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

Assistència reunió Consorci i Consell
Comarcal del Moianès

I bona hora, només quatre ratlles:

En la reunió del Consorci del Moianès celebrada el

Ja tenim aquí la tardor, el temps comença a refres-

passat 30 de setembre es van prendre tota una sèrie

car, les fulles omplen els carrers, el dia s ’ escurça i

de decisions que són molt llargues d ’ explicar i que

la nit s ’ allarga, hi ha coses que no canvien, però

en definitiva i per escurçar-ho es va decidir que, el

d ’ altres si.

Consorci seguiria funcionant i que donaria serveis al

Com podeu comprovar, intentem que el full informa-

Consell Comarcal fins a finals del 2016, per no per-

tiu surti més sovint perquè esteu informats el més

dre cap tipus de subvenció ni cursos que actualment

aviat possible de les accions i esdeveniments que es

s ’ estan donant i d ’ altres que han de començar.

porten a terme a Castellcir. Que tingueu una molt

Per altra banda, el Consell Comarcal està esperant

bona tardor. Salut.

que des de Governació es digui de quin pressupost

Assistència a l’assemblea de la Junta de
Compensació de la Penyora
El passat dissabte 26 de setembre al local de Castellcir es va celebrar l ’ assemblea general ordinària
de la Junta de Compensació de la Penyora. Es va
aprovar l ’ acta anterior i es va posar a votació la
compensació duta a terme per l ’ advocat de la Jun-

es disposa per anar assumint tots els serveis que
fins ara dóna el Consorci i d ’ altres Consells Comarcals ( Bages, Osona i Vallès Oriental ) . Per tot això
i com he dit abans es preveu una transició fins a finals del 2016, que el Consorci anirà deixant de donar serveis que de mica en mica anirà assumint el
Consell Comarcal.

ta, el senyor Eduard Cadarso. Alguns veïns es van
queixar perquè no els semblava prou just aquest
sistema, però en les votacions emeses van guanyar
els vots que aprovaven aquesta compensació.
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SABÍEU QUE...
Notícies breus del Consorci del
Moianès sobre formació i ocupació

INSERCIONS LABORALS – ANY 2014
Durant el mes de juny s ’ ha realitzat un seguiment
de les persones que van participar en alguna de les

7 JOVES PARTICIPANTS AL PROJECTE “ JOVES

activitats realitzades al Consorci del Moianès en el

PER L ’ OCUPACIÓ ”

marc del projecte innovador, per tal de saber, al cap

TROBEN FEINA EN 6

EMPRESES DEL MOIANÈS

de 6 mesos de finalitzar-lo, en quina situació laboral

Des del juliol de 2015, i després d ’ haver realitzat

estan i poder valorar si les activitats que es van rea-

un mes de formació del curs de 300 hores
“ H ostaleria, atenció al públic i elaboració de productes d ’ alimentació ” , s’ h a aconseguit que empreses del territori del sector alimentari hagin contractat 7 dels 15 alumnes.

litzar han tingut impacte en la seva ocupabilitat.
Es van realitzar 523 seguiments dels 782 participants i 372 ja treballen; ja sigui perquè han mantingut el lloc de treball, perquè han trobat feina durant
el

desenvolupament

del

projecte

o

al

llarg

A part, 2 alumnes més han realitzat pràctiques en

d ’ aquests 6 mesos des de la seva finalització.

empreses de restauració.

FORMA ’ T EN EL SECTOR TÈXTIL – VALORIT-

Durant els mesos de juliol i agost la formació ha continuat, només s ’ ha fet una parada de dues setmanes. Des d ’ ara i fins a finals d ’ any la formació és
bàsicament pràctica i es centra en les temàtiques de
cuina, elaboració de productes alimentaris, i altres
serveis relacionats amb l ’ hostaleria. A partir
d ’ octubre, els alumnes que participen en el projecte i que no disposen de la ESO, començaran a formar-se també per poder aconseguir aquesta titulació
o bé superar la prova d ’ a ccés a cicles formatius de
grau mitjà.
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ZACIÓ

DELS

OFICIS

TÈXTILS.

