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a material escolar
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Des de l’Alcaldia

En portada
Fotografia:
Aleix Mateu

C

orren nous temps i són temps de canvi.
La crisi dels refugiats a Europa, o la crisi
del bipartidisme a Espanya, les eleccions al
Parlament de Catalunya, o un nou govern
a Castellbisbal, des del més global al més local, tots
aquests esdeveniments tenen una incidència en el
nostre dia a dia.
A Castellbisbal hem iniciat una nova etapa, amb un
ferm compromís per part del nou equip de govern cap
a la ciutadania, de canviar el rumb del nostre poble en
allò important, com són el progrés econòmic i la justícia
social, però també en tot allò que millori el benestar
de la ciutadania i que influeix en el nostre dia a dia.
Progrés econòmic que ha d’anar acompanyat de creació
de llocs de treball; justícia social per ajudar els que ho
necessitin i no només uns quants; major benestar de la
ciutadania, que aconseguirem a través de la proximitat,
de tenir una relació constant i saber què us preocupa i
què necessiteu les veïnes i els veïns de Castellbisbal.
La meva experiència personal al capdavant de
l’Ajuntament m’ha facilitat poder començar a treballar
des del primer dia i això ho comprovareu en les pàgines
“Els primers 100 dies. Passem comptes” i també en
l’agenda que publicarem ben aviat en el web municipal.
Són exercicis de transparència i de bon govern que ens
exigim com un deure inexcusable cap a la ciutadania.
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Volem marcar diferències no sols en la gestió
municipal, sinó també en les maneres de fer. Creiem
en una Administració eficient, poc burocratitzada, amb
un funcionariat autònom i al servei del ciutadà (tot el
contrari del que ens hem trobat).
I aquest canvi no el farem sols, perquè volem
comptar amb la col·laboració, la participació i l’opinió
de tothom: els ciutadans, les entitats i les associacions,
el comerç i l’empresa, i també amb la resta de les
formacions polítiques que formen el consistori. Tots
comptem en aquest projecte de construir un millor
Castellbisbal i tots som necessaris.
Cadascun dels dos grups que formem l’equip de
govern tenim uns compromisos adquirits amb els
ciutadans i estem treballant, paral·lelament a la feina
de gestionar l’Ajuntament, per concretar un pla d’acció
municipal que ha de marcar el nostre full de ruta
durant aquests propers quatre anys.
Personalment podeu tenir la seguretat que treballem
per acomplir els compromisos adquirits. Un exemple
d’aquest compromís el trobareu en les ordenances
fiscals que aprovarem en el Ple del mes d’octubre i que
ja us avanço que significaran una rebaixa de la càrrega
fiscal que hem estat suportant tots aquests anys els
ciutadans de Castellbisbal.
Treballem per vosaltres, complim promeses. π
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Notícies

En marxa un pla d’acció
municipal per donar resposta
a la crisi dels refugiats

Es condicionen els despatxos
destinats als grups polítics
municipals
P9

P12
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P7

Relació d’acords presos en
el Ple Municipal de
l’Ajuntament

Destacats

Castellbisbal acollirà la
XIX Trobada Nacional dels
Tres Tombs

Es milloren els accessos per
a vianants al Canyet
P14

Av. Pau Casals, 9
Tel 93 772 02 25
Fax 93 772 13 07
www.castellbisbal.cat
comunicacio@
castellbisbal.cat

Els Pets i l’obra teatral
“Idiota”, plats forts de la nova
programació d’Els Costals
P15

P31
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L’Ajuntament donarà un ajut de 50 euros
per a material escolar
L’Equip de Govern ha
determinat concedir una
ajuda universal de 50
euros als alumnes dels
centres educatius públics
del poble que estiguin
matriculats en els cursos
compresos entre P3 i 4t
d’ESO.

P

er rebre l’ajuda,
que es concedeix a
partir d’aquest curs
2015-2016, caldrà estar
empadronat a Castellbisbal i matriculat en alguna
de les escoles o instituts
del poble en els cursos
d’educació infantil de
segon cicle, primària o
secundària obligatòria.
Amb aquesta mesura, es
vol apostar per una escola
pública i gratuïta.
L’ajuda per al material
escolar és una proposta
innovadora; s’hi treballa
des del mes de juliol amb
l’objectiu que sigui una

mesura igualitària i equitativa per a totes les famílies independentment
del centre on estiguin matriculats els seus fills.

Definir l’import de
l’ajut
Un dels criteris més
importants a l’hora de definir aquests ajuts ha estat
concretar la quantitat econòmica que ha de rebre
cada alumne. Per establir
aquesta xifra, s’han tingut
en compte els imports
que les famílies paguen
en cada un dels centres
educatius en concepte de
material escolar així com
el volum total d’alumnes que es beneficiaran
d’aquests ajuts.
En aquest sentit, la
primera dificultat que ha
calgut superar ha estat la
gran diferència entre les
quotes de les diferents
escoles i instituts. Davant
d’aquesta realitat, l’Equip

Per rebre
l’ajut cal estar
empadronat a
Castellbisbal
i matriculat
en algun
dels centres
educatius
públics del poble
Primer dia de classe
de Govern ha optat per
concedir un ajut universal que correspongui
al 100% de la quota de
material escolar més
baixa de tots els centres
educatius de Castellbisbal, que és de 50 euros.
Aquesta ajuda representarà que alguns
alumnes rebin l’import
corresponent a la totalitat
del cost del material escolar del seu centre, mentre

que d’altres percebran un
percentatge més o menys
elevat de la quota, però
no la totalitat de l’import
per pagar.
Amb l’establiment
d’un import únic per a
tots els alumnes s’ha volgut garantir que totes les
famílies rebin la mateixa
quantitat econòmica i
que no s’atorguin més o
menys diners en funció
de l’escola en la qual

s’estigui matriculat.
L’ajut s’atorgarà a
partir d’aquest curs i durant els tres propers, de
manera que està garantit
fins al curs 2018-2019
inclusiu.

Més col·laboració
amb la comunitat
educativa
El compromís de l’Ajuntament amb les escoles
i instituts així com amb

els alumnes i les respectives famílies no acaba
amb aquesta ajuda per al
material escolar. Des del
consistori, es continuarà
treballant amb els equips
directius per dotar-los del
material i dels equipaments que els centres
necessitin i per ampliar
els espais de confiança,
col·laboració i treball
conjunt amb tots els
agents educatius. π

Les dades de la subvenció, en detall
En un exercici de transparència en la gestió pública, l’Equip de Govern detalla el cost total que suposen els ajuts per als propers quatre anys.
Cicle

Total Alumnes
Curs 2015-2016

Els diferents imports marcats pels
centres per al material escolar

Import
Per alumne*

Total ajut
2015-2016

Inversió total 4 cursos escolars
Quantitat aprox.**

Infantil (P3 a P5)

405

83€ / 87€ / 105€ / 110€

50 €

20.250 €

81.000 €

Primària

1054

53€ / 60€ / 75€ / 120€

50 €

52.700 €

210.800 €

ESO

636

50€ / 120€

50 €

31.800 €

127.200 €

104.750 €

419.000 €

* L’ajut inclou els 25€ compromesos per l’Ajuntament a principis d’any per al material escolar de tots els centres
** La quantitat total dels ajuts s’adaptarà al nombre d’alumnes matriculats i empadronats fins al 31/12 de cada any

ETS UNA
ENTITAT
I VOLS QUE ENS FEM
RESSÒ DE LES
TEVES ACTIVITATS?
Envia’ns informació
i una fotografia a:
comunicacio@castellbisbal.cat

NET I POLIT, NETEGEM PER TU.
SERVEIS PER A EMPRESES

SERVEIS PER A COMUNITATS

• Neteja d’edificis públics (ajuntaments,
centres de dia, biblioteques, etc.).
• Neteja de centres esportius (pavellons,
piscines).
• Neteja d’edificis sanitaris i
ambulatòris.
• Neteja d’edificis educatius (instituts,
llars d’infants, escoles, etc.).
• Neteja d’indústries i fàbriques.
• Neteja de vidres.
• Manteniment d’edificis públics i
privats.

• Neteja d’edificis privats i vivendes
(primeres neteges d’obra nova,
comunitats, etc.).
• Neteja i manteniment de pàrquings.
• Neteja de vidres.
• Manteniment de la comunitat (jardí,
piscina, etc.)
ALTRES SERVEIS
• Serveis de jardineria.
• Servei d’electricista.
• Servei de fontaneria.

Informeu-vos als telèfons: 615 351 539 / 637 222 400
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L’Ajuntament agraeix públicament la
tasca de la comunitat educativa

L

a comunitat educativa de Castellbisbal
i Rubí va donar, el
passat 8 de setembre,
el tret de sortida al nou
curs escolar amb un acte
celebrat a l’Auditori d’Els
Costals on va participar
professorat, membres
dels equips directius dels
centres, famílies representants de les AMPA i
tècnics de Castellbisbal i
Rubí i diverses autoritats
de la comarca del Vallès
Occidental.

L’auditori d’Els
Costals es va
omplir amb
representants de
tota la comunitat
educativa de
Castellbisbal i
Rubí

Durant la trobada,
l’alcalde de Castellbisbal,
Joan Playà, va destacar
que aquest inici de curs
promet ser excepcional.
“Som tots protagonistes
d’un moment històric
únic i els centres educatius són el millor instrument del reequilibri cultural, social i econòmic
de la nostra població”,
ha assenyalat Playà, que
també va voler agrair la
feina de tota la comunitat
educativa i els va animar
a seguir sumant resultats
excel·lents i anys d’experiència, moment que va
aprofitar per fer referència al desè aniversari de
l’Escola Benviure i als 20
anys de l’Institut Castellbisbal.
En el torn de parlaments, la regidora d’Educació, Isabel Méndez,
va posar l’accent en les
grans apostes del nou
curs escolar a Castellbisbal, com són continuar
desenvolupant el Projecte
Educatiu de Ciutat (PEC)
i, molt especialment,
apropar l’anglès a tot
l’alumnat. En aquest sentit, Méndez va anunciar
que aquest curs escolar
la llar d’infants municipal La Caseta comença a
impartir classes d’anglès: “Volem despertar i
aprofitar la curiositat dels
més petits i la seva facilitat d’aprendre, oferint-los
el màxim de coneixements i d’enriquiment
cultural i personal”.
L’acte, que va estar
conduït per la directora

del Centre de Recursos
Pedagògics de Rubí i
Castellbisbal, Mercè
Cambra, va comptar
també amb la presència
de l’alcaldessa de Rubí,
Ana Maria Martínez, i
del director dels Serveis
Territorials al Vallès Occidental del Departament
d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya,
Lluís Baulenas.
La trobada, que va
estar amenitzada amb
actuacions d’alumnes
de l’Escola Municipal de
Música Miquel Blanch,
va finalitzar amb una
conferència titulada
“Afegeix màgia a les
teves classes”, a càrrec
del professor i formador
de formadors Albert
Serrat. π

L’acte de presentació del curs escolar va estar conduït per la directora del Centre de
Recursos Pedagògics de Rubí i Castellbisbal, Mercè Cambra.

AUTOR FOTO: ALEIX MATEU

L’auditori d’Els Costals
de Castellbisbal va ser
l’escenari de l’acte oficial
de presentació del curs
escolar 2015-2016 de
Castellbisbal i Rubí.

Alumnes de l’Escola Municipal de Música Miquel Blanch van amenitzar l’acte.

AUTOR FOTO: ALEIX MATEU

D’esquerra a dreta: Lluís Baulenas, director dels Serveis Territorials al Vallès Occidental del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; Joan Playà,
alcalde de Castellbisbal; Ana María Martínez, alcaldessa de Rubí; i Isabel Méndez,
regidora d’Educació de Castellbisbal.

El professor i formador de formadors, Albert Serrat, va oferir una xerrada als assistents, que va acompanyar de trucs de màgia.

Més de 2.700 alumnes comencen un nou curs escolar
als centres públics de Castellbisbal
Una de les novetats destacades del nou curs escolar 2015-2016 són les classes d’anglès que
s’impartiran als nens i nenes de la llar d’infants municipal La Caseta.

S

egons dades facilitades per la Regidoria d’Educació, en total als centres públics educatius de Castellbisbal hi ha matriculats 405 nens i nenes a infantil, 110 dels quals han iniciat aquest curs la seva etapa d’escolarització a P3. El nombre
més elevat d’alumnes es concentra a primària, on enguany cursen estudis 1.054 infants, entre els 6 i els 12 anys. Pel
que fa a l’ensenyament secundari, un total de 636 joves han començat l’ESO en un dels dos instituts del municipi, 117 faran
classes de batxillerat i 47 cursaran algun cicle formatiu. Pel que fa a altres ensenyaments, 67 nens i nenes han començat
les classes a la llar d’infants municipal La Caseta, 82 s’han matriculat a l’Escola d’Adults, 31 als cursos de català per a adults
i prop de 300 s’han apuntat a l’Escola Municipal de Música.

L’aposta per l’anglès
La gran aposta d’aquest curs escolar per part de l’Ajuntament és apropar l’anglès a tot l’alumnat. Per això enguany, i com a
novetat, a la llar d’infants municipal La Caseta s’impartiran classes d’anglès, que se sumen a les sessions d’educació musical
que ja s’hi fan amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música Miquel Blanch.
A més, enguany l’Ajuntament subvenciona l’escola Benviure i l’institut escola Les Vinyes per garantir que disposin del
servei de monitoratge per a P3 per al primer trimestre del curs 2015-2016.
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El nou curs escolar arriba ple
de novetats
Aniversaris i nous
projectes

Altres ensenyaments

municipi també estrena
curs amb una celebració, és l’Institut Escola
Les Vinyes que aquest
2015-2016 celebra el seu
cinquè aniversari.
Pel que fa a l’escola
Els Arenys, enguany han
començat el curs presentant a tot l’alumnat el que
serà el projecte anual del
centre, dedicat aquesta
vegada a les ciències i
els experiments. L’acte,
que va ser presentat per
la directora del centre i
un entremaliat doctor
Robert Einstein, va tenir
lloc al pati de l’escola,
sota la nova coberta que

estrenen aquest nou curs
escolar.
Els aliments seran
el projecte de curs de
l’Escola Mare de Déu de
Montserrat, que enguany
recupera, al març, les
tradicionals jornades
d’astronomia, obertes a
la participació de tothom
qui vulgui assistir-hi.
I l’altra important
novetat de l’inici del
curs escolar és el fet
que enguany la primera promoció de l’ESO
de l’Institut Escola Les
Vinyes començarà els
seus estudis de batxillerat
i formació professional

Classes de música amb alumnes de l’Escola Bressol
Municipal La Caseta.

titut Escola Les Vinyes,
se suma al projecte de
suport a les competències lingüístiques de la
Diputació de Barcelona
i, durant el curs, es faran
activitats a l’entorn de la
figura de Ramon Llull,
amb motiu de la commemoració del setè centenari de la seva mort. π

Acte de benvinguda del curs 2015-2016 a l’Escola Els
Arenys.
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L’Institut Escola Les Vinyes celebra enguany el seu
cinquè aniversari.

Alumnes rebent classe a un aula de l’Espai
d’Adults.

A més d’incorporar 30
minuts d’anglès setmanals per aula amb nens
i nenes a partir d’un
any, l’Escola Bressol
Municipal La Caseta ha
començat el curs amb
una ampliació d’horari, i
ara ofereix servei d’acollida matinal a partir de les
7.30 hores.
Pel que fa a l’Escola
Municipal de Música
Miquel Blanch, reconeguda com a oficial per
la Generalitat de Catalunya, ofereix la matrícula
gratuïta al nou alumnat
que vulgui iniciar la seva
formació a l’escola, on
encara queden algunes
places lliures per a nens
i nenes fins als set anys
i per als grups de joves i
adults.
I també com a novetat,
l’Espai d’Adults, situat a
les instal·lacions de l’Ins-

Encesa del peveter per celebrar el desè aniversari de
l’Escola Benviure.

AUTOR FOTO: ALEIX MATEU
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Com a novetat, aquest
curs escolar 2015-2016
l’Escola Benviure commemora el seu desè aniversari. El tret de sortida
a la celebració va tenir
lloc el passat 9 d’octubre
amb l’encesa simbòlica
d’una torxa olímpica,
donat que enguany el
projecte transversal que
treballaran durant tot el
curs són Les Olimpíades.
L’alcalde, Joan Playà,
i la regidora d’Educació,
Isabel Méndez, van ser
els encarregats d’encendre la torxa que alumnes
de tots els cursos de
primària del Benviure
van portar, fent relleus
per la resta de centres
educatius del municipi
fins arribar a l’Escola
Benviure, on es va encendre el pebeter i es va fer
una festa amb música i
berenar per a tothom.
Un altre centre del

Tots els centres
educatius de
Castellbisbal han
obtingut molts
bons resultats en
les competències
bàsiques

AUTOR FOTO: AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL

C

oincidint amb
el primer dia
de classes del
curs escolar, la regidora d’Educació, Isabel
Méndez va visitar tots
els centres educatius del
municipi, ocasió que va
aprofitar per reiterar el
suport del govern municipal als equips directius
i a les AMPA de les escoles, així com per posar
de relleu la bona feina
desenvolupada per tota la
comunitat educativa: “Els
nostres centres educatius
estan treballant amb projectes diferents i de diferents maneres, però tots
ells han obtingut molts
bons resultats en les
competències bàsiques”,
assenyala Méndez,
alhora que destaca que
“aquests èxits demostren
que encara que cadascú

a l’Institut Castellbisbal,
un centre que enguany
estrena equips informàtics al cicle formatiu de
sistemes microinformàtics i xarxes.

utilitza diferents mètodes, els resultats han
sigut excel·lents en tots
els centres”.

AUTOR FOTO: ALEIX MATEU

Classes d’anglès a la llar
d’infants municipal La
Caseta, aniversaris dels
centres educatius i nous
projectes engrescadors
marquen l’inici del curs
escolar.

L’Institut Castellbisbal comença el curs estrenant
equips informàtics.

A l’Escola Montserrat els mestres han decorat el centre per donar la benvinguda a l’alumnat.

Actualitat
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Junts pel Sí és la força més votada
a Castellbisbal
resultats la Candidatura
d’Unitat Popular (CUP)
que va passar dels 166
vots del 2012 als 508
actuals i va superar, per
un vot, els resultats del
Partit Popular (PP) que
en va obtenir 507.
Aquestes dues formacions van quedar pràcticament empatades a Castellbisbal amb un 6,98%
de vots per a la CUP i un
6,97%, per al PP. π

JxS va aconseguir el 33,7% del vots. Ciutadans (24%) i PSC (13,6%)
van ser la segona i la tercera força, respectivament
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Resultats a Castellbisbal 2015

988

E

n concret, aquesta formació va
aconseguir 2.452
vots, 87 més dels que
Convergència i Unió
(CiU) i Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) havien obtingut en
els comicis de 2012. En
aquella ocasió, però, CiU
integrava Unió Democràtica (UDC) que, enguany,
s’ha presentat en solitari.
Els democristians van
aconseguir, el 27S, 129
vots (1,77% del total).
Per darrera de JxS,
es va situar Ciutadans
(C’s) que va aconseguir
un 24% del total de vots.
Amb 1.750 paperetes,

pràcticament va triplicar
el resultat obtingut a
Castellbisbal, ara fa tres
anys.
La tercera força al municipi va ser el Partit dels
Socialistes de Catalunya
(PSC) que tot i créixer en
nombre de vots respecte
al 2012 (de 967 a 988),
ha vist reduir el seu
percentatge de vot en
dos punts com a conseqüència de l’alta participació. Els socialistes van
obtenir, a Castellbisbal,
el 13,58% del total de vots
emesos.
La formació Catalunya
Sí que es Pot (CSQEP) va
mantenir el mateix percentatge de vot que havia
aconseguit Iniciativa per
Catalunya-Verds (ICV
EUiA) en les eleccions de
2012: un 11%. Tot i això,
se li ha de reconèixer un
increment del nombre
de paperetes rebudes (111
vots més que al 2012).
També triplica els seus

Vots

Junts pel Sí (JxS), amb
un 33,71% del total de
vots emesos, va ser la
força política més votada
a Castellbisbal en les
eleccions al Parlament de
Catalunya del passat 27
de setembre.

JxSí
C’s
PSC CSQEP CUP
PP
UDC
Altres
Podeu consultar les dades comparatives amb els processos de 2012, al web
municipal (www.castellbisbal.cat)

La participació es va enfilar fins al 81%, la qual cosa representa que vuit de cada deu
electors van anar a votar
Els Costals
1.117
655
357
309
250
168
62
31

JxSí
C's
PSC
CSQEP
CUP
PP
UDC
Altres

Casal Cultural
1.134
819
458
345
202
213
44
40

CC Can Santeugini
201
276
173
146
56
126
23
23

Podeu consultar els resultats obtinguts a cada una de les meses electorals, al web municipal (www.castellbisbal.cat)

Vuit de cada deu electors van votar
A Castellbisbal, la
participació a aquestes
eleccions va ser del 81,1%
del total d’electors.
Aquesta dada representa
que 7.288 dels 8.988
veïns de Castellbisbal
que estaven censats van
participar en els comicis.

