del Diví Pastor de Capellades.

Xerrada sobre salut a la tercera edat
Amb motiu de la Festa-Homenatge a la Gent Gran del nostre
municipi, el divendres 21 d’abril al centre social Sant Joan
Baptista va tenir lloc la xerrada «La salut a la tercera edat», a
càrrec de la farmacèutica del nostre poble Gemma Cordomí.

juliol2017
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3 i 4 de juny

13è Campionat de Catalunya d’Agility
122 gossos van participar al 13è Campionat de Catalunya d’Agility
que va tenir lloc al camp de futbol de la Torre. El dissabte es van
celebrar les proves per equip i el diumenge les individuals. El
premi per al campió absolut va ser per a Lídia González, amb la
gossa Arwe. El premi era una plaça per a poder participar en el
prestigiós International Agility Festival que se celebra a Anglaterra.

Donació de sang a Pinedes
Gran èxit de participació en la donació de sang, que enguany va
tenir lloc al centre social de Pinedes de l’Armengol. Com a
curiositat, aquest any, per a vuit de les persones que hi van
participar era la seva primera vegada.

Conveni de prestació de serveis de salut
pública amb l’Agència de Salut Pública
Hem signat un conveni amb l’Agència de Salut Pública de la
Generalitat de Catalunya (ASPCAT) per a la gestió de prestació
de serveis mínims de salut pública de competència municipal.
Les activitats que l’ASPCAT ha de dur a terme a la Torre de
Claramunt són de gestió del risc per a la salut derivada de la
contaminació del medi, de les aigües de consum públic i dels
productes alimentaris; gestió del risc per a la salut en els
2/6/15en
establiments públics i indrets habitats; educació sanitària
l’àmbit de la protecció de la salut; gestió de denúncies; suport
tècnic, ...

Seleccionen dos jugadors de la UE Torre benjamins per a la selecció de la comarca de
l’Anoia de la Federació Catalana
Dels tres nens de la UE Torre que van estar preseleccionats el
passat mes de març per formar part de la selecció territorial
masculí benjamí de la Federació Catalana, finalment han estat
seleccionats dos jugadors. Els petits jugadors són Erik Salvado
Berntsson i Joel Tejerina Torre.
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esports
14 de maig

XVIII Caminada popular de l’Anoia del grup
de lleure La Clau
Més de 500 excursionistes, d’edats entre els 7 i els 86 anys,
provinents de municipis de la comarca i de la resta del país, van
participar en la trobada que cada any organitza la secció de
muntanya del grup de lleure La Clau.

Lliga catalana de tennis taula
Per primera vegada l’equip federat del CTT La Torre de
Claramunt va participar en la lliga catalana i va aconseguir una
meritòria sisena plaça que li permet mantenir-se en aquesta
complicada categoria per a la propera temporada. El participants han estat: Biel Jorba, Alex Navarro, Antonio Tendero,
David Sala, Xavi Pérez i David Sala Jr.

30 d’abril
11 de març

Caminada a Montserrat
Tradicional caminada a Montserrat amb un grup aproximat de
80 participants coordinats com cada any per l’Associació Excursionista La Guineu, amb el suport de l’Ajuntament. Enguany se
celebrava la 19a edició.

Caminada nocturna amb xocolata
Recorregut de 6 km per les rodalies del poble. Organitzat per
l’associació La Guineu.

