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Benvolgudes veïnes i veïns,

Teniu a les vostres mans el nou 
butlletí municipal, una eina de 
comunicació que ens permet 
donar-vos a conèixer l’actualitat del 
nostre municipi i que tindrà una 
periodicitat anual. Ens aquests fulls 
trobareu un recull d’aquelles 
actuacions més rellevants que es 
duen a terme al nostre poble amb 
l’objectiu de fer-nos la vida més 
agradable a totes i tots, des de 
petites obres i arranjaments fins a 
un resum de les activitats i actes 
culturals més destacats. També 
però, sapigueu que podeu seguir el 
dia a dia del nostre poble a través 
de les xarxes socials. Tant aquest 
butlletí, com les xarxes socials, com 
la web i altres eines de comunicació 
ens permeten practicar els criteris 
de transparència amb els quals 
estem totalment compromesos. En 
aquest sentit, estem treballant per 
oferir un estat de com es troben tots 
els nostres serveis i comptes en 
breu.
D’altra banda, vull aprofitar aquest 
espai per agrair-vos la confiança 
que vàreu fer en nosaltres en els 
darrers comicis del passat mes de 

maig. El nou govern hem adquirit el 
compromís amb moltes ganes i 
il·lusió. Tenim molts projectes 
engegats i treballarem per fer de 
Vallbona el municipi que tots i totes 
volem per viure. En aquest sentit, 
també us demanem la vostra 
col·laboració i fem una crida al 
civisme i al seguiment de les 
normes de convivència. Així ho 
trobareu en una secció que hem 
creat en aquest butlletí on denun-
ciem els actes vandàlics.  Cal 
prendre consciència i ser respec-
tuosos amb el nostre entorn tenint 
cura del mobiliari urbà i sent 
respectuosos amb els nostres veïns 
i veïnes. Està a les nostres mans 
tenir un poble amable, un lloc on 
ens agradi viure.
Finalment, dir-vos que estem a la 
vostra disposició. L’alcaldessa, 
regidors i regidores atendrem les 
vostres consultes i suggeriments 
amb molt d’interès. Fomentar la 
participació ciutadana és un altre 
dels nostres objectius. L’Ajuntament 
és la casa de tothom, les portes 
estan obertes. Volem construir el 
nostre poble tots i totes vosaltres.

Salutació 
de l’Alcaldessa
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El ple del passat 25 de novembre 
va votar per unanimitat la congela-
ció de les ordenances fiscals, això 
vol dir que un vallbonenc pagarà 
l'any que ve el mateix que aquest 
any en el rebut de l'IBI, el rebut 
d'impostos dels vehicles, de 
l'impost sobre construccions, de 
l'IAE i de les plusvàlues. Així es 
mantindran les mateixes taxes i 
preus públics del 2019. 
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'Ajuntament de 
Vallbona d'Anoia va 
proposar, en iniciar el

curs escolar 2019-2020, al 
Consell Comarcal de l'Anoia, 
ens responsable de la gestió 
del Transport Escolar Col·lec-
tiu, que l'autobús de la ruta 
de transport que porta els 
alumnes d'ESO que s'han de 
desplaçar obligatòriament del 
seu municipi a Vallbona, de 
tornada, servís per transpor-
tar els alumnes de Batxillerat 
de Vallbona d'Anoia, de 
Cabrera d'Anoia i de la Pobla 
de Claramunt fins a l'Institut 
Molí de la Vila de Capellades.
L’ens comarcal va veure amb 
bons ulls la proposta i van 
acordar fer una prova pilot. 
Un cop superada amb èxit la 
prova, la ruta ha passat a ser 
oficial. 
Així, des de l’inici de curs 
que es realitza aquest nou 
servei, que ha estat molt ben 
acollit per les famílies i ja hi 
han introduït millores com els 
espais d’espera del alumnes. 

ES CONGELEN LES 
ORDENANCES FISCALS

notícies

LEls alumnes de 
Batxillerat 

aprofiten el 
transport 

escolar 
obligatori dels 

d'ESO per 
desplaçar-se al 

seu centre

E l municipi es va sumar aquest any a la campanya #Blackface, 
moviment que criminalitza el maquillatge teatral emprat per 
representar una persona negra africana. Així, l’ajuntament va 

apostar per eliminar aquesta pràctica i els patges i patgesses que van 
sortir a la rua de la Nit de Reis van anar pintats igual que ho van fer el 
dia 27 en l’acte de lliurament de les cartes reials al patge Faruk.

D’una banda, Vallbona es sumava així al moviment antiracista #Black-
face, junt amb la campanya #Baltasardeveritat i  així eliminar, qualsevol 
element de caire discriminatori de la festa sense perdre el caràcter 
màgic de la Nit de Reis.

L'Ajuntament de 
Vallbona d'Anoia, 
Vallbona Comerç i la 
Diputació de Barcelona 
van organitzar la campanya 
'Compra, rasca i Bon Nadal' entre 
tothom que comprés als comerços 
del municipi adherits a la 
campanya. Així, rebien una 
butlleta per rascar i si tenien sort, 
els apareixia un premi, que podia 
ser un descompte o regals 
sorpresa. També hi podia 
aparèixer el missatge 'Bon Nadal' 
per a participar en un sorteig. El 
guanyador, es va endur una capsa 
regal valorada en 100 euros. En 
total, van ser de 350 regals a vuit 
establiments del municipi.