E

s tracta d’una xifra
que va superar la
mitjana de Catalunya

en un 6% i que es va situar
nou punts per sobre de la
participació registrada en
les eleccions al Parlament
de Catalunya de 2012, que
va ser del 72,25%.
De fet, a Castellbisbal,
l’afluència d’electors va
ser constant durant tota la
jornada electoral. Ja abans
d’obrir els col·legis, es van
fer algunes petites cues de
persones que volien ser
els primers de votar.

El moment de més
afluència, però, van ser
les hores del migdia. Els
col·legis es van omplir
de gom a gom i es van
registrar cues a pràcticament totes les meses.
També a darrera hora de
la tarda, la participació va
repuntar per la presència
de totes aquelles persones que no havien votat
durant el dia i que van
voler exercir el seu dret. π
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A Castellbisbal,
la participació
va ser un 6%
més alta que a
la mitjana de
Catalunya

2.000
1.000
0
10.00 h

12.00 h

13.00 h

14.00 h

16.00 h

18.00 h 20.00 h

Els col·legis electorals van registrar una gran afluència d’electors durant tot el dia i,
especialment, al migdia i a darrera hora de la tarda
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El govern municipal ha
començat les gestions
per col·laborar amb
els organismes i
administracions que
ofereixin solucions a la
dramàtica situació que
viuen milers de refugiats
que arriben a Europa
fugint dels seus països
d’origen.

L

’Ajuntament de
Castellbisbal ha
iniciat les gestions
per tal d’adherir-se a la
Xarxa de Ciutats Refugi i poder col·laborar,

així, amb les necessitats
que generi l’acollida als
milers de persones de
totes les edats que fugen
amb por i desesperació
dels conflictes armats
que hi ha als seus països
d’origen.
“Com a Ajuntament,
la nostra voluntat és
tenir un paper actiu i
cooperant davant aquest
drama, oferint la màxima
col·laboració tant a la
Xarxa com als organismes que s’estan activant
per donar asil als refugiats que travessen Europa
fugint de les guerres, la

L’Ajuntament
vol tenir un
paper actiu
i cooperant
davant del
drama dels
refugiats
persecució i el terror”,
destaca l’alcalde de Castellbisbal, Joan Playà. Per
això, el consistori s’ha
compromès a treballar,
de manera immediata,

AUTOR FOTO: ACNUR

Castellbisbal se suma
a la Xarxa de
Ciutats Refugi
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Segons l’ONU l’actual crisi de refugiats a Europa és la pitjor a la qual ha hagut de
fer front l’organització en l’últim quart de segle.
amb les entitats i institucions que participen en
aquesta Xarxa de Ciutats
Refugi, per tal de sumar
esforços i mitjans, de
forma proactiva i urgent.

“El món local ha d’actuar de forma contundent
i decidida per despertar
les consciències d’organismes i administracions
internacionals, que són

les que tenen la màxima
responsabilitat en la
gestió d’aquest drama,
així com en algunes de
les causes que el genera”
afegeix Joan Playà. π

AUTOR FOTO: CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

L’Ajuntament posa en marxa un
pla d’acció municipal per donar
resposta a la crisi dels refugiats
Primera trobada del Consell d’alcaldes i alcaldesses del mandat 2015-2019

El Vallès Occidental es
coordina per atendre amb
garanties l’arribada de
refugiats
Castellbisbal se suma
al pla d’acollida per
a refugiats que està
elaborant el Consell
Comarcal del Vallès
Occidental.

L

’acolliment dels
refugiats que provenen de territoris
en conflicte a la Mediterrània ha estat el tema
que va centrar la primera
sessió del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del
Vallès Occidental per al
mandat 2015-2019, que
es va constituir el passat
16 de setembre.
El conjunt de representants municipals

El Pla comarcal
preveu orientar
i sensibilitzar
la ciutadania
sobre la crisi
dels refugiats
presents a la trobada,
entre els quals hi havia
l’alcalde de Castellbisbal,
Joan Playà, han acordat
una actuació conjunta
per tal de poder planificar
l’acollida de les persones refugiades amb les
màximes condicions i
garantint que puguin
tenir accés als mateixos

recursos amb independència del municipi on
siguin acollits.
En aquest sentit, s’ha
aprovat la creació d’un
Pla Comarcal d’acollida
de refugiats que identifiqui les necessitats,
la disponibilitat dels
municipis i el mapa de
recursos comarcals, i que
pugui orientar de forma
unificada la ciutadania i
sensibilitzar la població.
Aquest Pla, segons es
va acordar a la reunió,
es preveu que estigui
enllestit en uns quatre o
cinc mesos, moment en
què s’espera l’arribada
dels primers contingents
de refugiats. π

Davant l’emergència
humanitària
internacional que viu
Europa i el Pròxim Orient,
l’Ajuntament ha posat
en marxa un seguit de
mesures per coordinar
l’ajuda local a les
persones que fugen de
conflictes bèl·lics.

L

’Ajuntament està
enllestint l’elaboració d’un pla local
de viabilitat per l’acollida
de refugiats, que inclogui
les necessitats d’habitatge, educació, assistència
mèdica, suport psicològic
i jurídic, així com d’idioma i d’accés al mercat
laboral. “L’objectiu no és
només donar assistència,
sinó garantir la integració
dels refugiats” destaca el
regidor de Solidaritat i
Cooperació, Joaquim Sardà, alhora que anuncia
que “per elaborar aquest
pla de treball s’està
comptant amb el suport
de tècnics especialitzats
en la matèria, que ens
assessoraran al llarg de
tot el procés”.
A més d’iniciar els

El Ple aprova
per unanimitat
fer una
aportació de
15.000 euros al
Fons Català de
Cooperació
contactes individuals
amb persones del municipi que s’han ofert
com a voluntàries i/o
que estan interessades
d’acollir refugiats en cas
de necessitat, una de de
les primeres mesures
d’aquest pla d’acció local
que s’ha posat en marxa
ha estat fer una aportació
econòmica de 15.000
euros al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, per ajudar a
fer la primera atenció als
refugiats que estan arribant a la Unió Europea.
Aquest ajut es va aprovar
durant el darrer Ple Municipal, celebrat el passat
28 de setembre, amb els
vots a favor de tots els
grups municipals.

Moció de suport
També, durant la sessió
plenària del 28 de setembre, es va aprovar per
unanimitat una moció
de tots els grups municipals del consistori sobre
el suport a l’acollida de
persones refugiades
provinents de països
en conflicte de la mediterrània. La moció es
documenta en les dades
facilitades per la institució humanitària ACNUR,
que xifra en prop de
320.000 les persones
que han fugit aquest
2015 dels greus conflictes armats en països
d’origen, la meitat de les
quals, procedents de Síria. Per aquest motiu, el
consistori treballarà amb
la mateixa ACNUR, el
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
i altres entitats de l’àmbit
humanitari per impulsar mesures de suport a
l’acolliment d’aquestes
persones. “Tot plegat
sense descuidar ni posar
en risc l’atenció a la
població necessitada de
Castellbisbal”, assegura
l’alcalde, Joan Playà. π
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Augmenta la transparència
informativa al web municipal

Els veïns de Castellbisbal
disposen d’una eina
més per valorar la gestió
municipal: el Portal de
Transparència. Es tracta
d’un espai web que
presenta dades com,
per exemple, quines
són les retribucions dels
representants polítics o
els càrrecs de confiança
que s’han contractat.

La posada en
marxa del Portal
de Transparència
ha estat una de
les prioritats del
nou consistori

D

’aquesta manera, l’Equip de
Govern dóna
compliment a un dels
punts que portaven en
els respectius programes
electorals, d’avançar cap
a una gestió municipal
més clara i transparent.
El nou espai web
permet tenir accés a
documents com les
declaracions de béns i
d’activitats dels càrrecs

electes, el patrimoni de
l’Ajuntament o el Pressupost Municipal.
Tota aquesta documentació es presenta a la
pàgina principal del web
municipal, en una pestanya titulada Portal de
Transparència i a la qual
també s’hi pot accedir,

directament, mitjançant
l’adreça www.castellbisbal.cat/transparencia.

Properament, un
portal específic
L’estrena del Portal de
Transparència al web municipal no atura el procés
de creació d’un altre espai

El Ple aprova el Decàleg de
Bones Pràctiques
L’Ajuntament de
Castellbisbal ha
aprovat el Decàleg de
Bones Pràctiques de
la Comunicació Local
Pública. Es tracta d’un
text que s’erigeix com
un conjunt de principis
bàsics que garanteixen
que la informació que
es faci arribar al ciutadà
sigui veraç, plural i
transparent.

E

l Decàleg ha estat
elaborat pel Laboratori de Comunicació Pública de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) amb la
voluntat que sigui adoptat pel major nombre
d’ajuntaments possible
i amb l’objectiu que els
principis que inclou
siguin respectats per part
dels mitjans locals de
titularitat pública.
Entre els punts del
Decàleg destaquen aspec-

tes com la necessitat
d’evitar el partidisme i de
mostrar les diferents sensibilitats polítiques que
integren el consistori;
fomentar el debat públic
i la participació democràtica; o actuar com a
referents informatius per
a la ciutadania i com a
elements cohesionadors.
El primer tinent
d’alcalde i responsable
de Transparència de
l’Ajuntament de Castellbisbal, Toni Pons, va explicar, durant el Ple, que
l’objectiu de mesures
com l’aprovació d’aquest
Decàleg és “treballar per
ser transparents de cara
al ciutadà”.
El Decàleg es va debatre durant el Ple ordinari
del mes de setembre i
es va aprovar per unanimitat. Tanmateix, tots
els grups polítics van
fer algun prec a l’Equip
de Govern sol·licitant
que el Decàleg no sigui

El Decàleg
compromet
l’Ajuntament a
oferir informació
plural, veraç i
transparent

només una declaració
d’intencions sinó que,
realment, es faci un
esforç per complir-lo i es
garanteixi que la comunicació institucional sigui
transparent i, en cap cas,
partidista.
Podeu trobar el text
íntegre del Decàleg al
web municipal (www.
castellbisbal.cat/transparencia). π

web més ampli, en el qual
el consistori treballa des
de ja fa mesos en col·
laboració amb la Diputació de Barcelona i que ha
de permetre que l’Ajuntament compleixi amb tots
els requeriments legals
actualment vigents.
Segons les previsions de

la Diputació, aquest nou
espai web hauria d’estar operatiu a principis
de l’any vinent, però el
primer tinent d’alcalde de
l’Ajuntament, Toni Pons,
justifica l’estrena del
Portal de Transparència al
web municipal perquè ho
considera “una qüestió de
radicalitat democràtica ja

que, sense cap mena de
dubte, la informació ens
fa ser més lliures i més
persones”, Per a Pons,
la transparència en la
informació “és un exercici
d’honestedat, integritat,
objectivitat i responsabilitat”.
Per la seva banda, l’alcalde de Castellbisbal,
Joan Playà, considera
que “hem deixat enrere
les propostes de bones
intencions respecte la
necessitat de tenir un
Ajuntament més transparent i hem passat directament als fets”. Playà ha
afegit que “la publicació
d’aquesta informació era
un deute amb el nostre
poble i és el primer pas
per acabar amb l’opacitat que ha caracteritzat
durant massa anys la
relació Administracióciutadania”. π

Decàleg de bones pràctiques de la
comunicació local pública
Elaborat pel Laboratori de Comunicació
Pública de la UAB, al 2003
1- Han d’actuar com a elements
cohesionadors del municipi.
Foment de la identitat local així
com dels projectes de futur: “fer
poble”
2- Han d’informar d’una manera
veraç, plural i transparent.
Explicació de les diferents propostes d’actuació i plasmació dels
punts de vista dels diferents grups
polítics representats, així com de
les votacions emeses.
3- Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania.
No supeditació als canvis que es
produeixin als equips de govern:
independència informativa.
4- Han de fomentar el debat
públic per a la participació democràtica.
Tractament periodístic a les informacions amb la incorporació
d’espais d’opinió. L’editorial ha de
reflectir l’opinió de la publicació i no
ha d’estar signat per l’alcalde.
5- Han de promoure les activitats
de la societat civil i l’associacionisme.

6- Han d’evitar el partidisme i la
manca de professionalitat.
Tractament contrastat i el més
complet possible de les principals
informacions, que doni veu als diferents protagonistes, retent comptes de la gestió realitzada i fomentant la participació ciutadana.
7- Han de despertar l’interès de la
ciutadania.
Ús d’un llenguatge clar, precís,
respectuós amb la diversitat, a
l’abast del gran públic, amb titulars
entenedors i atractius.
8- Han d’estar dotats dels recursos
humans i tècnics necessaris.
Respecte escrupolós al Codi Deontològic que regeix la professió
periodística.
9- Han de funcionar a través d’òrgans de gestió participatius.
10- S’han de gestionar ajustant-se
a les possibilitats econòmiques de
cada municipi.
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Horaris d’atenció al ciutadà
de l’equip de govern
Amb la voluntat d’apropar-se a la ciutadania,
l’equip de govern de
l’Ajuntament ha establert
uns dies i horaris per atendre, personalment, els
ciutadans que ho desitgin.
Les entrevistes, ja siguin
amb l’alcalde o amb els regidors, s’han de concertar
prèviament per telèfon.

Actualitat
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L’Ajuntament condiciona
els despatxos destinats als
grups polítics municipals
S’han fet tasques de millora i s’ha adequat
l’espai per donar-hi cabuda a tots els grups
polítics amb representació municipal.

Joan Playà i Guirado (AC)
alcaldia@castellbisbal.cat
Alcalde (fins al febrer de
2018; després assumirà
la primera tinença d’Alcaldia)
• Sanitat
• Serveis Econòmics
• Comunicació
• Gestió de Govern
Visites: dimarts, de 9.00
a 14.00 hores
Demaneu cita prèvia al
telèfon 93 772 38 71

M. Isabel Méndez i
Fernández (ERC)
isabel.mendez@
castellbisbal.cat
3a tinent d’alcalde
• Educació
• Comunicació
Visites: de dilluns a
divendres, de 9.00 a
14.00 hores
Demaneu cita prèvia al
telèfon 93 772 38 83

Sergi Bonilla i
Sellarès (ERC)
sergi.bonilla@
castellbisbal.cat
• Cultura
• Patrimoni
Visites: de dilluns a
divendres, de 13.30 a
15.00 hores i dilluns i
divendres de 19.30 a
21.30 hores
Demaneu cita prèvia al
telèfon 93 772 38 83

Toni Pons i Vilaplana (ERC)
toni.pons@castellbisbal.cat
1r tinent d’alcalde (a
partir del febrer de 2018
assumirà l’Alcaldia)
• Transparència
• Ocupació
• Promoció Econòmica
• Comerç
• Turisme
Visites: dimarts i
divendres, de 8.30 a
15.00 hores
Demaneu cita prèvia al
telèfon 93 772 38 71

Joaquim Sardà Alsina (AC)
joaquim.sarda@
castellbisbal.cat
4t tinent d’alcalde
• Serveis Centrals
• Recursos Humans i
Organització Interna
• Serveis Informàtics
• Serveis Municipals
Territorials
• Seguretat Ciutadana
• Protecció Civil
• Cooperació i
Desenvolupament
Visites: dimarts, de 12.00
a 14.00 hores
Demaneu cita prèvia al
telèfon 93 772 38 71

Enrico Martinelli (AC)
enrico.martinelli@
castellbisbal.cat
• Medi Ambient i
Sostenibilitat
• Indústria i Activitats
• Participació
Ciutadana
Visites: dimarts, de 17.00
a 20.00 hores; i dijous,
de 8.00 a 11.00 hores
Demaneu cita prèvia al
telèfon 93 772 02 25

Susanna Solé i Sabaté (AC)
susanna.sole@
castellbisbal.cat
2a tinent d’alcalde
• Infància
• Polítiques d’Igualtat
• Salut Pública i
Consum
Visites: dimarts, de 17.00
a 18.00 hores
Demaneu cita prèvia al
telèfon 93 772 00 55
• Esports
Visites: dimecres, de
19.00 a 20.00 hores
Demaneu cita prèvia al
telèfon 93 772 23 90

Salvador Segura Juni (AC)
salvador.segura@
castellbisbal.cat
5è tinent d’alcalde
• Patrimoni Urbà
Visites: dijous, de 12.00 a
14.00 hores
Demaneu cita prèvia al
telèfon 93 772 02 25

Melania Solís Cintas (AC)
melania.solis@
castellbisbal.cat
• Serveis a la Ciutadania:
- Serveis Socials
- Gent Gran
- Joventut
Visites: dimecres, de
16.00 a 19.00 hores;
i dijous, de 10.00 a
12.00 hores
Demaneu cita prèvia al
telèfon 93 772 00 55

L

’Ajuntament de Castellbisbal ha fet diverses
tasques de millora en els despatxos que hi ha a
la planta baixa de l’edifici del carrer Sant Marc,
pensats perquè hi puguin treballar els regidors dels
diferents grups polítics municipals representats al
consistori.
“Amb aquestes obres l’equip de govern ha volgut
posar a l’abast de tots els partits els mitjans necessaris per facilitar les seves tasques com a grups
polítics amb representació a l’Ajuntament”, destaca
l’alcalde, Joan Playà. En aquesta línia, els despatxos
del carrer Sant Marc s’han dotat de nou material informàtic i connexió a internet, entre d’altres
millores.
Les obres d’arranjament i millora de les instal·
lacions han estat realitzades pels operaris de la Brigada d’Obres Municipal i es van dur a terme durant
el passat mes de juliol.

Horaris d’atenció
al ciutadà dels
regidors del PSC

Horaris d’atenció
al ciutadà dels
regidors de CiU

Dies i hores a convenir
Lloc: despatxos del
carrer Sant Marc

Dilluns, de 20.00 a
21.00 hores; i divendres,
de 10.00 a 12.00 hores
Lloc: despatxos del
carrer Sant Marc

M. Dolors Conde
dolorsconde@gmail.com
607 357 829

Natàlia Boya
nboyaroca@gmail.com

Ana Belén Gallego
anaito3@hotmail.com
607 423 130

Lourdes Santiago
lsanti70@gmail.com

David Vidal
dvidal@socialistes.cat

Horaris d’atenció al
ciutadà del regidor
de Ciutadans
Dilluns, de 10.00 a
12.00 hores
Lloc: despatxos del
carrer Sant Marc

Consol Benayas
cbenayasd_59@
hotmail.com
607357 445
Manuel Lora
castellbisbal@
ciudadanos-cs.org
658 970 065
Alberto Matallanas
amatallanas@
gmail.com
607 458 624

Actualitat
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100 primers dies d’acció municipal
Cartipàs municipal
i òrgans de
participació
• Definició del cartipàs municipal
• Constitució dels òrgans de consulta i participació de
l’Ajuntament:
- Junta de Portaveus
- Comissions informatives de l’Ajuntament
• Definició de la participació de l’Ajuntament en
d’altres òrgans col·legiats
• Constitució del Consell d’Alcaldes del Vallès
Occidental i del Consell Metropolità de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
• El Ple Municipal ratifica la permanència de
l’Ajuntament a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI)

Dedicació i retribucions
dels càrrecs electes i de
confiança

Transparència
informativa
• Es crea el Portal de Transparència al web municipal
amb la publicació, entre d’altres, de les declaracions
de béns i activitats dels regidors.
• S’informa la població de l’aprovació dels cartipàs,
amb sous i delegacions.
• Els Plens municipals podran ser gravats i emesos en
directe.

Bon Govern i foment de la
participació
• El nou Ajuntament opta per celebrar els plens amb
caràcter mensual, amb l’objectiu d’apropar la gestió
del govern a la població, facilitar la participació dels
grups de l’oposició i potenciar la transparència i una
major participació dels ciutadans a la vida pública.
• Condicionament de despatxos per als grups polítics,
ubicats al carrer de Sant Marc, per facilitar-los la
feina i dotar-los d’un espai d’atenció i de reunió

• S’aprova el cartipàs municipal, que estableix les
responsabilitats dels diferents regidors i, a més, la
seva dedicació i retribució.
• Retribucions: Es redueix la despesa en salaris dels
polítics en relació amb el mandat anterior
Mandat

Total retribucions polítics

2011-2015
2015-2019

305.136 €
273.738 €

Les retribucions es mostren en l’import brut total anual

• Dedicació exclusiva-parcial: S’aprova que quatre
regidors tindran dedicació exclusiva a l’Ajuntament
(dos menys que en l’anterior Equip de Govern)
Mandat

Total
regidors EG

Dedicacions
exclusives

% de regidors
en dedicació
exclusiva

2011-2015
2015-2019

10
9

6
4

60%
44%

• Càrrecs de confiança: Es contracta un càrrec de
confiança per al Departament de Cultura, amb una
retribució de 28.000 € anual. L’acord de l’Equip de
Govern preveu la contractació d’un segon càrrec de
confiança.
Mandat

Càrrecs confiança a
21.09.2015

Retribucions
càrrecs confiança

2011-2015
2015-2019

2
1

76.020 €
28.000 €

• Visita del Síndic de Greuges per atendre les
reclamacions dels ciutadans de Castellbisbal.
• Establiment d’un conveni amb el Síndic de Greuges
per tal que pugui venir al municipi de forma regular
i periòdica.