Festa de l'esport i nou servei de Joventut

8 d’abril

Al Pavelló de Vinçó va tenir lloc la primera Festa de l'Esport i el
Lleure organitzada per l'Ajuntament, amb la col·laboració d'Anoia
Jove del Consell Comarcal de l'Anoia. Durant tot el dia de la Festa de
l'Esport, hi va haver un punt d'informació on l'Oficina Jove del
Consell Comarcal de l'Anoia assessorava i donava informació sobre
temes vinculats a la salut, orientació acadèmica, orientació laboral
i mobilitat.
La festa va estar organitzada pel nou servei de Joventut, on recentment comptem amb una tècnica de joventut de l'Anoia Jove del
Consell Comarcal de l'Anoia tots els divendres a la tarda al Centre
Social Baptista. Entre altres activitats també s'han organitzat un
concurs per a escollir el logo del servei, gimcana, cursos de
monitors...
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piscina municipal
de Torresport
Nou calendari 2017 de la piscina municipal de Torresport
Abonaments
Els abonaments s’ hauran de sol·licitar a l’ Ajuntament
en horari de matins i passar- los a recollir a la guixeta de
la piscina. Cal portar:
·Una foto de carnet (per cada membre que s’inscrigui)
·DNI
El pagament es podrà fer en efectiu o bé targeta a
l’Ajuntament.
Horari piscina:
· Juny i juliol d’11 a 20h.
· Agost i setembre d’11 a 19h.
Activitats:
· AQUAGYM Aquest any oferim com a novetat gimnàs a
l’aire lliure amb horari de dilluns a dijous de 10 h a 11 h
del matí i dilluns i dimecres de 20 a 21h.
· ESPORTS D’ AIGUA Per a joves d’entre 12 i 16 anys. Es
tracta de WATERPOLO i VÒLEI, però jugant a l’aigua! Es
faran els dimarts i dijous de 20 a 21 h a la piscina de
Torresport.
· CURSETS DE NATACIÓ Per a nens de 3 a 12 anys. De
dilluns a divendres de 19 a 20h, des del 3 fins al 31 de
juliol.

Preus d’entrades

Emp.

No Emp.

Majors de 65 anys/discapacitats (més del 50%)

1€

1€

De 5 a 17 anys

3€

3€

Adults

4,5€

4,5€

De 5 a 17 anys

25€

55€

De 18 a 25 anys

25€

65€

Adults

50€

65€

Majords de 65 anys/discapacitats (més d’un 50%)(*)

10€

55€

Preus abonaments individuals

Abonaments familiars
Matrimoni o parelles de fet sense fills o menors de 5 anys

63€

73€

Matrimoni o parelles de fet amb fills menors d’edat

73€

87€

Famílies monoparentals i nombroses (**)

63€

73€

Servei d’autobús
Els residents a Pinedes de l’Armengol, la Serra i
Vilanova d’Espoia que tinguin l’abonament,
podran desplaçar-se amb l’autobús de línia
regular gratuïtament.
Exclusivament per anar a la piscina municipal.

(*) Les persones amb discapacitats hauran d’aportar el certificat corresponent acreditant el percentatge de discapacitat. Aquelles que no arribin al 50% de discapacitat
hauran de pagar l’abonament que correspongui.
(**) Les famílies monoparentals i nombroses hauran de presentar la documentació que ho acrediti.
El servei és gratuït pels menors de 4 anys.
Els infants que tinguin els 5 anys complerts hauran de pagar l’entrada i l’abonament corresponent. No es podrà entrar gratuïtament a passejar pel recinte en horari de piscina.
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cultura

4/3/17

4 de juny

Trobada de gegants 2017 a Vilanova d’Espoia
Un any més va tenir lloc la trobada de gegants a Vilanova
d’Espoia. Un total de sis colles geganteres es van donar cita a les
deu del matí per a fer la plantada de gegants i després de l’esmorzar es va fer una cercavila que va finalitzar a la plaça amb un ball
de gegants.
25/2/17

29 de maig

Presentació de l’hereu i la pubilla a FirAnoia
Els dos petits torredans, vestits d’hereu i pubilla, Pol Torres i Ivet
Mallén, van assistir als diferents actes de FirAnoia com a representants del nostre municipi.
26 de maig

Xerrada sobre mobilitat internacional
L’oficina Anoia Jove va oferir una xerrada sobre mobilitat
internacional al Centre Social de la Torre.

24 d’abril

Presentació del llibre Escoles a la frontera
A la Biblioteca de l’escola La Torre, es va presentar el llibre Escoles
a la frontera, de l’escriptora M. Carme Junyent. El llibre és com un
viatge per tots els racons de l’Anoia i un estudi detallat dels
centres d’ensenyament primari i secundari de la comarca i, per
extensió, del país.