BERGUEDÀ,

MOIANÈS I LLUÇANÈS
L ’ Agència de Desenvolupament del Berguedà, el
Consorci del Lluçanès i el Consorci del Moianès promouen una iniciativa conjunta per generar ocupació i
impulsar el sector tèxtil del Berguedà, Lluçanès i
Moianès, en el marc dels ajuts d ’ O cupació a la Indústria Local de la Diputació de Barcelona.

SABÍEU QUE...
Al juliol es va realitzar una trobada de treball entre les

Aquest projecte es durà a terme fins el 31 d ’ agost

entitats de promoció econòmica i la industria tèxtil del

de 2016.

Berguedà, Lluçanès i Moianès per posar en comú les

EMPORTA ’ T EL TEU TÍTOL OFICIAL AL CON-

necessitats ocupacionals i formatives. D ’ aquesta ma-

SORCI DEL MOIANÈS

nera, les empreses tèxtils han consensuat les accions
formatives en metodologia dual, és a dir, formació teòrica-pràctica a l ’ aula i formació en ofici a l ’ empresa,
per les especialitats de contramestre ( 400 hores ) ,
encarregat de filatura ( 450 hores ) , teixidor ( 400

S ’ han obert també les inscripcions als següents
cursos

•
•

que

permeten

Curs de preparació per les proves d ’ accés a

Curs de preparació per les proves d ’ accés a
cicles formatius de grau superior, a Can Carner.

que vulguin fer una formació professionalitzadora, i que
ques professionals no laborals en empreses partici-

formatives

cicles formatius de grau mitjà, a Can Carner.

La formació s ’ adreça a persones en situació d ’ atur
ofereix la possibilitat que els participants realitzin pràcti-

accions

l ’ obtenció de títols oficials:

hores ) i filador ( 400 hores ) , que s ’ impartiran a
partir del novembre.

i

•

Cicle formatiu de grau mitjà d ’ atenció a persones en situació de dependència, que es

pants al projecte i amb l ’ o portunitat d ’ incorporar-se

realitza a L ’ institut Moianès. Aquest cicle

al mercat laboral mitjançant contractes bonificats per a

formatiu, que ofereix la titulació de tècnic en

les empreses del sector. La formació es realitzarà al

atenció a persones en situació de dependèn-

Centre de Formació de l ’ Agència de Desenvolupa-

cia, permet treballar en centres residencials,

ment del Berguedà, a Berga.

centres de dia, pisos tutelats per gent gran,

Així, doncs, l ’ Agència de Desenvolupament del Ber-

centres residencials per persones amb disca-

guedà, el Consorci del Moianès i del Lluçanès aposten

pacitat,…

per recuperar el passat tèxtil com a motor de creixement de l ’ activitat econòmica i generació de riquesa,
posant en valor la modernització i clusterització de la
indústria local i incrementant la competitivitat d ’ aquest
sector industrial.
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SABÍEU QUE...
DINAMITZACIÓ TURÍSTICA
EL CONSORCI DEL MOIANÈS COLABORA AMB
EL MOIANÈS ROUND FEST
Aquest mes d ’ agost els joves del Moianès van celebrar la creació de la nova comarca organitzant la
primera edició del Moianès Round Fest que va consistir en un circuit de quatre dies pel territori ( del 16
al 19 d ’ agost ) resseguint la Ronda del Moianès i
amb activitats vàries com concerts i àpats populars,
entre d ’ altres, celebrats als 10 municipis que formen la comarca.
En les tasques d ’ organització i dinamització de les
activitats hi van participar uns 70 joves de la comarca i més de 200 persones de totes les edats van
participar en la caminada o en alguna de les activitats organitzades. Tots els Ajuntaments i el Consorci
del Moianès els van donar suport, així com el GEMI i
la Diputació de Barcelona.