Servei d’atenció
continuada al CAP
• Treball i accions realitzades per recuperar el Servei
d’atenció continuada al CAP:
- Reunions amb la direcció del CAP Castellbisbal
- Reunions amb els responsables del CATSalut i del
Consorci Sanitari de Terrassa
- Reunió amb la Plataforma ciutadana contra el
tancament d’urgències del CAP
• El Ple Municipal del mes de juliol aprova una
moció per demanar l’atenció continuada al CAP
Castellbisbal durant els 365 dies de l’any. L’acord es
va prendre per unanimitat de tots els grups polítics.

Projectes de futur
• S’acorda iniciar l’estudi de viabilitat dels horts
urbans.
• Inici dels treballs d’estudi de provisió de banda
ampla al territori per Localret.
• Comencen els treballs del Pla Especial de Protecció
del Patrimoni.
• Primeres reunions de treball amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) i Aigües de
Castellbisbal (AICSA) en relació amb diverses
obres de clavegueram que cal fer a Can Santeugini
i Costablanca. S’inicien els contactes per redactar el
projecte de construcció.
• Inici d’una segona fase pel soterrament dels
contenidors de les urbanitzacions de Can
Santeugini, Comte de Sert i Can Costa.

Inversions en
infraestructures i
equipaments
• Adjudicació i execució, amb caràcter d’urgència de
les obres per a la instal·lació d’una coberta al pati de
l’escola Els Arenys. Import total: 65.3135,80 €.
• Instal·lació de vàlvules termostàtiques barrejadores
d’aigua en 32 dutxes de quatre vestidors de les
piscines cobertes de l’Illa Esportiva, per reduir el
consum d’aigua. Cost: 15.474,13 €.
• Revisió del projecte de les obres de millora dels
accessos per a vianants a la zona del Canyet i
s’estableix el seu calendari d’execució. Les obres
s’inicien la primera setmana d’octubre. Inversió de
l’Ajuntament: 39.392 euros (50% del total).
• Aprovació del projecte i inici dels tràmits
d’adjudicació per fer obres d’adequació del Parc del
Centre Cívic de Can Santeugini (parcel·la situada
entre els carrers de la Bonaigua i de Montjuïc). Cost
total de les obres: 95.663,99 €.
• Instal·lació d’una plataforma salvaescales a l’Illa
Esportiva.
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Passem comptes
Indústria
• La Junta de Govern Local aprova assumir la totalitat
dels serveis urbanístics de competència municipal
en l’àmbit del polígon industrial Agripina.
• S’acorda promoure un projecte tècnic per retirar
la runa de l’empresa Runa Sac que executaria, de
forma subsidiària, l’Ajuntament de Castellbisbal.

Ocupació

Educació
• Es manté el nombre de personal de l’escola Bressol
La Caseta per al curs 2015-2016, malgrat el descens
d’inscripcions. S’ofereix, així, una millor atenció als
infants.
• Subvenció a l’escola Benviure i a l’institut escola
Les Vinyes per garantir que disposin del servei de
tècnics d’educació infantil, que fins ara no tenien.
• Subvenció per fomentar l’aprenentatge de l’anglès
oral a les escoles i instituts de Castellbisbal.
S’amplia la subvenció a l’escola bressol La Caseta.

Cultura

• Pròrroga, fins al 31 de desembre de 2015, del
contracte que hi havia amb l’empresa gestora
dels serveis esportius i d’atenció al públic de l’Illa
Esportiva; inici dels tràmits per fer una nova
contractació d’aquest servei per als propers anys
• S’amplia la temporada d’estiu de l’Illa, amb
l’obertura de la piscina descoberta fins al dia 13 de
setembre.
• S’amplia el nombre de places disponibles al
Diversport per donar cabuda als joves que, tot i
haver-se apuntat dins del termini establert, havien
quedat en llista d’espera.

• Suport a la candidatura de Castellbisbal com a seu
de la Trobada Nacional dels Tres Tombs.
• Planificació i organització dels diversos
esdeveniments culturals i suport a les entitats en
l’organització de les seves activitats.
• Celebració de la Festa Major de l’Aigua i la Llum

• Sol·licitud de fons a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona per desenvolupar polítiques socials i de
pobresa energètica.
• Concessió d’un ajut universal de cinquanta euros
als infants i joves empadronats a Castellbisbal i
matriculats en els cursos d’educació infantil de
segon cicle, primària o secundària obligatòria, en
algun dels centres públics del municipi.

Medi Ambient
• L’Ajuntament participa en la Comissió Especial de
Seguiment dels treballs del Pla Especial Urbanístic
de les zones extractives i abocadors de Rubí, que
tracta tot el referent a la construcció d’un abocador a
Can Balasch.
• L’Ajuntament acorda adherir-se a la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura i organitzar diferents
actes d’informació i sensibilització durant el mes
d’octubre.

• Actuació de pacificació del trànsit als carrers Major i
de Pi i Margall per recuperar l’espai per als vianants.
• Definició de les persones que componen el Comitè
d’Emergències Municipals i la Comissió de
Protecció Civil.
• Cessió d’un vehicle a l’Agrupació de Defensa
Forestal amb l’inici de la campanya de vigilància
dels incendis forestals.

• Atenció a les entitats i ajuda i suport en tot el
relacionat amb la Llei de Transparència
• Realització del projecte per instal·lar indicadors i
panells informatius del patrimoni local, en diversos
punts del terme municipal
• Visites per conèixer els projectes i les fases
d’actuació per a la restauració i/o rehabilitació de la
masia de Can Pedrerol i de l’ermita de sant Joan del
Benviure.

Ajudes a la
ciutadania
• Aprovació d’ajudes per a l’adquisició de material
escolar, sortides escolars i/o tallers i activitats de
cost addicional dins del centre escolar per un import
total de 14.748 €.
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Seguretat Ciutadana
i Protecció Civil

• Aprovació de la segona fase dels Plans d’Ocupació
de la Diputació de Barcelona.

Esports

Actualitat

Menys càrrega fiscal
• Petició a la Direcció General del Cadastre de revisió
dels valors cadastrals que comporti una rebaixa de
l’impost de l’IBI.

Actes i Protocol
Solidaritat
• El Consell Solidari es reuneix per primera vegada i
analitza la crisi dels refugiats sirians.
• Tots els grups polítics municipals del Consistori
consensuen una moció de suport als refugiats i
l’atorgament de 15.000 euros al Fons Català de
Cooperació, així com l’adhesió a la Xarxa de CiutatsRefugi de Catalunya.

• Acte oficial d’inauguració del curs escolar a
l’auditori d’Els Costals.
• Homenatge a Joana Mateu, bibliotecària de
Castellbisbal des del 1977, amb motiu de la seva
jubilació i com a agraïment pels serveis prestats
durant aquests 38 anys de treball a la biblioteca del
poble.
• Foment de la participació dels veïns del poble en
l’acte institucional de la Diada, amb la formació del
Cor Popular de la Diada i amb un reconeixement a
les entitats i associacions del poble.

Actualitat
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Acords presos en el
Ple Municipal
de l’Ajuntament

Compatibilitats del càrrec de regidor
amb activitats privades
Aprovar que diversos regidors de l’Equip de Govern puguin realitzar d’altres tasques professionals,
a més de la feina com a regidors.
Toni Pons (dedicació exclusiva). Demana compatibilitat per realitzar tasques a l’empresa Axa Assegurances i Inversions (a temps parcial, de 16.30 a 19.30
hores, tres dies a la setmana) i a l’empresa familiar
Sabadell Maquinària Tèxtil, SL (a temps parcial, de
16.30 a 19.30 hores, dos dies a la setmana) i fins al
dia 30/09/2015.
Vots
A favor
AC
ERC

Ple ordinari del 27 de juliol de 2015

Padró d’Habitants

A

més de l’aprovació dels dies festius locals per
al 2016 (pàgina 28 d’aquest butlletí), el Ple ordinari del dia 27 de juliol va aprovar els acords
següents:
Modificació pressupostària
Aprovació d’una modificació pressupostària transferir diners entre partides.
L’alcalde, Joan Playà, explica que es tracta d’una
modificació del pressupost que no comporta cap canvi
en el total d’ingressos i despeses del pressupost municipal.
Vots
A favor
AC
ERC
C’s

Abstenció
PSC

En contra
CiU

Aprovació de la revisió anual del Padró d’Habitants
a 1 de gener de 2015
S’informa que a dia 1 de gener de 2015 hi havia
empadronats, a Castellbisbal, 70 habitants menys que
un any abans. En concret, estaven empadronades al
nostre municipi 12.364 persones, de les quals 6.274
eren homes i 6.090, dones. A més, s’informa que es
van registrar 109 naixements.
Vots
A favor
AC
PSC
ERC
CiU
C’s

Abstenció
-

En contra
-

Aprovació definitiva dels comptes generals de
l’Ajuntament de 2014.
L’alcalde Joan Playà assenyala que molts dels regidors actuals no van participar en la gestió del pressupost de 2014 i explica que el tancament de comptes
s’ha fet seguint la legalitat.
El regidor del PSC, David Vidal, assegura que els
comptes mostren que l’Ajuntament està sanejat i que
ha reduït l’endeutament. La regidora de CiU, Natàlia
Boya, felicita els treballadors i l’Equip de Govern anterior per la gestió dels comptes.
Vots

Vots

Abstenció
AC
ERC

En contra
-

A favor
AC
ERC
C’s

Abstenció
PSC
CiU

En contra
-

Representació municipal a AICSA

Aprovació de diverses correccions al plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i les
instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de mesures
de prevenció d’incendis.

Canvi del representant de l’Ajuntament en la societat Aigües de Castellbisbal, Empresa Mixta (AICSA)
que, a partir d’ara, serà el regidor Joaquim Sardà.

Vots

Vots

Abstenció
C’s

En contra
-

A favor
AC
PSC
ERC
C’s

Vots
A favor
AC
ERC

Abstenció
CiU

En contra
PSC
C’s

Sergi Bonilla (dedicació parcial). Demana compatibilitat per realitzar tasca d’auxiliar administratiu
a l’empresa FERCAM, per una durada indeterminada,
en horari de dilluns a divendres, de 8.30 a 13.00 hores
i de 15.30 a 19.00 hores.

Abstenció
CiU

Abstenció
PSC
CiU

En contra
C’s

Salvador Segura (dedicació parcial). Demana compatibilitat per realitzar tasques de professor i com a
arquitecte tècnic en projectes fora de Castellbisbal i per
una durada aproximada de 16 hores setmanals.
Vots
A favor
AC
ERC

Abstenció
PSC
CiU
C’s

En contra
-

Joan Playà (dedicació exclusiva). Declaració de no
necessitat de compatibilitat per realitzar tasques com
a convidat docent a ESADE.
Vots

Plànol mesures contra incendis

A favor
AC
PSC
ERC
CiU

Isabel Méndez (dedicació exclusiva). Demana compatibilitat per realitzar tasques a l’empresa Axa Assegurances i Inversions (a temps parcial, de 16.30 a 19.30
hores, de dilluns a divendres) i fins al dia 30/09/2015..

A favor
AC
ERC

Canvi de les places reservades a càrrecs de confiança
en la plantilla municipal
S’acorda eliminar de la plantilla municipal les dues
places de càrrec de confiança que s’havien creat durant
el mandat anterior (destinades a les àrees d’Ocupació
i Activitats i Desenvolupament Econòmic) i s’aprova
crear-ne una de nova per al Departament de Cultura.
El regidor de Cultura, Sergi Bonilla, explica que el
nou càrrec de confiança s’ocuparà de les àrees de Cultura i Patrimoni Cultural i que “farà suport als tècnics
del departament perquè no hagin de fer tantes hores
extraordinàries com han estat fent fins ara”.
El regidor de Ciutadans, Manuel Lora, considera que
cal “reforçar l’Ocupació a més del Patrimoni Cultural”

A favor
PSC
CiU
C’s

En contra
PSC
C’s

Vots

Modificació plantilla municipal
Comptes generals 2014

Abstenció
CiU

En contra
-

A favor
AC
ERC

Abstenció
CiU
C’s

En contra
PSC

El regidor del PSC, David Vidal, considera que malgrat
que les declaracions de compatibilitat estiguin reconegudes per llei “es tracta d’un problema d’ètica; si hi ha
dedicació exclusiva, no hi pot haver cap altra dedicació”.
El regidor de C’s, Manuel Lora s’expressa en la mateixa línia i insisteix en que “si treballem en dedicació
exclusiva, ha de ser exclusiva”.
L’alcalde de Castellbisbal, Joan Playà, recorda que les
declaracions de compatibilitat estan previstes a la llei i
que totes les persones que sol·liciten la compatibilitat
compleixen els requisits legals per acollir-s’hi.

Actualitat
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de Bones Pràctiques en
la Comunicació Local
Pública (pàgina 8 d’aquest
butlletí), la moció de
suport a l’acollida de persones refugiades (pàgina
7) i la moció de suport al

Ple ordinari del 28 de
setembre de 2015

E

n el Ple ordinari
de setembre, es va
aprovar el Decàleg

Representants a la Junta de Ca n’Estaper
Es designen els representants municipals a la Junta de Compensació del polígon industrial Ca n’Esteper
que seran Salvador Segura i Toni Pons.
Vots
A favor
AC
ERC
CiU
C’s

Abstenció
PSC

En contra
-

Correllengua 2015 (pàgina
33). A més, i per via d’urgència, es va aprovar una
moció en virtut de la qual
l’Ajuntament de Castellbisbal es posa a disposició
de la Generalitat de Cata-

lunya per tot el que sigui
necessari en la creació de
l’Estat Català.
A banda de tots aquests
acords, el Ple també va
adoptar els acords que es
descriuen a continuació. π

Modificació del pressupost
Aprovar dues modificacions en el pressupost per
tal de poder atendre dues noves necessitats: subvencionar uns monitors per a educació infantil a l’escola
Benviure i a l’Institut Escola Les Vinyes i contractar un
servei extern per crear una base de dades d’empreses
actualitzada.
Vots

Compatibilitat del càrrec de regidor
amb d’altres activitats privades

A favor
AC
ERC
C’s

Aprovar la declaració de compatibilitat dels regidors Enrico Martinelli i Isabel Méndez amb altres
activitats privades.
Isabel Méndez demana ampliar, fins al 31 d’octubre,
la compatibilitat que es va aprovar en el ple del mes de
juliol. Tanmateix exposa, de forma verbal, que l’acaben
d’informar que el seu contracte rescindirà el 30 de setembre.

Inventari Municipal
Es cedeix l’ús del vehicle municipal Mitsubishi B5168-US a l’Agrupació de Defensa Forestal de Castellbisbal (ADF)
La regidora de CiU, Natàlia Boya, fa un agraïment
a la feina feta per l’ADF durant tot l’estiu i, especialment, durant els dies de sequera del mes de juliol i demana que es continui dotant l’entitat.
Vots
A favor
AC
PSC
ERC
CiU
C’s

Abstenció
-

En contra
-

A

questa decisió es
va prendre després
de debatre una
moció presentada pels
grups polítics d’Alternativa per Castellbisbal (AC),
Esquerra Republicana de

Catalunya (ERC) i Convergència i Unió (CiU).
Segons la moció, que
va ser defensada pel regidor Toni Pons, “l’elecció
del nou Parlament s’ha
fet sota els principis de la
democràcia i la plena llibertat” i “l’escrutini final
dóna com a resultat una
majoria absoluta de les
forces independentistes”.
És per això que Pons
considera que “el resultat
obtingut a Catalunya ha
donat un mandat clar”.

Debat al Ple
Municipal
El regidor de Ciutadans
(C’s), Manuel Lora, va
dir que considerava que
la moció “no té sentit”
perquè, “Castellbisbal
ha votat un 60% contra

En contra
-

Moció de suport a la creació de la prestació Garantia
+55, a petició de la UGT de Catalunya
Vots

Abstenció
CiU
C’s

A favor
AC
PSC
ERC
CiU

En contra
PSC

Abstenció
C’s

En contra
-

Enrico Martinelli demana compatibilitat per poder
realitzar treballs per a l’empresa Citicorp Consumer
Services en horari de tarda els dilluns i els dijous; horari
de matí, els dimarts; horari de matí i tarda, els divendres; i un diumenge al mes.

Moció de suport a l’activitat industrial a la planta
Valeo-Martorelles

Vots

Vots

A favor
AC
ERC

Abstenció
PSC
CiU
C’s

L’Ajuntament s’ofereix a la
Generalitat per col·laborar
en la creació de l’Estat Català
L’Ajuntament va
aprovar, en el decurs
del Ple ordinari del mes
de setembre, posarse a disposició del
govern de la Generalitat
de Catalunya per
col·laborar en el procés
de constitució de l’Estat
Català.

Abstenció
PSC
CiU

Moció de suport a la Garantia +55

Vots
A favor
AC
ERC
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la independència” Per la
seva banda, la portaveu
de CiU, Natàlia Boya, va
dir que “estem d’acord
amb l’esperit de la moció”, però va aclarir que
s’abstindria en la votació
perquè volia rebre uns
aclariments per part dels
serveis jurídics del seu
partit polític.
El portaveu del Partit
dels Socialistes de Catalunya (PSC), David Vidal,
va mostrar també el seu
total desacord amb la moció “perquè el 58% de la
població de Castellbisbal
no vol la independència”.
La moció es va aprovar
amb els vots a favor d’AC
i ERC, l’abstenció de CiU
i el vot en contra del PSC
i de Ciutadans. π

Moció de suport a Valeo

En contra
-

A favor
AC
PSC
ERC
CiU

Abstenció
C’s

En contra
-

El consistori ratifica la
pertinença de Castellbisbal
a l’AMI
El Ple de juliol de
l’Ajuntament de
Castellbisbal va decidir
que el consistori
continués adherit a
l’Associació de Municipis
per la Independència
(AMI) del qual en forma
part des de fa tres anys
i mig.

L

a ratificació d’aquest
acord es va aconseguir amb els vots
favorables d’Alternativa
per Castellbisbal (AC),
Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) i Convergència i Unió (CiU)
i amb els vots en contra
del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC) i de
Ciutadans (C’s).
Els representants
d’AC, ERC i CiU es van
mostrar satisfets per
l’acord adoptat ja que la
pertinença a l’AMI era
un dels punts establerts
en els respectius programes electorals.
En total, onze vots a
favor, “tres més que en
la votació que es va fer al
març de 2012 per aprovar
l’ingrés de l’Ajuntament

a l’AMI”, tal com va destacar el regidor d’ERC,
Toni Pons qui, a més, va
mostrar la seva satisfacció per aquest increment
de regidors independentistes a l’Ajuntament de
Castellbisbal.

Vots en contra
En sentit contrari es va
expressar el regidor del
PSC, David Vidal, que
va dir que “costa d’entendre el posicionament
d’Alternativa quan està
coalligada amb Entesa
que és un partit no independentista”. Pel que fa
al regidor de Ciutadans,
Manuel Lora, va dir estar
“totalment en contra” i
va demanar “que no es
faci cap despesa per a la
causa independentista”. π

Actualitat
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Castellbisbal acollirà
la XIX Trobada
Nacional dels Tres
Tombs de Catalunya
Totes les colles de la
Federació Catalana dels
Tres Tombs han donat
suport a la candidatura
de Castellbisbal,
presentada per l’entitat
Amics de Sant Antoni
Abat, de Castellbisbal..

L

a decisió es va prendre el passat 3 d’octubre, en el decurs
de l’Assemblea General
Extraordinària que la
Federació Catalana dels
Tres Tombs va celebrar a
Vilanova i la Geltrú.
El regidor de Cultura,
Sergi Bonilla, i el president dels Amics de Sant
Antoni Abat, Francesc
Marín, van ser els encarregats de defensar la
candidatura de Castellbisbal per acollir la XIX
Trobada Nacional dels
Tres Tombs de Catalunya, l’única que s’hi va
presentar i que va comptar amb el suport de totes
les colles federades, una
trentena, que van assistir
a l’assemblea.
Durant les seves
intervencions, Bonilla i

El 8 de maig de
2016 ha estat
el dia escollit
per celebrar
la Trobada
Nacional dels
Tres Tombs a
Castellbisbal.

Els Amics de Sant Antoni Abat són els organitzadors de la festa dels Tres Tombs a
Castellbisbal.

Marín van anunciar el
programa d’actes que tenen previst dur a terme a
Castellbisbal amb motiu
de la celebració de la Trobada Nacional dels Tres
Tombs. Es calcula que
començarà el proper 7 de
gener, amb un pregó, i
finalitzarà el 8 de maig,

dia en què s’ha previst
fer la trobada pròpiament
dita, fet que suposarà
traslladar la Festa dels
Tres Tombs que habitualment es fa al municipi
del primer diumenge de
març a aquesta data.
Es calcula que entre 50
i 60 colles participarien
en aquesta trobada, cosa
que representaria una

S’obre una nova convocatòria
de plans d’ocupació
En total s’ofereixen 16 llocs de treball que han de donar continuïtat als
projectes iniciats amb el Programa de suport a l’economia productiva local
de la Diputació de Barcelona.