16 d’abril

Les caramelles de Vilanova d’Espoia conserven la tradició de passar per les cases i masies
del poble
Enguany s’ha arribat a la 62a edició de les caramelles de Vilanova d’Espoia. Dirigits per Núria Subirana, els caramellaires van
recórrer, durant tot el diumenge de Pasqua, les cases i masies
del poble per cantar, ballar i mantenir aquesta tradició. El
mateix diumenge, en acabar, els caramellaires més petits van
rebre per part del Centre Recreatiu una mona i per celebrar-ho
tot plegats, l’endemà, Dilluns de Pasqua, tota la colla i familiars
es van trobar per compartir una arrossada popular i la mona.
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relacions institucionals

19 d’abril

Signatura de convenis amb el Consell Comarcal de l’Anoia
L’Ajuntament ha firmat tres convenis amb el Consell Comarcal de
l’Anoia per rebre suport en temes de pobresa energètica, desenvolupament econòmic i participació ciutadana.
A través del primer acord, el Consell Comarcal gestionarà i
distribuirà la subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies que concedeix ajudes d’urgència per atendre les despeses
derivades dels subministraments bàsics de la llar d’aquelles persones i famílies que ho necessitin, segons la valoració de Serveis
Socials, fins al juny de 2017. El segon conveni té l’objectiu de
desenvolupar projectes de dinamització comercial i turística
locals mitjançant el Programa de suport tècnic compartit del
Servei de Desenvolupament Econòmic. I el tercer conveni té com a
objectiu desenvolupar projectes de participació ciutadana locals
mitjançant el Programa de suport tècnic compartit del Servei
Comarcal de Participació Ciutadana.

Segell Infoparticipa per la qualitat i transparència en comunicació
L’Ajuntament de la Torre de Claramunt va rebre el Segell Infoparticipa 2016 que atorga la UAB per la qualitat i transparència del seu
web municipal. Aquest distintiu l’atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), i és el màxim reconeixement a la
qualitat i a la transparència de la comunicació local pública en els
webs municipals.

ensenyament

13 de març

Visita a l’Ajuntament de la delegada del
Govern a la Catalunya central
La delegada del Govern a la Catalunya central, Laura Vilagrà, va
visitar el nostre municipi. En la reunió amb l’alcalde, Jaume Riba li
va exposar a la delegada els projectes en què s’està treballant i li va
traslladar algunes de les problemàtiques que l’Ajuntament ha
d’afrontar. Van parlar sobre les vies de comunicació i millores en els
equipaments; com el camp de futbol, la piscina i el seu entorn.
També van tractar algunes qüestions relacionades amb les necessitats educatives i la política d’habitatge.

Alumnes del CEIP La Torre i del CEIP
Torrescasana visiten l’Ajuntament
Un grup de nens i nenes de tercer de primària de l’escola CEIP La
Torre i un altre grup de segon de primària del CEIP Torrescasana,
acompanyats per les seves tutores, van visitar les instal·lacions
de l’Ajuntament. Les dues visites va estar guiades per la regidora d’Ensenyament, Lourdes Cordón, i l’alcalde, Jaume Riba, que
va respondre a totes les preguntes que portaven preparades els
alumnes.
609 284 081
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activitats
21/5/17

Els alumnes i famílies de 6è de primària de les escoles
Torrescasana i de La Torre van organitzar una jornada familiar
al recinte Torresport amb tot una matinal plena d’activitats
per a recollir diners per a fer una sortida d’aventures i esports.
Entre les activitats organitzades, hi va haver un mercat de
segona mà i manualitats, una masterclass de gym, taller de
falcons, de pintures de cara, rugbi, mandales, petanca i
survival extreme.

18/6/17
1r premi de la Robotix Penedès League per a alumnes 6è

Dos caps de setmana de carnestoltes
El 25 de febrer al Centre Social Font de l’Armengol i el 4 de
març al Centre Social Sant Joan Baptista.

Tres alumnes de sisè de l’escola La Torre van guanyar el primer
premi del campionat de robòtica organitzat per l’empresa
Robotix Penedès. L’esdeveniment es va realitzar a Vilafranca
i va comptar amb la participació de 25 escoles. Els alumnes
van realitzar un robot fet en peces de LEGO i programa’t
perquè realitzes un recorregut sencer a la perfecció
puntuable.

