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

El segon tema que vull tocar, és el de la Festa Jove que

Déu vos guard, Sembla que finalment la calor ha marxat amb

veïns de Castellcir. Després d'uns anys sense portar-se a

les orenetes i les pluges d'aquests últims dies ens han donat

terme aquesta festa, un grup de joves ens va proposar de

la tranquil·litat, que almenys durant un temps no haurem de

tornar-la a organitzar, nosaltres teníem els nostres dubtes,

patir pels incendis als boscos, ja que realment era com viure

basats en les raons per les quals s'havia deixat de fer,

al costat d'un polvorí. Fent una mica de memòria de com han

però vistes les ganes la insistència i les propostes i com-

anat els mesos de juliol i agost, hi ha hagut un munt de fets
bons: l'Aplec de Santa Coloma, el nou disseny del Vine a
Jugar!, les Nits de Música a la Fresca, tots els Actes de la
Festa Major, però també n'hi ha hagut dos que han estat problemàtics l'aigua de boca i l'altre a la Festa Jove.
Començaré pel ta de l'aigua que realment ha estat greu. Ens
les prometíem molt dolces, amb els embassaments plens.
Ens pensàvem tenir un estiu tranquil, sense problemes amb el
subministrament d'aigua, però no ha estat així, d'aigua en
tenim, però hem patit una contaminació a la captació de l'em-

va provocar afectacions de brutícia i soroll a diferents

promís que assumiren el grup de joves per tirar-ho endavant hi vam accedir. Com ajuntament vam contractar una
empresa de seguretat, que es feu càrrec de l 'accés i de la
vigilància dintre del local on tot va funcionar correctament, també vàrem sol.licitar la presència preventiva dels
Mossos d'Esquadra, que assisitiren a l'hora d'iniciar l'activitat i que ens indicaren que si es requeria la seva presència que els telefonéssim. El problema va ser als carrers
del poble, vam tenir una afluència massiva de jovent i

bassament petit per ferro i manganès degut a l'enfonsament

molts d'ells es van dedicar a fer "botellón" durant moltes

accidental del sòl on hi ha les bombes, això ens ha obligat a

hores, això va provocar problemes de soroll, brutícia, a la

portar aigua del pou de Santa Coloma amb camions cisterna,

Quintana ampolles de vidre trencades, 2 pals del camí de

durant un mes i mig aproximadament, amb una factura de

vianants arrencats i actes incívics en punts concrets del el

més de 60.000 euros, la previsió és que cap a la meitat se'n

poble.

farà càrrec l'Agència Catalana de l'Aigua ( ACA ) i la resta

Com a alcalde vull demanar les més sinceres disculpes, a tots

ens tocarà assumir-la a tots nosaltres. Després d'un procés

els veïns afectats per totes les molèsties que van patir aquella

molt llarg fent analítiques, Sanitat ens va donar permís tempo-

nit i matinada, queda clar que el lloc i el format de festa no és

ralment per poder subministrar aigua per primera vegada de

el més adient i que cal entomar les ganes de treballar i parti-

l'embassament nou, però no serà fins a finals d'any que ja

cipar del jovent per trobar una activitat que no provoqui

haurem fet les quatre analítiques ( una cada trimestre ) com

aquesta problemàtica als altres veïns. Vull agrair tot l'esforç i

ens requereix sanitat, i així definitivament poder utilitzar l'em-

la feina feta al grup de joves que van organitzar l'acte, però

bassament nou, sempre que l' última analítica surti correcte

és evident que no tenim la infraestructura suficient, per la

com fins ara.

magnitud d'aquests tipus d'actes. Una cordial salutació.
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SABÍEU QUE... ACTIVITATS REALITZADES
Aplec de Santa Coloma
El dia 17 de juliol es va tornar a celebrar l'aplec
de Santa Coloma que tingué aquest programa:
ballades de tardes, cançons de vespres i jocs
de nit. L ’ alumnat de 5è i 6è de l ’ Escola la
Popa va vendre llimonades i pastissos en benefici del Projecte “ Jugar y Convivir ”
Hi va haver pa amb xocolata per a tothom i hi
col.laboraren l ’ Associació Amics de Santa Coloma, el grup d ’ Acordions de Castellcir, els
Grallers i Tabalers de Castellcir i l ’ entitat Vine
a Jugar!
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SABÍEU QUE... ACTIVITATS REALITZADES
Festa Major

