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DES DE L’ALCALDIA
Salutació de l’Eduard Guiteras i
Paré, alcalde
Déu vos guard. Si el març no marceja ni l'abril
abrileja tot l'any bogeja.
Si fem cas d'aquest refrany, sembla que la resta
del que queda d'any serà del tot normal, perquè
a fe de déu que aquesta primavera estem tenint
un temps totalment variable. Ha caigut molta
aigua, tant de pluja, neu o calamarsa, els
camps i boscos tenen una verdor ufanosa, les
rieres, torrents i rierols són un escàndol, les
fonts han revingut totes, fa molt de goig veure el
saltant d ’ aigua de la Roca, el brollador de la
font Barbot, el molí Nou o el de Brotons amb
aquesta quantitat d ’ aigua.
El que no és gens bonic de veure, és la quantitat d ’ escuma que tenim per totes les rieres,
cal que prenguem tots plegats consciència que
hem de ser molt més responsables amb el medi
ambient, a la riera de la Tosca donem la culpa
als polígons de Moià, però a la riera de Castellcir no tenim polígons ni indústries, la riera també està molt malmesa, des de l ’ estiu passat,

Sanitat ens obliga setmanalment a fer analítiques de l ’ aigua, amb el sobrecost que això
suposa per la població, l ’ aigua de boca està
complint tots els paràmetres de qualitat exigits,
però amb un alt cost en la depuració de
l ’ aigua.
Demano a agricultors i ramaders que siguin
molt prudents a l ’ hora d ’ abocar purins als
camps, l ’ excés i moltes vegades la proximitat
a les lleres de les rieres pot provocar aquestes
escumes i la contaminació que tenim per trihalometans.
Ja han començat a treballar en la segona fase
del camí de la Penyora i lligat amb el tema de
l'aigua, el primer que es farà en aquesta obra,
serà la connexió del pou de Santa Coloma a la
xarxa d ’ aigua ja existent, i així poder subministrar a tota la població de Castellcir, aigua de
pou de molt més bona qualitat estalviant-nos
tantes analítiques, tanta depuració i malbaratament d ’ aigua.
I per acabar, desitjar-vos una bona Setmana
Santa. Salut i República.
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SABÍEU QUE... ACTIVITATS REALITZADES
IV duatló de muntanya

En finalitzar la prova, el conjunt d ’ atletes mostraren

Diumenge 19 de febrer es va celebrar per quarta

en seu agraïment pel nivell d ’ organització de la

vegada la duatló de Castellcir. Aquest any la pro-

duatló i pel tracte dispensat per totes les persones

va és de la modalitat d’ e sprint i puntuava pel

voluntàries, així queda reflectit en les valoracions

campionat de Catalunya de clubs i per la lliga ca-

que s ’ han anat recollint a la web. És fantàstic

talana. És el primer any que s ’ arriba al límit

comptar amb un equip tant competent i amb les ga-

d ’ inscripcions 201. Les categories en què es

nes, dedicació i lideratge que hi posen el Victor

competí, tant en dones com homes, foren Junior,

Aixalà, la Mireia Esplugas i el Marc Aixalà.

Sub 23, Veterana 1, Veterana 2, Veterana 3, Absoluta. Aquest any es va fer un canvi en els reco-

rreguts i la prova constà de 6 km de cursa a peu,
22 km amb bicicleta i 2 km de cursa a peu. Les
persones participants gaudiren d ’ unes condicions climàtiques i de terreny molt bones. Durant
la setmana havia plogut força i en diferents parts
del circuit es trepitjà fort l’ a igua.
Van córrer 182 persones de gran nivell de les
quals van acabar 178, 149 homes i 29 dones.
La guanyadora de dones va ser Noemí Moreno
Castañeda del C.A. Igualada i el guanyador
d ’ homes Aleix Sierra Oliver del CE.Pedala.cat
Balaguer.
Per equips el primer classificat tant en categoria
femenina com masculina va ser el C.N.Reus
Ploms.
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Al voltant de 60 persones voluntàries van col.laborar
en la preparació i el dia de la prova van ser allà des
de les 7 del matí perquè l ’ activitat funcionés tant bé
com en els anys anteriors. S ’ agraeix comptar amb
la col.laboració i patrocini de moltes empreses: Vegetàlia, Sosa, Natursoy, bicicletes Nineta, Les Casetes del Solei, Pastisseria Miró, Vall-llosana, Cas
Castellcir, Gramabike, casa Amella, Montbrú. I també l ’ ajuda d ’ empreses com Aneto, Medcomtech,
NutriSport i Adidas Eyewear.
Quatre anys de veure una activitat tan ferma motiva
a participar-hi i ja s ’ està pensant en presentar un
equip de Castellcir. Fins l ’ any que ve.

