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DES DE L’ALCALDIA
La creació de la comarca del Moianès
Hem encetat el 2015 i tenim ja un tema molt important que
ens truca a la porta i que necessitarà del suport de tota la
gent del poble, de les seves entitats i dels grups polítics. I em
refereixo al tema de la creació de la comarca del Moianès.
Aquest no és un tema banal ja que si no el tirem endavant
entre tots, perdrem una enorme quantitat de recursos i serveis
per les persones i empreses del nostre territori. I em refereixo
a quantitats de cents de mils d’ e uros i a serveis tant importants com els d ’ ocupació, habitatge, formació, atenció a les
persones, serveis educatius, promoció empresarial, etc.
Tots aquests serveis i aquesta captació d ’ euros pel territori
en forma de subvencions els feia fins ara el Consorci del Moianès, amb un model de feina reconegut per totes les institucions com a modèlic, amb deute zero i situació econòmica sanejada. L ’ atur al Moianès el tenim a la meitat que en la resta
de Catalunya! I podeu estar segurs que en bona part és degut
a la feina realitzada des del Consorci.
Què ha passat doncs, que ara no pot seguir aquest model i
estem a punt de perdre tot el treball fet durant 20 anys?
Doncs que la situació econòmica i jurídica ha canviat en els
darrers anys i fa el model del Consorci pràcticament inviable.
Per una part, les subvencions finalistes de les que es nodria
el Consorci i permetien el seu funcionament s ’ han deixat de
donar degut a la crisi, el model ha canviat i mai més es donaran com fins ara, i per altra banda, la llei LRSAL del Govern
espanyol escapça totes les competències als Consorcis i les
passa a altres institucions, entre elles les comarques.

Això ha fet que el Consorci a inicis d ’ aquest 2015 ha hagut
de tancar portes durant gener i febrer per reorganitzar-nos, i a
partir del febrer, depenent de les subvencions que aportin
Diputació i Generalitat, que es preveuen molt escasses, es
farà una nova carta de serveis molt, molt limitada. Els usuaris
d ’ aquests serveis segur que ho trobareu molt a faltar.
Per tant perquè puguem seguir gaudint dels recursos i serveis
que teníem fins ara, i inclús incrementar-los, la única solució
real és la creació de la comarca del Moianès, de manera que
assumeixi la prestació de serveis que les competències de la
llei LRSAL li dóna i al mateix temps gaudeixi del finançament
que se li atorga a qualsevol comarca. Si som capaços de
gestionar la nova comarca amb el mateix model que ha regit
al Consorci durant 20 anys, l ’ è xit estarà garantit.
I perquè encara no tenim la comarca quan l ’ expedient administratiu fa més de 2 anys que està a la taula de Governació,
amb tots els informes favorables? Doncs ben bé no ho sabem ! Ara ens diuen que sí, que ja està a l ’ etapa final, però
ens demanen un últim esforç: que fem un procés participatiu
per demanar l ’ opinió de la gent del territori. Aquest procés
que no és necessari ni el demana la llei de creació de comarques, ens diuen que serveix per legitimar millor l ’ expedient.
Doncs bé entomem aquest últim pas i aquí sí que us demano
que tant les persones, com les entitats, com els grups polítics
de Castellcir ens doneu el màxim suport en totes les iniciatives que encetem o que ens demanin, per demostrar que creiem en la comarca i que per responsabilitat social i econòmica
no estem disposats a perdre els importants serveis i recursos
que han fet avançar el nostre territori de manera tant important durant els darrers anys.
Carlos Ibáñez Pueyo, Alcalde de Castellcir
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SABÍEU QUE...
Neteja de parcel·les del nucli urbà
Des d ’ aquest Consistori s ’ han enviat cartes a alguns
veïns de Castellcir amb l ’ objectiu de vetllar pel bon estat

Penja’t una medalla!
Fent esport sempre
hi guanyes

de conservació de solars i parcel·les privades per tal que

La

aquests terrenys compleixin unes mínimes condicions de

està impulsant una campanya de foment de l ’ esport ano-

seguretat, salubritat i imatge.

menada “ Penja ’ t una medalla! Fent esport sempre hi

Per aquest motiu, s ’ ha recordat als propietaris de qualse-

guanyes ” té com a principal objectiu fomentar la pràctica

vol classe de terrenys que tenen el deure de conservar-los

esportiva als municipis de la demarcació de Barcelona.

i revisar-ne l ’ estat periòdicament i se ’ ls ha requerit per-

A més, també pretén potenciar la participació dels esdeve-

què adoptin les mesures necessàries perquè aquests im-

niments esportius organitzats per les entitats o ajunta-

mobles compleixin aquestes condicions.

ments; reforçar el vincle esport, salut i qualitat de vida;

Aprofitem per agrair la col·laboració a tots aquells propie-

donar suport a la pràctica esportiva entre la gent gran i els

taris que segueixen unes bones pràctiques pel que fa a la

més menuts; incentivar l ’ ú s d ’ equipaments esportius

neteja de parcel·les i als que ja han dut a terme les actua-

municipals i difondre els valors de l ’ esport entre els més

cions requerides.

petits.