Diumenge 14 d ’ agost

Divendres, 29 de juliol

Caminada popular per Marfà

Nit Jove 16 ’ amb Baland
Dissabte, 6 d ’ agost
Mini duatló
Diumenge 7 d ’ agost
14è Vine a Jugar!
Divendres 12 d ’ agost
Repic de campanes
Inauguració de fotografies del Broca. “ El racó del temps ”
Pregó de Festa Major
Correfoc infantil
Cloenda de la XXI edició de les Nits de Música a la
Fresca
Dissabte 13 d ’ agost
Ioga per a tothom
Matinal esportiva
Futbol i futbol sala
Torneig de tennis taula

I campionat comarcal de Botifarra
Jocs inflables i Bumper Balls
Concert XS
Concert Compàs de Zebra
Dilluns 15 d ’ agost
XXI Cursa Castell-Castell
Missa solemne
Actuació de la Colla de Falcons de Castellcir
Vermut i ballada del Vals de jota de Castellcir
Sardanes
Ball de Festa Major
Dimarts 16 d ’ agost
Teatre. Representació de l ’ obra Homes, a càrrec
de la Cia. de teatre juvenil Trencaescenaris de
Collsuspina
Sopar popular
Actuació del duet d ’ humor DespeJaos
Diumenge 18 d ’ agost

Plantada de gegants

Arribada de la caminada Moianès RoundFest

Cercavila de Festa Major

Exposicions obertes durant la Festa Major:

Cinema a la fresca

Exposició de fotografies del Broca “ El racó del
temps ”
Exposició “ La mar de deixalles ”
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SABÍEU QUE... NOTÍCIES
Campanya bosses al carrer

Resultats dels Barrats de Castellcir

El Consorci del Moianès engega una nova tan-

Des de l ’ associació esportiva BARRATS DE CAS-

da de bosses al carrer!

TELLCIR us informem dels bons resultats obtinguts

Cada vegada que vagis a comprar i no utilitzis

pels equips que van jugar de castellcir amb el nom

una bossa de plàstic, els comerços del Moianès

de Barrats, en el 39è Torneig d ’ Estiu de Futbol Sa-

et segellaran una casella.

la a Castellterçol:

Un cop omplertes les 9 caselles amb un mínim

L ’ equip Barrats – Suquipà en la categoría Preben-

de segells de tres establiments diferents,

jamins van quedar QUARTS

podràs bescanviar la cartilla per la bossa, a les

Els equips Barrats- Vegetàlia categories :

oficines del Consorci del Moianès o bé a l'ajun-

Cadet, van quedar SUBCAMPIONS

tament del teu poble.

Sèniors, van quedar TERCERS

La campanya comença l'1 d'agost fins a esgotar

Veterans, van quedar QUARTS

existències.

Agraïm a les empreses col·laboradores Vegetàlia i
Suquipà per l ’ adquisició dels nous equipaments, el
suport de l ’ Ajuntament i a la gent del poble per
l ’ assistència als partits.

Previsió d’activitats
Cada divendres de 10 a 11h, al casal, gimnàstica
per a la gent gran. Inici 23 de setembre de 2016.
2 d ’ octubre, XXI Concurs de gos d ’ atura Castellterçol-Castellcir
9 d ’ octubre de 2016, XXXVII Ronda Vallesana
12 d ’ octubre, III triatló caní i II trobada canina del
Moianès
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SABÍEU QUE... NOTÍCIES
Sortides dels gegants de Castellcir
JULIOL

AGOST
Dissabte 13 d ’ agost toca cercavila a Castellcir, sem-

El dia 25 de juliol vam anar a Moià a col·laborar

pre ens fa molta il·lusió!!! Aquest any vam convidar tres

amb “ la marxa Som ” , un itinerari popular que

colles, Avinyó, St. Llorenç Savall i St. Feliu de Codi-

recorre totes les comarques del principat de Cata-

nes.

lunya. Va ser una iniciativa cívica on vam ser convidats. També es presentava la coordinació de les
territorials del Moianès a l’ A NC.
El dia 30 de Juliol vam anar a Monistrol de Calders, va ser la seva última trobada, ens van dir
que plegaven per una temporada, i van fer que