CAMPANYA DE NADAL 
DE PROMOCIÓ DEL 
COMERÇ LOCAL

Campanya

 #Blackface



el 19 d’octubre i fins al 17 de novembre es va obrir una nova 
edició de Barraques Go! el concurs per descobrir el paisatge 
agrícola de la comarca de l’Anoia, caçar barraques de pedra

seca i guanyar premis per a tota la família.

Igual que en la passada edició, el concurs tenia lloc als entorns de 
Castellolí, Vallbona d’Anoia i la Torre de Claramunt, tres municipis 
situats al sud de la comarca de l’Anoia, a menys d’una hora en cotxe 
de Barcelona. El premi 
guanyador era un vol en 
globus per a 4 persones 
amb Globus Kon-Tiki (a la 
foto pots veure’s els 
guanyadors amb els 
alcaldes de La Torre de 
Claramunt, Castellolí i el 
conseller de Turisme del 
consell comarcal). Entre 
tots els participants es van sortejar més de 500 obsequis com estades 
en cases rurals, àpats gastronòmics en restaurants de la zona, visites a 
cellers i productes artesanals del comerç local.

El projecte està impulsat pel Consell Comarcal de l’Anoia, els ajunta-
ments de Castellolí, Vallbona d’Anoia i La Torre de Claramunt i compta 
amb el suport de la Diputació de Barcelona.
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BORSA DE TREBALL 
PER PERSONAL DE NETEJA 
I PEÓ DE BRIGADA

VALLBONA D’ANOIA, LA TORRE DE CLARAMUNT, 
I CASTELLOLÍ REEDITEN BARRAQUES GO! 

L’Ajuntament de Vallbona va obrir un procés selectiu per formar part de 
dues borses de treball per ocupar possibles llocs de treball al municipi. 
Es buscaven perfils de peó de brigada i de personal de neteja. L'objec-
tiu era disposar d'una xarxa de treballadors per tal de fer front a les 
necessitats de contractacions temporals del consistori gràcies als Plans 
Locals d’Ocupació 2020 finançats per la Diputació de Barcelona a 
través del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2020”. 

Del diumenge 15 de setembre fins 
al diumenge 22, Vallbona d’Anoia 
va posar al centre de la seva 
activitat cultural, el col·lectiu de 
gent gran de la vila, de la mà del 
Casal de la Gent Gran de Vallbona 
d’Anoia. Vuit dies d’activitats que 
van començar amb el Concert 
inaugural de la setmana, amb 
l’actuació de la Coral Ara i Aquí a 
la Sala Polivalent. 

Entre les nombroses activitats 
culturals, enguany es va programar 
per a la sortida a Barcelona, una 
visita guiada al Gran Teatre del 
Liceu. També hi va haver la 
presentació per part del periodista 
de La Vanguardia Jordi Collell del 
seu llibre “Joc d’Oficis”, una 
exposició sobre els “Oficis i records 
perduts de Vallbona”, la projecció 
del western “El hombre que mató a 
Liberty Valance”, la xerrada 
preventiva “Consells de seguretat 
per a la gent gran”, paella al 
restaurant “Cal Saumell”, bingo, 
teatre amb l’obra “Amor i glòria”, la 
tradicional missa de la gent gran, i 
per tancar La Setmana de la Gent 
Gran va acabar amb un dinar ofert 
per l’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia.

ÈXIT DE LA 34ª SETMANA
DE LA GENT GRAN

notícies
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L
L’ARXIU MUNICIPAL REP UNA DONACIÓ 
DE DELFÍ FARRÉS VALLÈS

Organitzada per Jovent de Vallbona amb la col·laboració de l'Ajunta-
ment de Vallbona, INAC i totes les entitats del municipi, la Setma-
na de la Joventut va començar el 23 de juliol i va acabar el 3 
d'agost, amb totes les activitats centralitzades a la plaça de l'Esglé-
sia. Hi va haver una festa de disfresses per a totes les edats, un 
sopar popular amb música en directe, amb Carlos Gómez i Ricard 
Llorca, inflables, xocolatada, pòquer i mojitos, bingo popular, festa 
de la cervesa amb música en directe i djs i el final el va posar la 
celebració del 54è Festival de l'Anoia.

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia 
va signar un conveni de col·labo-
ració amb l’entitat Canigat per 
intentar controlar i reduir el 
nombre de gats del municipi 
amb l’objectiu d’aconseguir 
un tracte adequat i una 
millor gestió en l’assistència 
dels animals perduts o 
abandonats en la via pública. 
Així va ser l’any passat i aquest 
any estem treballant per renovar 
el conveni.

Canigat s’ocupa de la gestió i 
control de les colònies de gats del 
municipi de Vallbona d’Anoia. El 
control poblacional es fa a través 
de la reestructuració, ordenació i 
manteniment de colònies contro-
lades de gats. Es promou, però, 
l’adopció dels gats acabats 
d’abandonar, les cries i, en 
general, tots els gats susceptibles 
de ser socialitzats. Canigat porta 
un registre de tots els animals de 
les colònies i s’indica quins 
tractaments han rebut, si estan 
esterilitzats o si s’han hagut 
d’eutanasiar.

CONVENI AMB CANIGAT 
PEL CONTROL DE 
LES COLÒNIES DE GATS

’Ajuntament de Vallbona va rebre un nou fons documental 
d’origen privat que ha passat a formar part de l’Arxiu Municipal. 
Es tracta d’una donació de Delfí Farrés Vallès que recull bona

part de la trajectòria del seu pare, un gran impulsor cultural i del teatre 
a Vallbona. 