Finalment, instar els veïns, que encara no ho han fet, a dur

Esportistes de renom com Jordi Arrese, Albert Costa, Jordi

a terme les actuacions necessàries per evitar qualsevol

Sans i Xavi Hernández han col·laborat en aquesta campa-

risc d ’ incendi, sobretot durant els mesos d ’ estiu, proliferació d ’ animals, etc. que afecta l ’ aspecte de l ’ entorn
en particular i de Castellcir en general.

Diputació

de

Barcelona

nya.
Podeu veure els clips que es van gravar per fer difusió d ’
aquesta campanya, accedint als següents enllaços:
CLIP JORDI ARRESE - ALBERT COSTA: https://

Registre de pluges dels m esos d'octubre,
novem bre i desem bre 2014

www.youtube.com/watch?v=gohyK3YeeYg
CLIP

JORDI

SANS:

https://www.youtube.com/watch?

v=pZc38BQrzkA
150

CLIP

100

watch?v=SCZEgIyjqO0

HERNANDEZ:

https://www.youtube.com/

CLIP NOTICIA PRESENTACIÓ CAMPANYA ( 3 Desem-

50

bre ) : https://www.youtube.com/watch?v=J8ymMf50EK8

0
octubre
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XAVI

novembre

desembre

SABÍEU QUE...
El Consorci del Moianès tanca provisionalment

Des del Consorci del Moianès lamentem aquesta

El Consorci del Moianès romandrà tancat, en principi,

en els usuaris però donades les circumstàncies eco-

fins el 28 de febrer de 2015.
El Consorci del Moianès té a 1 de gener de 2015 dues
grans dificultats:
D ’ una banda, la manca de finançament. Des dels
seus inicis, el Consorci del Moianès finança la seva
activitat i els seus serveis bàsicament amb subvencions
públiques concedides per la Generalitat de Catalunya i
la Diputació de Barcelona per la presentació de projectes a convocatòries públiques de subvencions.
A data d ’ avui, les subvencions confirmades per
aquest 2015 fan preveure una reducció dels ingressos
del Consorci en un 60% i en conseqüència, els serveis

aturada dels serveis perquè té un efecte molt directe
nòmiques esdevingudes, aquesta és l ’ opció més
responsable.
D ’ altra banda, l ’ aplicació de la Llei estatal
27/2013 ARSAL al Consorci del Moianès. Les reformes legislatives aprovades pel govern espanyol impliquen pel Consorci del Moianès la obligatorietat
d ’ adscriure el Consorci a una altra administració
abans del 31/12/2014 i el compliment d ’ uns determinats requisits per poder seguir prestant els serveis
que ofereix el Consorci, que aquesta Llei considera
com a “ serveis impropis ” .

que el Consorci del Moianès, tal i com s ’ han prestat

Des de l ’ aprovació d ’ aquesta Llei, els alcaldes del

fins a 31/12/2014, no es poden mantenir. Per aquest

Moianès estem treballant per trobar una solució a

motiu el Consorci del Moianès ha iniciat una reestructu-

aquesta pèrdua de capacitat legal de l ’ entitat per

ració del personal i de tots els serveis que presta per
adequar la despesa als ingressos previstos per aquest
2015.

prestar els serveis. Actualment, estem fent les gestions corresponents per formalitzar l ’ adscripció del

L ’ estructura i serveis mínims resultants d ’ aquesta

Consorci del Moianès a la Diputació de Barcelona i

reorganització s ’ estan destinant aquestes setmanes a

poder així complir els requisits establerts per la Llei.

preparar projectes per participar en les convocatòries

No obstant, cal tenir present que només amb l ’

de subvencions que finalitzen aquest principi d ’ any, i
també a justificar els projectes i les subvencions portats
a terme durant l ’ any 2014.

adscripció no queda resolta la manca de finançament.
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SABÍEU QUE...
En el moment en què tinguem resolt el problema
legal, i disposem d ’ informació sobre finançament
aconseguit en les convocatòries de subvencions, es
determinarà quins són els serveis i activitats que el
Consorci del Moianès podrà oferir aquest 2015.

Una vegada estudiades les alternatives plantejades,
considerem que el reconeixement de la comarca del
Moianès és, a nivell econòmic i legal, la solució més
beneficiosa pel territori ja que, sense suposar cap
despesa addicional pels contribuents, proporciona el
finançament adequat i el marc legal necessari que

Així doncs, les reformes legislatives aprovades,

permet mantenir els actuals serveis, ofereix la opor-

acompanyades de la reducció d ’ ingressos i convo-

tunitat de prestació de nous serveis i proporciona

catòries de subvencions, estan dibuixant un escenari
econòmic i legal que dificulta la continuïtat del treball
conjunt entre els Ajuntaments del Moianès que fa 20

possibilitats d ’ estalvi pels Ajuntaments, que poden
ser traduïdes en més i millors serveis municipals.
Per aquest reconeixement, és imprescindible la resolució de l ’ expedient de creació de la comarca del

anys que practiquem amb èxit. Aquesta col·laboració

Moianès, que fa 4 anys i mig es va presentar al De-

ha permès que les persones, empreses, entitats i els

partament de Governació de la Generalitat de Cata-

propis Ajuntaments del territori disposéssim de més i

lunya.

