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DES DE L’ALCALDIA
Salutació de l’Eduard Guiteras i
Paré, alcalde
Bon dia a tothom. Voldria aprofitar aquesta tribuna per
exposar tots els passos que hem fet des de
l ’ Ajuntament, amb la problemàtica que tenim a la riera
de Marfà, dels episodis d’ a bocaments incontrolats

El següent pas que vam fer va ser el 26-10-2015, en el
qual vam tenir una reunió amb el senyor Obis de l ’ ACA.
Els temes principals que tractàrem foren: 1 - Urbanització
Penyora 2 - Riera de Marfà 3 - Riera de Fonts Calents.
Aquests tres temes, i per aquest ordre d ’ importància, són
els que vàrem posar a sobre la taula. Tots tres estan relacionats amb abocaments contaminants a les diferents rie-

que s ’ han produït en els darrers mesos.

res de Castellcir, i és l ’ ACA qui ha de donar les solu-

El 16-09-2015 ens vam reunir a l ’ Ajuntament de Cas-

cions. El que se ’ ns va dir per part de l ’ ACA és que té

tellcir, amb els propietaris de Marfà i les Vinyes, ens

coneixement de tota aquesta problemàtica i que té previst

van fer constar les seves reiterades queixes a

fer més de 1000 depuradores a tota Catalunya fins el

l ’ Ajuntament de Moià, per com de contaminades

2027. L ’ ampliació de la depuradora de Moià, que és la

baixen, massa sovint, les aigües provinents de la depu-

que afecta a la riera de Marfà, és prioritària segons ens

radora de dita població. Després de les reiterades

van dir.

queixes, per part d ’ aquests propietaris, i veient que
continuaven els episodis de contaminació, es van veure
obligats a posar una denúncia al Fiscal general de Medi
Ambient. El que vaig fer, va ser posar-me en contacte
amb l ’ alcalde de Moià i demanar-li quins controls
s ’ estaven fent per part de l’ A juntament, amb els reiterats episodis de contaminació a la riera de Marfà. La
seva resposta, va ser que s ’ havien incrementat les
analítiques a les empreses dels diferents polígons, i
que estaven negociant amb l ’ ACA ( Agència Catalana de l ’ Aigua )

per fer el més aviat possible,

El 16-01-2016 la regidora de l ’ Ajuntament de Castellcir
Mireia Navarro i jo com a alcalde vam assistir a la convocatòria que van fer l ’ agrupació ecologista La Cosa Nostra, on explicàrem el que he dit fins ara. El que penso seriosament, és que ens hem de posar tots d ’ acord, i des
del Consell Comarcal presentar una moció conjunta que
tots puguem subscriure i no fer la guerra cadascú pel seu
costat, aquí estem tots implicats i afectats, no és una cosa
de bons o dolents, la salut dels nostres rius és primordial,
tots nosaltres en depenem, sense aigua no hi ha vida, no
fem dels nostres rius clavegueres, tots, tots hi estem implicats, el que no fem bé nosaltres, segur que afecta o afec-

l ’ ampliació de la depuradora de Moià. Li vaig donar a

tarà a d ’ altres a curt o llarg termini, cal que empresaris,

conèixer que que els propietaris de la casa de Marfà i

pagesos i tots nosaltres com a persones físiques, tinguem

la casa de les Vinyes havien posat una denúncia a

consciència del medi ambient. Com diuen per les terres de

Fiscalia de Medi Ambient.

l ’ Ebre “ Lo riu és vida ” .
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SABÍEU QUE... ACTIVITATS REALITZADES
26 i 27 de març de 2016, Fira Agro
Natura

El dissabte a la tarda es va fer una caminada per

L ’ últim dissabte i diumenge de març va tenir lloc

meieres que va comptar amb una gran assistèn-

la fira Agro Natura. Aquesta iniciativa va sorgir de

cia. L ’ organització va anar a càrrec de la Marta

l ’ equip de govern per donar rellevància als pro-

Prat i la Mireia Esplugas, amb la col.laboració de

fessionals del sector primari a la transformació

la Dolors de Can Cinto, la Teresa Capdevila i el

artesanal de productes alimentaris i per recordar

Quim Font.

la necessitat de ser molt actius per millorar la ges-

La fira Agro Natura s ’ h a desenvolupat en tres

tió dels residus. Castellcir és un poble que com

àmbits. El primer, la producció agrària cerealista,

els altres 9 de la comarca té una gran tradició

farratgera, hortícola i ramadera, amb la presència

agrària, forestal i ramadera i amb un sector indus-

d'agricultors, ramaders, dels voluntaris de l ’ ADF

trial de transformació de productes agricoles es-

dels Cingles i l ’ Escola agrícola de Manresa.