17/6/17

Festa Final de Curs

20 i 21/5/17
Sortida de dos dies a la Cerdanya amb estada en hotel i visites
culturals

El passat 17 de juny vam celebrar el final de curs amb una
jornada d’activitats al pati de l’escola. A les set de la tarda
va començar la festa amb activitats escolars, després va
tenir lloc una exhibició d’activitats extraescolars i finalment
un sopar amb música, ball i rifes.
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20 i 21/5/17

22/3/17

Festa de la Gent Gran

Tallers
Durant tot l’any tenen lloc diferents tallers de manualitats al Centre Social Sant Joan Baptista i al Centre Social
Font de l’Armengol. Així, entre altres s’ha fet tallers de
roses amb tatanka per Sant Jordi o tallers de découpage,
on es va treballar una calaixera petita amb tècniques de
découpage, envelliment i scrap.

Els actes van començar dijous amb una excursió, i divendres
es va fer una xerrada sobre salut a la tercera edat i a la tarda
hi va haver una sessió de bingo. Dissabte es va celebrar el
dinar de la Festa de la Gent Gran amb el reconeixement als
avis de més edat del municipi; Rafael Garcia Lara, Enriqueta
Muntades Pascual i Juan Pardos Rizos, a qui se’ls va fer
lliurament d’una placa commemorativa. També es va fer el
lliurament d’una placa a Sacramento Arias Expósito, que es
troba a la residència de Capellades. Va ser un acte molt lluït
en què van participar 270 persones. I, per finalitzar els actes,
diumenge es va poder gaudir d’una tarda de ball.
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el personatge
d’haver passat durant la infància per una escola unitària.
També vaig cercar l’ajuda de mestres veïnes, com la de Capellades i la Torre Baixa. Amb això, les ganes que tenia, el suport de
les famílies i l’actitud dels nens, acostumats a compartir, ho
vam aconseguir.

Com organitzava els nens i les classes?
Tenia nens i nenes de 5 a 14 anys i una única sala. Vaig agrupar
els alumnes per edats, en quatre grups, i entre l’aula i el petit
rebedor ho vaig anar organitzant. És un format molt enriquidor, els petits aprenen dels grans i al revés.
Recordo quan rebíem la visita inesperada d’algun inspector,
que amb gran curiositat observava com els alumnes grans
posaven ordre, i mentrestant jo atenia la visita.

Em venen al cap imatges de les escoles rurals d’avui dia.
Alguna similitud?

FLORA LEGASPI IGLESIA
Només tenia 21 anys quan va deixar-ho tot –la
seva família i la seva terra gallega– per venir al
nostre municipi a fer-se càrrec de l’escola.
Acabava de llicenciar-se, no tenia experiència i
es trobava davant de 43 nens i nenes de totes
les edats, en una mateixa aula amb moltes
coses per ensenyar-los i poc material. L’any
2006 va ser nomenada filla adoptiva del municipi.
Parlem de l’any 65. Com era la Torre de Claramunt que es
va trobar?
Em vaig trobar un municipi acollidor, amb moltes famílies
motivades, amb moltes ganes de participar i fer coses per
l’educació dels seus fills. I, sobretot, gent agraïda. Aleshores, la
mestra i el mossèn eren les figures més importants després de
l’alcalde.

Tota una vida dedicada a ensenyar de la qual segur que
ha après molt…
He fet tot el que he pogut en els 39 anys que m’he dedicat a
l’educació, però t’asseguro que jo he rebut molt més. Me
n’emporto la satisfacció d’haver servit a dues generacions i
haver-ne vist créixer molts de la tercera generació.

És destacable la seva vida dedicada a ensenyar, però
sobretot cal valorar les condicions i circumstàncies dels
primers anys. No deu ser senzill dirigir una escola
unitària…

Tot i ser la meva primera feina comptava amb l’experiència

No, ja m’agradaria haver tingut el suport que avui té l’escola
rural. Aleshores no es treballava en zona, ni existia Internet ni
hi havia ajudes econòmiques com avui. Jo estava completament sola i tenia les mateixes exigències que la resta d’escoles.