La documentació, que abasta una cronologia de 1911 a 1976, recull 
les activitats de diversos membres de la família Farrés Sabaté. Entre els 
documents, hi ha testimonis d’Aigües del Carol i el cinema de Vallbona 
d’Anoia. També inclou les recerques de Jaume Farrés Sabaté sobre la 
Festa del Roser i la seva activitat literària. Com a curiositat destaca 
unes plaques de vidre amb publicitat que es posaven al cinema, uns 

exemplars del Butlletí de la parròquia de Sant 
Bartomeu de Vallbona dels anys 1913 i 1916 

i una còpia dels Estatuts i el Reglament 
de la Societat Recreativa Renovació 

Vallbonense de 1921 i 1933. 

L’Ajuntament fa una crida als 
ciutadans a contribuir a l'arxiu 
municipal amb fotografies o 
documents relacionats amb el 
municipi per ajudar a mantenir i 

conservar la memòria col·lectiva.

SETMANA DE LA JOVENTUT

notícies
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allbona té història i volem que 
es conegui! A través del 
projecte 
“Vallbona, Parada i Fonda” 

volem promocionar el turisme a casa 
nostra, una oportunitat per posar en 
valor el nostre patrimoni i a la mateixa 
vegada, atreure visitants al nostre 
municpi.

Així, des del març de l’any passat, 
vam engegar a través del Consell 
Comarcal de l’Anoia, aquesta iniciati-
va que cada vegada va agafant més 
força amb la incorporació de nous 
serveis. La darrera novetat ha estat la 
senyalització del recorregut amb 17 
faristols petits per a la identificació de 
les cases i punts d’interès, 2 faristols 
grans interpretatius i 1 tòtem 
introductori per a l’inici de la ruta 
situat davant de l'ajuntament.

La visita “Vallbona, parada i fonda” és 
un recorregut pels seus carrers per 
descobrir-ne els orígens medievals, la 
seva evolució moderna, amb artesans 
dedicats a la producció de vidre blau 
i, és clar, els diversos hostals i fondes 
que, des del segle XV i fins avui, 
esquitxen el seu traçat urbà.

I és que Vallbona d’Anoia controlava 
l’antic Camí Ral a l’època medieval, 
passar el riu Anoia en aquell punt del 
camí era una necessitat i també un 
risc, per l’abundància de bandolers. 
Vallbona va saber aprofitar aquestes 
circumstàncies i es va convertir en el 
refugi de molts viatgers com el Baró 

de Maldà o Gaspar de Jovellanos. 
Molts dels seus habitants van deixar 
la pagesia per convertir-se en hosta-
lers i així, a Vallbona era obligat fer 
parada i fonda. Els seus carrers i 
edificis del poble expliquen aquesta 
història que a molts sorprèn i sobretot 
de la qual se’n pot aprendre molt.
En els diferents punts es pot trobar 
informació relacionada amb l’antiga 
església de Sant Bartomeu del segle 
XII ja desapareguda, una placa que 
presenta l’església de Sant Bartomeu 
actual i una tercera que explica les 
tradicionals Festes del Roser celebra-
des al municipi.

La ruta indica també l' edifici del 
segle XIV de Cal Pere de la Costa i el 
casal d’estil gòtic de Cal Pons. Al llarg 
de l’itinerari es recullen tres testimo-
nis arquitectònics del segle XVI: Cal 
Vallès, Cal Sabaté i la casa de la 
família de vidriers de Cal Flo. També 
menestrals del vidre ho van ser els 
Tarafa, l'activitat dels quals es 
ressenya amb un faristol a Cal 
Pitxaró.

“Vallbona, parada i fonda” recull 
l'exemple noucentista de l’Estació de 
ferrocarril i altres de  modernistes, 
com ho són la casa d’estiueig Villa 
Maria Massagué Cal Bayona, la Torre 
Sant Joan Ca la Viuda i la casa Cal 
Simon Fonda Simon, la casa Creus i 
Can Carrión, el casal de la família 
Moragrega de Cal Miquelet Ca 
l’Americano o el casal semi-senyorial 
de Cal Mora Cal Raspall.

rep
or

tat
ge

El recorregut guiat per 
Anoia Patrimoni es 

podrà fer cada quart 
dissabte de mes a les 

12:00, té un preu 
d’un euro per a menors, 
quatre euros per adults i 

tres euros per a majors 
de 65 anys. 

Les reserves poden 
fer-se a través de l'email 
info@anoiapatrimoni.cat 

o bé trucant al 
telèfon 635922384



El nou govern de l'Ajuntament de 
Vallbona vol apostar per un poble 
amb una mentalitat feminista que 
lluiti contra totes les violències 
masclistes presents. A falta 
d'elaborar una campanya comple-
ta que inclogui una part educativa, 
activitats de conscienciació amb la 
col·laboració dels centres educa-
tius, Vallbona va engegar una 
campanya coincidint amb l'inici de 
la Setmana de la Joventut i que es 
va allargar fins a finals d'estiu.

La campanya va comptar, d'una 
banda amb accions a les xarxes 
socials, amb la compartició de 
cartells amb missatges com 
“Estimo com vull” “si et dic sí, 
triem on; si et dic no, bona nit!”; 
un d'ells ja es va utilitzar durant les 
festes del Roser i l'altra es va 
fer expressament per a 
aquest estiu. 

També es van penjar 
els cartells a 
comerços del 
municipi, on també es 
van repartir adhesius 
cedits per la Diputació de 
Barcelona i polseres liles.

S’ha ampliat el servei de recollida de la fracció orgànica cap a Vallbo-
nica, amb 3 nous punts situats al carrer del Roser, al carrer de la 

Font del Magí i carrer de l'Alzinar.