SABÍEU QUE... ACTIVITATS REALITZADES
Celebració del
l’escola la Popa

carnestoltes

a

Un any més, el Rei Carnestoltes ha tornat a
regnar i sembrar el caos durant una setmana a
l ’ Escola. No són d’ e stranyar dites com:
“ A l Carnaval tot s ’ hi val ” o “ Del Carnaval
no en facis cabal ” . Les consignes d ’ aquest
any: un pentinat original, un mitjó de cada color,
vestits d ’ avis o de bebès. I el divendres festa
grossa al Local, una passarel·la de disfresses,
el judici del Carnestoltes, uns jocs amb música i
un final de festa que l ’ AMPA ens va preparar
amb un bon berenar i un grup d ’ animació que
ens va fer ballar fins les tantes.

Setmana cultural a l’escola la Popa
Acabem el trimestre amb la Setmana Cultural
( p rimera setmana d ’ a bril ) . Aquest curs hem
centrat la Setmana Cultural de l ’ Escola en diferents eixos de treball: l ’ aigua i els éssers
vius, la vida de les persones al costat d ’ un riu,
l ’ ús de l ’ aigua i la seva força i l ’ obtenció de
l ’ aigua. I l ’ hem volgut començar amb dues
activitats obertes a les famílies, la primera, el
diumenge 26 de març amb una caminada a Esplugues i uns conta contes a càrrec de

l ’ Escola de l ’ aigua en motiu del dia Mundial
de l ’ aigua, i l ’ altra, el dissabte 1 d ’ abril per
netejar i condicionar l ’ entorn del Safareig de
Sant Andreu.
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SABÍEU QUE... ACTIVITATS REALITZADES
Celebració del dia mundial de
l’aigua

L ’ escola la Popa es va implicar molt en aques-

El diumenge 26 de març , dins els actes de ce-

ran durant aquesta setmana cultural que ha

lebració del dia mundial de l ’ aigua, a les 11

començat el dilluns 27; l ’ alumnat dels dife-

es va iniciar la caminada des de la plaça de

rents cicles tractarà

l ’ Era a la masia d ’ Esplugues i a les 12 es va

amb l ’ ús i conservació de l ’ aigua, l ’ aigua i

explicar un conte a càrrec del grup de sensibilit-

les plantes, l ’ aigua en l ’ àmbit domèstic,

zació ambiental, Escola de l ’ Aigua. Aquest

l ’ aigua com a recurs de treball.

conte parlava de la vida d ’ una gota d ’ aigua
per explicar el cicle de l’ a igua, tot seguit es va
fer una activitat pràctica en què hi participà la
mainada per alertar sobre la contaminació de
l ’ aigua i com aquesta contaminació afecta la
vida del riu i de la necessitat de fer una gestió
correcta dels residus domèstics per evitar que
aquests arribin fins l ’ aigua. Les persones que
hi van assistir van gaudir d ’ una experiència
molt agradable, el sol lluïa amb força, es respirava un aire fresc i net , la riera de Fontscalents
baixava molt plena i feia sentir la seva remor en
el salt d ’ aigua de sota el pont d ’ Esplugues.
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ta activitat i la van incorporar en les que es fa-

temàtiques relacionades

SABÍEU QUE... ACTIVITATS REALITZADES
Setmana de la igualtat de gènere

temps i facilitar la manera de trencar amb aque-

Del 3 al 17 de març es van organitzar un seguit

lles rutines que no ens convenen o aquells mals

d ’ actes per promoure la Igualtat de gènere a

hàbits que volem deixar.