Agències de viatges majoristes
japoneses visiten el Moianès amb
l’objectiu de promocionar-lo a
l’exterior
El passat dia 17 de juny, directors de la Xarxa
d ’ oficines a l ’ exterior de l ’ Agència catalana de
Turisme van visitar el Moianès.
A la visita hi varen assistir un total de 29 persones:
Directors de la Xarxa d ’ O ficines a l ’ exterior
( B enelux, Europa central, França, Itàlia, Països
Nòrdics, Regne Unit i Irlanda, federació Rússia,
Àsia-Pacífic, Xina i Nordamèrica i Sudamèrica. ) el
Director General de l ’ Ag ència Catalana de Turisme, i el Diputat delegat en Turisme de la Diputació
de Barcelona.
Arran d ’ aquesta primera visita la delegació a Singapur de l ’ Agència Catalana de Turisme de la Generalitat es va posar en contacte amb el Consorci
del Moianès per organitzar un viatge de familiaritza-

Es van acomplir tots els objectius del projecte:

ció amb agències de viatges majoristes japoneses a

Promocionar l ’ esport ( a mb caminades de fins a

Catalunya i també al Moianès. Des del Consorci

una suma total de 60 km pel territori )
Acostar el territori, cultura, tradicions i història del
Moianès als joves i a la resta de públic participant.

se ’ ls va organitzar la visita a la comarca, i aquest
diumenge 11 d ’ octubre 6 agents japonesos, 1 representant de British Airways i un representant de la
delegació a Singapur, van passar dos dies a Cata-

I per últim, i potser el més important, crear una xarxa

lunya. Una de les visites va ser al Moianès, on s ’ hi

d ’ amistats entre els joves dels diferents pobles.

van estar dues hores.
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SABÍEU QUE...
En aquestes dues hores, i en el marc del projecte

Joan Amades va visitar Moià el gener de l ’ any 1936.

Ecomuseu del Moianès, van visitar l'Estany: La ca-

Tenia una missió encomanada per l ’ Obra del Cançoner

sa de cultura, el Monestir de L ’ Estany amb el
claustre i l'església, i després , una mostra de l'arquitectura preindustrial: Les poues de la Ginebreda.
Allà, a més de la visita guiada, se ’ ls va oferir una
degustació de productes del Moianès, i se ’ ls va
explicar la

importància de la producció agroali-

Popular de Catalunya. L ’ esclat de la guerra permet comprendre que aquella feina encarregada no es materialitzés.
Vint anys després, el 1956, Joan Amades torna a Moià i
gaudeix d ’ un poble bolcat en la recuperació del Ball del
Ciri. Enguany se celebren els 125 anys de Joan Amades,
el folklorista més prolífic de Catalunya. L ’ Associació Cultural Modilianum contribueix a l ’ efemèride programant

mentària de la comarca.

una jornada d ’ estudi sobre la cultura popular al Moianès i

Esperem que després d ’ aquest grup, puguem re-

amb una exposició en què podem identificar tota una ge-

bre més turistes japonesos a la comarca del

neració de moianesos, talment com un viatge de seixanta

Moianès.

anys enrere en el temps a la plaça Major.
Programa:
A les 9.50h. Presentació de la Jornada d ’ Estudi

Per a més informació:

A les 10h. Joan Amades i el Moianès, a càrrec d ’ Antoni

Consorci del Moianès

Serés

93.830.14.18

A les 10.45h. Pausa-cafè

formacio@consorcidelmoianes.cat

A les 11.15h. Els balls populars de Moià i el P. Josep

Jornada sobre cultura popular del
Moianès

Teixidor, a càrrec de Glòria Ballús
A les 12h. Frederic Mompou i Castellterçol, a càrrec de
Ramon Vilar

Dissabte, 24 d ’ octubre del 2015, de 9.50 a 13h, a

A les 13h, a la sala d ’ exposicions del Casal. Inauguració

Can Carner de Moià, tindrà lloc una jornada sobre

de l ’ exposició “ Moià, 1956: tot un poble en la recupera-

cultura

ció d ’ un ball ” . Aquesta exposició es podrà visitar fins el

popular

del

Moianès,

organitzada

per

l ’ Associació Cultural Modilianum, amb el suport de
la Diputació de Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l ’ Ajuntament de

dia 8 de novembre dins l ’ horari següent:
Dissabtes, d ’ 11 a 14h i de 18 a 20h i diumenges, d ’ 11 a
14h.

Moià.
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SABÍEU QUE...
Castellcir amb tothom
Castellcir amb tothom us saluda a l'inici d ’ aquest

Escola de
Castellcir

música

Uníson

de

trimestre. Volem continuar desenvolupant diverses

L ’ Escola de música L ’ Uníson de Castellcir ofe-

activitats en benefici de les persones, grups i comu-

reix classes de música des dels més petits fins els

nitats en situació de precarietat.

més grans.

