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DES DE L’ALCALDIA
Salutació de l’Eduard Guiteras i
Paré, alcalde

propietaris i veïns de Castellcir que vulguin tenir

Déu vos guard

ritaris per a l ’ Ajuntament de Castellcir ja que

En aquests darrers dos mesos, que per cert
han passat a una velocitat vertiginosa, hem estat treballant per solucionar alguns temes importants que teníem pendents.
El primer ha estat la recollida de l ’ orgànica i el
rebuig, durant molts anys aquest servei ens l ’
ha fet el Miquel Vilardebó “ Royo “ però ara
per problemes de salut ho havia de deixar, volem agrair-li els serveis que ens ha donat fins
l ’ últim dia. Des de principis de febrer ens està
donant el servei l ’ empresa SERVITRANSFER,
SL.

més informació. Aquest és un dels projectes prioaprofitarem les obres del camí de la Penyora, per
posar un tub amb un diàmetre més ample que l ’
actual i així poder servir aigua a tota la població
de Castellcir de molt més bona qualitat i assegurar-nos tenir aigua en cas de sequera extrema.
El concurs del servei de neteja de les dependències municipals el va guanyar l ’ empresa SERVEIS BAGES A LA FAMÍLIA, SL, el contracte se
signarà el divendres 26 de febrer.
Vull fer esment que els tres concursos han estat
oberts a totes les empreses que volguessin presentar-se, això si, complint les condicions demanades per l ’ Ajuntament. Alguna de les empreses

Els altres dos temes que estem a punt de tan-

presentades, va quedar descartada per no complir

car són l ’ asfaltatge del camí de la Penyora i el

dits requisits.

servei de neteja de les dependències munici-

Per qualsevol dubte que tingueu l ’ Ajuntament

pals, aquest divendres 19 de febrer signem el

està obert a tothom per informar del que calgui al

contracte amb l ’ empresa Societat ROMERO

ciutadà que ho sol·liciti, de totes maneres estem

GAMERO, SA ( ROGASA ) per portar a terme

treballant en el Portal de transparència per facilitar

els dos primers trams d’ a quest camí. El dia 26

l ’ accés a tota la informació d ’ una manera molt

de febrer a les 19h al local de Castellcir, es

més accessible.

durà a terme una reunió adreçada a tots els
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SABÍEU QUE... ACTIVITATS REALITZADES
VI Ofrena d’una branca del pi de
Centelles a Santa Coloma Sasserra

Jornada informativa ajuts LEADER

Com cada any l ’ Associació per a la defensa del

l ’ Associació pel Desenvolupament Rural de la

territori Ara o Mai de Centelles organitza una sorti-

Catalunya Central, associació que està al

da fins a l'ermita de Santa Coloma Sasserra per

càrrec de la gestió i optimització dels recursos

portar una branca del pi, de la Festa del Pi. En-

econòmics assignats a aquests territoris en el

guany va tenir lloc diumenge 31/01/2016. Una cin-

marc del programa Leader – Pla de Desenvo-

quantena de persones van poder gaudir de la sor-

lupament rural ( 2014-2020 ) .

tida, del paisatge, de l'esmorzar i la companyia.

Es tracta d ’ ajuts adreçats a emprenedors, em-

Curs de manipulador d’aliments

preses, associacions, fundacions i ens públics

El passat dimarts, dia 16 de febrer, de les 15 a les
18h, a la sala d ’ actes de l ’ Ajuntament va tenir
lloc un curs de manipulador d ’ aliments.

El manipulador d ’ aliments, les toxiinfeccions alimentàries, perills dels aliments, els microorganismes patògens, condicions necessàries per a la
multiplicació de microorganismes, la contaminació
patògens,

normes

d ’ higiene personal, el rentat de mans, pràctiques
correctes de manipulació i neteja i desinfecció
d ’ estris i instal·lacions.
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del Moianès

forma

part

de

jectes de creació o ampliació i millora.
A Castellcir, el divendres, dia 12 de febrer, a les
del

vespre

a

la

sala

d ’ actes

de

l ’ Ajuntament va tenir lloc una jornada informa-

El contingut del curs va ser el següent:

microorganismes

Consorci

que tinguin previst realitzar inversions per a pro-

8h

Van assistir-hi unes 25 persones.

creuada,

El

tiva.