Castellcir:

A la tarda de les 5 a les 7 es va fer el taller de

Divendres, 3 de març, a la Quintana, es va fer

ball swing i lindy hop i el jovent que hi va assis-

Paleotraining, a càrrec de Lluís Sagués

tir van aprendre figures i combinacions de pas-

Dissabte, 4 de març al matí es va fer un taller

sos. El professorat del taller va estar molt con-

de fusteria on es va construir una escultura

tent i els va recomanar que continuessin practi-

col·lectiva, a càrrec de l’ A MPA de l ’ escola la

cant perquè hi tenien molta facilitat.

Popa. A les 17h es va fer la presentació del lli-

Les activitats d ’ aquest cicle van finalitzar el

bre "Argelagues", a la sala Sant Jordi, a càrrec

divendres dia 17 amb la conferència sobre Polí-

de l'escriptora i periodista Gemma Ruiz.

tiques d ’ Igualtat a càrrec de la Directora Ge-

Diumenge 5 de març a les 10h, es va fer una

neral d ’ Igualtat del Departament de Treball,

caminada, amb la participació del grup de cami-

Afers socials i Famílies Sra. Mireia Mata, que

naires de Castellcir.

va tenir lloc a la sala Sant Jordi.

A les19:00 es va representar l ’ obra de teatre
"Mentiders", al casal de Castellcir, a càrrec del
grup de teatre Cul-i-sec de Sant Vicenç de Castellet. Direcció Jordi Guinart.
Diumenge 12, al casal , de 10 a 12, es va fer el
taller de ioga. En la sessió es van utilitzar mitjans audiovisuals i musicals per facilitar recursos, a les persones assistents, per gaudir del
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SABÍEU QUE... NOTÍCIES
Programa 30 plus del Consorci del

I si sou una empresa interessada en contractar

Moianès

personal a través d ’ a questa subvenció, po-

El Consorci del Moianès inicia el “ programa 30
Plus ” , del Servei d ’ O cupació de Catalunya, amb

seu-vos també en contacte amb nosaltres.
Aquestes actuacions es fonamenten en incenti-

l ’ objectiu de fomentar la ocupabilitat de persones

var la contractació de persones per part de les

en situació d ’ atur majors de 30 anys.

empreses del territori, amb una subvenció per

En el marc del Programa "30 Plus" es duen a ter-

pagar una part del sou del treballador, durant

me actuacions ocupacionals per afavorir la inserció

un període d ’ entre 6 i 9 mesos.

laboral de les persones en situació d'atur de 30
anys i més que van adreçades tant a persones atu-

Informació del grup municipal GIC

rades com a empreses que tinguin necessitats de

Benvolguts tots,

contractar aquest perfil. El termini màxim per poder

Som el GIC ( Grup Independent per Castellcir )

realitzar un contracte dins d ’ aquest programa és

Com sempre trobareu informació detallada del

l ’ 1 d ’ octubre de 2017.

que fem a la nostra web: www.gic.cat

Així que si tens més de 30 anys, estàs en situació

Grup Municipal del GIC

d ’ atur i vols aprofitar aquesta oportunitat de treball i
formació, truca al 93.830.14.18 per concertar una
entrevista al SOM-Servei d’ O cupació del Moianès.
La participació en el programa, inclou una formació
adaptada al

lloc de treball d ’ un mínim de

60

hores, per la persona contractada i possibilitat d ’ u n
contracte de 6 mesos remunerat.
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SABÍEU QUE... NOTÍCIES
La indústria agroalimentària al
Moianès, forma’t i ocupa’t en un
sector en creixement