pecialment rellevant en l'àmbit de productes d'ali-

També hi ha hagut un espai amb presentació de

mentació ecològica. A la comarca des de fa anys

maquinària i explicacions sobre els processos de

s'ha anat incorporant el sector turístic que veu en

conreu, demostració de tallers de treballs agríco-

la potenciació de la cultura d'arrels tradicionals i el

les antics amb animal, recuperació de llavors i

patrimoni natural una via per atraure un visitant de

elaboració de planter ecològic.

proximitat interessat en conèixer com es vivia i

El segon, dedicat a la mostra i venda de produc-

com ha evolucionat el sector primari.

tes agraris i ramaders transformats d'elaboració

A Castellcir l'agricultura, la ramaderia i l'aprofita-

artesana i també industrial, tant de denominació

ment forestal tenen una especial importància, el

ecològica, com productes de proximitat, conser-

radial de l'ecomuseu situat al Mas Esplugues està

ves, embotits, formatges, transformats de proteïna

dedicat a la conservació tradicional dels aliments i

verda, derivats de la farina, pans i pastes, hi ha

a l'aprofitament forestal.

hagut parades on s'hi ha venut productes hortíco-

la serra de can Sants per conèixer les herbes re-

les, plantes, mel… També de la Fundació Sant
Joan de Déu.
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SABÍEU QUE... ACTIVITATS REALITZADES
El tercer, ha destacat la importància que suposa

L ’ actuació de l ’ esbart Rosa d ’ abril de Castell-

realitzar una correcta gestió dels residus urbans i

terçol va ser molt engrescadora perquè els més

agraris. S ’ ha fet una exposició de sensibilització

de vint joves balladores i balladors ens feren emo-

ambiental, empreses gestores de residus, equips

cionar i vibrar amb les seves evolucions i alegria.

compostadors.

L ’ espai de jocs naturals de l ’ Àlex Rigol va fer

Hi ha hagut també tallers participatius ( pa Delí-

les delícies de petits i grans.

cies del Moianès i pizzes Il Maestro, planter a

Hem comptat amb la gran col.laboració de Ràdio

càrrec de Bernat Sala, herbes culinàries ) jocs

Moià que durant tot el matí ha amenitzat la fira i

amb materials naturals Lluïsa Playà , jocs inflables

ha fet entrevistes a diferents persones que han

Departament de Medi Ambient, cercavila dels Ge-

participat. El periodista Julià Peiró ha fet un repor-

gants de Castellcir, l ’ esbart Rosa d ’ Abril, expo-

tatge que s ’ ha emès a la televisió del Punt avui.

sició de conservació artesanal d'aliments, exposi-

Els programes de ràdio i televisió estan disponi-

ció amb plafons explicatius de les herbes remeie-

bles a la web de l ’ Ajuntament.

res, durant tot el matí a la plaça el Menna Bala-

Totes les activitats han tingut una gran acollida i

guer i la Marta Prat han anat bullint aigua amb

això ha satisfet a les persones tant professionals

farigola i s ’ ha torrat pa per fer sopes escaldades

com voluntàries que l ’ han fet possible i ja estem

que han gaudit més de 150 comensals. Agrair a

pensant en la propera edició. Agraïm als pagesos

l ’ Ajuntament de Castellterçol la cessió de dues

i ramaders que aportaren el seu temps i equips de

de les olles fantàstiques que utilitzen per la famo-

treball, a l ’ ADF els Cingles, Vegetàlia, Servi-

sa Escudella de Castellterçol.

transfer, Consorci del Moianès, Agrupació de pro-

A les 11 la cercavila dels Gegants de Castellcir

pietaris forestals la Gavarresa, i a tots els profes-

amb la seva música tant animada i els balls de

sionals que posaren parada.

l ’ Andreu i la Coloma despertaren la fira i atragueren l ’ atenció de petits i grans.
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SABÍEU QUE... ACTIVITATS REALITZADES
A la plana web de l ’ Ajuntament de Castellcir podeu veure algunes de les fotografies preses durant la celebració de la fira. Podeu veure també la
fira en imatges del concurs de fotografia Instagram amb l ’ etiqueta #agronatur2016.
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SABÍEU QUE... ACTIVITATS REALITZADES
Actuació Colla de Falcons
Diumenge 13 de març de 2016 la Colla de Fal-

Obra de teatre “Políticament
incorrecte”

cons de Castellcir va fer una actuació a la XX

Diumenge 27 de març de 2016, a les 18:30h al

festa de l ’ arbre i la natura de Muntanyola.