millors serveis. Serveis, que d ’ altra banda, els

Per qualsevol dubte, aclariment o informació addicio-

ajuntaments del Moianès, per la nostra petita dimen-

nal podeu trucar al 938 301 418 de dilluns a diven-

sió no tenim capacitat de prestar a nivell individual.

dres de 9h a 14h i de 16h a 18h, o bé podeu escriure

Vista aquesta situació, ha arribat l ’ hora de qüestio-

a consorci@consorcidelmoianes.cat. També podeu

nar-se definitivament quins són els serveis que vo-

c o n s u l t a r

lem pel territori.

www.consorcidelmoianes.cat en la que s ’ informarà

l a

p à g i n a

de qualsevol canvi que es produeixi.
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SABÍEU QUE...
Notícies breus del Consorci del
Moianès a Castellcir

57 alumnes de Castellcir assisteixen a cursos organitzats pel Consorci del Moianès ( període genergener-

Durant l ’ any 2014, des del Consorci del Moianès

novembre 2014 )

s ’ han atès 317 visites d ’ habitants de Castellcir

Els cursos en que han participat més alumnes de

De gener a novembre de 2014, l ’ oficina d ’ atenció

Castellcir han estat:

al públic del Consorci del Moianès ha atés 317 visi-

- el Curs de manteniment de la llar fet a Castellter-

tes de Castellcir, repartides de la següent manera:

çol, amb 4 alumnes participants.

- 88 visites relacionades amb el Servei d ’ Ocupació

- el curs de Costura també a Castellterçol, amb 5

del Moianès,

alumnes participants.

- 66 visites per temes de formació i educació,

- el curs d ’ informàtica i internet que es va fer a

- 60 visites a l ’ Oficina local d ’ habitatge del

Castellcir, amb 3 alumnes participants.

Moianès,

- el curs de l ’ Hort, a Castellterçol, amb 6 alumnes

- 42 visites àrea d ’ emprenedors i empreses,

participants i

- 39 visites relacionades amb temes de l ’ àrea de

- el curs de Marketing digital i xarxes socials i la Boti-

turisme i dinamització comercial

ga on-line a Moià, amb 4 alumnes participants.

- 22 visites per l ’ àrea de dinamització comunitària
Trobada de gent gran del Moianès
El 27 de novembre es va celebrar una trobada de
gent gran del Moianès, on varen participar avis de
L ’ Estany, Santa Maria d’ O ló, Moià, Castellterçol,
Collsuspina i Castellcir. En total hi varen participar
99 avis , dels quals 7 eren de Castellcir. Es va visitar
el Monestir de L ’ Estany, les Poues de la Ginebreda

6 alumnes de Castellcir es beneficien dels cursos de
llarga durada amb titulacions oficials
En total 6 alumnes de Castellcir han realitzat o estan
realitzant al Consorci del Moianès diferents cursos
amb titulacions oficials ( Català nivell C, Català nivell D, Prova d ’ accés per a Cicles Formatius de
Grau Superior i Monitor de lleure ) .

i el Casal d ’ Avis de Monistrol. La jornada va acabar
amb un dinar de germanor al restaurant El Rubell de
Monistrol de Calders.
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SABÍEU QUE...
21 persones treballadores de la residència de gent

16 alumnes participen a l ’ espai Edu.MoianèsEdu.Moianès-

gran de Castellcir, assisteixen a la Xerrada informativa:

Ludoteca, a Castellcir, que té lloc els dimecres de 3

Tú Decideixes com vols envellir, emmarcada en el pro-

a 2/4 de 5h de la tarda; un espai de joc i estudi adre-

jecte IRIS ( Formació pel sector Servei a les perso-

çat als alumnes de 6 a 12 anys, organitzat pel Con-

nes ) , celebrada el passat dimecres 10 de desembre, a
Moià, i adreçada a professionals de l ’ àmbit i a perso-

sorci del Moianès.

nes amb interès per treballar-hi.

6.948,96€
6.948,96€ concedits en ajuts de lloguer amb el su-

L ’ objectiu de la xerrada era donar a conèixer un nou

port de l ’ oficina local d ’ habitatge del Consorci del

model en el qual la persona amb dependència esdevé

Moianès

la protagonista de la seva pròpia vida i les seves decisi-

Des de l ’ O ficina local d ’ habitatge del Consorci del

ons.

Moianès, s ’ han tramitat tres ajuts de lloguer amb

La residència de gent gran la Ginesta de Castellcir par-

resolució favorable amb un total de 6.948,96 euros

ticipa a la taula rodona cafè tertúlia “ Què valoren les

anuals.

empreses quan busquen un treballador/a? ” , celebrada
el dia 12 de desembre a Moià. La taula rodona va
comptar amb la presència de:

68.518,08€
68.518,08€ concedits a empreses de Castellcir en
col·laboració amb l ’ àrea d ’ emprenedors i empre-

- Sra. Marta Colomer: assessora en processos de se-

ses del Consorci del Moianès i el projecte LEADER

lecció per competències.