Hem programat una reunió per al dia 3 d ’ octubre,

La nostra pedagogia és l’ a nomenada pedagogia

oberta a totes les persones de Castellcir que estiguin

“ E dgar Wilems ” i estableix dues gran etapes en

interessades en treballar de manera voluntària per

la formació musical:

als altres. La informació i l’ i ntercanvi entre tots ens

La iniciació ( comença als 4 anys fins als 6 )

permetrà conèixer-nos més i compartir noves iniciati-

Llenguatge musical i educació instrumental ( a partir

ves. Probablement quan llegiu aquest escrit ja hau-

dels 7 anys )

rem fet la reunió i potser us semblarà innecessària la

Les classes d ’ iniciació són de tres quarts d`hora a

publicació d'aquesta nota, però hem pensat que pot

una hora i quart setmanals depenent del nombre de

arribar a mans d'algú que no se'n va assabentar en

nens a cada grup. Les classes de llenguatge són

el seu dia i que pot estar interessat/da a pertànyer a

d ’ una hora i quart, hora i mitja a la semana i les

l'entitat. En aquest cas us agrairíem que deixéssiu

classes d ’ instrument mitja hora pels petits que co-

les vostres dades: Nom, cognom i correu electrònic

mencen i tres quarts d`hora pels més grans, també

a la secretaria de l'Ajuntament, i ens posaríem en

setmanalment.

contacte amb vosaltres.

Per a la Pedagogía Willems tota acció musical és un

Moltes gràcies

fet humà i, per això, estableix una estreta relació
entre els elements fonamentals de la música i els de

Castellcir amb tothom

la naturales humana: el ritme amb el cos; la melodia
amb la sensibilitat; l ’ harmonia amb la intel.ligència;
la improvització amb la capacitat artística de l`home.
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SABÍEU QUE...
La Pedagogía Willems està basada en el principi

Falcons de Castellcir

que la música és un llenguatge que s ’ ha d ’

La Federació de Colles de Falcons de Catalunya va

aprendre segint el mateix procés que el de la llengua
materna; l ’ infant, de mica en mica, s ’ impregna de
la llengua dels seus pares, que després imita i repeteix. Més tard comença a construir frases, i finalment, aprén a llegir-la i escriure-la.
Adreça: Carrer Esteve Torrentó als baixos de
l ’ Escola la Popa de Castellcir.
Per més informació: Tel 600 672 564
Escola L ’ Uníson de Castellcir

acceptar la invitació de les entitats ANC i Òmnium
Cultural organitzadores per participar a la manifestació de la Meridiana del dia 11 de setembre i ho va fer
saber a les diferents colles. La colla de Falcons de
Castellcir va participar-hi com ja havia fet en anteriors actes culturals reivindicatius del dret a decidir
del poble català. El tram on vàrem estar ubicats va
ser el número 34 on hi havien les persones i entitats
de la comarca del Moianès. Vàrem fer 6 figures i
algunes de les persones assistents que mai abans
havien vist una actuació de Falcons ens digueren
que els havia agradat molt aquesta variant de construccions humanes diferent dels castellers.
De cara al mes d'octubre tenim previstes les actuacions a la Festa Major del barri de Montbau de Barcelona el dia 4 i a la festa del Súper 3 de TV3 el dia
17.
Estem a punt de finalitzar la temporada i de cara a
l'any 2016 esperem comptar amb la incorporació de
més persones que veuen en l'activitat falconera un
bon recurs

per

promoure la cultura popular,

tot passant una bona estona en un ambient divers i
familiar fent activitat física moderada.
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SABÍEU QUE...
Nova APP per trucar al CAT112
amb geolocalització
El

centre

d ’ Atenció

i

Gestió

de

trucades

d ’ urgència al telèfon 112 CAT112 ha posat en fun-

Els usuaris que vulgueu utilitzar My112 heu de
seguir els següents passos:
1.- Instal·leu-vos aquesta aplicació.
2.- Quan hi hagi una emergència, truqueu al 112 des

cionament My112, una aplicació mòbil totalment gra-

de l ’ aplicació i l ’ operador 112 rebrà la vostra

tuïta que localitza i envia automàticament la posició

trucada

de la persona que dóna l ’ alerta en una trucada

d ’ emergència necessaris.