A 2/4 de 7 de la tarda, vam fer la plantada de totes les
colles i vam aprofitar per fer la presentació del nou gegantó, en Griu de Castellcir!!! Una bèstia amb molts
valors pels geganters i geganteres: elegància, inte
l·ligència, valor, força i llibertat. L ’ elegància i la inte
l·ligència d ’ una àguila, el valor i la força d ’ un lleó i la
llibertat d ’ un poble. Un cop presentat el gegantó co-

sigués especial per a tothom. Ens ho vam passar

mencem la cercavila a les 7 tocades !

molt bé, va ser una cercavila bastant llarga i dura

La cercavila va anar molt bé, i l ’ important és que

pels geganters amb moltes pujades i baixades.

aquest any el temps ens va anar de costat i no ens va

Com és tradició a Monistrol, vam haver de fer la

fer la guitza com l ’ any passat que vam haver de có-

pujada més dreta de tot el poble corrents! Un cop
acabada la cercavila, tenien una sorpresa preparada, un piromusical amb focs artificials que va
durar força estona. Després ens vam ben atipar
per sopar.

rrer per la pluja. Un cop acabada tota la festa, vam convidar tots els membres de les colles a sopar, beure, i
gaudir

d ’ un ambient

immillorable. Vam donar
un obsequi a cada representant de colla amb
productes

del

nostre

poble. Va ser un dia
genial

que

repetirem

l ’ any que bé.

Josep Serres Vendrell
Raquel Valldeoriola
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SABÍEU QUE... NOTÍCIES
El secretari general de l’Esport visita el Dog Camp Junior a Castellcir

Al Dog Camp Junior, a part del llenguatge caní, els

El secretari general de l ’ Esport, Gerard Figueras,

senderisme. També fan orientació per muntanya,

va conèixer de primera mà el desenvolupament del
Dog Camp Junior, els campaments per a infants
d ’ entre 7 i 14 anys i els seus gossos que es van
celebrar per segon any a Castellcir. Aquesta iniciativa pionera a Catalunya pretén que els nens i nenes
puguin entendre la seva mascota i la dels altres, i
tinguin una bona convivència amb la resta de la comunitat.
O r g a n it z a t

per

l ’ As s oc i ac i ó

C a ta l a na

d ’ Excursionisme Caní ACEC 4 Turons, el campus
és una iniciativa pionera a Catalunya que es celebra
en dos torns, el primer del 3 al 9 de juliol, i el segon,
del 10 al 16 de juliol, als Bungallows El Solei. Els
més petits poden conviure durant uns dies amb les
seves mascotes i entendre el llenguatge del gos per
poder establir una bona comunicació, un bon vincle
i, en un futur, una millor convivència infant, gos i
societat.
A més de treballar el vincle entre l ’ infant i el seu
gos, els problemes de conducta de l ’ animal, el seu
llenguatge, etc. també es treballen els valors com
el respecte, l ’ empatia, la confiança o la tolerància
cap al gos i també cap als propis infants.
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infants també aprenen bases d ’ agility, canicròs,
habilitats canines, bikejoring i altres esports com el
com avançar pel medi natural, meteorologia de muntanya i primers auxilis humans i canins.
El secretari general de l ’ E sport va compartir la visita al Dog Camp Junior amb el director del projecte i
president de l'ACEC, Pere López, i Ernest Capdevila, bomber del Parc de Lleida i guia del Grup Caní
de Recerca dels Bombers de la Generalitat, que va
fer una classe magistral als nens sobre rastreig –
buscar el rastre d ’ una persona concreta- i venteig buscar l ’ olor humana que es troba a l ’ aire-, amb
els seus gossos, tècniques que es fan servir en el
rescat de persones. Els infants han après com funcionen els rescats de persones mitjançant l ’ ajuda
de gossos que busquen la persona desapareguda a
través del rastreig.
L ’ Associació Catalana d’ E xcursionisme Caní 4
Turons és una entitat sense ànim de lucre que pretén fomentar l ’ excursionisme amb gossos. Per
això, organitza sortides de tots els nivells, des de
sortides solidàries, passant per travesses d ’ alta
muntanya fins a viatges nacionals i internacionals.