L

’Ajuntament de Castellbisbal
ha obert la convocatòria de la
segona fase dels plans d’ocupació que formen part del Programa de suport a l’economia productiva local de la Diputació de Barcelona,
que permetrà la contractació de 16
persones que estan en situació d’atur.
Els perfils professionals que es cobriran donaran continuïtat a quatre
projectes iniciats en la primera fase
d’aquests plans d’ocupació. En concret, el projecte Espai públic al dia
permetrà contractar sis peons de brigada, dos agents cívics, un tècnic de
suport i un oficial de segona paleta.
Dos agents de mobilitat necessita el
projecte de Treball de camp per la millora de la mobilitat, i quatre auxiliars
administratius es contractaran per als
dos projectes restants d’actualització i
millora de les bases de dades, un d’ac-

tivitats econòmiques i l’altre de Serveis Personals.
Les persones que aprovin el procés
selectiu tindran un contracte de sis
mesos d’obra i serveis de 37,5 hores
setmanals.

Trobada anual
La Trobada Nacional dels
Tres Tombs és una festa
que reuneix les colles de
Tres Tombs de tot Catalunya i que, cada any, es
realitza en un municipi

diferent. Després de les
ciutats de Barcelona i
Sant Joan Despí, que han
acollit la Trobada Nacional en les dues darreres
edicions, els Amics de
Sant Antoni Abat, de
Castellbisbal, i l’Ajuntament ja han començat
a treballar per tal que
aquesta festa, l’any 2016,
sigui tot un èxit. π

Un 70% dels participants
al programa Joves per
l’Ocupació obtenen un
contracte laboral
Els bons resultats
de la iniciativa fan
que l’Ajuntament tiri
endavant la tercera edició
del programa, que es fa
conjuntament amb Rubí.

D
Els contractes seran
de sis mesos d’obra i
serveis de 37,5 hores
setmanals.

afluència d’unes quatre mil persones entre
carreters, acompanyants i
visitants en general.

urant la darrera edició del
programa Joves
per l’Ocupació, impulsat per l’Ajuntament de
Castellbisbal mitjançant
l’Institut Municipal de
Promoció Econòmica de
Rubí, set dels deu joves
del municipi que han
participat en la iniciativa
han aconseguit un contracte laboral en empreses de la comarca; els tres
joves restants han reprès
els seus estudis.

Joves per l’Ocupació
2013-2014 - 8 joves inscrits
4 reprenen els 3 obtenen
estudis
contracte
laboral
2014-2015 - 10 joves inscrits
3 reprenen els 7 obtenen
estudis
contracte
laboral
“Aquests bons resultats ens animen a seguir
impulsant el programa”
destaca el regidor de
Promoció Econòmica,
Toni Pons. Enguany, per
tant, s’ha tornat a posar
en marxa, per tercer any
consecutiu, una nova edició de Joves per l’Ocupació, que s’adreça a joves
en atur que tenen entre

1 continua a
l’atur i sense
estudiar
-

els 16 i els 24 anys i que
no han superat l’ESO o
que, tot i tenir-la aprovada, no han continuat els
estudis.
En aquesta ocasió
els mòduls formatius
que s’ofereixen són dels
àmbits de l’hostaleria,
magatzem, electricitat i
atenció al client. π
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Es milloren els accessos per
a vianants al Canyet
La Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament de
Castellbisbal estan
realitzant diverses obres
de millora dels accessos
per a vianants a la zona
del Canyet. En concret,
s’estan construint un pas
de vianants i dos trams
de vorera.

L

es obres, que han
començat durant la
primera setmana
d’octubre, tenen una durada prevista de dos mesos. Durant aquest temps
es faran diverses actuacions tot i que la principal
serà la construcció d’un
pas de vianants a la
carretera B-150 a l’alçada
del carrer de Santa Rita.
Aquesta actuació comportarà construir una
mitjana que separarà els
dos carrils de la carretera
i que permetrà que els
vianants puguin tenir un

Les obres
tindran un cost
de prop de
80.000 euros
que finançaran,
a parts iguals,
la Diputació i
l’Ajuntament
espai on poder esperar el
moment més adient per
travessar amb seguretat.
La millora dels accessos al Canyet es completarà amb la construcció
de dos trams de vorera.
El primer unirà el pont
de la riera de Rubí amb
el carrer de l’Electrònica
(just damunt del carrer
de Santa Rita); el segon
farà el mateix trajecte,
però per l’altre costat de
la carretera, de manera
que començarà al mateix

Obres
Pas de vianants i mitjana i voreres zona
carretera
Voreres zona polígon industrial
TOTAL IMPORT APORTAT

pont, però s’allargarà
fins arribar al carrer de
la Física (per damunt de
l’aparcament de cotxes del
restaurant Cal Pupinet).

Finançament
Les obres tenen un cost
de quasi 80.000 euros. La
construcció del pas de vianants, de la mitjana i dels
trams de vorera en la zona
que és competència de
la Diputació (pintades de
color marró en el plànol)
anirà a càrrec de la Diputació, que hi aportarà 39.000
euros, i de l’Ajuntament,
que n’aportarà 20.000.
En canvi, el cost dels dos
trams de vorera que es
troben en els polígons
industrials (marcats en
color lila en el plànol)
anirà, íntegrament, a
càrrec de l’Ajuntament i
suposarà una despesa addicional de quasi 20.000
euros més. Això fa que,
en total, l’obra s’acabi

finançant, pràcticament,
al 50% per part d’ambdues administracions.

Afectacions al trànsit
Mentre durin les obres,
no s’ha previst que es
produeixin talls de circulació, però el que sí que
es farà és reduir l’amplada dels dos carrils de la
carretera B-150 i, durant
la primera fase de l’obra,
caldrà tancar l’accés al
carrer de Santa Rita des
de la carretera. Les persones que hagin d’accedir a
aquest carrer hauran de
fer-ho a través del camí
del Pantaleó, al qual s’accedeix pel camí paral·lel
a la riera de Rubí.

que, des del dia 5 d’octubre, s’ha traslladat fins a
la cruïlla entre els carrers
de l’Electrònica i el carrer
de l’Electricitat.
En aquest sentit, la
realització de les obres
comportarà també una
millora en la ubicació de
les parades que passaran a situar-se a peu de
carretera, just davant del
carrer de Santa Rita, tant
en sentit Rubí com en
sentit Castellbisbal.

Transport públic.
Parades de bus
La realització de les obres
sí que comportarà un
canvi d’ubicació de la
parada que actualment hi
ha al carrer de Santa Rita

Cost total

Finançament
Diputació
Ajuntament

59.089 €

38.897 €

20.192 €

19.200 €
78.289 €

-

19.200 €
39.392 €

38.897 €
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Més informació
Per a més informació
de les obres així com de
les afectacions al trànsit,

Es construirà un
pas de vianants,
dos trams de
vorera i es
millorarà l’accés
a la parada
d’autobús
podeu consultar el web
municipal www.castellbisbal.cat o bé trucar al
telèfon de l’Ajuntament
(93 772 02 25) o al de la
Policia Local (93 772 11
88). π

Després de quinze dies de
campanya informativa als
conductors, des d’aquest
mes d’octubre, la Policia
Local fa una vigilància
més intensiva per evitar
que els vehicles estacionin
en zones prohibides dels
carrers del centre urbà.

E

n concret els agents
policials fan una
atenció especial als
carrers Major i de Pi i
Margall on, des de fa un
temps, s’ha detectat un
augment dels vehicles
mal aparcats. Per tal
d’evitar aquesta pràctica,

durant la segona quinzena del mes de setembre
es va fer una campanya
informativa i de sensibilització als conductors
i, a partir d’aquest mes
d’octubre, els agents sancionen els vehicles que hi
estiguin mal estacionats.
L’alcalde de Castellbisbal, Joan Playà, assegura
“no es tracta de buscar
la sanció i la recaptació
econòmica a través de les
multes sinó de recuperar
l’espai per a les persones”
i ha afegit que “el que
volem és que als carrers
del centre del nucli urbà
tothom que es mogui a

peu tingui prioritat per
davant dels cotxes”.

Zones
d’estacionament
La campanya de sensibilització per pacificar el
trànsit al centre urbà es va
dur a terme entre el 14 de
setembre i el 3 d’octubre.
Durant aquest temps, els
agents de la Policia Local,
a més d’informar de les
zones d’estacionament
prohibit, van informar als
conductors dels espais
d’estacionament alternatius que hi ha al municipi
així com de les noves
places d’aparcament

La Policia Local
intensifica la
vigilància als
carrers Major i
de Pi i Margall
per evitar els
vehicles mal
aparcats
gratuïtes que s’han creat
al carrer de Sant Lluc.
A Castellbisbal comptem amb tres grans zones
d’estacionament gratuït.
A més de l’aparcament

AUTOR FOTO: ALEIX MATEU

L’Ajuntament dóna prioritat
als vianants al centre urbà
L’Ajuntament vol que l’Illa de vianants es converteixi en un
espai on poder passejar amb total tranquil·litat i seguretat
del carrer Sant Lluc, hi
ha l’esplanada situada al
costat de l’escola Benviure
i les parcel·les que es troben al costat de l’Ajuntament. A més, el pàrquing
d’Els Costals permet també l’aparcament gratuït
durant tot el dia.
Pel que fa a les zones

blaves, tant la que hi ha
al carrer de Sant Mateu
com la del carrer de Pompeu Fabra, ofereixen la
possibilitat d’estacionar a
preus molt econòmics, ja
que, per exemple, els vint
primers minuts només
costen cinc cèntims
d’euro. π
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El Centre Cívic de Can Santeugini disposarà
d’una nova zona esportiva i d’esbarjo
Les obres,
pressupostades en uns
95.664 euros -amb
l’IVA inclòs- consistiran
a urbanitzar l’entorn
inacabat del Centre Cívic
de Can Santeugini.

L

’Ajuntament de
Castellbisbal ha
donat el vistiplau
a l’aprovació inicial del
projecte d’obres per a

l’adequació de la parcel·
la destinada a equipaments que hi ha entre els
carrers Bonaigua i Montjuïc, a l’entorn del Centre
Cívic de Can Santeugini.
Els treballs consistiran
a urbanitzar l’esplanada
oest de l’equipament,
creant-hi un nou espai
per a usos lúdics relacionats amb el centre cívic
i l’activitat de les associacions veïnals d’aquesta
zona residencial del
municipi.
En concret, el projecte d’obres preveu

crear una zona amb
dues pistes de petanca i
un lloc de pícnic, a més
de reservar-hi un espai
per posar, en un futur,
jocs infantils i una zona
diàfana que pugui acollir
múltiples usos relacionats amb l’equipament
i les activitats veïnals. El
projecte també preveu
l’adequació del talús oest
i el talús adjacent al mur
de contenció del fons de
l’esplanada.
El pressupost d’execució de les obres és
de 95.664 euros -amb

La nova zona esportiva de
Can Campanyà s’estrena
amb mancances

El projecte
d’obres preveu
fer dues pistes
de petanca i
una zona de
pícnic
l’IVA inclòs- i el termini
d’execució és d’uns dos
mesos, a comptar des de
l’acta de comprovació de
replanteig de les obres. π

S’urbanitzarà la parcel·la que hi ha entre els carrers
Bonaigua i Montjuïc, a l’entorn del Centre Cívic de Can
Santeugini

S’inverteixen més de 46.000 € en obres de
manteniment a l’Illa Esportiva
Un 77,5% del cost de les inversions en manteniment a l’Illa Esportiva
ha estat subvencionat per la Diputació de Barcelona i el 22,5% restant
ha anat a compte de l’Ajuntament.

E

ntre el juny i el setembre d’aquest any s’han invertit 46.217,44 euros en
obres de manteniment a l’Illa Esportiva. La majoria d’aquest import, un
77,5%, ha estat subvencionat per la Diputació de Barcelona, que ha destinat
un total de 35.846,31 euros a diferents tasques de manteniment a l’Illa. El 22,5%
del pressupost restant, uns 10.371,13 euros, ha estat assumit per l’Ajuntament.
Un dels treballs més destacats ha estat la instal·lació d’un sistema de desinfecció ultraviolada a la piscina gran coberta, que permet millorar ostensiblement
la qualitat de l’aigua, a més de suposar un estalvi de productes químics i de renovació d’aigua. Una altra millora que s’ha fet, i que permet estalviar en la factura
del consum d’aigua de l’Illa Esportiva, ha estat la instal·lació de vàlvules termostàtiques a les dutxes dels vestidors d’abonats i els col·lectius, que permeten la
graduació de la temperatura de sortida de l’aigua.
Entre d’altres treballs, també s’ha reparat el frontis de la paret del frontó.

L’Escola Els Arenys comença el curs amb
una pista poliesportiva coberta

S’ha renovat la zona de jocs i petanca del parc
L’equip de govern, que ha
copsat les opinions del
veïns de la zona, ja s’ha
posat a treballar per fer
noves obres a l’espai, que
permetin dotar-lo de tot
allò que necessita i resta
pendent.

L

es obres de remodelació de la zona
de jocs i petanca de
l’avinguda Lluís Millet
de Can Campanyà van
començar al febrer i
havien d’estar enllestides
en un parell de mesos,
abans de les eleccions
municipals del maig
passat. Va arribar l’estiu
i els treballs encara no
estaven enllestits perquè, durant les obres,
l’empresa adjudicatària,
Llamp Bregant, es va
trobar amb problemes
geològics del terreny que
no es podien preveure

amb anterioritat. Això ha
provocat l’endarreriment
de les obres i l’augment
del cost d’execució, que
s’ha incrementat prop
d’un 9%, i ha passat dels
87.132 euros inicials als
94.857 euros.
“Els treballs ja han
finalitzat però no han
acontentat ni els veïns ni
l’actual equip de govern”,
destaca l’alcalde, Joan
Playà. Per això, l’Ajuntament ja s’ha posat
en marxa per fer noves
obres a la zona que permetin dotar-la de tot allò
que necessita. π

Les obres, que es van fer durant el període de vacances escolars, han
consistit a cobrir la meitat de la pista poliesportiva situada en el pati
interior de l’escola.

L

’Ajuntament ha invertit en aquests treballs un total de 65.135 euros, que
han permès construir una coberta metàl·lica de xapa d’acer galvanitzada que,
a més de donar ombra al pati de l’escola, permet la recollida de l’aigua de
la pluja.
Més obres de manteniment a les escoles
Durant el període de vacances escolars, l’Ajuntament ha dut a terme altres
obres de manteniment als centres educatius del municipi. Cal destacar, entre
totes les actuacions, les millores als accessos de les aules d’educació infantil
que s’han fet a l’Escola Mare de Déu de Montserrat, o el reforçament de tota
l’estructura de la porta d’accés dels alumnes de primària de l’Escola Benviure.
També s’ha rehabilitat el sostre de la sala de professors de l’Escola Municipal de
Música Miquel Blanch.

El Reportatge
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Castellbisbal en imatges
CASTELLBISBAL EN IMATGES

01

03

AUTOR FOTO: ALEIX MATEU

02

01 Com ja és tradicional,
la Festa Major va començar amb l’Encetada, que va comptar

amb la participació de
les colles de foc i dels
gegants i gegantons
del poble.

02 El Tractor Transit
Sound System va
tornar a inundar els
carrers de gent de

totes les edats, però,
sobretot, joves.

03 L’estrena de la Festa
Major va comptar amb
un mapping que va fer
referències a l’aigua i

la llum i a la rivalitat
entre poble amunt i
poble avall.

El Reportatge
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CASTELLBISBAL EN IMATGES
04 Puntaires de
Castellbisbal i de
pobles veïns es van
tornar a reunir a la
Trobada que es va

04

AUTOR FOTOS: ALEIX MATEU

06

fer al carrer
Major.

05 El símbol del pota-roig
va tornar a ser molt
present a la Festa de
l’Aigua i la Llum; se’n
van fer tallers per

FESTA MAJOR
estampar petjades tant
sobre paper com sobre
les samarretes commemoratives de la Festa
Major d’enguany.

05

06 Tractors d’època van
recórrer els carrers del
Castellbisbal durant la
Cercavila de tractors; s’hi van poder

contemplar peces
úniques.

El Reportatge
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CASTELLBISBAL EN IMATGES
07 El blau de poble
amunt i el groc de
poble avall van tenyir
carrers, places i fins i
tot el camp de futbol,

durant la gimcana
Poble amunt vs Poble
avall.

08 La baixada de vehicles
no contaminants va
tornar a demostrar un
gran poder de convocatòria de públic.

FESTA MAJOR
09 La Flash Move, preparada pels nois i monitors del Diversport,
serveix per engegar la
Festa Major.

07

08

AUTOR FOTOS: ALEIX MATEU

10

19

09

10 La Cursa infantil i la
Cursa Atlètica es van
solidaritzar amb els
malalts oncològics així
com amb els

seus familiars i
amics.

El Reportatge
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CASTELLBISBAL EN IMATGES
11 L’exposició de la
Festa Major va estar
dedicada al món
de la pirotècnica i
va comptar amb la

11

AUTOR FOTOS: ALEIX MATEU

13

participació de les
colles de foc del poble.

12 La Ballera dels
Capsigranys, a la
plaça del Joc, explica
la història del Diable
i la Masovera i acaba

12

FESTA MAJOR
amb un esclat de
música, llum i, com
no podia ser de cap
altra manera, foc.

13 Els Matossers de Molins de Rei van oferir
activitats per introduir
petits i grans en el
món dels castells.

El Reportatge
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CASTELLBISBAL EN IMATGES
14 Cercavila espectacular
durant l’acte El matí
de la Xarxa que es va
celebrar el dissabte
i que va proposar

14

diverses activitats
perquè els petits
poguessin gaudir
d’allò més amb les
seves famílies.

15 El grup de cant coral
Els Amics del Jordi
Arís va oferir un
repertori de peces
populars a la pista

FESTA MAJOR
d’estiu del Casal, en
un concert que ja s’ha
convertit en un clàssic
de la Festa Major.

15

16

AUTOR FOTOS: ALEIX MATEU

21

16 La Festa Major
Menuda va tornar a
ser l’espai on els més
petits van gaudir de
jocs i activitats de tota

mena: des d’inflables
fins a contes, passant
per jocs esportius,
d’aigua o cuinetes.
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CASTELLBISBAL EN IMATGES
17 La plaça es va
omplir per seguir
diverses actuacions i

17

18

AUTOR FOTOS: ALEIX MATEU

19

concerts. A la imatge,
l’Orquestra Mitjanit.

18 La rivalitat entre Poble
amunt i Poble avall es
va poder viure, també,

FESTA MAJOR
durant la Gimcana
Jove.

19 Els castellbisbalencs
Timon i Rumba
van sorprendre els

qui encara no els
coneixien i van fer
vibrar la Plaça.

El Reportatge
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Gran participació als actes de la Festa Major
de l’Aigua i la Llum 2015

Aquest any s’han commemorat els 20 anys de la recuperació a Castellbisbal del Joc de bitlles Ronda del Rei

Molta participació

AUTOR FOTO: ALEIX MATEU

Entre les novetats
d’enguany, cal destacar
l’original pregó que van
fer els organitzadors del
Tractor Trànsit Sound
System -que enguany
celebren el seu desè aniversari-, que van donar el
tret de sortida a la festa
projectant imatges i vídeos sobre la façana d’un
dels edificis de la Plaça
de l’Església.
També, per primera
vegada, durant la Festa Major de l’Aigua i
la Llum es va celebrar
l’Street Party Sound
System a La Bassa, indret
que es va tenyir de
color amb una divertida
explosió de pols holi.
També, i com a novetat,
es va fer una exhibició de
vols acrobàtics d’avions,
helicòpters i drons, que
va congregar prop de mig
miler d’espectadors al
camp de futbol de l’Illa
Esportiva; durant la tarda
castellera, els Falcons de
Vilafranca van estrenar-se a la Plaça de l’Església amb un repertori
de figures que va atreure
l’atenció de grans i petits.

Per primera vegada, els Falcons de Vilafranca van
actuar a Castellbisbal

L’app de Festa
Major ha rebut
més de 8.700
visites

Com ja és tradició,
les proves entre poble
amunt i poble avall, els
concerts a l’aire lliure i el
teatre de Festa Major, a
càrrec de Quim Masferrer, han estat els actes
més multitudinaris de la
Festa Major de l’Aigua
i la Llum, en què també
s’han commemorat els
20 anys de la recuperació
a Castellbisbal del joc de
bitlles Ronda del Rei.
Les activitats infantils
van tornar a ser un èxit
de participació, com ho
demostra el fet que prop
de 1.500 persones van
gaudir de les propostes
de la Festa Major Menuda, que durant tres dies
va omplir de jocs, tallers
i inflables la pista coberta
de l’Escola Montserrat.

En aquesta ocasió,
han estat dues empreses
locals, Contank i Parking
Service, les que han patrocinat l’aplicació. Entre
totes dues s’han fet càrrec
dels 2.400 euros que costa el disseny de l’app.
Aquest any, s’han fet
un total de 1.101 descàrregues de l’aplicació, que
ha rebut més de 8.700
visites durant els dies de
Festa Major. Les pàgines
més consultades han
estat les de programació i
la d’avisos.

L’apunt solidari

AUTOR FOTO: ALEIX MATEU

C

astellbisbal ha
estat, del 19 al 23
d’agost, un esclat
de gresca i bon ambient
amb motiu de la celebració de la Festa Major de
l’Aigua i la Llum. Centenars de persones han gaudit de les més de setanta
activitats programades per
aquests cinc dies de festa
gran, que van acabar, com
marca la tradició, amb un
espectacular castell de focs
artificials, activitat que novament ha estat patrocinada per empreses locals.
Enguany, BASF, Pulcra
Chemicals, Parking Service i Contank han aportat,
entre totes, 4.200 euros,
una xifra que representa
el cost total del castell de
focs artificials amb què es
posa punt i final a la Festa
Major de l’Aigua i la Llum.