Es tracta de formació dual de 200 hores de du-

En el marc del programa d ’ Ocupació a la In-

mació pràctica en empreses del sector agroali-

dústria Local creat per la Diputació de Barcelo-

mentari. Aquest tipus de format augmenta la

na, i que té com a objectius els de professiona-

col·laboració entre els centres de formació pro-

litzar a les persones amb la finalitat de generar

fessional i les empreses en el procés formatiu

llocs de treball i incrementar la competitivitat de

dels alumnes, i possibilita que l ’ alumne apliqui

les empreses, des del Consorci del Moianès

els coneixements apresos desenvolupant tas-

s ’ ha dissenyat el projecte: La indústria ali-

ques en un lloc de treball real.

mentària al Moianès, forma ’ t i ocupa ’ t en un
sector en creixement!
S ’ ha escollit el sector agroalimentari perquè
és un dels sectors emergents i amb un gran potencial a la comarca.
Aquest projecte va adreçat a persones en situa-

rada, amb una formació presencial a la seu del
Consorci del Moianès combinada amb una for-

Els

dos

cursos

que

s ’ ofereixen

són:

- Curs especialitzat en logística i magatzem i
obrador

d'indústries

agroalimentàries.

- Curs especialitzat en qualitat a la indústria alimentària.

ció d ’ atur i consta de dues accions formatives,

Per part de les empreses destaquem les bonifi-

i ofereix l ’ oportunitat d’ i ncorporar-se al mer-

cacions a la contractació, ajuts adreçats a les

cat laboral mitjançant contractes bonificats per

empreses per a la contractació laboral de les

a les empreses del sector.

persones participants en el projecte.
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SABÍEU QUE... NOTÍCIES
Convocatòria per a la concessió de
subvencions en l’àmbit de comerç,
dels serveis, l’artesania i la moda
per a l’any 2017
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu

Moianès i esporàdicament a la resta de municipis de la comarca, si s'escau, pel 2017 amb un
import d'adjudicació màxim de 13.753,60€
( s ense IVA ) .

nya número 7340, de 30 de març de 2017, surt

La presentació de les ofertes es podrà realitzar

publicada la convocatòria per a la concessió de

presencialment al registre del Consell Comarcal

subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis,

del Moianès de dilluns a divendres laborables

l'artesania i la moda per a l'any 2017.

de 9:00 a 14.00 i de 16:00 a 19:00 i a través

Termini de presentació de sol·licituds:

del portal web www.ccmoianes.cat fins el dia

El termini de presentació de sol·licituds comen-

13 d'abril de 2017.

ça el dia 3 d ’ abril de 2017 i finalitza el 8 de
maig de 2017.

Oferta pública de contractació dels
serveis d’assistència tècnica dels
sistemes informàtics comarcals
El Consell Comarcal del Moianès ha publicat
l'oferta de contractació per a la prestació dels
serveis d'assistència tècnica dels sistemes informàtics a set ajuntaments del Moianès
( C alders, Monistrol de Calders, L'Estany, Santa Maria d'Oló, Castellcir, Granera, Collsuspina ) al Consell Comarcal del Moianès, al Consorci per la promoció dels municipis del
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Aquesta oferta s'ha publicat a la pàgina web
www.ccmoianes.cat
Per qualsevol aclariment us podeu posar en
contacte amb el Consell Comarcal del Moianès
a través del telèfon 938 301 418 o per correu
electrònic ccmn.territori@ccmoianes.cat .

SABÍEU QUE... NOTÍCIES
A l’escola la Popa construeixen un
tabal
Aquest trimestre hem començat la construcció

L’experiència d’un Castellcirenc al
programa “Oh happy day” de TV3

d ’ un tabal a l ’ escola. Els alumnes del cicle

A finals de desembre del 2016 el Castellcirenc

mitjà estem encetant un projecte que consisteix

Marc Codony Corbera es va presentar al Càsting

en aprendre a tocar la gralla i el tabal a

on buscaven a ballarins pel Programa, i el van

l ’ escola. Com que una gralla encara som molt

seleccionar: l'equip de ballarins ha estat compost

petits per poder-la tocar, hem començat aprenent les primeres notes amb un flabiol de gralla
( m olt semblant a una flauta de bec ) . El nostre objectiu és saber tocar totes les cançons
que utilitzen els Gegants i els Falconers en els
seus balls i les seves construccions quan aca-

per 4 ballarins i 4 ballarines, la coreógrafa Esther
Luengo, i els seus ajudants, la Tatiana Monells i el
Gerard Rifa. Van començar a preparar les actuacions al gener, i cada setmana assajaven les coreografies que els tocava ballar amb els cantants.