casal, el Grup nou de teatre de Castellterçol va

Minut de silenci
Dimecres 23 de març, a les 13h, una vintena
de persones es van reunir a la plaça de l ’ Era
per fer un minut de silenci, en senyal de condemna i rebuig als atemptats terroristes, que
van tenir lloc a Brussel·les el dia 22 de març, i
de solidaritat amb les víctimes i familiars.

posar

en

escena

una

divertida

comèdia

d ’ embolics, “ Políticament incorrecte ” , que té
lloc en una habitació del Palace entre polítics
professionals d ’ alta volada. Agraïm l ’ esforç i
bon fer dels membres del grup de teatre pel seu
temps i ganes perquè van fer passar una molt
bona estona al públic assistent.

Des de l ’ Ajuntament de Castellcir expressem

Aplec de Pasqua

el nostre condol al poble belga pels atemptats

Dilluns 28 de març de 2016 va tenir lloc el tradi-

terroristes ocorreguts a Brussel·les.

cional Aplec de Pasqua a la plaça de l ’ Era

Matinal de tennis taula
El dia 25 de març s'ha fet una matinal de tennis
taula oberta a tothom organitzada conjuntament
pel Club de tennis taula Moianès i l'Ajuntament.
Ha comptat amb l'assistència de jugadors del
Club tennis taula de Sant Feliu de Codines, del
Club tennis taula SCR el ciervo de Sabadell,
CTT lluisos de gràcia i aficionades i aficionats
de Castellcir i Sant Quirze Safaja.

amb la cobla Popular de Barcelona. Es va fer
una ballada amb nou sardanes molt animades.
La

colla

de

Gegants

de

Castellcir

s ’ encarregaren de les rifes de les coques,
llonganisses i pernils. De cara a un proper any
caldrà engrescar i promocionar aquesta activitat
perquè la plaça de l ’ Er a torni a ser el punt de
trobada de totes les persones de Castellcir per
gaudir de la música i la dansa popular catalana
per excel·lència.
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SABÍEU QUE... NOTÍCIES
Regularització cadastral
Us informem que la Gerència Territorial del Ca-

Preinscipcions a la llar d’infants el
Petit Camacurt de Castellcir

dastre està duent a terme un procediment de

El període de preinscripció per al curs 2016-

regularització cadastral amb l'objectiu de regu-

2017 serà del 2 al 13 de maig. Podeu passar

laritzar totes aquelles construccions o modifica-

per les oficines municipals ( de dilluns a diven-

cions que s'hagin fet en els darrers anys, que

dres de 10 a 2/4 de 2h del matí i divendres tar-

no hagin estat comunicades al Cadastre i que

da de 5 a 7h ) per emplenar el formulari.

actualment no estan tributant, tant de rústica
com d'urbana. Ja siguin omisisons de la totalitat
de les construccions, ampliacions de construccions existents, reformes importants no declarades, omissió de piscines...
Una de les fases d'aquest procés consisteix en
dur a terme treballs de camp i està previst que
comencin a partir del dia 19 d'abril de 2016.
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SABÍEU QUE... NOTÍCIES
Visita de Laura Vilagrà
Dimarts 15 de març de 2016 vam rebre la visita
de Laura Vilagrà. La reunió que vam tenir amb
la delegada del govern a la Catalunya Central,
bàsicament va ser per tenir una primera presa
de contacte i exposar-li les prioritats que tenim
com a poble.
Com a prioritat número 1 vam dir que era la
construcció de la nova escola, ja que aviat farà
10 anys que s'havia de començar a construir.
En segon lloc li vam donar a conèixer la necessitat d'asfaltar els carrers que falten dins del
nucli urbà i l'asfaltat fins a la Penyora.
També vam parlar de la problemàtica de fa
dècades de la contaminació de les nostres rieres, riera de Castellcir, riera de Fonts Calents i
com no de la riera de la Tosca que afecta la vall
de Marfà, que tant d'enrenou està portant en els
darrers mesos.
Va ser una reunió molt agradable i constructiva.
Va manifestar que ho posaria en comú amb el
seu equip de treball, i que estava a la nostra
disposició en tot el possible.
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SABÍEU QUE... NOTÍCIES
El Moianès, territori d’oportunitats

Amb l ’ objectiu de facilitar les eines necessà-

El Consorci del Moianès treballa per fomentar

ries perquè aquestes persones superin amb èxit

l ’ ocupabilitat i per potenciar les empreses i

el procés de recerca de feina, el Consorci del

emprenedors del territori.