Trobareu el contenidor marró al costat dels contenidors del 
rebuig, els verds que ja hi havia fins ara. La voluntat és 
seguir integrant Vallbonica en la trama urbana del poble.

Des del passat 22 de novembre l’Ajuntament ha posat en 
marxa la campanya de recollida de residus vegetals 2019 

posant a disposició dels veïns uns contenidors per a dipositar-hi 
residus vegetals procedents de la poda i neteja de jardins i patis dels 

veïns i veïnes de Vallbona.
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notícies

MÉS CONTENIDORS DE RECOLLIDA ORGÀNICA

mb l'objectiu de promoure una cultura més participativa al
municipi, des de l'ajuntament s'han fet dues jornades obertes
a tota la ciutadania “I tu, com vols que siguin les festes 

populars de Vallbona d'Anoia?”, han estat dues trobades per a la 
reflexió i el treball en equip entre administració, entitats i veïns del 
municipi per marcar el model de les festes populars del calendari 
festiu del 2020, així com fer una valoració del funcionament de 
l'espai entitats a través de propostes per millorar-ne el funcionament i 
la dinamització.

En la primera trobada es van tractar noves idees i propostes de 
millora per a les festes de Carnestoltes, Sant Jordi, la Castanyada, la 
celebració del Roser, la Festa Major, Sant Joan, la Diada de Catalun-
ya, la festa dels Reis i el Nadal. Després de debatre i valorar les idees 
sorgides dels grups de treball, durant la segona part de la primera 
jornada es van repensar alguns dels aspectes de l'espai entitats, com 
és la normativa actual, el manteniment o l'organització de l'equipa-
ment i es van recollir propostes de millora per a la gestió de l'espai 
municipal i la seva dinamització. La segona jornada de treball va 
servir per concretar aspectes sobre les tres primeres festes de l'any: 
carnestoltes, St. Jordi i Festes del Roser.

CAMPANYA PER UNES 
FESTES LLIURES DE 
VIOLÈNCIA MASCLISTA

VALLBONA D'ANOIA OBRE L'ORGANITZACIÓ 
DEL CALENDARI FESTIU A TOTA LA CIUTADANIA

A



E
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S’ha posat a disposició dels veïns i veïnes, 8 contenidors, situats 
a diferents punts del municipi, per facilitar l’abocament de 
residus vegetals. És permès abocar-hi tronc, branques i fulles i 
per optimitzar al màxim la capacitat dels contenidors, es demana 
llençar peces el més petit possible i exclusivament coses relacio-
nades amb la poda. Està prohibit abocar-hi terra, runa, rebuig 
alimentari, plàstic, vidres, paper. Aquests contenidors han estat 
del novembre fins al febrer.

CAMPANYA DE RESIDUS VEGETALS

ls alumnes de l'escola Josep Masclans i de l'Institut de 
Vallbona van fer una marxa pel poble contra el canvi 
climàtic. Van acabar a la plaça on van llegir un

 manifest fet per alguns alumnes de l'escola. D'aquesta 
manera es van sumar a la vaga convocada pel moviment 
Fridays for Future contra el canvi climàtic 

MARXA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

S’han incorporat 10 
nous contenidors de 
rebuig, alguns en 
substitució d’alguns 
trencats i altres s’han 
col·locat en nous 
punts. 

NOUS CONTENIDORS

Des de la regidoria de joventut de 
Vallbona d'Anoia i amb motiu del nou 
Pla Local de joventut que s’està 
elaborant, es fa una crida perquè els 
joves  diguin la seva i així recollir les 
seves necessitats. Per això, es 
demana als joves d’entre 12 i 35 anys 
que vulguin millorar el municipi que 
omplin l'enquesta que trobaran aquí: 
https://bit.ly/30LBTKx

ENQUESTA PER A JOVES

11 DE SETEMBRE

Per a commemorar la Diada 
de Catalunya es van organit-
zar diferents actes, entre ells, 
vam fer la tradicional pintada 
del mural al camp de futbol, la 
caminada amb la pujada a Les 
Banderes, un berenar popular, vam 
gaudir d’una exhibició dels Falcons de Vallbona 
d'Anoia, un sopar de germanor i un concert de la 
Fera Ferotge.
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obres i arranjaments

'Ajuntament de Vallbona d'Anoia aprofitant les vacances 
d'estiu per no interferir en l'activitat escolar va executar, 
donant així resposta a les demandes dels centres,

diferents millores que complementen les tasques de manteni-
ment que ja es fan durant el curs escolar.

La principal inversió es van centrar a remodelar els banys de 
l'edifici vell de l'escola Josep Masclans. Les obres han consistit 
a ampliar l'espai, es van fer nous envans, es van instal·lar nous 
aparells sanitaris (piques i vàters), nous revestiments ceràmics i 
nova il·luminació led. 

Les actuacions realitzades han tingut un cost de 20.000 € 
finançats íntegrament pel departament d'ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.

S’INVERTEIXEN 20.000 € EN ACTUACIONS 
DE MANTENIMENT I DE MILLORA A L’ESCOLA 

ALTRES 
ARRANJAMENTS

Reparació de la Font de la 
placeta de la llar d'infants 
després d’una avaria 
provocada per un petard 
per Sant Joan.

Renovació de la lluminària antiga per 
il·luminació LED.

Instal·lació d’aire condicionat a la sala del gimnàs, un dels projectes aprovats a través 
del procés de pressupostos participatius.

L

Actuacions de millora a 

la B-224.

Arranjament de camins després del 
temporal de pluges.

Treballs d'arranjament dels 
desperfectes del Glòria.

S’ha arrebossat i pintat la paret de l'Espai 
Jove.