SABÍEU QUE... ACTIVITATS REALITZADES
Carnaval de
l’escola organitzat per l’escola la
Popa i l’AMPA
amb la
col·laboració de
l’Ajuntament
Divendres, dia 5 de febrer, els nens i nenes
de l ’ escola la Popa i
la llar d ’ infants el Petit
Camacurt van celebrar el carnestoltes.
A les 15h van sortir de l’ e scola ben disfressats
i van fer una rua fins a la plaça de l ’ Era.
A la plaça van realitzar balls.
En acabar les coreografies van fer el judici del
Carnestoltes i el van cremar.
Tot seguit van anar cap al casal, van berenar i
va tenir lloc un espectacle d ’ animació infantil a
càrrec de Marc Oriol.
Aquesta festa la va organitzar l ’ escola la Popa
i

l ’ A MPA,

amb

la

col·laboració

de

l ’ Ajuntament.
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SABÍEU QUE... NOTÍCIES
El Consorci del Moianès potencia
la borsa de treball del seu Servei
d’Ocupació

En total ha gestionat 190 ofertes de feina, 70 de

Amb l ’ objectiu de poder cobrir de manera àgil i

les ofertes provenen del sector serveis perso-

efectiva totes les ofertes de feina que arriben a

nals i a la comunitat, el sector comercial i ser-

la borsa de treball del Servei d ’ Ocupació del

veis i el sector de la indústria alimentària.

Moianès, el Consorci del Moianès farà arribar
un butlletí digital a tots els seus usuaris quan hi
hagi noves ofertes. El que es pretén és donar a
conèixer les ofertes que s ’ estan gestionant, a
totes les persones vinculades al Consorci.
La borsa de treball del SOM és una de les primeres àrees que va crear el Consorci del
Moianès quan va néixer fa més de 20 anys.
El SOM gestiona ofertes de feina d ’ empreses
del territori i ajuda a les persones que estan
cercant feina a incorporar-se al mercat laboral.
Des que va reobrir el Consorci del Moianès el
passat 15 d ’ octubre i fins a 30 de gener, el
Servei d ’ Ocupació ha atès 1.053 persones,
entre primeres visites i visites de seguiment.
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les quals s ’ han cobert amb candidats del
SOM, fet que puposa un 36,8%. La majoria de

Les persones interessades en rebre el butlletí
digital amb les ofertes setmanals, poden registrar-se directament a la pàgina web:
www.consorcidelmoianes.cat.
D ’ altra banda, les empreses o usuaris que vulguin formar part de la borsa poden contactar
amb el SOM a través del telèfon 938 301 418.

SABÍEU QUE... NOTÍCIES
Campanya Sóc Responsable
La Fundació per a l ’ Assessorament i Acció en
Defensa dels Animals ( F AADA ) ha tornat a engegar la campanya “ Sóc responsable 2016 ” .
Es tracta d ’ una campanya d ’ identificació i esterilització d ’ animals de companyia a preus promocionals.
És necessari que identifiquis el teu gos, gat o fura
perquè és obligatori per llei i perquè el trobaràs
més fàcilment si es perd.
Si

esterilitzes

el

teu

animal

domèstic,

t ’ estalviaràs molèsties i diners en el futur, milloraràs la salut de l ’ animal, col·laboraràs amb el
control de la natalitat, disminuiran els abandonaments

i

la

despesa

pública

en

gestió

d ’ abandonaments.
Aquesta campanya serà de l ’ 1 de febrer fins el
30 d ’ abril de 2016. Podeu inscriure els vostres
animals a partir de l ’ 1 de febrer de 2016, al formulari que trobareu durant aquest període a la
web http://socresponsable.org/
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SABÍEU QUE... NOTÍCIES
Finalitza amb èxit el curs intensiu
de monitor de lleure organitzat pel
Consorci del Moianès