Una festa plena de
novetats

AUTOR FOTO: ALEIX MATEU

Novament, l’èxit de la
convocatòria recau en
l’esperit de celebració
i civisme que han
demostrat tots els
“pota-rojos” que, durant
cinc dies, han omplert
els carrers del poble
d’un ambient festiu
immillorable.

Prop de mig miler d’espectadors es van congregar al
camp de futbol de l’Illa Esportiva per veure una exhibició de vols acrobàtics d’avions, helicòpters i drons

Èxit de convocatòria
Des del consistori,
l’equip de govern ha agraït la tasca feta per totes
les persones i entitats
que han fet possible la
Festa Major d’enguany i
destaquen que l’èxit de la

convocatòria està, precisament, en l’esperit de celebració i civisme que han
demostrat tots els “potarojos” que aquests dies
han omplert els carrers
del poble d’un ambient
festiu immillorable. π

En el terreny esportiu, cal destacar la bona
acollida que novament ha
tingut la Cursa Atlètica,
que enguany ha arribat
a la seva 37a edició. Un
total de 327 corredors
es van inscriure en la
prova, que en aquesta
ocasió s’ha solidaritzat
amb Oncolliga, entitat
sense ànim de lucre per a
la qual s’han aconseguit
492 euros de donatiu.

La Bassa es va tenyir de color amb una divertida explosió de pols holi durant l’Street Party Sound System

Per tercer any consecutiu, la Festa Major
de l’Aigua i la Llum ha
tingut la seva pròpia app
per a mòbils i tauletes,
que ha estat disponible
tant per a Android com
per a iOS, i també per a
Windows Phone.

AUTOR FOTO: ALEIX MATEU

AUTOR FOTO: ALEIX MATEU

App de Festa Major

Empreses locals han patrocinat el cost del castell de focs d’artifici i l’app de Festa
Major

El Reportatge
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CASTELLBISBAL EN IMATGES FESTES MAJORS URBANITZACIONS
01 Els veïns de Santa Rita
van ser els primers a
celebrar la Festa Major
del seu carrer, que va
acabar amb un dinar
de germanor.

01

02 La Festa Major de
Can Costa va comptar
amb activitats
diverses. La xocolatada
i l’espectacle de
pallassos van ser

algunes de les
activitats destinades
al públic infantil i
familiar.

02

04

AUTOR FOTOS: ALEIX MATEU

03

03 Entre les activitats
realitzades a Can
Campanyà durant tot
l’estiu, van destacar,
un any més, les
Jornades Esportives.

04 El Centre Social de
Can Santeugini va
acollir la festa de
l’aigua i de l’escuma,
amb activitats per a
petits i adolescents.
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Nou impuls al Programa de Garantia Juvenil
per reduir l’atur entre el jovent

Una quinzena de joves van assistir a la xerrada informativa sobre Garantia Juvenil
organitzada per l’Ajuntament.

El jovent del municipi
menor de 30 anys que
estigui interessat a
formar part del programa
pot demanar informació
a la Borsa de Treball de
Castellbisbal.

L

’Ajuntament de
Castellbisbal, mitjançant les regidories d’Ocupació i Joventut
i amb la col·laboració
del Consell Comarcal del
Vallès Occidental, està

impulsant el programa
de Garantia Juvenil,
una iniciativa d’àmbit
europeu per incentivar la
inserció laboral dels menors de 30 anys i reduir
l’atur juvenil.
Amb l’objectiu de presentar aquest pla al jovent
del municipi, el passat 17
de setembre va tenir lloc
una sessió informativa a
la Sala de Plens de l’Ajuntament. A la xerrada,
conduïda per una tècnica
del Consell Comarcal del

Vallès Occidental, van
participar prop d’una
quinzena de joves que
han pogut conèixer de
primera mà el funcionament d’aquest programa, pensat per al jovent
menor de 30 anys que no
té feina i que no cursa cap
formació reglada.
La missió del pla de
Garantia Juvenil, impulsat per la Unió Europea,
el Ministeri de Treball i
el Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), és que

En marxa una nova campanya
comercial

L

Per fer-ho, caldrà omplir la butlleta de
participació que s’ha repartit per bustiada a totes les llars del municipi i que
també podeu adquirir als establiments

totes les persones que hi
participin rebin, en un
termini de quatre mesos,
una oferta de treball,
pràctiques o formació.
El jovent interessat a
participar en aquest programa pot contactar amb
la Borsa de Treball de
Castellbisbal, on rebran
informació i assessorament sobre el procediment que cal seguir
per inscriure’s al Fitxer
del Sistema Nacional de
Garantia Juvenil. π

Garantia Juvenil
Què és la
Garantia
Juvenil?

A qui s’adreça
la Garantia
Juvenil?

Quin és
l’objectiu de
la Garantia
Juvenil?

És una
iniciativa
d’àmbit
europeu per
reduir l’atur
juvenil. Si
compleixes els
requisits en
un termini de
quatre mesos,
la Generalitat
t’oferirà
una oferta
de treball,
pràctiques o
formació.

Joves més
grans de 16
anys i menors
de 30 anys,
inscrits o no
als serveis
d’ocupació, i
que no tenen
feina
ni estan
formant-se.

Garantir que els
joves menors
de 30 anys
puguin rebre
una oferta
d’ocupació,
d’educació
contínua o
un període
de pràctiques
després
d’acabar
l’educació
formal o
quedar aturats.

Ocupació programa nous cursos
bonificats per a persones aturades
Els cursos que s’han programat són d’iniciació a l’anglès, de bases de dades
d’Acces o de conducció de carretons elevadors.

Del 13 al 24 d’octubre,
la Regidoria de Comerç,
en col·laboració amb
la de Medi Ambient i
Sostenibilitat, posa en
marxa una nova campanya
amb els establiments del
municipi.

es persones que durant els dies
de la campanya aconsegueixen
tres tiquets de compra de tres
botigues diferents de les 55 que
participen en la iniciativa, podran canviar-los per un got reutilitzable amb
nansa.

En un termini
de quatre
mesos, tots els
participants
rebran una
oferta de
treball,
pràctiques o
formació.

participants, a més de descarregar-la
del portal web de l’Ajuntament.

T

Un cop emplenada, i acompanyada dels
tiquets on consti el nom de l’establiment i la data de la compra, la butlleta
s’haurà de portar al Punt Verd, on s’entregaran els regals fins exhaurir existències.

El d’iniciació a l’anglès, que va començar el passat 13 d’octubre, té una durada de 150 hores i està adreçat a persones amb coneixements previs o molt
bàsics de la llengua anglesa. Aquests
cursos d’anglès, que s’imparteixen des

ots aquests cursos estan
subvencionats en un 90% per
a persones en situació d’atur
que estiguin inscrites a la
Borsa de Treball de l’Ajuntament.

de l’any passat i amb diferents nivells
de dificultat, estan tenint una molt
bona acollida i enguany s’han tornat a
omplir les 12 places que s’han ofertat.
Aquest mes d’octubre, el dia 21, també
es posarà en marxa el curs de bases de
dades d’Acces, de 40 hores de durada,
i el dia 27 començarà el de conducció
de carretons elevadors, de 18 hores
de durada, amb pràctiques a les instal·
lacions de l’empresa formadora.

Actualitat

L’aposta per la lluminària
led permet millorar
l’eficiència energètica en
l’enllumenat públic
Les lluminàries d’alguns
carrers del nucli urbà i
de l’Illa Esportiva, que
estaven molt deteriorades,
s’han substituït per
tecnologia led amb
l’objectiu de millorar
l’estalvi i l’eficiència
energètica en l’enllumenat
públic.

L

’Ajuntament de
Castellbisbal ha executat, darrerament,
algunes obres d’eficiència
energètica en l’enllumenat
públic. En concret, mitjançant quatre actuacions,
ha substituït 38 lluminàries del carrer Major i del
carrer Pi i Margall, que
estaven molt deteriorades,
per làmpades de baix
consum led, que permetran millorar l’estalvi i
l’eficiència energètica en
l’enllumenat públic.
En una primera fase,
es van canviar un total de
vuit lluminàries del carrer

Major, entre l’avinguda
Gaudí i el carrer del Sol.
Aquesta actuació va estar
subvencionada en la seva
totalitat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB).
Posteriorment, i fruit
d’un ajut de la Diputació
de Barcelona per temes
de sostenibilitat i canvi
climàtic, es van substituir
vuit lluminàries més del
carrer Major, en aquest
cas entre l’avinguda Gaudí i el carrer Sant Gregori.
Un total de 17 lluminàries del carrer Pi i
Margall i entre el carrer
Sant Gregori i el carrer
Estació, també s’han
canviat en una tercera
fase d’obres, en aquesta
ocasió finançades en un
50% per l’AMB. El cost
de la substitució dels cinc
punts de llums que restaven al carrer Pi i Margall,
entre el carrer Sant Mateu
i el carrer Estació, l’ha
assumit l’Ajuntament en

La tecnologia
led afavoreix la
disminució de
la contaminació
lumínica

la seva totalitat.
Tot plegat ha suposat
una inversió municipal
de 28.336 euros, que permetrà un estalvi energètic
en l’enllumenat públic i
l’adquisició de pràctiques
més sostenibles amb el
medi ambient. A més,
les noves lluminàries led
(que s’han col·locat al
mateix lloc on hi havia
les obsoletes aprofitant el
cablatge existent) ajuden
a disminuir la llum que
es filtra als habitatges
propers i millora la percepció d’il·luminació del
carrer. π

S’aprova inicialment el projecte
de soterrament de contenidors a
Can Santeugini, Comte de Sert i
Can Costa

AUTOR FOTO: ALEIX MATEU
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S’han substituït un total de 38 punts de llums del carrer Major i el carrer Pi i Margall.
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El canvi de l’enllumenat dels vials exteriors de l’Illa Esportiva ajuden a millorar
la sensació de seguretat.

Nou enllumenat a l’Illa

T

ambé aquest estiu, s’han substituït totes les lluminàries dels vials exteriors de l’IIla Esportiva, deteriorats i que no complien la legislació vigent,
per noves llums amb tecnologia led.
En total l’Ajuntament ha invertit 36.300 euros en aquesta obra, que permetrà, a
més d’un estalvi energètic en l’enllumenat públic que ajudarà a reduir la factura
de la llum, una millora en la qualitat de servei dels usuaris de l’Illa Esportiva, que
ara disposen d’uns vials exteriors més il·luminats, amb la sensació de seguretat
i confort que això suposa.

La campanya “Avança amb
l’orgànica” arriba a les escoles

L’actuació preveu ampliar cinc bateries de contenidors i soterrar-ne
completament tres bateries més.

L

a Junta de Govern Local, reunida el passat 30 de setembre, ha aprovat inicialment el projecte d’obres pel soterrament de contenidors de residus urbans als sectors residencials de Can Santeugini, Comte de Sert i Can Costa.
En total les obres, pressupostades en 162.746 euros i que podrien iniciar-se
a principis de l’any vinent, preveuen l’ampliació de cinc bateries, així com el
soterrament total de tres bateries més de contenidors. Tot plegat suposa el
soterrament de 22 contenidors.
En concret, i pel que fa Can Santeugini, el projecte inclou l’ampliació amb un
contenidor de brossa inorgànica de dues bateries, una al carrer Rasos de Peguera i l’altra al carrer Bonaigua, a més de soterrar els sis contenidors de dues
bateries més, una situada al carrer Ebre i l’altra al carrer Pirineu.
A Comte de Sert també s’ampliaran dues bateries amb un contenidor de brossa inorgànica, en
aquest cas les ubicades al carrer Mestre Morera i
al carrer Enric Granados. També es preveu soterrar completament els cinc contenidors de la zona
d’aparcament del carrer Ruperto Chapí.
Finalment, a Can Costa, s’ampliarà, amb un contenidor més de brossa inorgànica, la bateria de la
part enjardinada del parc Roures.

En total se
soterraran 22
contenidors
de zones
residencials

La Regidoria de Medi
Ambient ha preparat un
seguit d’actuacions per
promoure la separació de
la fracció orgànica de les
deixalles.

L

a campanya
Castellbisbal avança
amb l’orgànica és
una iniciativa que té per
objectiu augmentar la
quantitat de quilos de

brossa orgànica recollits
de forma selectiva, a la
vegada que pretén reduir
la quantitat de residus no
orgànics que s’aboquen
al contenidor marró per
error.
Des de principis d’any,
la campanya s’ha adreçat
a la ciutadania en general
i, de manera especial, als
establiments i activitats
que generen brossa
orgànica. Ara, Medi
Ambient vol estendre la

iniciativa a la població
escolar del municipi, i
per això ha preparat un
seguit d’accions, entre
les quals destaquen una
sèrie de tallers de cuina
que tenen la finalitat que
els alumnes assimilin
el concepte de fracció
orgànica de les deixalles
domèstiques, així com el
seu tractament a casa, i
adquireixin el bon hàbit
d’abocar-la al contenidor
marró. π
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Més del 70% de les
incidències rebudes
mitjançant l’App de
Línia Verda s’han resolt

Activitats de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura de l’any passat

Castellbisbal celebra
la Setmana de la
Mobilitat Sostenible
i Segura

Com és habitual es celebrarà la clàssica pedalada
popular i una bona colla
d’actes que tenen a veure
amb la conducció eficient, el transport públic i
la mobilitat en bicicleta.

S

ota el lema europeu “Tria. Canvia.
Combina” del 14
al 18 d’octubre Castellbisbal acull una nova
edició de la Setmana de
la Mobilitat Sostenible i

Segura, que proposa una
cerca de noves formes de
mobilitat que passen per
allunyar-se de la preeminència del cotxe en l’ús i
disseny de l’espai públic
i evolucionar cap a un
transport més sostenible,
segur i saludable.
Entre els actes destacats de la campanya -que
podeu consultar a la pàgines d’agenda d’aquest butlletí- trobareu la clàssica
pedalada popular que se
celebrarà el diumenge,18

27

d’octubre. A més, el divendres, 16 d’octubre, la línia
de bus L2 serà gratuïta per
a tota la ciutadania, amb
l’objectiu d’incidir en l’ús
del transport públic en la
població escolar. També,
al llarg de tota la jornada
del 16 i el 17 d’octubre,
es celebrarà el Dia sense
cotxes, de manera que es
restringirà el trànsit de
vehicles a alguns trams
del carrer Major, el carrer
de Pi i Margall i l’avinguda Gaudí. π

Durant els seus
primers sis mesos de
funcionament, l’aplicació
Línia Verda ha rebut un
total de 35 incidències, la
majoria vinculades amb
temes d’escombraries i
abocaments.

E

l 71% de les 35 incidències que fins ara
s’han fet arribar a
l’Ajuntament, mitjançant
l’aplicació Línia Verda
per a mòbils i tauletes,
han estat solucionades. Al llarg d’aquests
primers sis mesos de
funcionament de l’app,
la majoria de les incidències que s’han presentat,
un 77%, estan relacionades amb temes d’escombraries i abocaments,
seguides de lluny, amb
un 8,5%, per aspectes
vinculats a la neteja viària
i a l’enllumenat públic.
L’app Línia Verda,
que es pot descarregar

Tipologia de les incidències presentades
amb l’app Línia Verda

Clavegueram i
aigua: 2,86%
Control de
plagues: 2,86%
Enllumenat:
8,57%

Escombraries
i abocaments:
77,14%

Neteja viària:
8,57%

Descarrega’t l’aplicació a:

Per a Android:
gratuïtament des de Play
Store o APP Store, està
pensada perquè els ciutadans puguin comunicar a
l’Ajuntament incidències
relacionades amb la via

Per a iPhone:
pública, com ara si hi ha
alguna vorera o mobiliari
urbà en mal estat, si hi
ha algun fanal fos o, per
exemple, si cal netejar
alguna zona. π
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A

les set i nou
minuts del matí
del 13 d’octubre,
l’empresa Parking Service, instal·lada al polígon
industrial de Ca n’Estaper, va informar Protecció Civil d’una fuita d’una
solució d’oxiclorur de titani, un producte corrosiu i
inflamable, però no tòxic.
Davant d’aquest avís, el
Departament d’Interior
de la Generalitat va activar
l’alerta del Pla d’emergència exterior del sector

AUTOR FOTO: PARKING SERVICE

Tècnics de salut
municipal van
fer una visita
personalitzada
als veïns del
Canyet per
informar-los de
tot el succeït
durant la
jornada

AUTOR FOTO: BOMBERS DE LA GENERALITAT

Un accident a l’empresa
Parking Service del polígon
industrial de Ca n’Estaper
el passat 13 d’octubre
va fer que la Generalitat
activés el Pla d’emergència
exterior del sector químic
de Catalunya.

AUTOR FOTO: BOMBERS DE LA GENERALITAT

L’Ajuntament activa el Comitè
d’Emergències per una fuita química

químic de Catalunya
(PLASEQCAT) i l’Ajuntament de Castellbisbal va
posar en marxa el Comitè
d’Emergències.
Durant tot el matí i
com a mesura preventiva,
es va demanar el confinament dels treballadors de
les fàbriques de la zona i
dels veïns del Canyet. A

més, tant Bombers com
els Mossos d’Esquadra
van realitzar el control
d’accessos al polígon i van
demanar el tall preventiu
de la circulació de trens
de mercaderies i de passatgers de Renfe.
Davant del gran
nombre de trucades de
persones que demanaven

informació sobre l’accident, l’Ajuntament va reforçar els serveis d’atenció
ciutadana municipals i,
mitjançant el Comitè, va
fer un seguiment acurat
de tot el procés conjuntament amb responsables
de Protecció Civil, Bombers i la Policia Local, que
va donar suport en matè-

Calendari de festes
locals per al 2016

Renovació dels membres
del Consell de Solidaritat

El Ple de l’Ajuntament de Castellbisbal ha
aprovat les festes locals per a l’any vinent.
Seran els dies 22 de gener i 20 d’agost.

La Regidoria de Cooperació i Desenvolupament convida tots els veïns i veïnes
del municipi a participar en aquest òrgan
consultiu.

A

Castellbisbal, els dos dies festius locals per
al proper any 2016 coincidiran amb els dos
dies de Festa Major: el divendres, 22 de
gener, festivitat de Sant Vicenç, i el dissabte, 20
d’agost, dia de commemoració de l’arribada de l’aigua i la llum al municipi, al 1911.
La coincidència dels dos dies esmentats amb un
dia laborable ha fet que l’Ajuntament hagi optat
per mantenir les festivitats de la Festa Major de
Sant Vicenç i de la Festa Major d’Estiu en els corresponents dies tradicionals i no traslladar-les a
qualsevol altre dia laborable del calendari.

Aprovació per unanimitat
Els dos dies festius locals per a l’any vinent van
ser aprovats en el decurs del Ple ordinari del passat
mes de juliol. L’aprovació es va fer per unanimitat,
ja que va comptar amb els vots a favor de tots els
regidors representats al consistori.

L

a finalitat del Consell de Solidaritat és donar
suport, assessorar i participar en matèries relacionades amb la promoció de la solidaritat
i la cooperació, tant per al desenvolupament dels
països del Tercer Món, com per eradicar situacions
d’injustícia social i de pobresa del nostre entorn
més pròxim.
A més dels representants de les forces polítiques
presents a l’Ajuntament, en aquest òrgan consultiu
participen ciutadans, veïns del poble, que voluntàriament i a títol individual, volen col·laborar amb la
iniciativa.
Coincidint amb la renovació dels membres del
Consell, la Regidoria de Cooperació fa una crida a
les persones interessades d’entrar a formar-ne part.
Els interessats han de presentar una instància a les
OAC (de l’Ajuntament o Can Margarit) o bé enviar
un correu electrònic a cooperació@castellbisbal.cat,
indicant-hi nom i cognoms, adreça, telèfon i adreça
electrònica.

ria de trànsit i seguretat.
Al llarg del matí, el Comitè d’Emergències va dur
a terme les accions comunicatives que resultaven
necessàries donat el tipus
d’accident: va informar de
l’alerta els centres educatius de Castellbisbal i el
Centre d’Atenció Primària
(CAP) amb els quals es va

treballar coordinadament
durant tota la jornada, es
va difondre informació
diversa a través del web
municipal i de les xarxes
socials, i també als serveis
d’atenció ciutadana perquè
poguessin donar les dades
correctes als ciutadans.
Els Bombers van
manifestar des de l’inici
de la seva actuació que
no hi havia risc per a la
salut de les persones, i el
nivell d’informació es va
adequar a la situació per
no alarmar injustificadament la població. Tot i
així, el Comitè ha decidit
revisar els protocols i
introduir millores en els
sistemes i canals d’informació que s’han d’utilitzar en aquests casos.
Un cop desactivada
l’alerta, a la una del migdia i sense que s’hagin de
lamentar danys personals,
tècnics de salut municipal
van fer una visita personalitzada als veïns del
Canyet per informar-los
de tot el succeït durant la
jornada i per comprovar
el bon estat de la població
d’aquest sector. π

El butlletí municipal
estrenarà nova imatge
abans del Nadal
A partir del proper número, que està
previst que surti a finals d’any, el butlletí
municipal renovarà la seva imatge.