d ’ urgència.
My112 està disponible per als sistemes Android i
iOS i es pot descarregar en català, castellà i anglès.
L ’ APP està especialment indicada en els casos en
què la persona que pateix l ’ emergència o que
n ’ és testimoni no sap exactament on es troba
( z ones rurals, en trajectes per carreteres, etcètera ) . L ’ aplicació també permet l ’ enviament de
fotografies a petició de l ’ operador del 112 i
l ’ enviament de missatges al ciutadà per part de les
autoritats. Així mateix, disposa d ’ una versió accessible especialment dissenyada per a la gent gran.
Aquesta aplicació permet que es pugui conèixer la
localització del ciutadà que l ’ utilitza en el mateix
moment que es respon la trucada d ’ emergència.
La informació de localització juntament amb la resta
de dades de l ’ incident es transfereix immediatament als cossos vinculats a l ’ emergència.
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.

geolocalitzada

i

avisarà

els

cossos

SABÍEU QUE...
Activitats extraescolars a Castellcir

Si hi ha algú més interessat, doncs, us podeu adre-

Els nens i nenes ja fa dies que van a l ’ escola i per

çar a qualsevol membre de l ’ AMPA i comunicar-ho.

acabar-ho de completar, de nou, s ’ han iniciat ja les
diferents extraescolars. Les activitats d ’ aquest nou

A banda de les extraescolars organitzades per part

curs escolar són les següents:

de l ’ AMPA, també es fan altres activitats per a

- Patinatge: dos grups, els dimarts a la tarda a partir

nens i nenes al poble com ara: dibuix ( Virgínia ) ,

de les 17:15h.

música ( Ruth ) , guitarra ( A lejandro ) , manualitats

- Hip-hop: tres grups, els dimecres a la tarda a partir

( M ireia ) .

de les 16:30h.
- Anglès: dos grups, els dimecres a la tarda a partir

CANVIS EN LA JUNTA DE L ’ AMPA

de les 15:00h.

Aquest nou curs també hi ha alguns canvis en la

- Piscina: tres grups, dimecres a la tarda a partir de

composició i organització de la Junta de l ’ AMPA,

les 16:00h; divendres a la tarda a partir de les

que queda de la següent manera:

18:00h i dissabte al matí a partir de les 9:45h
Presidenta: Arantxa Blasco ( substitueix Rat SotoAquest any, des de l ’ AMPA s ’ han proposat noves

rra, membre sortint per relleu natural )

activitats com ara: robòtica, multiesport o bé ludote-

Secretària: Vicki Tantiñá ( substitueix Arantxa Blas-

ca, però finalment no s ’ h an pogut dur a terme per

co )

falta de nens i nenes inscrits.

Tresoreria: Carme Mas i Noelia Sanabria
Vocals: Jordi Espuny, Aina Vila i Àlex Rigol

De tota manera, la proposta de multiesport encara

Membre del Consell Escolar escollit pels pares:

restarà uns dies oberta per si encara hi ha algú que

Anna Escobedo

s ’ hi vulgui apuntar, ja que en aquests moments hi

Gestió i coordinació de les samarretes de la ZER:

ha alguns nens i nenes inscrits però no suficients o

Teresa Casas

del mateix nivell per poder fer un grup complet.
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SABÍEU QUE...
Curs Eines pràctiques per a la gestió i la prevenció de conflictes

- Si treballeu al Departament de Justícia, direcció general

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

- Nom exacte i complet del lloc de treball ( per ex., Unitat

en col·laboració amb l ’ Ajuntament de Moià organitza el

de Suport Institucional ) sense abreviatures ni sigles, indi-

Curs “ Eines practiques per a la gestió i la prevenció de

cant àrea, unitat, etc.

conflictes ” .