A banda, des de l ’ àrea d ’ emprenedors i empre-

- Sr. Dani Sáez: tècnic de la fundació Adsis per la inserció laboral de joves.
- Sra. Anna Cortinas: directora tècnica de la residència
la Ginesta, de Castellcir.
- Sr. Ramon Ribas: director Comunitat Els Avets, de
Moià.
- Sra. Susanna Torra, tècnica de recursos humans de
la ETT Eurofirms.
Hi varen assistir gairebé una quarantena de participants.
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ses ( gener – novembre 2014 ) s ’ han comptabilitzat els següents resultats:
- 10 emprenedors assessorats amb 2 nous projectes
creats, i que han suposat la creació de 3 nous llocs
de treball
- 1 empresa ja existent assessorada, amb un nou
lloc de treball creat.

SABÍEU QUE...
La cooperativa BOOM XICS del projecte de cultura

El Consorci acompanya el programa Espai Terra de

emprenedora que es realitza a IE Ramona Calvet es

TV3 a fer un reportatge pel Moianès. En concret, des

posa en marxa

de l ’ àrea de dinamització turística i comercial del Con-

El passat mes d ’ octubre es va iniciar el projecte

sorci, el passat dia 3 de desembre, es va acompanyar

“ C ultura emprenedora a l ’ Escola ” , impulsat pel
Consorci del Moianès i l’ I nstitut Escola Ramona
Calvet, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Es tracta d ’ un projecte pioner que té per
objectiu fomentar la cultura emprenedora a les escoles. Alumnes de 5è de primària del Moianès sud,

als reporters, presentadors i càmeres del programa
Espai Terra de TV3 a fer un reportatge pel Moianès,
visitant Esplugues, el rentador de la llana, les Poues de
la Ginebreda i resseguint la riera de Fontscalents. El
programa s ’ emet el dilluns dia 15 de desembre, i ho
podreu veure TV3 a la carta.

han desenvolupat valors, hàbits i capacitats claus

Jornades Europees del Patrimoni

vinculades a l ’ emprenedoria a través d ’ un projec-

L ’ últim cap de setmana de setembre van tenir lloc les

te que aposta pel model cooperatiu com a filosofia
empresarial. Arran d ’ aquest projecte els alumnes
de 5è de l ’ IE de Castellterçol el passat 28 de novembre van anar a l ’ Ajuntament de Castellterçol a
tramitar l ’ alta de la cooperativa escolar BOOM
XICS i fer la petició del seu CIF.
Des del Servei d ’ Ocupacio del Moianès s ’ han fet
42 entrevistes ocupacionals a habitants de Castellcir, que s ’ han adreçat al servei per recerca de feina
o millora de l ’ ocupabilitat.
També des del SOM s ’ h an gestionat 5 ofertes de
feina a empreses de Castellcir.

Jornades Europees de Patrimoni al Moianès. El 27 de
setembre a les 5h de la tarda, es varen fer activitats i
portes obertes a Esplugues. El 28 de setembre a les
11h del matí hi varen haver activitats i portes obertes a
Les Poues de la Ginebreda i la Mina de L ’ Estany. Un
total de 109 persones van visitar els diferents llocs visitables de L ’ Ecomuseu, i en concret 70 persones van
visitar Esplugues a Castellcir.
819 visitantsvisitants-turistes passen per Esplugues i el punt
d ’ informació turística de Castellcir
Des d ’ abril fins al novembre del 2014, Esplugues ha
tingut un total de 382 visitants, i des del Punt d ’
Informació turística de Castellcir s ’ han atès 437 persones.
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SABÍEU QUE...
Castellcir amb tothom som tots

Horaris de la deixalleria mòbil

Ja ha arribat el fred i amb ell els llums que ens re-

La deixalleria mòbil visitarà Castellcir els següents dies:

corden que és temps de compres i regals, de taules

- 22 de gener i 12 de març, de les 9 a les 13 hores.

plenes de menjar i d ’ excessos.
Però molt a prop nostre hi ha una altra realitat: nens,
nenes i joves sense recursos i amb risc d ’ exclusió
social són acollits al Casal dels infants del Raval on
hi troben el caliu dels voluntaris i voluntàries que

- Tercer dissabte dels mesos de juny, juliol, agost i setembre, de les 16 a les 18 hores.
S ’ instal·larà al lloc habitual ( davant el Casal ) .
Recordeu que la Deixalleria Mòbil és un camió equipat
amb una caixa distribuïda en espais preparats per encabirhi contenidors de diferents dimensions. També disposa

treballen per aconseguir millores en la seva qualitat

d ’ un espai obert per als voluminosos.

de vida, donant-los suport social i acompanyament

Aquest sistema, que serveix de reforç a les deixalleries

en el procés educatiu i formatiu.

fixes, té com a objectiu millorar el coneixement d ’ aquesta

Fa anys des de Castellcir amb tothom, coneixedors

instal·lació a la població en general i augmentar la quanti-

d ’ aquesta realitat, vàrem iniciar-hi uns lligams amb
el compromís de col·laborar en els seus projectes.
És així com tots vosaltres quan compreu el número
de loteria 58592, quan pengeu un dels rams que
vàreu comprar a la plaça, o bé quan enceneu una

tat de residus recollits selectivament, en especial d ’
aquells que tenen més incidència sobre el medi ambient,
com són els residus tòxics i perillosos.
La deixalleria mòbil, gestionada pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental i subvencionada per l ’
Agència de Residus de Catalunya, està destinada a la

espelma la nit del dia 24 de desembre en record d ’

recollida i classificació de residus reciclables per a la seva

aquest quart món, esteu ajudant potser a què algun

posterior transformació en una planta de tractament.

d ’ aquests infants trobi roba neta, o pugui anar de

És un centre de recuperació de residus mòbil, on s ’ hi pot

colònies o, simplement, pugui fer un àpat calent el

dipositar: oli vegetal i mineral, fluorescents, bombetes,

dia de Nadal.
A tots i totes: MOLTES GRÀCIES !!!!!