S'han substituït 4 finestres de la llar d’infants amb nous materials i tancaments per la 
millora de l’eficiència energètica.
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crida al civisme

Arranjaments a les xapes i l’estructura de les rampes del 
skatepark.

Finalitzades les obres de reforç del talús del Passeig 
Mirador.

Arranjaments després del temporal de vent del 
novembre.

ESTIMEM AL NOSTRE POBLE

Per a contribuir en la millora de la qualitat de vida en el nostre municipi, 
compartim algunes de les normes bàsiques de convivència i denunciem els 
actes vandàlics que a vegades vivim i que us mostrem amb algunes 
fotografies.

Vallbona és casa nostra, el món és casa nostra! I 
com a tal l'hem de tractar, amb amor i respecte. 

Està a les nostres mans fer un món millor!

La base fonamental de la convivència, és el diàleg, el respecte 
mutu, la cordialitat, i la comprensió entre les persones.

Respecteu el mobiliari urbà, els parcs i els jardins.

No abandoneu mobles i altres objectes al carrer. Aviseu per a la 
seva recollida a l’Ajuntament.

Utilitzeu les papereres per llençar residus petits.

Porteu els gossos lligats i recolliu els seus residus. Tingueu-los 
identificats amb microxip.

No feu pintades als espais públics ni als privats.

Dipositeu les escombraries als contenidors adequats (paper, cartó, 
vidre, orgànica).

Respecteu el descans dels vostres veïns, especialment entre les 22 i 
les 8 hores.
 
No aboqueu aigües a la via pública, ni renteu o hi repareu vehicles. 

normes convivència
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la nostra escola

otes les comunitats de l’escola Josep 
Masclans, de Vallbona d'Anoia, hem 
volgut celebrar aquest dia compartint 

la tarda de dijous 30 realitzant diferents jocs per 
l'escola.

S'han format 10 grups amb alumnes de tots els 
cursos barrejats on els alumnes de 6è han estat 
els encarregats de fer-nos gaudir de l'activitat, ja 
que eren els responsables dels jocs que havien 
de fer la resta de companys/es.

Ha estat una estona divertida amb un bon motiu 
de celebració. En acabar entre els alumnes i els 
mestres hem format una rotllana per cantar la 
cançó "La festa de la pau" de la Dàmaris 
Gelabert.

El dia i la celebració han estat valorats molt 
possitivament per part de mestres i alumnes de 
l'escola, ja que la cultura de la pau i no violència 
formen part del tarannà del nostre centre.

Dijous 30 de gener és el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau. 
Se celebra en aquesta data perquè és quan va morir Mahatma Gandhi, un important líder 

polític que defensava la resistència pacífica davant la injustícia. 
“No hi ha camí per a la pau: la pau és el camí”, deia. 

CELEBREM EL DIA DE LA PAU

T



BIBLIOBUS
Els dimecres d'11h a 13.30 h 
davant l'escola Josep Masclans

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
Cada primer dimecres de mes previ avís a l’Ajuntament

SERVEI MUNICIPAL DE JOVENTUT
El servei de joventut s’ofereix a través de l'Espai Jove del Consell Comarcal amb atenció personal els 
dilluns de 16 h a 19 h a les oficines d’Igualada i/o demanant informació, escrivint al correu 
msoldan@anoiajove.cat, al 679964665, al whatsapp o Instagram. Un cop al mes s’organitza la 
comissió jove on el jovent dissenya i decideix quines activitats es volen fer.

L’Espai Jove desenvolupa diferents programes d’atenció juvenil a l’institut com és el cas del servei 
PIDCES que es fa a l'hora del pati o el projecte Altaveus on hi ha representants de cada curs i des 
d’on es treballa la difusió de les activitats dirigides als joves. Es programen tallers i xerrades per 
complementar la formació reglada que s'ofereix a l'institut.

LABORATECA
Servei d'orientació laboral per a la recerca de feina o millora d'ocupació (Servei Local d’Ocupació). 
La tècnica assessora de manera individualitzada a les persones participants per tal de donar suport 
en el procés de recerca de feina. També pot donar d’alta a la plataforma d’ofertes de feina de la 
XarxaXaloc. A més a més, es duen a terme accions per millorar en l’elaboració de currículum, cartes 
de presentació, recerca de feina per internet, entrevista de treball, etc.
L'atenció es fa els divendres al matí a l'ajuntament. La cita prèvia es pot demanar a través a l'ajunta-
ment o enviant un missatge de whatsapp al 679.964.682.

SERVEIS D’ATENCIÓ SOCIAL 
Servei per atendre les necessitats socials bàsiques de les persones, famílies i grups, sempre en un 
marc de respecte per la dignitat de les persones. Aquestes actuacions també contribueixen a la 
prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les persones en situació de 
risc social o exclusió. Les funcions principals dels equips tècnics que ofereixen aquest servei són les 
següents:

Oferir informació, orientació, assessorament, treball social comunitari, detecció, prevenció i 
tractament social i educatiu.

Fer propostes d’atenció a les persones i d’interès per a la comunitat, dissenyar programes 
d’actuacions socials i cooperar amb els altres serveis de la xarxa de benestar.

Conèixer els recursos i les prestacions socials existents i informar i ajudar en la gestió dels 
tràmits.

Educadora social: Glòria Claudio - Atenció al públic els dijous de 9 a 14 h
Treballadora social: Sílvia Quintana - Atenció al públic dels dijous de 9 a 14 h
Cal demanar cita prèvia a la recepció de l'Ajuntament

Segueix el nostre perfil i assabentat de tot el que passa al municipi.