- Adreça completa de la feina: codi postal, apartat de co-

Les sessions presencials tindran lloc els dijous dies 22 i 29

rreus, etc.

d ’ octubre, 5 i 12 de novembre de 2015, de 9.30 a 14.30

- Telèfons de contacte ( fix de la feina i mòbil )

h a Can Carner ( C/ de les Joies, 11-13 de Moià )

- Adreça individual de correu electrònic de la feina ( per

Podeu accedir a l ’ espai virtual a l ’ apartat Prevenció i

rebre-hi correctament les notificacions personals relatives

mediació comunitària del portal de Justícia de la platafor-

a l ’ activitat a què us inscriviu)

ma virtual e-Catalunya: http://ecatalunya.gencat.cat

A més, ens és molt útil per poder mantenir el contacte que

La inscripció és gratuïta. L ’ h eu de sol·licitar mitjançant el

ens comuniqueu les vostres dades personals:

formulari d ’ inscripció fins el 8 d ’ octubre de 2015 inclòs.

- Adreça del domicili ( amb codi postal )

Al formulari, recordeu-vos de respectar les instruccions per

- Telèfon fix

comunicar les vostres dades que s ’ indiquen a continua-

- Adreça de correu electrònic

ció per a la inscripció per correu electrònic.

Tractament de dades

Si trobeu dificultats per fer la sol·licitud d ’ inscripció en

La base de dades del CEJFE és d ’ ús estrictament intern.

línia, podeu contactar amb Formació Directiva i Nous Pro-

Les vostres dades personals no es comunicaran a tercers,

grames Formatius enviant un missatge a npf@gencat.cat

només es faran servir per enviar-vos les notificacions rela-

amb les dades següents:

tives a les activitats del CEJFE.

- Assumpte del missatge: nom del curs

Les places són limitades.
limitades Rebreu una resposta a la vostra

- Nom i cognoms ( 1r i 2n ) tal com consten al vostre do-

sol·licitud per correu electrònic uns dies abans de

cument oficial d ’ identitat
- Número de DNI ( amb lletra ) , passaport ( amb país
d ’ emissió ) o NIE
- Estudis/formació ( filòleg, psicòleg, etc. ) i professió
exercida actualment o càrrec ocupat ( professor, disse
nyador, cap de secció, etc
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de la qual depeneu ( per ex., DGDEJ ) ; si treballeu en
una altra administració, preciseu-ne el nom complet

l ’ activitat.

SABÍEU QUE...
Presentació La gestió i la resolució de conflictes són cada

Programa:

vegada més necessàries en l ’ àmbit municipal. Els pro-

Dijous 22 d ’ octubre de 9.30-14.30 h

fessionals que treballen per a les administracions locals

Sessió 1

han de conèixer bé les eines que permeten abordar de
manera constructiva els conflictes, tant per poder-les fer
servir com per poder derivar els ciutadans a serveis específics o informar-los-en. Els objectius del curs són revisar

El conflicte: els actors implicats, la dinàmica i el tractament. L ’ anàlisi del conflicte: el mapa i les primeres intervencions
Dijous 29 d ’ octubre de 9.30-14.30 h
Sessió 2

alguns aspectes conceptuals entorn de la gestió i la reso-

L ’ exploració

lució de conflictes i aprofundir en la pràctica a partir de

d ’ intervenció i les eines a partir de casos pràctics

casos concrets proporcionats pels mateixos alumnes. Tre-

Dijous 5 de novembre de 9.30-14.30 h

ballarem en format de taller entorn de l ’ anàlisi del conflicte, l ’ estructuració d ’ un procés, les eines bàsiques per
abordar-lo...
Destinataris Regidors, tècnics i professionals de les admi-

del

cas,

l ’ esquema

del

procés

Sessió 3
Taller I: l ’ entrevista, la negociació i la trobada entre parts
Dijous 12 de novembre de 9.30-14.30 h
Sessió 4
Taller II: l ’ entrevista, la negociació i la trobada entre

nistracions locals de Moià, d’ a ltres poblacions de la co-

parts.

marca del Moianès i altres comarques veïnes vinculats a

Formadors: Ana María Nogueras Martín i Robert Gimeno

polítiques juvenils de les àrees i els serveis següents:

Vidal. Mediadors i formadors del Programa de prevenció i

Educació, Serveis socials, Joventut i espais joves, Cossos

Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil

de seguretat, Immigració i Cultura.