Castellcir amb tothom
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piles, bateries, medicaments, aerosols, petits electrodomèstics, roba, pintures, dissolvents, envasos buits, vidre
especial, CD i DVD i voluminosos.

SABÍEU QUE... ESCOLA LA POPA
Santa Coloma, un paratge per filmar

La Castanyada

Cinema en curs és un projecte de l ’ associació A Bao a

El 31 d ’ octubre és una

Qu que té com a objectiu endinsar als alumnes de dife-

data senyalada arreu de

rents escoles al món del cinema.

Catalunya perquè és la

Des de fa anys la nostra escola hi participa, sempre ve a

castanyada.

l ’ escola un professional de la matèria per portar a terme

tradicional molt dolça, on

el petit projecte. En Lluís és un director- guionista que du-

es mengen castanyes, moniatos i panellets. Com cada any

rant el curs 14-15 ajudarà els alumnes a fer un documental

els alumnes de l ’ escola la Popa, de Castellcir, celebrem

sobre l ’ espai natural i històric de Santa Coloma

la castanyada amb totes les famílies.

Sasserra.

Aprofitant que aquest any el tema general del curs són les

Per poder començar a documentar-se, tota la classe vam

cultures del món, els alumnes des de P3 fins a 6è van

anar al lloc indicat i emblemàtic de Castellcir. Allà vam fer

mostrar danses de diferents zones del món. Van comen-

petits grups de 3 o 4 alumnes i calia que busquéssim uns

çar amb un ball típic català, la sardana. Des de Catalunya

plans que ens pogués interessar per a fer el documental.

se ’ n van anar cap al nord del continent europeu, concre-

Perquè un pla fos correcte, calia enfocar bé, fer un bon

tament a Escòcia i Suècia. Els més petits van dansar can-

enquadrament i que tothom estigués en silenci. Dins el

çons típiques del Japó. Van acabar la volta al món amb

grup cada alumne tenia un rol, un decidia el lloc, l ’ altre

una dansa de l ’ Illa de Pasqua.

filmava i l ’ últim deia una frase que descrivís o digués el

A l ’ acabar l ’ espectacle es va començar a celebrar la

sentiment d ’ aquell pla.

castanyada més tradicional. Els pares i mares havien tor-

Un cop ja teníem els plans pensats podríem començar a

rat castanyes al foc i els alumnes de l ’ escola havien pre-

intuir per on volíem que tirés el guió. Entre tota la classe

parat un ventall de panellets, de xocolata, d ’ ametlla, de

ens ha costat molt com fer el guió, però finalment farem un

llimona, de codony, de cireres, de nous... Tots els presents

documental molt emotiu, sense explicar gaire, fer que el

van poder degustar els magnífics dolços de tardor.

públic s ’ endinsi dins l ’ espai tant bonic que tenim al

Per finalitzar la gran

costat.

festa van tocar l ’

Els dies 1 i 2 de desembre es va anar a gravar, tot i el

acordió perquè tots

fred, va ser una experiència molt i molt enriquidora. Ara

els

només ens falta poder fer el muntatge del documental, per

ballar, acabessin ben

poder-ho ensenyar a tot el poble.

cansats.

qui

Una

festa

volguessin
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SABÍEU QUE... ESCOLA LA POPA
La ZER electrifica Terrassa

Un hort a l’escola

Els nens i nenes de primària de la ZER Moianès Llevant

Els alumnes de Cicle Superior treballen les ciències a

van visitar el museu de la Tècnica i la Ciència de Terrassa.
Dimarts 21 d ’ octubre les escoles de Collsuspina, l ’
Estany, Castellcir i Sant Quirze Safaja van anar a Terrassa
per endinsar-se al món de l ’ e nergia i l ’ electricitat .
L ’ edifici on es troba el museu, antigament era un vapor
tèxtil, o sigui que hi havia una fàbrica de tèxtils. Com que
Terrassa havia estat una ciutat molt important del tèxtil,
s ’ ha aprofitat l ’ edifici per exposar-hi diferents màquines
de tèxtil antigues i actuals.
En el museu M.N.T.C.C. es troben moltes exposicions
permanents, però la que van visitar els de la ZER era so-

partir de l ’ hort.
A l ’ escola la Popa de Castellcir s ’ ha decidit fer un
projecte interdisciplinari durant tot el curs 14-15. Volem
crear un hort ecològic i així treballar el medi, la llengua,
les matemàtiques i molts valors.
El projecte consta de poder veure com es fa i com evoluciona un hort. Primer de tot vam haver de buscar un
lloc adient per construir-lo, tot analitzant si la terra era
bona per conrear. Després caldrà mesurar quanta superfície conrearem i quin perímetre necessitarem de

bre l ’ energia. Van poder entendre que les màquines es

tanca i quin pressupost tenim per comprar material. Un

mouen i funcionen gràcies a diferents energies com la

cop tot preparat caldrà plantar diferents hortalisses.