Subscriu-te al nostre butlletí digital a través de la web de 
l’Ajuntament i rep per email les notícies més destacades.

Ens trobaràs a @ajvallbonadanoia.
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Benvolguts i benvolgudes veïnes de 
Vallbona, 

Ara fa poc més de 6 mesos ens vau 
donar majoritàriament el vostre suport i 
tot just passades les eleccions ens vam 
posar al capdavant de la nau de 
l'Ajuntament. Al llarg d'aquests 6 
primers mesos, hem negociat la 
conformació del govern, hem aprovat 
projectes heretats de l'anterior 
legislatura, hem aprovat els pressupos-
tos del 2019, etc, etc. Està clar que 
amb l'aritmètica que va sortir de les 
passades eleccions, si no haguéssim 
negociat i arribat a acords amb 
l'oposició, no ho hauríem pogut fer.

És d'agraïr l'actitud constructiva de 
quasi tots els grups de l'oposició. La 
nostra predisposició a dialogar i a 
pactar amb el màxim de suports, totes 
les accions que volem desenvolupar, 
creiem que és essencial per tal que les 
decisions presses siguin assumides i 
respectades per tothom.

Malauradament, també hem compro-
vat com algun grup municipal encara 
no ha assumit el seu rol d'oposició 
constructiva i ben al contrari que la 
majoria, segueix entestat en fer política 
de trinxera, buscant enfrontar els 
veïns, generant polèmiques interessa-
des i no aportant propostes realistes.

Des del govern, la CUP de Vallbona, 
seguirem amb els compromisos 
adquirits amb tots i totes vosaltres. 
Treballant i negociant per canviar 
l'estat de les coses. Som un poble 
valent i ho canviarem tot.

TREBALLANT PEL POBLE DES DE 
L’OPOSICIÓ

Els socialistes hem fet sempre unes 
llistes municipals per a governar el 
nostre poble.
De fet hem obtingut la confiança de 
gestionar l'Ajuntament en gairebé totes 
les eleccions.

Ara toca estar a l'oposició. Però és la 
nostra voluntat de govern la que no 
ens permet fer una oposició destructi-
va com les que hem patit en els 
nostres mandats. No se'ns pot titllar 
d'oposició  tova quan actuem de 
manera responsable. No n'hi ha prou 
amb criticar les mancances, les 
incongruències, la inactivitat o la mala 
gestió de l'equip de govern. S'ha de 
possibilitar la governabilitat del poble 
fent propostes alternatives. Fruit d'això 
la nostra intenció és arribar a pactes i 
possibilitar un pressupost municipal 
més coherent. 

Vàrem possibilitar l'aprovació del 
pressupost del 2019 i estem treballant 
el 2020. A mode d'exemple del nostre 
treball propositiu, pel que fa a les 
retribucions dels regidors, sobre la 
quantitat proposada pel govern en 
l’esborrany de pressupost, es va 
acordar una millor distribució de 
recursos. Per diferents raons el regidor 
no adscrit i el del grup Veïns amb veu 
no tenen sou, sinó compensació 
econòmica per assistència. La seva 
pretensió era de dos-cents euros per 
Junta de Govern (podrien ser quatre 
juntes mensuals) i s'ha acordat cent 
euros per Junta.

Com veieu, seguim corresponent la 
vostra confiança. 

BON ANY, VALLBONA! 

Han passat uns quants mesos des de les 
eleccions municipals i ja tenim distància per 
poder analitzar el que ha succeït durant 
aquest temps. En aquelles eleccions, el 
poble va atorgar un quàdruple empat de 
regidors per als principals partits, obligant 
així a tots els grups polítics a negociar i 
arribar a acords per poder formar un govern 
sòlid i amb força per encarar els projectes 
més importants que necessita aquest 
municipi, sense descuidar els petits 
problemes diaris.

Des del nostre grup, vam entendre que 
aquesta era l'oportunitat perfecte per 
pacificar el poble en termes polítics, 
aconseguint un equilibri de forces a partir 
d’un govern de màxims amb la coalició de 
tots els partits, atorgant l'alcaldia a la CUP 
com a força més votada, i deixant enrera 
personalismes i ressentiments enquistats 
que tant de mal ens estan fent.

Així ho vam transmetre a les diferents 
formacions, la majoria ho veien favorable 
excepte la principal, que ha preferit 
governar en minoria i amb feblesa, 
incorporant una formació controvertida, la 
de Veïns amb Veu, que té un número 1 que 
porta més de 40 anys barrejat en política i, 
per tant, és responsable també de 
l'herència actual que arrastrem en el poble, 
i que a més a més té un número 2 que és 
de dubtosa reputació ja que està condem-
nat en ferm per estafa i falsedat documental 
reiterada. També han preferit incorporar al 
govern el que fins a les eleccions va ser el 
cap de llista d'ERC, que va abandonar el 
partit de males maneres i sense donar cap 
més explicació al seu grup, un grup que va 
estar treballant per ell fins a l'últim minut i 
que el va recolzar fins que va donar aquest 
cop de porta.

Al desentendre's d’Esquerra i actuar com a 
regidor no escrit, va perdre la confiança del 
nostre grup, també perquè deixa a ERC en 
minoria amb només un regidor i no els dos 
que va aconseguir a les eleccions. Veient 
que no s'ha aconseguit ni tan sols plantejar 
una alternativa de govern que miri el futur 
més enllà d’on estem ara, i que miri més 
enllà de les disputes personals que obliga 
qualsevol càrrec polític, i quan a més a més 
han aparegut aquests nous esculls, per 
responsabilitat, el nostre grup no pot donar 
suport a aquesta formació de govern.