L

’edició del proper número del butlletí d’informació municipal de l’Ajuntament, prevista per
al mes de desembre, sortirà al carrer amb una
imatge renovada. Des de la Regidoria de Comunicació s’estan acabant de perfilar els canvis, però
de moment ja us podem avançar que una de les
principals novetats serà el format, que passarà a
ser més petit i manejable.
A més d’una renovació del disseny, el nou butlletí
també presentarà novetats pel que fa a continguts.
“Hi incorporarem un espai per fer cròniques dels
plens municipals, on es repassaran els principals
punts de les sessions”, destaca l’alcalde de Castellbisbal, Joan Playà, “i potenciarem la interacció amb
el web i les xarxes socials, de manera que quan una
notícia tingui informació addicional (fotografies,
més dades, etc.) en el web de l’Ajuntament o a les
xarxes socials, s’hi inclourà la referència”, afegeix la
regidora de Comunicació, Isabel Méndez.
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Activitats esportives, culturals i lúdiques, durant les
Jornades de la Gent Gran

S

D’altra banda, l’auditori acollirà el concert del
Grup d’Havaneres de la
Gent Gran; una formació
creada a partir dels tallers
que es fan al Casal de
la Gent Gran i que s’ha
consolidat amb un nombrós grup de cantaires.

La projecció del documental Las maestras de la
República va ser una de les activitats de les Jornades
de la Gent Gran de l’any passat

eran deu dies
d’activitats diverses
durant les quals la
gent gran podrà participar en activitats diverses:
des de cinema fins a
conferències, passant
per activitats esportives,
xerrades o la tradicional
arrossada, que es farà al
Casal Cultural el dia 17.

Activitats a
l’auditori
Enguany, la pel·lícula escollida per a les Jornades
de la Gent Gran ha estat
la comèdia francesa Dios

Els Tallers també
participen a les
Jornades

mío, ¿pero que te hemos
hecho? que planteja els
prejudicis racials i religiosos d’un matrimoni
benestant en conèixer
les parelles de les seves
quatre filles.

Conferència a la
Biblioteca
Com ja és habitual, la
Biblioteca Municipal
col·labora també en les
Jornades de la Gent Gran
organitzant una xerrada
a càrrec d’un escriptor o
persona vinculada amb el
món de les lletres. Després de rebre la dibuixant
Pilarín Bayés al 2014,
enguany és el torn del po-

IMPLANTS
TOT INCLÒSs!*

ORTODÒNCIA

Implants des de
38€ al mes**

E

també hi tindran el seu
espai ja que el 14 d’octubre, el dia d’inici de les
Jornades, s’obrirà una
exposició on es mostraran alguns dels treballs
realitzats pels talleristes
del Casal de la Gent
Gran, en un acte que
també comptarà amb la
participació de la Coral
del Centre de Dia El
Serral que, per primera
vegada, farà una actuació
oberta a tothom. π

** Finançament fins a 48 mesos.
Subjecte a les condicions fixades per les entitats de crèdit.
No inclou TAC.
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La implantologia, quan és posible, és la
millor solució per gaudir d’un somriure
sa i saludable

l programa d’activitats dóna també
protagonisme a totes
aquelles persones que participen en els diferents tallers que, durant tot l’any,
es fan al Casal de la Gent
Gran. A més del Grup
d’Havaneres, els grups de
salsa i de sevillanes així
com el grup de Bollywood
actuaran en algun dels
actes organitzats.
Els qui participen dels
tallers de manualitats

lifacètic Andreu Martín,
autor de sagues literàries
com les novel·les d’intriga protagonitzades pel
detectiu Flanagan. π

ART DENTAL ET PROPOSA
Sense sorprese

Els participants als diferents tallers de l’Espai de la
Plaça i del Casal de la Gent Gran també tindran un
espai a les Jornades

Les activitats
són un
reconeixement
al valor que
aporta la Gent
Gran al conjunt
de la societat

TOT INCLÒSs!*
Sense sorprese

Ortodòncia fixa des
de 69,5€ al mes**

** Promoció vinculada a la durada d’un tractament de 24 mesos.
Subjecte a l’autorització del centre creditor. Finançament fins a 60 mesos.
No incloses radiografies d’estudi.

Les Jornades
de la Gent Gran
comptaran
amb concerts i
exhibicions dels
diferents tallers
de música i ball

AUTOR FOTO: ALEIX MATEU

Els Jocs Esportius Sènior,
que se celebraran el
dimecres 14 d’octubre,
seran la primera de les
activitats organitzades en
el marc de les Jornades de
la Gent Gran de Castellbisbal que s’allargaran
fins al dia 24 d’octubre.

* Serveis inclosos

* Serveis inclosos
- Implant i pilar
- Corona

- Cirurgia
- Ortopantomografia

Pl. Lluís Companys, 3 · 08755 Castellbisbal

T 937 722 141
www.art-dental.cat · dra.viviana@art-dental.cat

www.facebook.com/clinicadentalartdental

- Higiene a l’inici del tractament
- Kit de raspallat
- Estudi d’ortodòncia
- Tractament d’ortodòncia fixa
amb brackets
Clínica Art Dental. Núm. E08800254 Reg. Dept. Salut Generalitat de
Catalunya. La promoció compleix i s’adequa a la legislació vigent, llei
10/2013 de 24 de juliol, art. 6 i 7 i els apartats 7 i 8 de l’art. 38 del RD
1591/2009, de 16 d’octubre. D’acord amb els compromisos de qualitat
d’Art Dental, els nostres pacients rebran tota la informació d’aquesta
promoció, el temps de vigència i les condicions generals de la mateixa.
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L’Àrea d’Esports
de l’Ajuntament
de Castellbisbal i
l’empresa Pàdel Indoor
Castellbisbal han signat
un acord de col·laboració
en virtut del qual
els abonats de l’Illa
gaudiran d’avantatges
econòmiques en aquest
equipament esportiu.

E

n concret, l’empresa Pàdel Castellbisbal oferirà un
descompte del 10% tant

en el lloguer de les pistes
com en la contractació de
classes particulars.

Col·laboració
publicoprivada
L’acord de col·laboració
és fruit de la voluntat de
la Regidoria d’Esports de
treballar per trobar noves
fórmules de col·laboració
entre el consistori i el
sector privat, amb l’objectiu d’oferir un millor servei als abonats i usuaris
de l’Illa Esportiva.
A més i tal com ha
explicat la regidora d’Es-

ports, Susana Solé, en
una carta enviada a tots
els abonats amb aquesta
mesura “es continua
apostant, decididament,
per millorar la qualitat
de vida i per la normalització d’hàbits saludables
entre els ciutadans a través de la pràctica esportiva” i es confia que sigui
una iniciativa que “fomenti i afavoreixi encara
més la pràctica d’altres
activitats i disciplines”.
L’acord de col·laboració
serà vigent a partir del
dia 17 d’octubre. π

Els abonats de
l’Illa Esportiva
gaudiran
d’un 10% de
descompte a les
instal·lacions
del Pàdel
Indoor

AUTOR FOTO: ALEIX MATEU

L’Illa signa un acord de col·laboració
amb Pàdel Castellbisbal

L’empresa Pàdel Castellbisbal ja ha col·laborat amb
l’Ajuntament en iniciatives com els Jocs Esportius
Sènior

Es consoliden les activitats
dirigides a l’Illa Esportiva
955 persones, des
d’infants fins a gent
gran, s’han inscrit a
les activitats que l’Illa
Esportiva ha proposat
per a aquest curs 20152016. Aquesta xifra pot
augmentar en els propers
dies ja que l’Illa treballa
per oferir alternatives
a les persones que han
quedat en llista d’espera.

L

es modalitats esportives amb més
demanda han tornat
a ser els cursos de natació,
l’spinning o el zumba, si

bé s’ha notat un creixent
interès per activitats com
el pilates, el ioga o l’aquafitness.
La bona resposta dels
veïns envers les activitats
proposades ha obligat
a obrir llistes d’espera
de persones que s’han
volgut inscriure en
alguna de les activitats,
però que han trobat els
grups plens. Això ha fet
que, a hores d’ara, l’Illa
treballi per ajustar els
horaris i els grups amb
l’objectiu de donar cabuda al màxim nombre de
persones. π

L’Illa Esportiva
està ajustant
els horaris dels
diferents grups
per intentant
atendre les
persones que
han quedat
inscrites en
llista d’espera

La piscina d’estiu ha obert
quinze dies més del previst

L

a Regidoria d’Esports va decidir, el
passat mes d’agost,
perllongar l’obertura de
la piscina d’estiu fins al
dia 13 de setembre, un

dia abans de l’inici del
curs escolar. D’aquesta
manera, la piscina va
romandre oberta quinze
dies més de l’inicialment
previst. π

La Regidoria
d’Esports va
considerar
oportú
mantenir
oberta la
piscina d’estiu
fins a l’inici del
curs escolar

L’Illa proposa sessions de National Body i
Txi Kung
El programa d’activitats de dinamització s’estrena amb una sessió de
Salut d’esquena que es farà el dia 30 d’octubre

L

’Illa Esportiva ja ha presentat el programa d’activitats de dinamització per a aquest curs. La primera de les sessions programades és una
classe de Salut d’esquena que es farà el darrer divendres d’aquest
mes d’octubre.
Els mesos de novembre i desembre estaran destinats a activitats noves
i poc conegudes, però que els professionals de l’Illa consideren interessants, com són el National Body i el Txi Kung. De fet, un dels objectius de
les activitats de dinamització és presentar als abonats noves activitats
per conèixer la valoració que en fan, l’interès que susciten i la possibilitat
d’oferir-les a tots els veïns de Castellbisbal més endavant.
Les sessions de dinamització de l’Illa Esportiva es realitzen el darrer divendres de cada més, a les vuit del vespre; són gratuïtes, però cal reservar
plaça a l’Illa Esportiva

El Club Handbol, la Penya Blaugrana
i la Unió Esportiva participaran en un
programa per potenciar l’esportivitat
El projecte, que porta per títol En volem 5! atorgarà cinc punts extra
als equips que mostrin una actitud esportiva i respectuosa

E

l Consell Esportiu del Vallès Occidental ha inclòs diversos equips
del Club Handbol Castellbisbal, de la Penya Blaugrana i de la Unió
Esportiva Castellbisbal en el projecte En volem 5! que té per objectiu
potenciar l’esportivitat i la companyonia en l’esport.
En total, seran cinc equips de les categories prebenjamí, benjamí i cadet
d’aquests tres clubs esportius els qui participaran en aquest projecte que
implica que els equips, a més d’obtenir punts per haver guanyat, perdut o
empatat, podran rebre fins a cinc punts extra en funció de quina hagi estat
l’actitud dels jugadors, entrenadors i afició durant tot el partit.
Entre d’altres, els equips podran rebre punts per haver mantingut una
actitud respectuosa envers l’equip rival; perquè els seus seus aficionats
hagin acceptat les decisions arbitrals i hagin animat esportivament; o
perquè l’entrenador hagi tingut una actitud pedagògica durant el partit.
Aquestes qüestions, juntament amb d’altres relacionades amb la
companyonia i l’esportivitat així com amb bons hàbits de conducta i
d’entrenament podran sumar fins a un total de cinc punts, que s’afegiran
a la puntuació merament esportiva i que també es comptabilitzaran a
l’hora de fer la classificació final de les respectives competicions.
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El concert d’Els Pets i
l’obra teatral “Idiota”,
plats forts de la nova
programació d’Els Costals
Els Costals estrena
la programació del
trimestre apostant pels
espectacles de qualitat a
preus assequibles.

E

l concert que Els
Pets oferiran el 15
de novembre és un
dels espectacles destacats
de la nova programació
d’Els Costals. La banda de
Constantí, acompanyada
de la Gran Orquestra
Petita, presentarà a l’auditori un repertori on recuperaran alguns dels seus
temes més coneguts.
A banda de l’actuació
del grup de rock català,
l’altre gran aposta musical d’Els Costals és l’espectacle musical basat en
l’obra de Joaquín Sabina
que Hotel Cochambre
portarà el 30 d’octubre a
l’auditori. Es tracta d’un
xou carregat de bellesa,
emocions i rialles, on el
grup es submergeix en el
satíric, fascinant i poètic

univers del cantautor
madrileny.
Pel que fa al teatre,
enguany a Els Costals es
donaran cita noms consagrats del panorama escènic com ara Ana Sahun
i Ramon Madaula, que
protagonitzaran, el 8 de
novembre, l’obra Idiota,
divertida i plena de suspens. L’espectador haurà
de resoldre els diferents
obstacles que es troba el
personatge principal: un
home (l’idiota) que es
presenta a unes proves
psicològiques per formar
part d’un experiment.

narra la història d’una
parella que trenca la seva
relació. Ell no ho pot suportar i vol matar la noia,
de manera que per fer-ho
i sortir-ne indemne, crea
un assassí en sèrie.

Producció local

Programació de
Nadal i per a tota la
família

Un altre gran obra
teatral que es podrà veure
aquesta temporada a
Els Costals és Paraules
encadenades, que representaran dos intèrprets
locals de l’Elenc Teatral,
en Xavi Pardo i l’Anna
López, dirigits per Fina
Torres. Es tracta d’una
obra plena de tensió que

Coincidint amb
l’arribada del Nadal, Els
Costals presenta una
programació especial,
on destaca l’espectacle
infantil Nit de Reis (13
de desembre), el concert
de Les Macedònia (20 de
desembre); i l’actuació de
la Coral Sant Jordi (27 de
desembre) que oferirà un

El teatre, principal
novetat dels tallers
de l’Espai de la Plaça
La nova programació dels tallers de l’Espai
de la Plaça ofereix moltes i variades propostes pensades per a tots els públics.

L

L’Elenc Teatral
estrenarà a Els
Costals l’obra
“Paraules
encadenades”

’Àrea de Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament ha presentat la nova programació dels
tallers de l’Espai de la Plaça. La principal novetat d’enguany és un curs de teatre, que es fa les
tardes del dimarts al Casal de la Gent Gran i que
s’ha proposat el repte de preparar una representació per al públic de Castellbisbal.
Com sempre, el programa és molt variat i ofereix propostes per a tots els públics: des de classes de gospel, zumba o danses de Bollywood fins
a tallers de restauració de mobles, costura, dibuix
o anglès.
Les classes van començar el passat 21 de setembre i acabaran, aproximadament, la setmana
del 23 de novembre.

concert basat en l’obra
homònima de Francesc
Civil i Castellví, de qui es
commemora el 25è aniversari de la seva mort.
Els espectacles familiars són l’altre gran aposta
d’Els Costals. En col·
laboració amb La Xarxa
durant aquest trimestre
s’ofereixen actuacions
teatrals i de titelles que
faran passar una molt
bona estona a petits i
grans. π

Tallers i xerrades per al
jovent
La Regidoria de Joventut ha programat un
seguit de propostes pensades especialment
per desenvolupar les capacitats creatives i
de recerca de feina del jovent del municipi.

V

ols treballar en alguna pista d’esquí o en
algun comerç, durant la campanya de Nadal? Aleshores la xerrada gratuïta que ha
organitzat la Regidoria de Joventut per al proper
19 d’octubre t’interessa, perquè un especialista en
la matèria hi explicarà on s’amaguen les ofertes
de feina de temporada, quines són les empreses
que busquen personal durant aquesta època i com
participar en aquests processos de selecció.
Aquest taller, dinàmic i participatiu, forma part
de la programació estable d’activitats que organitza
la Regidoria de Joventut amb l’objectiu d’oferir eines
i recursos al jovent del municipi. En aquesta línia,
aquest mes d’octubre es posen en marxa dos tallers, que finalitzaran al desembre. Un d’ells està dedicat al dibuix en espais oberts (sketchbook) i l’altre
vol potenciar la imaginació i la creativitat mitjançant
jocs i exercicis teatrals.

Ramon Madaula i Ana Sahum protagonitzen Idiota

La gira 3.0 d’Els Pets arribarà a Els Costals el proper 15
de novembre

Aposta per promoure
hàbits de vida saludable
als centres educatius
Coincidint amb l’inici d’un nou curs escolar,
la Regidoria de Sanitat posa a l’abast dels
centres educatius de Castellbisbal un ampli
programa d’activitats i tallers amb l’objectiu de promoure hàbits saludables entre els
infants i joves.

C

om a novetat destacada, s’han programat activitats per treballar l’autoestima amb sessions pràctiques adreçades als escolars i a les
seves famílies.
Com tenir cura del cos o seguir una alimentació
saludable són altres de les moltes propostes de
tallers que enguany es torna a oferir als centres
educatius de Castellbisbal, una programació que es
completa amb sessions per prevenir el consum de
tabac i per atendre les addiccions a les noves tecnologies.
La Regidoria de Sanitat també està oberta a
les propostes que formulin els centres, per això,
en cas que alguna escola detecti la necessitat de
fer algun taller no inclòs al catàleg que se’ls ha
fet arribar, cal que contacti amb la Regidoria per
telèfon al 93 772 00 55 o per correu electrònic a
salutpublicaiconsum@castellbisbal.cat
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a Castellbisbal, que
enguany ha atorgat un
major protagonisme a la
participació popular.
Entre les novetats que
va oferir l’acte institucional, destaca la participació d’un Cor popular
sorgit d’una crida feta
especialment per a la
Diada i integrat per una
cinquantena de cantaires
que hi van participar a
títol individual.
Va ser una iniciativa
amb la qual l’Ajuntament
va voler obrir l’acte institucional a tots els veïns
del poble.
En aquest sentit,
el consistori va fer un

D

Programa
La celebració de la Diada
a Castellbisbal va començar amb la hissada de
la bandera a càrrec dels
agents de la Policia Local,
i amb l’acompanyament
musical del Cor popular que va interpretar
el Cant de la Senyera. A

continuació, es va poder
escoltar el Manifest de l’11
de Setembre elaborat, conjuntament, pel Col·lectiu
Capbreu de Castellbisbal i la secció local de
l’Assemblea Nacional
Catalana.
L’ofrena floral i els
parlaments del primer
tinent d’alcalde, Toni
Pons, i de l’alcalde de
Castellbisbal, Joan Playà,
van completar un acte
institucional que es va
tancar amb l’himne
Nacional de Catalunya,
Els Segadors, interpretat,
també, pel Cor popular
i per tots els assistents a
l’acte. π

AUTOR FOTO: ALEIX MATEU

AUTOR FOTO: ALEIX MATEU

’aquesta
manera, van
col·laborar en
l’acte institucional de
celebració de la Diada
Nacional de Catalunya

agraïment públic tant a
la Coral La Unió (que ha
estat qui ha cantat durant
les darreres edicions de
l’acte institucional de
l’11 de Setembre), com
a l’Escola Municipal de
Música que, amb molt
poc temps, va organitzar
el cor.

El Cor popular de la Diada va interpretar el Cant de la
Senyera i Els Segadors

Com és habitual, l’acte institucional de la Diada es va
celebrar davant del Monument 1714

AUTOR FOTO: ALEIX MATEU

Una cinquantena de
persones es van integrar
en el Cor popular de la
Diada.
Un total de 25 entitats,
entre associacions i
formacions polítiques,
van participar, el passat
dia 11 de setembre,
en l’ofrena floral al
Monument de 1714,
dedicat als defensors de
Catalunya.

AUTOR FOTO: ALEIX MATEU

L’acte institucional de la Diada potencia la
participació d’entitats i veïns

L’alcalde de Castellbisbal, Joan Playà, i el primer tinent d’alcalde, Toni Pons, van adreçar uns parlaments
al públic

25 entitats, associacions i partits polítics van participar
en l’ofrena floral

Les entitats també commemoren
la Diada
02

AUTOR FOTO: ALEIX MATEU

E

n concret, es va fer
l’acte a l’Arbre de la
Llibertat, en el decurs del qual s’homenatja
els veïns de Castellbisbal
que han destacat en la
seva lluita per la defensa
de la llengua i la cultura

A continuació, es va
fer la 8a Marxa de Torxes
per la Independència (01)
que va acabar al

Monument de 1714, on
es va fer l’homenatge als
defensors de Catalunya,
la lectura del manifest
de la Diada a càrrec de
l’ANC, la presentació de
l’espot Castellbisbal, un
país nou i el concert de
música a càrrec del grup
Sense Sal.
Els actes de commemoració de la Diada es
van tancar el dia 11 de
setembre al vespre, amb
una audició de sardanes
(02) a càrrec de la cobla
La Principal de Terrassa,
organitzada per la Colla
Sardanista Marinada. π

AUTOR FOTO: ALEIX MATEU

catalanes. Enguany, es va
recordar la Unió Excursionista Castellbisbal,
fundada al 1976.

Les activitats de
commemoració de l’11 de
Setembre van començar
el dijous dia 10 amb les
activitats organitzades
pel Col·lectiu Capbreu
i la secció local de
l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC).

01
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El Correllengua
torna a Castellbisbal

33

Coincidint amb el vintè
aniversari de la seva
mort, Ovidi Montllor
centrarà els actes del
Correllengua 2015.