hidràulica, el petroli, el vapor del carbó, l ’ eòlica... Però

És un projecte llarg i constant que s ’ anirà fent cada

amb l ’ energia que van aprofundir més va ser amb l ’

dijous en petits grups de 5 alumnes. Com que cada

electricitat, que van fer tot un taller d ’ experimentació per

setmana hi treballa un grup diferent, s ’ ha proposat

descobrir l ’ electricitat estàtica i l ’ electricitat corrent.

que hi hagi una llibreta on s ’ anirà explicant quins

També van treballar una mica la força del magnetisme.

acords s ’ han decidit i una proposta per fer la propera

Després de la visita al museu vam poder anar al Parc de

setmana.

Vallparadís de Terrassa per dinar i
jugar una estona
amb tots els companys de la ZER.

Els alumnes estan molt animats per portar a terme
aquest projecte i amb moltes ganes de treballar i tenir
un hort molt abundant. Ells tenen com a objectiu poder
menjar tot el que cultiven.

Va ser una excursió molt divertida i
vam aprendre molt.
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Alumnes de l ’ escola la Popa

SABÍEU QUE... COLLA DE FALCONS
Els Falcons de Castellcir a Letònia

El dia 4 d'octubre vam

La Maria Balaguer, cap de colla de canalla, ha parti-

actuar a Castellterçol en

cipat en el projecte promogut per la Comissió Europea: "North and south, creative and united".
La Maria ens ho explica:
En aquest projecte cultural hi vàrem participar joves
de Letònia, Estònia, Georgia i Catalunya fent un intercanvi de tradicions i cultura dels diferents països.
L ’ objectiu principal del projecte era inventar una
obra i representar-la davant dels alumnes d'una escola de Kuldiga, la localitat on es va desenvolupar el
projecte. Des de Catalunya vam portar el Caga Tió,
els dialectes, la barretina, la polca i la sardana, el

motiu del centenari de la
Mancomunitat de Catalunya a la casa Prat de la
Riba. Va ser una jornada
organitzada per la revista
Sàpiens i el Consorci del
Moianès en la que a més
de l'actuació de la colla
de Falcons de Castellcir
es van organitzar altres
activitats.

relleu i les tradicions més antigues: l'aplec, Sant Jordi i els FALCONS! Els falcons de Castellcir van arribar a Letònia, vam regalar una samarreta de la colla
a cada membre del projecte, en total 24 persones, i
vam ensenyar a fer estructures humanes a letons,
georgians i estonians. Fins i tot vam inventar una
nova figura! Va ser una experiència molt gratificant
ja que durant tot el dia següent, Kûrava, la casa on
fèiem les activitats, es va tenyir del vermell de la colla i junts, vam arribar a muntar l'escala de 5.
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SABÍEU QUE... COLLA DE FALCONS
El 12 d'octubre al matí vam

Els dies 6 i 7 de desembre hem celebrat les primeres colò-

actuar a la Plaça Vella de

nies de la canalla de falcons, 23 nens i joves van fer activi-

Castellterçol en motiu de la
Fira del Moianès. Va ser
una actuació molt lluïda, on
vam consolidar tres pilars
de tres girant i dos d'ells
sense mans. El públic ho

tats, van dormir i menjar junts per fer colla sota la responsabilitats dels monitors, l'Aleix, l'Ariadna i la Maria.
Amb figures de falcons vam simbolitzar l'anunciació de
l'àngel als pastors i la fotografia d'aquesta escena va servir
per fer les felicitacions de Nadal i desitjar als falconers de
totes les colles un molt bon any falconer 2015.
Tot un èxit que no descartem repetir.

va reconèixer i vam rebre

El dia 13 de desembre la colla hem celebrat el Nadal, i

moltes felicitacions.

després de fer l ’ assemblea anual de socis, hem fet el
sopar i el ball.
El dia 22 de desembre els Falcons de Castellcir juntament
amb els alumnes de l'Institut de Moià hem fet una actuació
al mateix institut en motiu de la visita del comissari dels
actes del tricentenari, Miquel Calçada, per celebrar la diada dedicada a Rafael de Casanova.
Els assajos per preparar aquesta actuació s'han fet en
hores de pati i hi han participat alumnes de 1r d'ESO fins a
2n de batxillerat i professors.

El 25 d'octubre vam actuar a la festa del Club Súper
3, patíem pel temps però va anar tot molt bé. El taller
de falcons va ser tot un èxit: a tota la canalla li agrada posar-se una faixa i ser l'anxaneta d'un falcó!!!
14

Actuació conjunta a l'institut Moianès Falcons de Castellcir i alumnes
i professors de l'institut.

SABÍEU QUE... COLLA DE FALCONS
En finalitzar l'actuació el Sr. Miquel Calçada ens va
venir a felicitar i es va interessar pels Falcons en General i en especial pels de Castellcir. Ho vam aprofitar per
fer-nos una fotografia amb ell i amb l'il·lustríssim alcalde de Moià Dionís Guiteras, també present a la jornada
commemorativa.