Moianès programa diferents cursos adreçats a

Des de principis d ’ any el Servei d ’ Ocupació

aquest col·lectiu, que es poden consultar a

del Moianès ( SOM ) està gestionant un gran

www.consorcidelmoianes.cat.

volum d ’ ofertes de feina procedents, principal-

D ’ a ltra

ment, del sector de Servei a les persones, per-

d ’ Emprenedoria i Empreses del Consorci,

sonal administratiu i d’ h ostaleria i seguides

s ’ ha donat resposta a 74 consultes noves, 34

per la demanda de professionals tècnics i per-

de

sonal per a la indústria alimentària, logística,

d ’ empreses ja existents.

comerç i ramaderia. Concretament s ’ han ges-

En aquest cas el sector que ha fet més consul-

tionat 64 ofertes que, en només tres mesos, ja

tes ha estat el de serveis i el turístic, seguit per

representen el 37% del total de les ofertes ges-

comerç, construcció, sector primari i secundari.

tionades l ’ any 2015.

Entre alguns dels projectes que desenvolupa

Tota aquesta demanda i també la difusió cons-

l ’ Àrea d ’ Emprenedoria i Empreses, cal

tant que s ’ està fent de les ofertes a través del

destacar el directori Coneixemp ( on es poden

web del Consorci, de les xarxes socials i del

inscriure les empreses de la comarca per poder

butlletí digital, ha contribuït també a augmentar

promocionar-se ) i el Programa Reempresa,

la xifra d ’ entrevistes a usuaris que estan bus-

que posa en contacte a persones que volen ce-

cant feina. Durant el primer trimestre ja s ’ han

dir un negoci amb d ’ altres que volen empren-

realitzat 829 entrevistes, 105 de les quals han

dre i que ha permès fer 6 cessions amb èxit,

estat a usuaris nous.

evitant així el tancament de les empreses ja

les

existents.
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banda,
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són

des

de

l ’ Àrea

d’ e mprenedors

i
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SABÍEU QUE... NOTÍCIES
En l ’ àmbit de formació per a les empreses hi ha

Amb l ’ objectiu de promocionar el destí turístic

diferents cursos programats a Can Carner: El 25

del Moianès, el Consorci va ser present en el

d ’ abril i el 3 de maig es farà el curs “ Disseny i

Mercat del Ram de Vic, del 18 al 20 de març. Pro-

implantació del sistema d ’ autocontrol: prerequi-

perament també es farà promoció de la comarca

sits i APCC ” , adreçat a empreses del sector ali-

al Be Travel, saló internacional de turisme de Bar-

mentari, per a qui també es fa el curs de

celona, del 15 al 17 d ’ abril, i a

“ M anipulador d ’ aliments ” , el dia 18 d ’ abril.

Sant Benet de Bages, els dies 29 i 30 d ’ abril i 1

I el 28 d ’ abril s ’ oferiran eines per poder “ Fer

de maig.

un pla d ’ internacionalització d ’ una empresa ” .

D ’ altra banda, el 14 de març l ’ Àrea de Turisme

Durant tot aquest any el Consorci desenvoluparà

del Consorci del Moianès va organitzar el curs

diferents accions dins del projecte MOIANÈS 42,

“ T urisme accessible com a eina competitiva ” ,

que permetran seguir potenciant l ’ ocupabilitat i

que va comptar amb 15 persones del Moianès

la formació. Per a les persones que es troben en

procedents de diferents empreses del sector turís-

situació d ’ atur es crearan dos itineraris especia-

tic i comercial. Durant el taller es va explicar

litzats en el sector de servei a les persones o en

l ’ oportunitat de negoci que representa disposar

el sector agroalimentari. En ambdós casos es

d ’ una

comptarà amb la implicació de les empreses del

l ’ allotjament de turisme rural Entre Roures, de

territori per professionalitzar els participants i ofe-

Moià,

rir-los formació i pràctiques.

l ’ adaptabilitat i l ’ autonomia, i el Centre de Visi-

D ’ altra banda, per a totes les empreses de la

tants de l ’ Estany. L ’ o bjectiu d ’ aquestes visi-

comarca, es duran a terme diferents accions for-

tes és que el sector conegui de primera mà els

matives, assessorament especialitzat i es crearan

recursos i equipaments de la comarca per tal que

reunions conjuntes i grups de treball per potenciar

cada establiment esdevingui punt d ’ informació i

l ’ activitat econòmica del Moianès i incrementar

prescriptor del territori.