L

a celebració del
Correllengua, una
cita per promoure
la difusió de la cultura
popular de les terres de
parla catalana, torna a
Castellbisbal, després
que l’any passat aquesta
festa passés de llarg pel
municipi. I ho fa recordant la figura del poeta,
músic i actor Ovidi Montllor, que enguany fa vint
anys que va morir.
L’acte central del Correllengua a Castellbisbal,
organitzat pel Col·lectiu
Capbreu, tindrà lloc el 16
d’octubre amb un espectacle poeticomusical a
càrrec de Jaume Calatayud
i Vicente Morera, que repassaran la vida i obra del
cantant i polifacètic actor.
A més, del 19 d’octubre al 7 de novembre,
es podrà visitar a la
Biblioteca Josep Mateu i

Mostra d’entitats del darrer Correllengua celebrat a Castellbisbal, l’octubre de 2013

20.30 hores . Espai Adjutori Segarra de l’Ajuntament*
*En cas de pluja, es farà a la Sala de Plens

Espectacle poeticomusical
“Ovidi Montllor.
Memòria viva”

Exposició “Ovidi Montllor,
la fera més tendra i
ferotge”

Amb Jaume Calatayud i
Vicente Monera.
Lectura del MANIFEST

L’exposició es podrà visitar a la
Biblioteca Josep Mateu i Miró del
19 d’octubre al 7 de novembre.

Cartell promocional del Correllengua 2015, dedicat a
Ovidi Montllor
Organitza:

Amb la col.laboració de:

Amb el suport de:

Relleu a la Parròquia de
Sant Vicenç
Després de 10 anys com
a rector de Castellbisbal,
Josep Torrente, molt
vinculat a la vida cultural
i associativa del municipi,
és des d’aquest mes
d’octubre el nou mossèn
de les parròquies de Sant
Pere i Sant Pau del Prat
de Llobregat.

L’acte, que va comptar
amb la presència del
bisbe de Sant Feliu de
Llobregat, Agustí Cortès,

i del nou mossèn de
la parròquia de Sant
Vicenç, Mossèn Ricard
Hernández. π

“M

’acomiado
amb agraïment pel
que he viscut, per les persones que he conegut i pel
camí que hem fet junts”.
Amb aquestes emotives
paraules, mossèn Torrente
deia adéu a les persones
que van omplir de gom
a gom la parròquia de
Sant Vicenç el passat 28
de setembre, durant la
cerimònia de relleu.

Miró l’exposició “Ovidi
Montllor, la fera més tendra i ferotge” que ofereix
diferents mirades sobre
Montllor, la seva forma
de ser i la seva activitat.

El compromís artístic
i polític d’Ovidi
El passat 10 de març
es complien 20 anys de la
mort d’una de les figures
artístiques més rellevants
i polifacètiques dels Països
Catalans: el cantautor valencià Ovidi Montllor, de
qui es diu que és “l’obrer
de la paraula”. Va deixar
12 àlbums editats i va participar en mig centenar de
pel·lícules, 30 muntatges
teatrals i diversos programes televisius.
Abans de fer-se un
nom a l’esfera musical
catalana, Ovidi s’havia
hagut d’espavilar en el

Fins al proper 7
de novembre es
podrà visitar a la
Biblioteca una
exposició sobre
Ovidi Montllor.
món laboral treballant en
molts oficis diferents. Va
fer de mecànic, venedor
ambulant, obrer tèxtil,
cambrer, pastor, picapedrer, reporter i, fins i tot,
comptable. Per combatre les desigualtats que
havia observat, quan es va
traslladar a Barcelona, el
1959, va militar al PSUC i
al Partit dels Comunistes
de Catalunya fins a la seva
mort, el 1995.

Moció de suport al
Correllengua 2015
Durant la darrera
sessió plenària del 28 de
setembre, es va aprovar
una moció conjunta dels
grups municipals d’Alternativa per Castellbisbal,
Esquerra Republicana de
Catalunya i Convergència
i Unió de suport al Correllengua 2015.
El document es va
aprovar amb els vots
a favor de AC, ERC i
CiU, l’abstenció del
PSC i el vot en contra de
Ciutadans; dóna suport
al Correllengua “com a
instrument reivindicatiu
de la societat a favor de
la plena normalització
en l’ús social de la
llengua catalana arreu
dels territoris de parla
catalana i a favor de la
seva unitat”. π

Comiat a dos exregidors
de l’Ajuntament de
Castellbisbal

Banderes a mitja asta a l’Ajuntament de Castellbisbal
Les banderes de
l’Ajuntament han onejat
a mitja asta en record
dels exregidors Antoni
Ferrero i Ramon Juni,
que ens han deixat
recentment.

Mossèn Torrente, durant la darrera celebració dels Tres
Tombs a Castellbisbal

A

finals de setembre, el dia 29, ens
va deixar l’Antoni

Ferrero, que va ser regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) durant el mandat
2007-2011 i va formar
part de l’equip de govern
constituït, en aquell moment, amb els regidors
del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC) i de
Transparència per Castellbisbal (TxC). Ferrero

es va responsabilitzar de
les regidories de Medi
Ambient i Activitats, i de
Solidaritat i Cooperació.
Mesos abans, a finals de
juny, va morir Ramon
Juni, que va ser regidor
del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
a l’oposició durant dos
mandats, entre el 1991 i
el 1999. π

OCTUBRE-NOVEMBRE

Agenda
d’activitats
OCTUBRE

15

D I J O U S
Lliurament de les Beques
als millors expedients de
Batxillerat
Horari: 18.00 h
Lloc: Espai Jove d’Els Costals

16

D I V E N D R E S
Correllengua 2015
Espectacle poeticomusical
Ovidi Montllor. Memòria viva
Horari: 20.30 h
Lloc: Espai Adjutori Segarra
En cas de pluja, aquesta
activitat es farà a la sala d’actes

Lectura del Manifest 2015
Exposició Ovidi Montllor.
Memòria viva
Calendari: del 19 d’octubre al 7
de novembre
Lloc: Biblioteca Municipal
Horari: l’habitual de la
Biblioteca
Organitza: Col·lectiu Capbreu

17

D I S S A B T E
II Aplec de Sant Galderic.
Missa
Horari: 20.00 h
Lloc: Parròquia de Sant Vicenç

18

D I U M E N G E
II Aplec de Sant Galderic
Lloc: Museu del Tractor d’Època
Horari: a partir de les 10.00 h

Portes obertes al Museu del
Tractor d’Època
Horari: de 10.00 a 13.00 h

Concert a càrrec de Joan
Garrobé
Horari: de 13.00 a 14.30 h

Arrossada servida per la
Colla del Bon Àpat
Horari: 14.30 h
Venda anticipada de tiquets a: •
Cal Quinto, El Capritxet i La
Barretina
Preu: 17 euros

19

D I L L U N S
Xerrada Jove: Treballar a
l’hivern
Horari: 18.30 h
Lloc: Punt d’Informació Juvenil
Informació i inscripcions: PIJ

20

D I M A R T S
Projecció: Chomón per a la
mainada
Horari: 18.00 h
Lloc: Biblioteca. Sala
multimèdia
Organitza: Biblioteca Municipal
Josep Mateu i Miró

Horari: 18.00 h
Lloc: Biblioteca Municipal

25

D I U M E N G E
Música: Contes al so del
piano
A càrrec d’Alquimia Sonora
Horari: 12.00 h
Lloc: auditori d’Els Costals

Presentació de la temporada
del Club Bàsquet Castellbisbal
Horari: a partir de les 17.00 h
Lloc: pavelló de l’Illa Esportiva
Organitza: Club Bàsquet
Castellbisbal (CBC)

28

D I M E C R E S
Tallers a La Caseta: Música.
La tardor
Per a famílies amb infants de
zero a tres anys
Horari: de 17.00 a 18.00 h
Lloc: La Caseta
Preu: 2 euros (gratuït per als
socis de l’AMPA La Caseta)
Inscripció prèvia a la mateixa
llar d’infants
Places limitades

30

D I V E N D R E S
L’hora del cafè: L’adaptació
a l’escola bressol

Xerrada: Experiència en
primera persona

A càrrec de la psicòloga, Mireia
Val
Per a famílies amb infants de
zero a tres anys
Horari: de 15.15 a 16.45 h
Lloc: Escola Bressol Municipal
La Caseta
Preu: gratuït
Cal confirmar assistència al
telèfon 93 772 48 31.

A càrrec del polifacètic Andreu
Martín i Farrero

Sessió de Salut d’esquena

22

D I J O U S

Horari: 20.00 h
Lloc: Illa Esportiva. Sala polivalent
Preu: gratuït
Cal reservar plaça a l’Illa
Esportiva: 93 772 23 90.

Música: Hotel Dulce Hotel
A càrrec d’Hotel Cochambre
Espectacle musical basat en
l’obra de Joaquín Sabina
Horari: 21.00 h
Lloc: auditori d’Els Costals
Preu: 10 euros (anticipada)
i 12 euros (el mateix dia de

NOVEMBRE
l’espectacle, en cas que en
quedin)
Abonaments i descomptes:
consulteu www.castellbisbal.
cat/costals
Punts de venda d’entrades: Els
Costals i www.ticketea.es

31

D I S S A B T E
Hora del conte: Les idees
d’un castanyer i la bruixa
Panelleta
A càrrec de Bufamots
Horari: 12.00 h
Lloc: Biblioteca. Sala infantil
Organitza: Biblioteca Municipal
Josep Mateu i Miró

1

D I U M E N G E

4

D I M E C R E S
Manualitats: Aprèn a fer un
saquet terapèutic
Horari: de 17.00 a 19.00 hores
Lloc: Casal de la Gent Gran
Preu: 6 euros (formació i
material inclòs)
Inscripcions: al Casal de la
Gent Gran

5

D I J O U S
La Caseta: Llum i color
Per a famílies amb infants de
zero a tres anys
Horari: de 17.00 a 18.00 h
Lloc: La Caseta
Preu: 2 euros (gratuït per als
socis de l’AMPA La Caseta)
Inscripció prèvia: La Caseta
Places limitades

Conferència: Cosmologia:
fronteres científiques, humanístiques i religioses
A càrrec de David Jou i
Mirabent, catedràtic de Física
de la Matèria Condensada de
la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB)
Horari: 19.00 h
Lloc: Sala d’actes
Organitza: Aula d’Extensió
Universitària

7

D I S S A B T E
Story Time
A càrrec de Kids&Us
Horari: 12.00 h
Lloc: Biblioteca. Sala infantil
Organitza: Biblioteca
Municipal Josep Mateu i Miró

Ball-berenar de castanyada
Horari: 18.00 hores
Lloc: sala d’actes
Organitza: Entitat de la Gent
Gran

XIII Pedalada Nocturna de BTT
Horari: a partir de les 18.00 h
Lloc: sortida i arribada al Parc
Folch i Torres

Agenda d’activitats
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Organitza: Club Ciclista
Castellbisbal

8

D I U M E N G E
Teatre: Idiota
Horari: 18.30 h
Lloc: auditori d’Els Costals
Preu: 10 euros (anticipada) i 12
euros (el mateix dia de l’espectacle, en cas que en quedin)
Abonaments i descomptes:
consulteu www.castellbisbal.
cat/costals
Punts de venda d’entrades: Els
Costals i www.ticketea.es

14

D I S S A B T E
35a Festa del soci del Casal
Cultural
Amb l’Orquestra Selvatana
Entrada amb invitació
Lloc: Casal Cultural i Recreatiu
Organitza: Casal Cultural i
Recreatiu

15

D I U M E N G E
Música: Els Pets 3.0 fan
Cambra
Horari: 21.30 hores
Lloc: auditori d’Els Costals
Preu: 10 euros (anticipada)
i 12 euros (el mateix dia de
l’espectacle, en cas que en
quedin)
Abonaments i descomptes:
consulteu www.castellbisbal.
cat/costals
Punts de venda d’entrades: Els
Costals i www.ticketea.es

18

D I M E C R E S
Taller de cuina: Fem melmelades
Horari: 16.30 a 19.00 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Preu: 8 euros (formació i
material inclòs)
Inscripcions: Casal de la Gent
Gran

19

D I J O U S
La Caseta: Globus de llum.
Taula de llum
Per a famílies amb infants de
zero a tres anys

Horari: de 17.00 a 18.00 h
Lloc: La Caseta
Preu: 2 euros (gratuït per als
socis de l’AMPA La Caseta)
Places limitades
Organitza: Escola Bressol La
Caseta

Projecció: Chomón: màgia,
pòcimes i fades
Horari: 18.00 h
Lloc: Biblioteca. Sala multimèdia
Organitza: Biblioteca Municipal
Josep Mateu i Miró

21

D I S S A B T E
Hora del conte: El cau de les
carícies
A càrrec de Sandra Rossi
Horari: 12.00 h
Lloc: Biblioteca. Sala infantil
Organitza: Biblioteca
Municipal Josep Mateu i Miró

22

D I U M E N G E
Teatre: Llepafils
A càrrec de la companyia Al
Detall
Horari: 18.00 h
Lloc: auditori Els Costals
Preu: 5 euros
Venda d’entrades: quinze
minuts abans de l’inici de
l’espectacle
Organitza: La Xarxa

24

D I M A R T S
L’hora del cafè: Les mossegades i les esgarrapades a
l’escola bressol
A càrrec de la psicòloga de La
Caseta, Mireia Val
Per a famílies amb infants de
zero a tres anys
Horari: de 15.15 a 16.45 h
Lloc: Escola Bressol Municipal
La Caseta
Inscripcions: gratuïtes, però cal
confirmar assistència al telèfon
93 772 48 31.

25

D I M E C R E S
Xerrada: Emocions i contes:
un camí directe al cor
A càrrec d’Eva Bach
Horari: 18.00 hores
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca
Municipal Josep Mateu i Miró

27, 28 i 29
N O V E M B R E
XVIII Rally Slot Castellbisbal
Lloc: Casal Cultural i Recreatiu
Organitzen: Esport Motor
Castellbisbal i Garrafot Slot

27 i 28
N O V E M B R E

Teatre: Paraules encadenades
A càrrec de l’Elenc Teatral
Amb Xavi Pardo i Anna López.
Direcció: Fina Torres
Horari: 21.30 h
Lloc: auditori d’Els Costals
Preu: 6 euros
Venda d’entrades: mitja hora
abans de l’espectacle a la taquilla d’Els Costals. No numerades
NO ESTÀ PERMESA L’ENTRADA A MENORS DE 18 ANYS.

27

D I V E N D R E S
Sessió de National Body
Horari: 20.00 h
Lloc: Illa Esportiva. Sala
polivalent
Preu: gratuït. Cal reservar
plaça a l’Illa Esportiva:
illaesportiva@castellbisbal.cat,
telèfon 93 772 23 90
illaesportiva@castellbisbal.cat
o al telèfon 93 772 23 90

28

D I S S A B T E
Hora del conte: Granotes i
gripaus
A càrrec de Cesc Serrat
Horari: 12.00 h
Lloc: Biblioteca. Sala infantil
Organitza: Biblioteca
Municipal Josep Mateu i Miró
Trobareu tota la informació
ampliada i actualitzada a:
www.castellbisbal.cat/
actualitat/agenda

BALL DE LA GENT
GRAN

Cada
diumenge
Horari: 14.00 hores
Lloc: sala d’actes de
l’Ajuntament
Preu: 4 euros
Organitza: Entitat de la
Gent Gran

35

EXPOSICIONS
MELODIA VISUAL
Inspirada en l’obra de Joan
Manuel Serrat: fiesta
Calendari: del 9 d’octubre al 8
de novembre
Lloc: sala d’exposicions d’Els
Costals
Organitza: Moments,
Associació de Fotografia
Horari de visites:
• Dissabtes: de 12.00 a 14.00 h
i de 18.00 a 20.00 h
• Diumenges: de 12.00 a 14.00 h

LA MEMÒRIA DE LES ARTS
EFÍMERES
Documentar el passat per
construir el futur de les arts
escèniques
Calendari: del 2 al 29 de novembre
Lloc: vestíbul d’Els Costals
(planta superior)
Horari de visites:
L’exposició es podrà visitar
durant els dies i horaris en
què hi hagi actes programats a
l’auditori d’Els Costals

7ES JORNADES DE LA GENT GRAN
DEL 14 AL 24 D’OCTUBRE
PROGRAMA D’ACTIVITATS
14 I 16 D’OCTUBRE
3rs Jocs Esportius Sènior
Horari: 9.00 hores
Lloc: Illa Esportiva

DISSABTE, 17 D’OCTUBRE
Arrossada de la Gent Gran
Horari: 14.00 hores
Lloc: Casal Cultural i
Recreatiu

DIUMENGE, 18
D’OCTUBRE
Ball de la Gent Gran

Lloc: Auditori d’Els Costals
Preu entrada: 1 euro
AFORAMENT LIMITAT

DIMECRES, 21 D’OCTUBRE
Sortida al Museu de les
Eines de la Construcció a
Santa Oliva del Penedès
Preu: 27 euros

DIJOUS, 22 D’OCTUBRE
Melé de petanca

Horari: 18.00 hores
Lloc: sala d’actes

Horari: 9.00 hores
Lloc: plaça de Folch i Torres
Organitza: Grup de
Petanca de la Gent Gran de
Castellbisbal

DILLUNS, 19 D’OCTUBRE
Inauguració de l’exposició:
Treballs realitzats als tallers de l’Espai de la Plaça

DIVENDRES, 23 D’OCTUBRE
Exhibició dels tallers de
balls llatins i sevillanes
del Casal de la Gent Gran

Horari: 17.30 hores
Lloc: Casal de la Gent Gran

Horari: 17.00 hores
Lloc: sala d’actes de
l’Ajuntament
AFORAMENT LIMITAT

DIMARTS, 20 D’OCTUBRE
Taller sobre economia
domèstica: L’art de repartir el pastís
Horari: 10.30 hores
Lloc: Casal de la Gent Gran

DISSABTE, 24 D’OCTUBRE
Cantada d’havaneres a càrrec del Grup d’Havaneres
de la Gent Gran

Horari: 18.30 hores

Horari: 18.00 hores
Lloc: auditori d’Els Costals
Preu: 1 euro

Cinema: Dios mío, ¿però
qué te hemos hecho?

SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I
SEGURA PROGRAMA D’ACTES
DIMECRES, 14 D’OCTUBRE
Curs Conducció eficient
A càrrec del RACC
Horari: 19.00 h
Lloc: Punt Verd
Inscripcions: Punt Verd i a
mediambient@castellbisbal.cat

DIJOUS, 15 D’OCTUBRE
Taula rodona: Què passa
amb la bici a Castellbisbal?
Horari: 20.00 h
Lloc: sala de plens
Inscripcions: Punt Verd

DIVENDRES, 16 D’OCTUBRE
Curs: Reparació i manteniment de bicicletes
Hora: 20.00 h

Lloc: Guiabike. c. de l’Orient, 3
Inscripcions: Punt Verd i a
mediambient@castellbisbal.cat

DIUMENGE, 18 D’OCTUBRE
Pedalada popular
Horari: 11.00 h
Lloc sortida i arribada: Plaça
de Folch i Torres
Itinerari: carrers del centre urbà

Gimcana ciclista
Horari: d’11.00 a 13.00 hores
Lloc: plaça de Folch i Torres
En acabar la Pedalada,

Espectacle sobre rodes
Espectacle familiar
Lloc: Plaça de Folch i Torres

36
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LA BIBLIOTECA ET RECOMANA... | ROGER CAÑADA, DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA JOSEP MATEU I MIRÓ

D

Sessions
de Filmoteca

urant els propers tres
mesos i en col·laboració
amb la Federació de Cineclubs de Catalunya i
la Filmoteca de Catalunya, la biblioteca oferirà “Sessions de Filmoteca”, un cicle de projeccions
cinematogràfiques que ens permetran redescobrir petites joies
de la nostra cinematografia.
La primera projecció “Chomón
per a la mainada”, que es durà a
terme dimarts 20 d’octubre a les
18.00 hores, serà de cinc curts cinematogràfics basats en contes
de la tradició oriental i occidental,

realitzats entre el 1902 i el 1908
pel pioner del cinema fantàstic
Segundo de Chomón. Aquesta
sessió està especialment adreçada al públic infantil a partir dels
4 anys, i comptarà amb la participació d’un contacontes que ens
narrarà aquestes fantàstiques
històries, amb el suport d’una
música especialment composta
per a l’ocasió.
La segona projecció, dijous 19
de novembre a les 18.00 hores,
tindrem la possibilitat de veure
uns altres curts de Segundo de
Chomón, amb “Chomón, màgia,

pòcimes i fades” en què podrem
gaudir d’històries que giren al voltant d’éssers màgics i mitològics,
adreçats en aquest cas a infants
a partir dels 7 anys, i que també
seran comentats per un narrador.
Per finalitzar el cicle, dijous
17 de desembre a les 18.30 hores, comptarem amb la projecció
de l’adaptació cinematogràfica
de l’obra de Mercè Rodoreda “La
Plaça del Diamant”. En finalitzar
la visualització de la pel·lícula, assistirem a un cinefòrum obert a
tots els participants, moderat per
un especialista en la matèria.

MUSEU DE LA PAGESIA | SÒNIA GARCIA, MUSEU DE LA PAGESIA

No són
insignificants!