SABÍEU QUE... NOTÍCIES
Noves figures de la colla de Falcons de Castellcir
Cada any, per la Festa Major, la colla de Falcons de Castellcir estrenem un parell de figures
que incorporem al nostre repertori i anem fent a
les actuacions durant la temporada. Aquest any
hem variat una figura que va crear la nostra colla, LA SAGRADA FAMÍLIA, li hem posat el nom
de Sagrada Família EVOLUCIÓ. Aquesta figura manté la mateixa forma de les quatre torres
acabades amb pilar però augmenta la dificultat,
ara és més alta.
També hem creat una nova figura i li hem posat
el nom de PLAÇA DE L'ERA. Sempre que

Gairebé 70 alumnes assisteixen a
la 2a edició de la Universitat
d’Estiu del Moianès – Universitat
d’Estiu Ramon Llull 2016
El dilluns 4 de juliol a la tarda, es van iniciar les
dues formacions que enguany formen part de la
Universitat d ’ Estiu del Moianès: el curs de
Gramàtica i Llenguatge i el Curs de Gestió de les
Emocions: Eines de millora per a la vida diària.
Ambdós cursos van comptar amb un total de 68
alumnes inscrits.
L ’ acte

d ’ inauguració va comptar amb la

presència d ’ Oriol Batlló, President del Consorci
del Moianès, Josep Gallifa, Degà de la Facultat de
Psicologia, Ciències de l’ E ducació i de l ’ Esport

creem una nova figura li posem un nom signifi-

Blanquerna-Universitat Ramon Llull, i Marian Ba-

catiu per la nostra colla, per aquest motiu hem

qués Trenchs, coordinador dels cursos, en nom

posat aquest nom, és la primera plaça on s'ha

de l ’ Equip de Gestió de la Universitat d ’ Estiu

aixecat aquesta figura, a més de ser el nom de

del Moianès. Aquestes formacions es van dur a

la nostra plaça. A partir d'ara, totes les colles la

terme del 4 al 8 de juliol, a Can Carner, Moià, seu

poden incorporar al seu repertori, això sí, han

del Consorci del Moianès. La Universitat d ’ Estiu

de mantenir el nom.

del Moianès tancarà els actes el divendres 8 de
juliol a les 9 del vespre amb un sopar de cloenda.
Tant els participants com l ’ organització es mostren molt satisfets de l ’ e dició d ’ enguany.
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SABÍEU QUE... NOTÍCIES
Calders acull la 3a Escola
d’Emprenedors al Moianès
Es tracta d ’ un cicle de formació intensiu per
impulsar l ’ esperit emprenedor i capacitar a
aquells qui vulguin crear la seva empresa. La
novetat d ’ enguany seran les sessions de tuto-

Mitjançant 10 sessions teòrico-pràctiques es
donaran a conèixer les claus per posar en
marxa un negoci. A més, com a novetat,
s ’ oferirà l ’ oportunitat als participants a treballar de forma específica i individualitzada el seu

ria personalitzada.

projecte, amb sessions de tutoria personalitza-

Per tercer estiu consecutiu, el Consorci del

des. Algunes de les temàtiques que es duran a

Moianès organitza una nova edició de l ’ Escola

terme són les següents: Construcció d ’ idees,

d ’ E mprenedors

Enguany

Model de noegoci i estratègia empresarial, Pla

l ’ escola es realitzarà a la Sala de Plens de

de màrqueting, Tràmits per a la creació de

l ’ Ajuntament de Calders, de l ’ 11 al 22 de ju-

l ’ empresa, Pla financer, Màrqueting digital i

liol, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia i

xarxes socials, Elevator Pitch i marca personal.

comptarà amb professors especialitzats en

La darrera sessió del 22 de juliol serà un Net-

aquest

d ’ Emprenedors

working per a presentar els projectes indivi-

s ’ adreça tant a persones que tenen ganes de

duals. Aquells que hagin assistit a les tutories

formar-se i conèixer el món de l ’ emprenedoria

individualitzades podran presentar i defensar el

com a persones que tinguin un projecte entre

seu projecte davant d ’ un grup d ’ empresaris i

mans i vulguin tirar-lo endavant. Les inscrip-

rebre ’ n la seva opinió. El balanç que s ’ han

cions es poden fer trucant al 938 301 418 o es-

fet de les edicions anteriors ha estat molt positiu

cribint a empreses@consorcidelmoianes.cat.

i s ’ espera que en aquesta ocasió també es

àmbit.

al

Moianès.