Previsió d’activitats

Amb l ’ objectiu de poder obtenir el títol de Moni-

26 i 27 de març de 2016,
2016 Fira Agronatura:

tor de Lleure, el passat mes de desembre, dotze

Mostres de productes agroalimentaris de proxi-

alumnes de diferents poblacions del Moianès i

mitat, empreses forestals, empreses instal·

d ’ edats compreses entre 18 i 30 anys, majorità-

ladores i distribuïdores d’ e nergies sostenibles,

riament, van iniciar el curs intensiu que ha finalit-

exposicions sobre millora de gestió de residus,

zat aquesta setmana. Aquest curs s ’ ha fet de

jocs infantils, demostracions d ’ oficis antics,

forma conjunta amb el CAE, centre homologat, a
Can Carner ( Moià ) , i ha constat de 150 hores
de formació teòrica. Properament els alumnes

28/02/2016, Calçotada popular al Casal

tallers alimentaris i actuacions culturals.
27 de març de 2016,
2016 Representació obra de

iniciaran el període de pràctiques de 160 hores en

teatre “ Políticament incorrecte ” a les 18:30h,

diferents empreses o entitats.

al Casal

Gràcies a l ’ obtenció d ’ aquest títol, tots els participants del curs podran ampliar el seu ventall
laboral podent anar a treballar com a monitors de
menjadors escolars, de cases de colònies o de
qualsevol casal o activitat en la qual hi hagi implicats infants o adolescents.
El Consorci del Moianès té previst obrir la seva
oferta de cursos i activitats formatives pel primer
semestre del 2016 a mitjans del mes de febrer.
Els cursos s ’ adreçaran a empreses, particulars i
també a entitats.
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SABÍEU QUE... TREBALL DE LES REGIDORIES
Territori Rural
El passat 16 de gener es va dur a terme una Taula
Rodona, organitzada per La cosa Nostra, referent al
problema de les aigües de la Tosca.
Els regidors de medi ambient dels municipis van
descriure la seva problemàtica en relació al tractament d'aigües residuals a la comarca. Detectem que
cal contactar amb Collsuspina ja que també aboca
aigües residuals a la conca del Llobregat. Sembla
que es belluguen per aconseguir depuradora pròpia.
Castellterçol i Castellcir aboquen residus a la vall del
Tenes, a través de l'EDAR de Sant Quirze de Safaja,
i només en casos puntuals ( quan les estacions de
bombament no poden assumir el cabal per pluges ) ,
aboca a la riera de Fontscalents. Possiblement alguna explotació agrària sí que ho faci. En qualsevol
cas semblaria que parlem d'un problema molt menor
que el provinent de Moià. A Castellterçol hi va haver
ordres de clausurar els abocaments no controlats i
no se n ’ hauria de donar cap, fins ara no se ’ n té
constància. Castellterçol i Castellcir gestionen les
aigües residuals a través del Consorci per la Defensa de la Conca del Besòs. A Collsuspina no hi ha
depuradora tot i que sembla que se ’ n podria fer

A Moià ens trobem amb una depuradora enfocada a
residus urbans que rep un cabal major i més brut del
que pot assumir. Totes les empreses tenen depuradora. Les analítiques realitzades a les empreses per
procediments estàndards, que inclouen l'avís previ a
l'empresa en qüestió, no concorden amb les dades
d'entrada a la depuradora, donant ‐ se a entendre
que cal canviar la metodologia de les analítiques.
Calders usa l'aigua de la riera per a usos domèstics i
és doncs el poble més interessat en tenir la riera
neta. No disposa de depuradora i tot apunta que va
per llarg. L'Ajuntament està mirant de posar en
marxa sistemes alternatius de depuració d'aigües
residuals, com ara depuradores verdes. Monistrol de
Calders rep les aigües de les rieres de Castellnou ‐
la Tosca, i també les de Fontscalents i el Toll i han
tingut algun episodi de gravetat per la contaminació
de la riera.
Per tot el que s'exposa al principi, sembla que el
principal problema es situa a l'abocament de l'EDAR
de Moià a la riera de Castellnou. No hi ha dates per
l'ampliació de la depuradora de Moià. Apunta a mig
termini tot i estar en la màxima prioritat per part de
l ’ ACA.

una a mitjà ‐ llarg termini, tot i que no està projectada, segons informa Castellcir.
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SABÍEU QUE... TREBALL DE LES REGIDORIES
Propostes de compromisos a assolir L'absència
de tècnics de medi ambient als pobles es pot mi-