oferta
on

es

inclusiva
prioritza

i

l ’ Alicia ’ t, de

es

va

visitar

l ’ a ccessibilitat,

la competitivitat de les empreses.
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SABÍEU QUE... NOTÍCIES
Taller de turisme accessible com a
eina competitiva
El dilluns 14 de març, 15 persones del Moianès
procedents de diferents empreses del sector
turístic i comercial ( restaurants, allotjaments,

L ’ objectiu d ’ aquestes visites és que el sector
conegui de primera mà els recursos i equipaments
de la comarca per tal que cada establiment pugui
esdevenir punt d ’ informació i prescriptor del territori.

comerços i activitats turístiques ) , van assistir

Previsió d’activitats

al taller de “ Turisme accessible com a eina

14, 21 i 28 d ’ abril de 2016, Classes de tennis

competitiva ” ,

taula gratuïtes al casal de les 17:30 a les 18:30.

organitzat

pel

Consorci

del

Moianès. El taller forma part dels tallers de turisme de la Cambra de Comerç de Barcelona –
Diputació de Barcelona.
En aquest taller, Julià Montero, de Barcelona
Zero Limits, va explicar l’ o portunitat de negoci
que representa disposar d ’ una oferta inclusiva.
l ’ allotjament de turisme rural Entre Roures,
situat a Moià i inaugurat el 2013. En aquest espai, la seva propietària, Noemí Martínez, va explicar als assistents les característiques de la
on

es

prioritza

l ’ a ccessibilitat,

l ’ adaptabilitat i l ’ autonomia. Per acabar, els
participants també van poder visitar el nou Centre de Visitants de L ’ Estany.
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8 i 15 d ’ abril de 2016, a les 20h a la sala
d ’ actes de l ’ Ajuntament, participació organització activitats d ’ estiu i de la Festa Major. Hi està
convidat tothom i especialment les persones que
representen entitats i aquelles que tenen idees i
disponibilitat per col·laborar.

El taller es va complementar amb una visita a

casa,

Organitza Club Tennis Taula del Moianès.

22 d ’ abril de 2016, Celebració de la diada de
Sant Jordi. A partir de les 15h intercanvi de llibres
i venda de pastissos a la plaça de l ’ Era i exposició de dibuixos i maquetes a la sala d ’ actes de
l ’ Ajuntament.
Organitza escola la Popa i AMPA.
23 d ’ abril de 2016, Venda de roses i pastissos a
la plaça de l ’ Era, a càrrec dels nens i nenes de
5è i 6è de l ’ escola la Popa.

SABÍEU QUE... TREBALL DE LES REGIDORIES
Cultura, esports, joventut, comunicació

Acordem aprovar les anteriors actes al proper

La preparació de les activitats que han tingut lloc

la de març ) .

entre els dies 25 i 28 de març han centrat la feina
( m atinal tennis taula, fira, teatre, aplec ) . Essent
especial el treball dedicat a la Fira Agro Natura
que ha requerit d ’ una gran implicació de temps i
compromís de tots els membres de l ’ equip de
govern i de les treballadores i treballadors de
l ’ Ajuntament i també del Consorci des del disseny de la programación, l’ e laboració de la propaganda, la difusió dels actes tant institucional com
popular, preparació de conferència i exposicions,
les

reunions

de

coordinació

amb

els

col.laboradors i voluntaris, els documents informatius de les activitats, l ’ o rganització del muntatge
i desmuntatge.

Ensenyament
14 de març de 2016, Assistència al Consell Escolar de la ZER. Es van tractar els següents temes:
S ’ aprova la liquidació de l ’ exercici del 2015 i el

consell escolar ( actes del mes de juliol, octubre i
30 de març de 2016, assistència al Consell Escolar de l ’ escola la Popa.

Territori Rural
Es demanen els pressupostos d ’ arranjaments
dels camins compresos en el PPI 2016.
Aquests camins són: Camí de Brugueroles, des
de la Ctra. Castellterçol a Castellcir BV1310, Les
Granges, Mas Torruella fins asfaltat del Solà del
Boix.
Camí que surt de la Ctra. de Castellterçol a Sant
Feliu de Codines, Camp de la Noguera fins Mas
Torruella. Camí del Vilardell a l ’ Horta de Vallllosana, Camí de Can Sans fins el Vilardell.
Camí que puja dels Camps de la Torrassa fins la
Serra Roca Mitjana.
Preparació amb els pagesos i ramaders de Castellcir i amb l ’ ADF els Cingles per coordinar

pressupost del 2016.

aquest àmbit de la Fira Agro Natura.

S ’ aproven les dates de lliure disposició del pro-

21 de març de 2016, es duen a terme les proves

per curs escolar.

de la xarxa Rescat amb les emissores.
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