Modalitat i certificació

També s ’ hi poden inscriure altres persones interessades

cials, organitzades en quatre sessions, i 10 hores en línia,

en la resolució de conflictes i en l ’ estructuració i el de-

amb un suport didàctic a l ’ a partat de Formació de Pre-

senvolupament de serveis de mediació i programes de

venció comunitària i mediació del portal de Justícia de la

reparació de danys dins de l ’ àmbit municipal.

plataforma virtual e-Catalunya [http://bit.ly/GGtcjv]. Per

mediació comunitària de la Direcció General d ’ Execució

Aquest curs és bimodal: consisteix en 20 hores presen-

obtenir el certificat d ’ assistència i aprofitament s ’ ha
d ’ assistir al 80 % de les sessions i superar les proves o
lliurar els treballs que sol·licitin els professors.
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SABÍEU QUE...
Resultats de les eleccions del 27S

I concretament a Castellcir va haver-hi una absten-

A la comarca del Moianès va haver-hi un total de

ció del 18,18% i una participació del 81,82% amb un

8.184 votants d ’ un cens de 9.896, la qual cosa sig-

total de 423 votants d ’ un cens de 517. Els vots es

nifica que va haver-hi un 82,7% de participació, que

van distribuir de la següent manera:

va comportar que fos la comarca de Catalunya amb

JUNTS PEL SÍ 273

major participació enfront un 17,3% d ’ abstenció.
Es van comptabilitzar un total de 34 vots nuls i 54
vots en blanc.
El detall de vots obtinguts per partits va ser el
següent:
JUNTS PEL SÍ 5.366
CUP 921

CUP 45
C ’s

43

CATALUNYA SÍ QUE ES POT 24
PPC 14
PSC-PSOE 13
UNIÓ 3
PACMA 3

PSC-PSOE 468

RECORTES CERO-ELS VERDS 0

C ’ s 465

Va haver-hi 5 vots en blanc i cap de nul.

PPC 340
CATALUNYA SÍ QUE ES POT 294
UNIÓ 205
PACMA 30
RECORTES CERO-ELS VERDS 7

Seguint la tendència global de Catalunya, on Junts
pel sí va ser la candidatura guanyadora a 910 dels
947 municipis catalans, Junts pel sí també va ser la
candidatura més votada als 10 municipis del
Moianès, seguida per la CUP que al Moianès va ser
la segona força més votada en tots deu municipis.
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SABÍEU QUE...
Pedalada de les Agulles de
Montserrat a Castellcir, a càrrec
dels Bikers

Agraïment de l’equip Barrats prebenjamí, que va participar en el torneig de futbol sala de Castellterçol

Dissabte, 24 d'octubre, tindrà lloc la Pedalada de

Aquest estiu es va realitzar el torneig de futbol sala

Castellcir 2015.

de Castellterçol. L ’ equip Barrats pre-benjamí de

De les agulles de Montserrat a Castellcir. Espectacu-

Castellcir hi va participar i des d ’ aquí vol donar les

lar travessa, que surt de la regió d'agulles de Mont-

gràcies pel suport rebut per part de l ’ ajuntament de

serrat des de Can Massana i l'emblemàtic Coll de

Castellcir.

Guirló i fregant les parets de la cara sud de Montserrat, baixa al riu Llobregat i ressegueix a tocar el seu
curs fins a Manresa, on s'enfila pels contraforts de
ponent de l'altiplà del Moianès que travessa per finalment arribar al poblet de Castellcir, després de 80
quilòmetres i 2.500 metres de desnivell.
Organitzen: Bikers de Castellcir, amb el suport de
l'Ajuntament de Castellcir.
Per a més informació i inscripcions podeu trucar al
626897354 ( Francesc ) i 600931483 ( Carles )
Només hi ha 25 places que es reservaran per ordre
d'inscripció. Nivell mitjà-alt

Bru, Roger, Noah, Jofre, Leo, Adrià, Biel, Aritz,
Santi, Pau i Oriol
15

SABÍEU QUE...
Treball de les regidories
Regidoria de cultura, esports, joventut i
comunicació
Aquest setembre els temes que s'han tractat des d ’
aquesta regidoria són:
Full informatiu agost-setembre.
Reunió de valoració de l'organització del Castellcir Futbol Fest.
Preparació de convocatòria de reunió entitats culturals i
esportives de Castellcir del dia 3 d'octubre.
Assistència a la recepció i parlament del Sr. Jordi Tardà
i als actes commemoratius de l'11 de setembre organitzats per l'ajuntament de Moià.
Proposta de modificació de normes d'ús del local social
de la Penyora, la Quintana i Esplugues.
Valoració d'ofertes d'equipaments esportius, consulta
de pressupostos de pavimentació per la zona esportiva
de la Quintana.