bem sisè. Però les gralles no toquen soles,

Assajàven els dimecres i dijous i els divendres

sempre necessiten els repics dels timbals per

rodaven el Programa al Plató de "Oh Happy Day"

les seves cercaviles, i nosaltres també volem

a TV3, excepte la final que es va celebrar el pas-

aprendre a tocar-lo. Durant aquests mesos de

sat dissabte 8 d'abril que es va emetre en directe.

febrer i març hem començat a construir el nos-

Comenta que ha estat una experiència molt inten-

tre propi tabal. Hem fet un patró, hem tallat les

sa i gratificant, ja

pells, les hem cosit i hem preparat els tubs llimant-los i fent els forats... Esperem tenir-lo acabat i a punt per començar-lo a tocar els propers
mesos.

que tot l'equip i
productors
l ’ h an

tractat

molt bé.
L ’ enhorabona!
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SABÍEU QUE... NOTÍCIES
Previsió d’activitats
Del 15 al 23 d ’ abril, a la sala Sant Jordi, exposició Les Poues de glaç de Castellcir.

Diumenge 16 d ’ abril, Durant el matí, Fira
Agronatura pels carrers del centre. A les 17:30,
Aplec de sardanes amb la Cobla Canigó a la
plaça de l ’ Era.

23 d ’ abril, celebració Diada de Sant Jordi
Durant tot el matí, a la plaça de l ’ Era, parades
de venda de llibres i roses.
A les 10h, a la sala Sant Jordi, exposició les
Poues de glaç de Castellcir.
A les 13h, a la sala Sant Jordi, conferència sobre el treball de grau d ’ arqueologia “ Les
Poues de Glaç de Castellcir ”

a

càrrec

d ’ Andrea Porcar.

29 i 30 d ’ abril i 1 de maig, a la sala Sant
Jordi, exposició de pintura de Virgínia Ruiz.
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SABÍEU QUE... TREBALL DE LES REGIDORIES
Cultura, esports, joventut i comunicació
Treball en les tasques de preparació de la fira
Agronatura que tindrà lloc el dia 16 d ’ abril i
que com l ’ any passat aplegarà empreses de
producció agrícola, ramadera, de gestió forestal
i empreses alimentàries, també hi haurà mostres d ’ artesania, tallers i activitats culturals i
lúdiques. El dimarts dia 21 es realitzà la reunió

S ’ està preparant una exposició de les poues
de glaç de Castellcir i de les poues de glaç del
Moianès que estarà a la sala Sant Jordi des del
dia 15 al 24 d ’ abril; es compta amb la
col.laboració de la família Guiteras i Otero de
Can Carabrut de Sant Quirze Safaja que posen
a disposició les eines que els seus familiars
havien

utilitzat

durant

generacions,

de

l ’ Agrupació de Pessebristes de Castellterçol

amb agricultors i ramaders per tractar sobre el

que portaran la maqueta d ’ una poua i de

format que tindrà la presència de les seves em-

l ’ escola La Popa amb la projecció de la

preses a la fira.

pel.licula del programa Cinema en curs “ Fred,

Aquest any l ’ aplec de sardanes es farà el diu-

fosc, gel ” .També s ’ e stà preparant la con-

menge dia 16 d ’ abril a 2/4 de 6 de la tarda

ferència que farà Andrea Porcar el dia 23

amb la cobla Canigó, durant aquesta setmana
es repartiran els plafons i se ’ n farà difusió.

d ’ abril sobre el treball de grau de la Universitat
de Barcelon “ Les poues de glaç de Castellcir ”
El divendres dia 31 de març a les 8 del vespre
es va realitzar una reunió amb les entitats i
grups de persones de Castellcir per tractar sobre el programa anual d ’ activitats culturals,
esportives i socials.
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