Cultura, esports, joventut, comunicació

rar d'assumir des del Consell Comarcal. Es mani-

08/01: Preparació bases cobertura plaça peó

festa la necessitat de disposar d ’ una ponència

obres de la brigada municipal. Preparació

ambiental i del pla director. Es demana des del

sol.licituds subvencions catàleg serveis Diputa-

Fanal una vigilància exhaustiva dels projectes de

ció 2016

noves instal·lacions. Un compromís de fer partici-

10/01: Reunió valoració festa de reis.

patiu el procés de planificació de la nova depura-

13/01: Preparació III duatló

dora. El CC es compromet a treballar la situació
( a partir del consell d'alcaldes de la setmana vinent, entre altres ) i a controlar i rebaixar els límits d'abocaments permesos a les empreses. El
CC ha de demanar d ’ a quí poc temps fons per
inversions, caldrà decidir les que són prioritàries.
Des de Moià es proposa una moratòria d'abocaments, per estabilitzar el problema en una primera
fase, amb el compromís de fer ‐ ne una reducció
progressiva. També es compromet a fer una revisió de l'ordenança corresponent.

Benestar Social
Sessió informativa al Consorci sobre les subvencions XGL2016 per coordinar el que es demana al catàleg 2016
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14/01: Participació a mesa concurs pavimentació camí Santa Coloma.
15/01: Preparació fira AGRO NATURA CASTELLCIR
20/01: Reunió amb la direcció de l ’ Escola
22/01:Participació a mesa concurs pavimentació camí Santa Coloma.
26/01:Valoració sol.licituds subvencions catàleg
serveis Diputació 2016.
05/02:Resolució concurs pavimentació camí
Santa Coloma.

SABÍEU QUE... TREBALL DE LES REGIDORIES
EL Grup Independent per Castellcir
informa

El que creiem que cal fer ara, és decidir una sèrie de

Informació Ajuts LEADER 2016 a Castellcir

l'agilitat, la transparència i la participació, a l'Ajunta-

el 12 de Febrer:

ment.

mesures que són necessàries per millorar la gestió i

El passat 11 de gener vam demanar una jornada

Resum:

informativa a Castellcir del programa d ’ Ajuts LEA-

•

l ’ oposició treballen per impulsar el poble i

DER 2016. Aquesta sessió va tenir lloc divendres,

donar servei als ciutadans.

dia 12 de febrer a les 8 del vespre a la Sala d ’ actes
de l ’ Ajuntament.

Reconèixer que tant l ’ eq uip de govern com

•

Arribar a un compromís de funcionament co-

Només caldria recordar que hi ha tres línies d ’ ajuts:

rrecte entre els respectius grups municipals,

Mesura 312: Creació i desenvolupament de

tenint i respectant les discrepàncies. Per tant,

•

microempreses relacionades amb el mon rural
•

Mesura 313: Foment d ’ a ctivitats turístiques.
Creació, millora i/o ampliació d ’ establiments
turístics de capacitat reduïda o d ’ empreses
d ’ activitats d ’ oci.

•

Mesura 323: Conservació i millora del patrimoni rural.

6 mesos del nou govern municipal
Creiem que seria convenient fer un balanç dels sis
mesos del nou govern municipal. Des de la nostra
visió com a grup a l'oposició, ja hem fet la crítica en
el seu moment i es continuarà fent.

col·laborant en el necessari, encara que manfacilitar la informació i la participació entre govern i oposició, tenint en compte que aquesta
és la normalitat en la majoria de municipis
El grup Municipal Independent per Castellcir, s'ofereix a col·laborar o fins i tot tirar endavant, les següents iniciatives:
I. Nou procés per la elaboració dels pressupostos,
de cara als de 2017. Ja aprovat pel ple.
II. Estructurar el funcionament de les comissions
informatives i de treball. És un tema pendent.
III. Fer un projecte pel Pla estratègic Castellcir 2020
IV. Entrar a l ’ O bservatori Ciutadà Municipal, en un
any. Nou procés per afavorir i promoure la participació ciutadana i mesurar la satisfacció amb la gestió.
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