Esquerra no deixa els seus ideals i per 
coherència, seguim volent una Vallbona 
pròspera que pugui encarar tots els reptes 
que venen i, per tant, treballarem des de 
l’oposició de manera constructiva i també 
amb fermesa per assolir aquesta finalitat.
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Quàdruple empat a dos: és clar. La 
Vallbona més valenta va ser la que va 
dir-nos que ens entenguem, amb 
generositat sense renunciar a res ni 
ningú.

 Per això ens reafirmem en el nostre 
desig que Vallbona tingui el govern 
més majoritari i plural de la història. 
Demanem a qui regenta l’Alcaldia que 
eixampli mires per aconseguir el millor 
govern per Vallbona i que abandoni el 
veto i les dreceres fàcils. Sense pors, 
venim a treballar per Vallbona. El 
nostre objectiu són les persones i per 
elles treballem, proposant idees i 
projectes que facin avançar el nostre 
poble.
 
En Pere, en Pau, la Meritxell, en Roc, 
el Carles, la Roser, la Maribel, la Loly i 
el Paco són la representació viva i 
legítima del nostre municipi. Ho vam 
dir: només Junts, Som Vallbona.
 
I sí, hem xocat. I xocarem tantes 
vegades com faci falta perquè si bé 
som partidaris de la unitat també som 
partidaris de la diversitat i creiem que 
és bo el debat.
 
Per això som el partit amb més activitat 
als plens. Treballem i impulsem idees 
per fer del poble un lloc millor on viure. 
Un dels treballs més durs que hem 
tirat endavant és la Moció contra 
l’Antena de la Miranda -gràcies a 
Jèssica Hernández, biòloga de 
Vallbona- i just perquè va ser un treball 
tan dur ens va doldre tant que 
l’Alcaldessa vulnerés el dret del nostre 
grup a portar-ne al Ple el seu debat i 
votació. Hem iniciat un camí que ha de 
dur a la seva retirada, som-hi, doncs?
 
Tenim la convicció que el Síndic 
reconeixerà que ella va vulnerar els 
nostres Drets Civils i Polítics. Parlarem 
de vida i farem política!
 
Sense por al debat, seguim treballant 
per tu.

GRUP MUNICIPAL VEINS AMB VEU

Tot just hem deixat enrere l’any 2019 i ja 
estem encarant el 2020, reprenent les 
activitats i projectes que vam començar a 
posar en marxa el semestre anterior, 
coincidint amb l’inici de la nova legislatura.

Malgrat les dificultats heretades, damunt 
la taula tenim endegats i estem treballant 
amb projectes engrescadors com: 
Vallbonica, el pas a nivell, El Carol.......

El projecte de Vallbonica data de la 
dècada dels 90 i estem treballant per 
actualitzar-lo i posar-lo al dia, per tractar 
de canviar-li la cara a aquest barri del 
nostre municipi i millorar els seus serveis 
i per tant, la seva qualitat de vida.

En quant a El Carol, ja sabeu que – com 
el cas de Vallbonica – el projecte data 
dels 90 i lògicament s’han de fer uns 
treballs previs a l’execució del projecte. 
Tenim previst endegar en breu la licitació 
d’un primer lot del projecte.

Tanmateix, estem treballant amb el 
projecte de construcció d’un institut i 
estem molt propers a l’inici dels tràmits 
previs per a la presentació del P.O.U.M. 
del municipi.

Aquest es un nou any per a posar en 
marxa velles aspiracions dels veïns i 
veïnes de Vallbona, malgrat que la 
burocràcia es molt fetjuda i hem de tenir 
paciència, una mica mes de paciència.

Treballem amb dues vessants molt 
definides, d’una banda refer i actualitzar 
aquells projectes pendents d’executar 
d’interès pels veïns i veïnes del nostre 
municipi i d’altra banda, gestionar el dia 
a dia, on – inevitablement – es generen 
necessitats i situacions que han d’esser 
resoltes a curt termini.

Des d’aquest modest grup municipal, 
que – amb orgull – forma part del govern 
municipal, volem transmetre  a la 
ciutadania de Vallbona la tranquil·litat 
d’esser administrats per un equip que 
treballa dia a dia per a millorar la qualitat 
de vida dels Vallbonessos i Vallbonessas.

LA VALLBONA DEL FUTUR 
LA CANVIEM DES D'AVUI

Ja fa més de mig any que el nou govern 
de Vallbona ha començat a caminar, i 
només puc dir que estic molt satisfet de 
formar-ne part, i de treballar pel meu 
poble i per la meva gent, per tots 
vosaltres. Moltes coses van passar en 
pocs dies, massa coses, difícils d'assumir 
i assimilar.

Però la vida segueix, i ara ens toca mirar 
al futur, un futur en el que dedicarem 
tots els esforços i les ganes, per fer de 
Vallbona un poble millor. Tenim les bases 
per aquest futur, un entorn privilegiat, la 
natura ben aprop, que ens ha de 
permetre desenvolupar el potencial del 
nostre poble. Un entorn que ha de ser la 
base per fer que Vallbona sigui coneguda 
per tot allò que té de bo, i oblidar 
èpoques del passat recent que no ens 
han de fer sentir orgullosos, a ningú.

Tampoc ens podem oblidar del moment 
que vivim, i treballarem per a dignificar la 
memòria de la gent que va patir la tortura 
i la barbàrie de la repressió del passat, 
per poder construir un futur basat en el 
respecte, en la lluita contra la xenofòbia, 
el racisme i el populisme, que també els 
tenim al nostre poble. Perquè un poble 
que no oblida el seu passat és un poble 
preparat per lluitar contra certs discursos 
del present, que només busquen dividir i 
enrarir les nostres relacions com a veïns i 
veïnes.