Regidoria de Territori Rural:
Inici de les obres d ’ arranjament dels camins indicats
pel PPI per aquest 2015. Els camins adjudicats aquest
any són: el de Castellcir fins a la cruïlla amb la Vallllosana, el del Saiolic fins al terme de Monistrol de Calders passant per Marfà, el que va del terme de Castellterçol al Verdaguer i el de la Casa Nova del Verdaguer
fins al terme de Collsuspina.
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Regidoria d’urbanisme, serveis i subministraments:
Obres d ’ acondicionament de la Quintana: S ’ han
refet les tanques que envolten la pista, s ’ han reparat
les porteries i properament es colocarà una tanca per
evitar que els nens i nenes puguin anar a la carretera.
S ’ han realitzat obres per allargar els passos de vianants elevats dels carrers per tal de minimitzar l ’
impacte que provocaven en els vehicles, a petició dels
autocars que habitualment venen al municipi.
S ’ ha ampliat la zona d ’ a parcament de minusvàlids
que hi ha adjacent a l ’ edifici de l ’ Ajuntament per tal
que puguin estacionar 2 vehicles.
Es realitzarà una millora a la xarxa d ’ aigua dels carrers Pla de la Llosa i Matagalls de la urbanització la
Roureda, per millorar el servei.
S ’ ha acondicionat l ’ entorn de les claraboies del terrat de l ’ edifici de l ’ Ajuntament per evitar humitats a
la sala d ’ actes.

Regidoria d’Ensenyament
Inici del curs escolar 2015-2016.
Aquest any tenim 38 alumnes a l ’ institut de Castellterçol, 89 alumnes a l ’ escola la Popa de Castellcir, i 8
nens a la llar d ’ infants el Petit Camacurt de Castellcir.

SABÍEU QUE...
Les comissions informatives
Ja fa més de 100 dies que es va constituir el nou
govern municipal i no tenim evidència d ’ un programa que ens mostri les línies bàsiques o eixos estratègics per on ens vol conduir, ni els objectius
claus per a la legislatura. És a dir, no hi ha programa.
A la web del GIC podeu veure una entrada amb les
propostes sobre aquest tema:
http://www.gic.cat/?p=516

Què són les comissions?
Se ’ n poden dir informatives, de treball, de consulta
o d ’ estudi, i són grups de treball integrats per tots
els grups municipals, que ajuden a preparar, debatre, estudiar i dictaminar totes les propostes i projectes abans de ser portades al ple. De manera que
quan arriben al ple, ja es tenen totes les informacions, valoracions i alternatives que faciliten la presa
d ’ accions més ràpidament.
Són obligatòries als ajuntaments de més de 5.000

Cal construir un programa

habitants, però s ’ implementen cada vegada més a

A un govern municipal, a part d ’ exigir-li una bona i

tots els ajuntaments més petits.

honesta administració dels recursos de tots i la millor

Ens oferirem a crear les que facin falta per tal de

gestió del dia a dia, cal demanar-li una visió clara

potenciar la capacitat de treball del govern municipal

d ’ on vol arribar a mig termini. És a dir, quin és el

i facilitar la capacitat de gestió i decisió de tot el con-

model per progressar cap a uns objectius bàsics i

sistori. Actualment només està creada la comissió

quins són aquests objectius.

de comptes perquè es obligatòria a tots el ajunta-

Com a grup a l ’ oposició, i de manera positiva i responsable, ens sentim en l’ o bligació d ’ anar plantejant propostes que ajudin l ’ Ajuntament a construir
un programa complet.
Creiem que la manera de fer-ho és descarregant
tasques del dia a dia i col·laborant amb propostes a
mig termini a través de les comissions informatives.

ments.
Al mateix temps que s ’ a gilitza la gestió del dia a
dia, es guanyarà capacitat de treballar de manera
participativa els temes més estratègics que tenen a
veure amb la construcció d ’ aquest programa de
govern, de donar un impuls estratègic i definir el model de poble que es desitja a mig termini.
GIC Castellcir
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