Una escola amb moltes mancances però a la vegada molt
enriquidora. Què pot aprendre l’escola d’avui de la
d’abans?
Tinc molt bon record de la implicació de les famílies en l’educació, com ens organitzàvem tots per a celebrar el Carnestoltes,
festes de final de curs, les excursions… Fins i tot, l’any 71 a la
Torre i el 77 a Vilanova d’Espoia vam muntar juntament amb
les famílies un parvulari extraoficial per poder atendre els més
petits. Al matí l’atenien noies que estudiaven i, a les tardes, els
nens s’incorporaven a la classe.

També va aconseguir que alguns d’aquells primers nens
anessin a la universitat… Com ho va fer?
Al curs 65-66 i 66-67 vaig iniciar un grup de preparació per a fer
l’examen d’ingrés al batxillerat a Igualada. Eren 6 infants i tots
sis van aprovar. L’any següent vam preparar el curs i només
anaven a Igualada a examinar-se, alguns d’aquests nens van
seguir. Posteriorment, altres nens van arribar a la universitat.

D’ençà que va arribar aquell novembre del 65 ha viscut
sempre a Vilanova d’Espoia, com era la Torre d’abans i
com és la d’ara?
El municipi ha evolucionat molt, ha donat la volta de manera
positiva, tant pel que fa a la vessant social, cultural, el respecte pel medi ambient…, com, sobretot, pel volum d’activitats
que s’organitzen.
S’han obert noves escoles a la Torre i a Vilanova d’Espoia,
zones esportives, centres socials a Pinedes, la Torre i Espoia,
instal·lacions esportives, zones enjardinades…
Cal destacar la feina que fan els equips de govern de l’Ajuntament i dels diferents centres socials, entitats i voluntariat.
S’ha de seguir treballant amb il·lusió per mantenir tot això que
fa que ens sentim tan bé al nostre municipi.
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29, 30 de juny, 1 i 2 de juliol
1r Torneig 3x3 Pàdel Club La Torre
30 de juny, 1 i 2 de juliol
Beach Voley Tour

DIJOUS 10

9 a 21 h
Mercat de 2a mà a Pinedes

16:30 h
Parc MULAT + SALTABOLES

17 a 19:30 h
Xuli Jocs

22:30 h
Humorista i Show woman
MAYTE CARRERAS

19:30h
Elecció Pubilla i Hereu

23.30 h
Ball amb l’ORQUESTRA GLACÉ

22 h
Passem l’estona

Tot seguit
Disco Mòbil

DIVENDRES 11

DIUMENGE 13

9h
Inici campionat
futbol sala
18 h
Festa de Colors

22 h
Espectacle i música de qualitat amb DE GALA

DISSABTE 12

11 h
Missa de Festa Major
11 h
Taller Mandales
12.30 h
Festa Escuma
14 h
Mengem i juguem
amb família

11.30 h
7a Trobada motera a Pinedes
12.30 h
Entrega trofeus futbol i
vermut per als participants
18 h
Espectacle infantil amb MÉS
TUMÀCAT
Xocolatada
21 h
Sopar de germanor

3,4,5 i 6 de juliol
Curs de Premonitors de lleure
De 9 a 14h en el Punt Jove de La Torre
de Claramunt al Centre Social Sant
Joan Baptista
8 de juliol
Inauguració de la Piscina

16 de juliol
Torre Extrem Solidari
Els veïns i veïnes de La Torre tornen a
organitzar l’Extrem Solidari, una
jornada de recaptació d’aliments amb
activitats durant tot el dia a l’esplanada de davant la deixalleria. Hi haurà
una pista americana d’obstacles, amb
pneumàtics, muntanyes, bales de
palla, tolls d’aigua…

21.30 h
Havaneres amb ROQUES
BLAVES
Tot seguit
Ball cloenda Festa Major amb
l’AGUSTÍ I ELS SEUS TECLATS
Traca fi de Festa Major
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2 de juliol
7a Pedalada Riu de Gost
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