A

vui no parlarem d’una
peça o objecte en concret, com hem fet fins
ara. Volem que intenteu mirar més enllà d’aquells objectes o peces que poques vegades observes més enllà de la seva
utilitat, i que mai no t’has parat
a pensar en el que en saps, de la
seva història.
No cal anar gaire lluny del Museu de la Pagesia per descobrir
que hi ha peces i objectes que
poden tenir un espai, ocupar un
petit racó en què poder-nos explicar els seus costums. Són objectes que també podríem trobar a
casa nostra i molt possiblement
a la resta de llars, però aquests,
per la seva antiguitat, poden
mostrar-nos una manera de viure

molt diferent de la nostra.
Alguns són interessants, d’altres sorprenents, però la gran
majoria podrien passar totalment
desapercebuts en un context
general, ja que malauradament
estem tan acostumats al seu ús
diari, que no els veuríem com res
que pogués tenir cap mena d’interès més enllà del seu ús quotidià. Sabem per a què serveixen,
per a què els usem, però potser
ens hem de parar a pensar més
enllà de la seva utilitat present,
i rumiar i imaginar qui utilitzava
aquella peça o objecte en concret i
quins costums hi havia al darrere.
Durant molts anys, han estat
amagats, quasi a les fosques,
sempre a una temperatura adient esperant tenir l’oportunitat

d’exposar-se, tímidament, un altre cop, sense cap intenció de tornar a tenir utilitat, sinó de tenir
la importància que es mereixen.
Sabem d’on vénen? Qui els ha
utilitzat? Qui els ha creat? Quina
família els usava?
Volem donar la benvinguda a
aquests objectes amb què seiem,
mengem, estudiem, escrivim,
guardem les coses, de valor o no,
i buscar-los aquells espais en què
no estiguin amagats i que puguin
mostrar la seva presència. Això
intentant sempre que es mantinguin en les millors condicions
possibles. No dubteu, trieu i remeneu perquè, potser ben aviat,
en podreu veure alguns en espais
d’ús habitual... Obrim la imaginació!

Telèfons d’interès
Serveis Municipals i Equipaments
Ajuntament
93 772 02 25
Policia Local
93 772 11 88
Recaptació i Gestió Tributària
93 472 91 01
Jutjat de Pau
93 772 10 16
Sales d’exposicions
93 772 36 98
Can Margarit
93 772 00 55
Benestar Social
93 772 00 55
Cultura
93 772 36 98
Ensenyament
93 771 17 24
Joventut
93 772 36 99
PIJ (Punt d’Informació Jove)
93 772 11 17
Consulta Jove
93 772 00 55
Illa Esportiva
93 772 23 90
Escola de Música
93 772 10 31
Biblioteca Josep Mateu i Miró
93 772 14 66
Museu de la Pagesia
93 772 26 22

Normalització Lingüística
93 772 38 80
CAAD (Atenció Animals Domèstics) 93 772 27 79
Borsa de Treball
93 772 38 78
Deixalleria
93 771 17 45
Punt Verd
93 771 11 60
CAP Castellbisbal
93 772 03 56

93 772 11 38
Altres Serveis
Emergències112
Mossos d’Esquadra
088
Guàrdia Civil
900 10 10 62
Aigües de Castellbisbal
93 772 02 84
(Avaries)
93 772 13 13
Fecsa - Enher
900 77 00 77
Correus
902 19 71 97

Transport
Servei de Grua (St. Andreu de la B.) 93 682 22 69
Autos Castellbisbal
93 772 00 08
Taxis
608 79 53 34 · 627 13 30 30

670 24 02 44 · 667 64 63 85
Renfe	
902 24 02 02
FGC
93 205 15 15
Aeroport del Prat
93 298 38 38
Port de Barcelona
93 306 88 00
Ambulàncies
Molins de Rei
93 668 18 18
Rubí
93 697 19 13
Farmàcies
Farmàcia Escudero
93 772 01 34
Farmàcia Castellana
93 772 31 40
Bombers
Martorell 93 775 14 14
Rubí 93 697 60 80
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ENTRE ELS DOCUMENTS DE L’ARXIU... | ISAAC ÁLVAREZ, SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL

Tarda de cine al
Cinema l’Aurora
Arxiu Municipal de Castellbisbal
Fons / col·lecció:

Ajuntament de Castellbisbal

Codi de referència: CAT AMCAS UD 47407
Nivell de descripció: Unitat Documental Composta
Títol:

Declaracions de projeccions
de pel·lícules al Cinema l’Aurora

Dates:

20 de març de 1954 – 31 de maig de 1974

Volum i suport:

1 dossier. Paper

Podeu consultar aquest i tots els documents difosos al web:
http://goo.gl/TN2Zpg π

L

a història del cinema a
Castellbisbal va íntimament lligada al cinema
L’Aurora. El bar L’Aurora
se situava al c. Pi i Margall, 5-7,
a La Barana, ocupant un edifici
construït entre els anys 1870 i
1890, en un punt que va ser un
espai de trobada per a diverses
generacions d’habitants de Castellbisbal, primer per haver acollit
el Café l’Agrícola, amb la seva coneguda societat coral, per haver
estat l’escola de noies i, en definitiva, pel Bar l’Aurora, que va estar
en funcionament fins als anys 90.
El Café l’Agrícola, en el moment de la popularització del
cinema com a forma d’oci per a
tothom, es va convertir, possiblement de forma rudimentària,
en un cinema. Tenim la constància documental que se n’hi varen
iniciar formalment les sessions el

primer festiu del mes d’octubre
de 1929. Varen tenir continuïtat
al llarg dels anys, tot i que se’n va
canviar el nom a l’inici de la dictadura franquista en dissoldre’s
la societat coral; va passar a ser
denominat L’Aurora. El trasllat de
les escoles que ocupaven part del
mateix edifici on hi havia la societat, a les actuals Escoles Velles,
va permetre, el 1963, ampliar la
sala de cinema, fent obres de reforma a la sala i a les escales d’accés; posteriorment, l’any 1964,
s’amplià la cabina de projecció.
L’activitat de cinema va funcionar fins a mitjan 1974, quan va
tancar, tot i que va continuar com
a bar.
En aquesta ocasió ens volem
centrar breument en les pel·
lícules que hi varen projectar. Una
ordre ministerial de l’11 d’agost
de 1953 obligava els cinemes a

la projecció d’un mínim de pel·
lícules espanyoles i que, mensualment, s’enviés a la delegació
provincial del Ministeri d’Informació i Turisme una relació de les
pel·lícules projectades. Aquests
llistats ens permeten conèixer
quines pel·lícules s’hi varen projectar i conèixer com funcionava
la distribució cinematogràfica a
l’època a pobles com el nostre.
Veiem, doncs, que les pel·lícules
estrangeres (sobretot, nordamericanes) arribaven, com a mínim, quatre anys després de l’estrena, i que les espanyoles, com
és el cas de “Calabuch”, de García
Berlanga, dos anys més tard que
s’estrenés.
Sens dubte, encara només coneixem pinzellades de la història
del cinema i l’oci a Castellbisbal,
que s’haurà d’aprofundir en recerques posteriors.

LLENGUA PROPIA, LLENGUA APROPIADA | MONTSE PALAU, SERVEI LOCAL DE CATALÀ

Majúscula?
Minúscula?

L

a majúscula inicial té com
a objectiu destacar les
paraules, remarcar-les.
La seva aplicació no és
pas arbitrària, està ben fixada
per la normativa. Això vol dir que
no podem posar majúscula quan
vulguem, sinó en els casos en
què està permès.
Aquí sota en trobareu un tastet, però tingueu en compte que
no hi haurà cap dels usos coneguts, sinó una selecció dels que
no se saben tant.
Escriurem amb majúscula:
• Els mots o sobrenoms: Manel Flabiolaire
• Els noms de les institucions: Ajuntament de Castellbisbal (però va en mi-

Servei Local
de Català
Revisió de textos
Assessorament lingüístic
Cursos de català

Atenció personalitzada directa a l’Ajuntament
per telèfon: 93 772 38 80
per fax: 93 772 13 07
per correu electrònic: catala@castellbisbal.cat
Horari d’atenció al públic:
dilluns i dimecres: de 12 a 14 hores
dimarts, dijous i divendres: de 10 a 13 hores

•
•
•

•
•

núscula quan n’aglutinem
més d’un: els ajuntaments
de Rubí i Castellbisbal)
Les festivitats: Nadal, Festa Major
Els fets històrics: la Guerra
Civil, el Sis d’Octubre
Els títols de llibres, de pel·
lícules, etc.: (només la primera) Mar i cel, El carrer
estret
Els edifici singulars: el Museu de la Pagesia
Les places o vies urbanes
que, per molt conegudes,
tenen categoria de nom de
lloc: la Plaça de l’Església

Escriurem amb minúscula:
• Els càrrecs: l’alcalde de Castellbisbal, el president de la

Generalitat
• Les divisions temporals: hivern, febrer, dissabte
• Els cicles educatius o les assignatures: preescolar, primària, matemàtiques, dret
penal
• El nom genèric de les places
o les vies urbanes: carrer
Major, avinguda Molins de
Rei
• L’article dels noms de lloc
catalans: el Papiol, l’Hospitalet
Si voleu saber-ne molt més
de majúscules i minúscules en
català, escriviu-me un correu a
castellbisbal@cpnl.cat i us enviaré una publicació en PDF que en
conté tots els detalls.
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ALTERNATIVA PER CASTELLBISBAL

Balanç de 100 dies

Alternativa per Castellbisbal
Web:
www.alternativa-castellbisbal.cat
a/e:
info@alternativa-castellbisbal.cat

ERC Castellbisbal
Web:
www.esquerra.cat/castellbisbal
Facebook:
www.facebook.com/ercastellbisbal.com
a/e:
ercastellbisbal@gmail.com

Joan Playà
Regidor

Susanna Solé
Portaveu
Regidora

Salvador Segura
Regidor

Enrico Martinelli
Regidor

CiU Castellbisbal
Web:
www.ciu.cat/castellbisbal
Facebook:
www.facebook.com/castellbisbal@Ciucastellbis

Ciutadans Castellbisbal
a/e:
castellbisbal@ciudadanos-cs.org
Facebook:
www.facebook.com/ciutadanscastellbisbal
Twitter:
@CsCastellbisbal

Fotografia d’un triomf

D

Joaquim Sardà
Regidor

PSC Castellbisbal
Web:
www.castellbisbal.socialistes.cat
a/e:
castellbisbal@socialistes.cat
Facebook:
facebook.com/PSCCastellbisbal
Twitter:
@Castellbisb_PSC

ERC CASTELLBISBAL

Melania Solís
Regidora

esprés dels primers 100 dies
del nou govern municipal,
format gràcies al pacte entre
Alternativa i ERC, és moment
de fer balanç de la feina feta per Alternativa.
Passat el període d’organització del
nou govern i d’adaptació a l’Ajuntament,
s’han definit els nous objectius i s’ha començat a treballar per assolir-los, posant
de manifest una nova manera de fer.
Una de les prioritats ha estat aplicar
una política d’austeritat al govern, amb
menys regidors amb dedicació exclusiva,
amb un estalvi de 55.000 € respecte el
cost de l’anterior govern municipal, incloent-hi els càrrecs de confiança.
Una altra prioritat d’Alternativa és
el finançament del material escolar de
tot l’alumnat d’educació obligatòria. Per
aquest curs, fruit de l’acord de govern
amb ERC, finançarem el material escolar
amb 50 € per alumne. Donades les diferències del cost del material escolar entre
els centres, amb aquesta decisió donem
un tracte equitatiu a totes les famílies i
respectem el màxim possible el compromís adquirit per Alternativa.
Ens hem posat a treballar per aconseguir recuperar el servei d’urgències
del CAP les 24 h al dia durant tot l’any.
Ja ens hem reunit amb responsables de
la Generalitat i del Consorci Sanitari de
Terrassa i hem manifestat clarament el
nostre objectiu en aquest àmbit, oferint
la col·laboració en tot allò que es pugui
traduir en una millora o ampliació dels
serveis sanitaris.
La crisi dels refugiats de Síria ens exigeix una resposta. En el Ple municipal
del 28 de setembre vam proposar i es va
aprovar, per unanimitat, enviar 15.000 €
d’ajut als refugiats al Fons Català de Cooperació, i una condemna de tot tipus de
violència que genera aquestes situacions.
Per altra banda, estem organitzant una
bossa de recursos de cara a la propera arribada de refugiats.
Des d’Alternativa donem suport al
procés que Catalunya viu com a nació,
ratificant el nostre compromís de govern
amb l’AMI i posant-nos a disposició del
nou Govern de Catalunya. Des del govern
municipal treballem i treballarem per donar resposta a les necessitats dels nostres
veïns i veïnes.

L
Toni Pons
Portaveu
Regidor

Sergi Bonilla
Regidor

M. Isabel Méndez
Regidora

es passades eleccions van ser una
fotografia de la realitat catalana,
un triomf de les forces independentistes que permetrà la construcció d’un nou estat, més digne, per a
tots els catalans.
Castellbisbal va ser un dels 910 municipis -de 948- on va guanyar Junts pel
Sí, amb 2.352 vots que, si hi sumem els
508 de la CUP, es demostra que des de
les eleccions municipals hi ha hagut un
augment significatiu d’independentistes.
Al Parlament de Catalunya hem passat de 14 diputats independentistes l’any
2010 a 24 diputats independentistes l’any
2012 i, amb les últimes eleccions aquest
proppassat 27S, 72 diputats independentistes: veient els atacs continus de l’Estat
espanyol i de la seva caverna mediàtica,
l’independentisme sense dubte continuarà creixent. La campanya de la por (únic
argument unionista) no ha funcionat, els
catalans ja hem dit prou de pertànyer a
un estat que diu que ens estima però que
només fa que maltractar-nos. Un estat
en què el poder judicial està polititzat i
imputa el nostre president per posar les
urnes el 9N, i on el seu presidente diu que
donarà suport a la seva inhabilitació...
Mentrestant, a Europa, ja parlen de venjança per part del Gobierno.
Al darrer Ple, des d’ERC vam presentar una moció conjunta (AxC, CiU,
ERC) d’urgència per posar l’Ajuntament
a disposició del president de la Generalitat per avançar cap a la independència.
Va ser aprovada pels sis regidors d’ AxC i
els tres d’ ERC; sense cap tipus de lògica,
els tercers signants de la moció s’hi van
abstenir.
Nosaltres ho tenim clar, som independentistes, amb totes les lletres i amb
totes les conseqüències, convençuts com
estem que la nostra causa és justa i democràtica. Construirem un país millor i per
a tothom, empesos per la força que ens
dóna la majoria absoluta independentista
a Catalunya.
Jordi Piera
President ERC Castellbisbal
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PSC CASTELLBISBAL

CIU CASTELLBISBAL
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CIUTADANS CASTELLBISBAL

CASTELLBISBAL

Estelades, sous a mida i Nou equip, nous
poca feina
projectes de futur

H

Dolors Conde
Regidora

Ana Belén
Gallego
Regidora

David Vidal
Portaveu
Regidor

Consol Benayas
Regidora

Alberto
Matallanas
Regidor

an passat els tres primers mesos del nou govern municipal
d’Alternativa-ICV i ERC durant els quals hem vist moltes banderes, poca feina i un muntatge de
sous a mida que mostren quines són les
prioritats de l’actual equip de govern.
El poble ha parlat a les urnes: el 58%
de la població està en contra de la independència, no obstant això, no volen escoltar el poble i ens han imposat una bandera com l’estelada, que no representa els
catalans i catalanes sinó una ideologia,
l’independentisme.
Certament aquesta acció, poc democràtica i menys respectuosa amb la diversitat ideològica del poble, podria ser esperable de ERC, el que més sorprèn és que
ho sigui d’Alternativa, que es va presentar
en coalició amb Iniciativa per Catalunya a
les eleccions amagant el seu independentisme per buscar el màxim rèdit electoral.
D’aquests 100 dies els veïns i veïnes
de Castellbisbal no recordaran cap acció
de govern i, si alguna mesura s’ha posat
en marxa, són ajudes o inversions que el
govern del PSC-CiU van deixar aprovades. Com per exemple: les ajudes a les famílies per material escolar, la coberta de
l’escola Els Arenys o les obres a la zona
del Canyet, que representarà una millora
important per a l’entorn. Pero en el que
sí han invertit el seu temps i que no han
fet públic, és en un sistema muntat per
adaptar els sous a les seves necessitats
individuals, demostrant la seva prioritat
dels interessos personals a la vocació pública que requereix el càrrec:
• L’alcalde i dos tinents d’alcalde, tres
dels quatre membres amb dedicació
exclusiva, cobren aquesta exclusivitat però tenen altres feines remunerades.
• A la 2a tinent d’alcalde se li ha transformat el sou en un sistema de dietes i indemnitzacions perquè no podia compatibilitzar legalment la seva
altra feina amb les seves funcions
del càrrec públic.
• L’única persona que té dedicació exclusiva correctament no té funcions
amb capacitat resolutiva i dependrà
incoherentment de la tinent d’alcalde que no té dedicació.
Aquests fets són legals i, de fet, ells
consideren que són “ètics i estètics”, però
no ho han fet públic. Ha de ser el lector
que és qui esta pagant els seus sous qui
ha de pensar si és ètic.
Com ha passat amb la Generalitat,
que ha desballestat l’estat del benestar,
amagat sota una gran estelada, en aquest
mandat sembla ser que ens espera de part
del nou govern (AC-ICV i ERC) molt parlar d’independència i poc preocupar-se
dels veïns i veïnes del poble.

C

Natàlia Boya
Portaveu
Regidora

Lourdes
Santiago
Regidora

omencem aquest nou mandat
des de l’oposició, som la Natàlia
i la Lourdes, dues regidores que
ens iniciem en la política amb
la il·lusió de treballar pel poble, des de la
proximitat, i obertes a qualsevol inquietud o suggeriments que ens vulgueu fer
arribar.
Formem equip amb la nova junta de
Convergència Castellbisbal, presidida per
la Gemma Margarit, militants, simpatitzants i tots aquells que volen treballar
pels nostres veïns i veïnes.
Per a nosaltres el més important és
Castellbisbal en tota la seva magnitud,
tant de les persones com des de l’entorn.
Poc a poc anirem definint les nostres línies d’actuació i treball pel nostre poble i
pel nostre país.
Som un partit de gent, d’homes i dones, que estima el seu país i amb vocació
de construir una societat nova des del
nostre municipi. Avui, estem compromesos amb el sosteniment de l’estat del benestar i el suport a les persones que més ho
necessiten; en l’aspecte nacional, tenim
el compromís irrenunciable que la gent
decideixi lliurement el seu futur.
Els nostres començaments han estat durs, ens hem vist immersos en una
campanya electoral totalment diferent,
pel seu caràcter plebiscitari i pel fet de
formar part d’una coalició política molt
plural, Junts pel Sí, que representa gairebé la meitat de la població de Catalunya.
El 27 de setembre ja és una data històrica,
amb uns resultats incomparables.
Tots els membres de Convergència de
Castellbisbal volem expressar el nostre
suport i solidaritat amb el president Artur
Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la
consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes per al procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del
9 de novembre de 2014. En un estat democràtic com aquest en què vivim, és un
contrasentit que es consideri delicte una
consulta que pretén conèixer l’opinió de
la ciutadania per exercir l’acció política.
Finalment volem agrair al govern actual, a la resta de partits del consistori i als
treballadors/es de l‘Ajuntament la bona
rebuda que hem tingut en aquests inicis.
Restem a disposició dels ciutadans de
Castellbisbal a la seu del carrer St. Marc.

Trabajamos por y para
Castellbisbal

A

Manuel Lora
Portaveu
Regidor

ntes que nada nuestro agradecimiento a todos los ciudadanos de Castellbisbal que nos
dieron su apoyo en las urnas,
el 25 de mayo, así mismo y en un concepto de mayor confianza el 27 de septiembre.
En esta etapa política que comenzamos en mayo en el Ayuntamiento con representación, hay un tema evidente y que
preocupa a la población de Castellbisbal
como es el tema de las esteladas y la independencia de Catalunya.
Tal como quedó constatado el 27S, es
un hecho que la población de Castellbisbal no está a favor de la independencia,
pero el equipo de gobierno parece no asumirlo y sigue en su cruzada en contra de
lo que ha expresado la población.
Nuestra postura es clara: queremos
una Catalunya mejor, pero dentro de
España, donde nuestros gobernantes se
dediquen a eso, a gobernar, y no ha despilfarrar el dinero en una causa que el pueblo ha manifestado en contra.
Desde nuestro grupo hemos solicitado en varias ocasiones que se respete la
ley de banderas, como la retirada de esa
imposición masiva de esteladas, haciendo
caso omiso el consistorio en contra de la
sensibilidad de la mayor parte de la población.
Después de estas últimas elecciones nuestro partido en Castellbisbal ha
crecido en afiliados y simpatizantes, lo
cual agradecemos, así mismo invitamos
a la población a que se sumen a nuestro
proyecto, limpio, regenerativo y sensato,
en el cual trabajamos para cambiar este
país.
En Castellbisbal estamos trabajando
con diversos colectivos, así como reuniones con las urbanizaciones, para saber
de primera mano y trabajar en los problemas reales que tiene el pueblo.
Apoyaremos al equipo de gobierno en
la reapertura del CAP, una carencia demasiado larga, trabajamos en seguridad
ciudadana pidiendo agentes cívicos y aumento de la Policía Local.
Y por supuesto estamos inmersos en
temes sociales, educación y desigualdades, así como el paro el cual una población con tantas empresas y tan poco apoyado por el nuevo equipo de gobierno.
¡Gracias por vuestra confianza!
Trabajamos por y para el pueblo.