Perquè el poble es mereix mirar al futur 
amb il·lusió, i amb les ganes que ens 
dóna saber que fem tot el que podem per 
els nostres veïns i veïnes, seguim.Espe-
rem donar el millor de nosaltres, per 
vosaltres.

 

JORDI RABELL
Regidor no adscrit



CUIDA’T !
PILATES
Lloc:  Gimnàs Piscina
Horari: Dimarts de 10:05 a 10:55h. 
 i de 21:00 a 21:50h. 
 Dimecres de 15:30 a 16:20h.
 Dijous de 21:00 a 21:50h.
Per inscripcions i més informació: 
Judith Gustems 648 784 181

CIRCUIT / TONO
Lloc:  Gimnàs Piscina
Horari:  Dilluns 18:15 a 19:05h.
Per inscripcions i més informació: 
Judith Gustems 648 784 181

GAC
Lloc:  Gimnàs Piscina
Horari:  Dilluns i divendres de 15:30 
 a 16:20h.
Per inscripcions i més informació: 
Judith Gustems 648 784 181

STEP / CROSSFIT
Lloc:  Gimnàs Piscina
Horari: Dimarts de 9:15 a 10:30h. 
 Dijous de 20:00 a 20:50h.
Per inscripcions i més informació:
Judith Gustems 648 784 181

HIPOPRESSIVES
Lloc:  Gimnàs Piscina
Horari: Dimarts de 19:15 a 20:00h.
Per inscripcions i més informació: 
Judith Gustems 648 784 181

SPINNING
Lloc:  Gimnàs Piscina
Horari: Dimarts de 20:00 a 20:50h. 
 Dimecres de 10.15 a 11:05h.
 Dijous de 19:00 a 19:45h.
Per inscripcions i més informació:
Judith Gustems 648 784 181

TAEKWONDO
Lloc:  Gimnàs Piscina
Horari:  Dimarts de 17:00 a 19:30h. 
 Divendres de 17:00 a 20:00h.
Per inscripcions i més informació: 
Ignacio Mena 615 560 203

PSICOMOTRICITAT
Lloc:  Gimnàs Pavelló
Horari:  Divendres de 17:00 a 18:00h. 
Per inscripcions i més informació: 
Omar Aboganem 635 190 435

TAICHI
Lloc:  Poliesportiu
Horari:  Dijous  de 19:00 a 20:30h.
Per inscripcions i més informació:
Lidia Terol 650 937 894

GIMNÀSTICA PER A GENT GRAN
Lloc:  Poliesportiu, sala miralls
Horari:  Dilluns, dimecres i divendres 
 De 18:00 a 19:00h.
Preu:  Gratuït
Per inscripcions i més informació:
Ajuntament 93 771 80 02

TALLER DE MEMÒRIA 
I MANDALES
Lloc:  Casal de la Gent Gran
Horari:  Dijous de 10:30 a 12:30h.
Preu:  Gratuït
Per inscripcions i més informació:
Ajuntament 93 771 80 02

BALLS DE SALÓ
Lloc:  Sala Jaume Calveras
Horari:  Dilluns 20:30 a 22:00h. 
 i Dissabte de 18:30 a 21:30h.
Per inscripcions i més informació:
Lourdes Ramírez 677 463 586

ASSAIG DE LA CORAL
Lloc:  Sala Jaume Calveras
Horari:  Dimecres de 21:00 a 22:30h.
Per inscripcions i més informació:
Esteve Martí 699 077 590

ASSAIG FALCONS DE VALLBONA 
D’ANOIA
Lloc:  Poliesportiu municipal
Horari:  Tots els divendres    
 a les 19:30h.
Per inscripcions i més informació:
Andrés Díaz 649 450 235

TALLERS
PUNTES DE COIXÍ
Lloc:  Casal de la Gent Gran
Horari:  Divendres de 15:00 a 18:00h.
Per inscripcions i més informació: 
Rosa Boj 649 326 176

MANUALITATS
Lloc:  Sala Manualitats 
 (Ajuntament)
Horari:  Dijous de 16:30 a 19:00h.
Per inscripcions i més informació:
Griselda Sabaté 616 80 44 56

MANUALITATS DE DECOUPAGE
Lloc:  C/ Pius XII nº27
Horari:  Dilluns i Dimecres de 16:00 
 a 20:00h.
Per inscripcions i més informació: 
Rosa Vilamajo 696 414 215

CURSOS INTENSIUS DE CERÀMICA
Lloc:  Sala Manualitats 
 (Ajuntament)
Horari:  Un dissabte al mes 
 (matí i tarda)
Per inscripcions i més informació:
Montse Senserrich 617 256 618

RESTAURACIÓ DE MOBLES
Lloc:  Sala Manualitats 
 (Ajuntament)
Horari:  Dijous de 17:00 a 19:00h.
 I de 19:00 a 21:00h.
Per inscripcions i més informació:
Paquita Izquierdo 676 445 166

PATCHWORK
Lloc:  Sala Manualitats 
 (Ajuntament)
Horari:  Dilluns 17:00 a 19:00h.
Per inscripcions i més informació:
Carme Torres 629 368 724

L’HORA DEL PUNT
Lloc:  Casal de la Gent Gran
Horari:  Dijous de 16 a 18h.
Per més informació:
anar directament al Casal els dijous 
a l’hora del punt.