L ’ Escola

pugui donar suport a futurs emprenedors.
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SABÍEU QUE... TREBALL DE LES REGIDORIES
Cultura, esports, joventut i comunicació:

Ensenyament:

Durant l'estiu és quan es fan més activitats culturals i

6 de juliol, Assistència Consell escolar de la ZER a

esportives al poble. Des de la regidoria hem treballat

Sant Quirze Safaja, presentació memoria, resultats

perquè els actes que s'han realitzat poguessin ser

acadèmics, es parla de la jornada continuada, i pre-

realitat, fent reunions amb les entitats, grups i perso-

sentació de la nova cap d’ e studis i de la nova di-

nes organitzadores i col.laboradores i treballant es-

rectora de l ’ Estany.

tretament amb l'equip professional de l'ajuntament.

Acords presos:

Si bé no totes les activitats surten com hom voldria, i

Es crearà una comissió sobre la jornada continuada

malauradament n'hi ha que són desencisadores el

al proper curs.

conjunt de les activitats de l'estiu ha estat molt posi-

Cal incloure el tema sobre els deures a casa pel pro-

tiu. Agraïm a totes aquelles persones que han estat

per consell escolar.

organitzant aquestes activitats i que desinteressada-

11 de juliol, Assistència Consell escolar escola la

ment han donat una part important del seu temps

Popa

perquè les altres puguin gaudir de viure a Castellcir.

22 de juliol, Assistència sopar fi de curs llar

Com dèiem en el full informatiu especial que s'ha
distribuït aquest estiu, es continuarà editant el resum
del full informatiu que estarà en els llocs habituals i
també s'imprimiran fulls complets que estaran al
consultori i a l'ajuntament i que les persones que els

d ’ infants

Benestar Social:
5 d ’ agost, organització activitat berenar-ball per a
la gent gran al casal

sol.licitin se'ls proporcionaran.
El proper dia 23 de setembre a les 8 del vespre a
l'ajuntament es farà la reunió oberta a tothom que
tingui ganes de portar iniciatives i col.laborar per
començar a preparar les activitats culturals i esportives de l'octubre, novembre, desembre i gener.
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SABÍEU QUE... TREBALL DE LES REGIDORIES
31 d ’ agost, reunió amb els representants de
l ’ empresa que durà el suport al Consell Comarcal
del Moianès, per tal de crear els nous Serveis Socials de la comarca

Territori Rural:
8 de juliol, reunió ADF per preparar l ’ assemblea
general
16 de juliol, assemblea general de l ’ ADF a Castellterçol, amb l ’ agenda següent:
1. Presentació de l ’ ADF:
a. Missió i objetius
b. Activitats
c. Organitzacio i funcionament
2. Lectura de l ’ acta de l ’ Assemblea anterior
3. Presentació dels comptes 2015
4. Memòria activitats 2015
5. Proposta actuacions i projectes ADF 2016:
6. Presentació dels representants de la Junta i proposta de renovació de càrrecs, amb aprovació si
s ’ escau
7. Precs i preguntes
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26 de juliol, reunió ADF
29 de juliol, reunió voluntaris ADF Castellcir
19 d ’ agost, certificacions dels camins fets per
l ’ ADF amb el tècnic de la Diputació. Els camins
que s ’ han arranjat aquest any són:
Repàs i neteja de vores del camí de Bruguaroles,
des de la carretera de Castellterçol a Castellcir BV1310, les Granges, mas Torruella fins asfaltat del
Solà del Boix.
Repàs i neteja de vores del camí que surt de la Carretera de Castellterçol a Sant Feliu de Codines
C-59, Camp de la Noguera fins Mas Torruella.
Repàs i neteja de vores del camí del Vilardell a
l ’ Horta de la Vall-llosana.
Repàs i neteja de vores del camí de Can Sans fins al
Vilardell.
Repàs i neteja de vores del camí que puja des dels
Camps de la Torrassa fins la Serra Roca-Mitjana.
26 d ’ agost, visita dels Agents Rurals

Ajuntament
de
Castellcir
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