Finalment, el dia 28 de desembre vam participar en la
celebració dels 50 anys de la col·locació de la primera
pedra de l'església de Santa Maria de Castellcir actuant
dins l'església.
Ha estat un any molt i molt falconer, amb moltes activitats, actuacions i projectes complexos, amb implicació
de moltes persones, realitzats amb entusiasme i molt
èxit.
Estem molt i molt contents i només ens queda desitjarvos a tots i a totes molt bon any 2015 i donar-vos les
gràcies pel suport que ens heu mostrat.
Colla de Falcons de Castellcir
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SABÍEU QUE...
50è aniversari de la col·locació de
la primera pedra de l’església nova
de Castellcir
Per commemorar el 50è aniversari de la col·locació
de la primera pedra de l’ e s glésia nova de Castellcir, el 28 de desembre es van realitzar un seguit d ’
actes.
En primer lloc hi va haver missa, celebrada pel senyor Bisbe i concelebrada pels sacerdots acompanyants i, a continuació, cantada de nadales i actuació dels Falcons de Castellcir, dins l ’ església.
Tot seguit els Gegants de Castellcir van fer una ballada a la plaça de l ’ Era i, en acabar, va tenir lloc
un dinar al casal, al qual hi van assistir unes 120
persones.
Uns dies abans es van anar recopilant fotografies
del dia de la col·locació de la primera pedra i d ’
altres esdeveniments relacionats amb l ’ església i
es va fer una exposició.
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SABÍEU QUE...CALENDARI BIBLIOBÚS
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SABÍEU QUE...CALENDARI FISCAL 2015
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SABÍEU QUE...
Diada de Sant Andreu

Visita del Patge Reial

Diumenge

30

de

El passat 23 de desembre vam rebre la visita del Patge

novembre

es

va

celebrar la diada de
Sant

Andreu,

aquest any passada
per aigua.
A les 10 del matí hi va haver missa en honor a Sant
Andreu, a l ’ Església vella de Sant Andreu.
En acabar, xocolata i coca i a continuació repic de
campanes, a càrrec dels Campaners de les Borges
Blanques.
A causa de la pluja es van haver de suspendre els
inflables i els jocs infantils.
Els Gegants de Castellcir van haver de fer la ballada
més curta i tot seguit unes dues-centes persones
van gaudir d ’ un exquisit arròs, elaborat per la Maria
Espín, al casal. En acabar, va tenir lloc un espectacle de màgia, a càrrec de Màgic Marc, ple de sorpreses, que va provocar moltes rialles.

Reial que va recollir les cartes dels nens i nenes de Castellcir per a Ses Majestats els Reis d ’ Orient.

Pessebre vivent
Divendres 19 de desembre els nens i nenes de l ’
escola la Popa i de la llar d ’ infants el Petit Camacurt van fer el pessebre vivent pels carrers del poble.

Cagatió
Dimecres 24 de
desembre

al

vespre els nens i
nenes

que

es

van acostar al
casal van fer “ cagar ” el tió del poble. Tot cantant cançons del tió i colpejant el tronc amb força, van rebre amb il·
lusió els regals i llaminadures. A continuació va tenir lloc
un concert de nadales, a càrrec d ’ algunes entitats del
poble.

Recaptació missa de tots sants
A la missa de tots sants del passat 1 de novembre,
celebrada a l ’ església vella de sant Andreu, es van
recollir 104,57 euros. Aquesta recaptació s ’ invertirà
en el manteniment de l ’ es glésia.
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SABÍEU QUE...
Cavalcada de Reis
Dilluns, dia 5 de gener, al vespre van arribar, com
cada any, SSMM els Reis mags d ’ orient a Castellcir. Tots els nens i nenes de Castellcir esperaven
amb molta fe i il·lusió l ’ ar ribada dels Reis amb els
fanalets i les atxes enceses per fer molta llum. Els
Reis van fer la primera parada a l ’ Ajuntament, on
les autoritats de Castellcir els van rebre i els van
donar les claus de totes les cases del poble. En sortir de la Casa Consistorial, van enfilar el camí cap al
Casal. Un cop dins, i ja asseguts als trons reials, van
saludar personalment els nens i nenes de Castellcir
que havien anat a fer-los llum i els van donar un regal. En acabar, es van retirar per preparar-se per la
llarga nit de feina que els esperava.
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SABÍEU QUE...BKC CASTELLCIR
Pedalada Castellcir 2014

Pel camí ens vam
t r o b a r

l ’

El passat dissabte 18 d’ o ctubre, els BKC i l ’

impressionant

Ajuntament de Castellcir, van organitzar, un any més,

“ s alt del sallent ” ,

la pedalada del poble.

d ’ obligada visita i

Si el repte de l ’ any anterior va trencar estereotips res-

fotografia, arribats

pecte a les nostres pedalades anteriors, ja que vam

ja al poblet de Ru-

anar des del poble, a la vila olímpica de Barcelona,

pit vam fer un merescut descans, per després continuar

aquesta vegada el projecte va ser encara més ambici-

amb una duríssima ascensió, i assolir l ’ altitud màxima

ós. El nostre objectiu era anar des del poble a la part

de la sortida, “ mas rajols ” , a 1075 metres.

alta dels cingles del Cabrerès.

Llavors, una espectacular i super panoràmica pista,

Un grup de bikers, més nombrós que mai, vàrem sortir

que es perdia entre núvols i cingles de vertigen, en su-

a les 08:00 hores de la plaça de l ’ Era de Castellcir, i

au descens, ens va portar al poblet de Tavertet, punt

abandonant el Moianès pel coll de “ la Pollosa ” , arri-

final de la pedalada, on ens esperava l ’ autocar que,

bàvem, per corriols de bosc, al poble de Tona.

onze hores més tard, desprès de 80 km de recorregut i

Després de travessar la gran plana de Vic, vam passar

2600 metres de desnivell, ens retornaria a Castellcir.

per Sant Julià de Vilatorta, on aprofitant la bonica ruta

Va ser un gran dia, i un any més, una gratificant experi-

dels molins, ens vam anar aproximant a les Guilleries.

ència, que esperem repetir en properes edicions, amb

Vam travessar les boscoses Guilleries, passant per

els amics que ens van acompanyar i també amb els

sota del peculiar “ salt de la minyona ” , i en un no rés,

que no van poder venir.

BKC Castellcir

havíem baixat dels 900 metres d ’ altitud de “ la pollosa ” , als 400 metres de l ’ e mbassament de Sau.
Vam dinar molt bé al restaurant ” la Riba ” , a prop de
la presa. Ara ja ens quedava la part més dura i a la
vegada més espectacular del dia, la super escalada
dels cingles del Cabrerès, quasi 700 metres més
amunt.
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SABÍEU QUE...GEGANTS DE CASTELLCIR
12 d ’ octubre Fira del Moianès
El passat 12 Octubre 2014, a Castellterçol, es celebra la
FIRA DEL MOIANÈS . Ens reunim grans i petits a la plaça
de l'Ajuntament per començar la cercavila, passem per la
plaça nova i fem una ballaruca davant del teatre on ens
han preparat un pìca-pica.

30 de novembre Sant Andreu
Avui l'Andreu fa anys, i és per això que li volem fer una
gran festa, però aquest any el temps no ens ho permet,
plou, fa fred i una ventolera que fa por... Sort en tenim
que, a Castellcir, hi ha un local on podem refugiar-nos i és
allà on grallers i tabalers ens posem a tocar amb moltes
ganes i bastanta expectació malgrat el mal temps. Mentrestant, la Maria i els seus ajudants ens fan el millor arròs
que tota la gent del poble pugui provar. Més tard, ja amb

23 de novembre Sant Llorenç Savall

l'estómac ple, el Mag Marc i la seva ajudant "faldilletes"

Ens llevem d'horeta, carreguem els gegants al remolc i

ens fan passar una bona estona amb els seus trucs.

emprenem camí a Sant Llorenç, on és la fira d'hivern de
Sant Climent. Després d'una estona de revolt rera revolt

1 i 2 de desembre, videoclip Optimista

per fi arribem al poble. Allí ja ens esperen amb les botifar-

Els de Catalunya Ràdio ens seleccionen per entrar a for-

res a punt de coure. Està tot tant ben organitzat que ens

mar part d'un concurs Els Optimistes, però abans ens de-

adjudiquen un assistent per colla i tot! La plaça de la vila fa

manen que fem el videoclip d'una cançó i ens ho passem

molt de goig, sóm un total de dotze colles. La cercavila és

genial! Us deixem el link per qui el vulgui veure:

bastant llarga, però com sempre, ho disfrutem molt i hi ha

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/Els-optimistes/Colla-

molt bon ambient i es respira alegria. Acabada la cercavi-

Gegantera-de-Castellcir/video/5403271/

la, cada colla fa un ball de d’ a comiadament i quin goig
que fem!
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SABÍEU QUE...GEGANTS DE CASTELLCIR
22 i 23 de desembre, anem a la ràdio!
Acabat i enviat el videoclip, ens truca l' Alba ( la directora del programa ) i ens convoca a tots per a gravar el
primer programa a la seu del BBVA a Barcelona .
Baixem a Barcelona i fem el primer duel del concurs
contra la colla Sardanistes Laietans...i....guanyem! El
segon dia, tenim com a contrincants als Castellers de

24 de desembre, Nadales

l'Alt Maresme, els Maduixots, després de gairebé una

La quitxalla fa cagar el tió gegant que hi ha al local, i en

hora de programa i per escassos segons...tornem a

acabar la colla verda ens posem a cantar. El Nadal no té

guanyar!!!

impossibles, la cançó que vam fer pels de la ràdio.

L'Alba ens convoca a la final que se celebrarà el dia 2
de gener. Aquesta vegada el duel és força complicat
ens toca contra l'Unió Esportiva Claret, i després de
patir molt...SÓM GUANYADORS !!!!!!! El BBVA ens
entrega el txec de 500€ ! A la butxaca doncs!
Si voleu escoltar-nos ho podeu fer a traves del següent
link:

28 de desembre, celebració 50è aniversari col·locació
primera pedra de l ’ església de Castellcir
Acabada la missa i quan tota la gent ja és a fora comencem a tocar i a ballar. Baixem cap a la plaça fem unes
quantes cançons, acabem aviat ja que al local ens hi espera una fideuà deliciosa.

Gegants de Castellcir

http://www.ccma.cat/cercador/?
profile=portalunic&text=castellcir
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