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Benvolgudes veïnes i veïns de 
Vallbona,

Us posem a les vostres mans el 2n 
butlletí municipal d'ençà que som a 
govern la CUP, Veïns amb Veu i el 
regidor no adscrit Jordi Rabell.
Aquest butlletí és un resum del que 
hem anat fent durant el 2020.
Un any difícil i que no oblidarem. 
Un any en què ens ha deixat molta 
gent a causa de la pandèmia i que 
també ha deixat una situació 
socioeconòmica molt difícil.
Moltes famílies han patit i pateixen 
les conseqüències de la pandèmia, 
és per això que com a govern ens 
reafirmem en fer polítiques 
d'esquerres, encarades a ajudar a 
qui més ho necessita i resoldre 
desigualtats socials en la mesura 
que podem.
Per això tenim molt clar que no 
venim simplement a gestionar el 
poble com s'ha fet durant molts 
anys: anar tirant amb el que hi 
havia i simplement maquillar el 
poble amb 4 floretes, uns bancs 
ben posats, acontentar 4 veïns i fer 
unes festes ben maques que cridin 
l'atenció tot per 4 vots; nosaltres a 
banda de gestionar el dia a dia, 
venim a fer canvis que no són 
populistes però sí justos.
Per això el que hem anat fent va 

per aquest camí: actualitzar les 
ordenances fiscals perquè qui 
menys tingui menys hagi de pagar i 
qui més tingui aporti més per tal 
que les arques municipals no es 
vegin afectades i cada any es 
puguin donar més serveis i de més 
qualitat; fer polítiques per solucio-
nar momentàniament la crisi a qui 
més ho ha necessitat: fracciona-
ments IBI, ajudes lloguers i factures 
subministraments, augment de la 
partida banc aliments, eliminar 
taxes terrasses a bar, complementar 
al 100% les beques menjador...,; 
fer polítiques mediambientals de 
canvi real, com fer l'estudi del nou 
model de recollida de residus per 
implementar en breu; fer polítiques 
d'igualtat i formació en la coeduca-
ció, etc.
La nostra intenció no era venir a 
ocupar una cadira i treure rèdit 
polític perquè avui som aquí 
nosaltres i demà hi seran uns altres, 
el què volem es deixar establertes 
polítiques socialment justes, 
mediambientalment ecològiques i 
igualitàries de gènere.
L'única voluntat és posar la vida de 
la gent de Vallbona al centre i 
ajudar a contribuir al fet que tothom 
tingui unes condicions de vida 
dignes: Sostre. Pa. Treball. Salut. 
Educació. Llibertat.

Salutació del Govern
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L‘Ajuntament ha renovat gran part 
dels llibres del racó de lectura de 
la llar d'infants municipal El 
Fangueig i n’ha adquirit d’altres 
per crear una biblioteca adreçada 
als usuaris de la piscina municipal 
durant l’estiu. 

Les compres s’han pogut dur a 
terme arran de la concessió a 
l’Ajuntament d’una subvenció de 
1.018 euros de la Diputació de 
Barcelona per a la compra de 
llibres en català per a edificis 
municipals.

uatre vallbonencs i vallbonenques van trobar feina, durant el 
2020, a través del servei Anoia Activa, que s’ofereix des del 
Consell Comarcal amb la col·laboració de l’Ajuntament. 

En total, es va atendre set persones, de les quals quatre, un 57%, es 
van incorporar al mercat laboral.
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RENOVEM ELS LLIBRES 
DE LA LLAR D’INFANTS I 
EN COMPREM PER A LA
BIBLIOTECA DE LA PISCINA

notícies

Q

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia s’ha compromès amb la via unilateral 
com a únic camí per assolir la independència de Catalunya. Ho va fer 
aprovant dilluns dia 25, amb els vots a favor dels grups municipals de 
la CUP i de Junts per Vallbona, i l’abstenció del d’ERC, una moció que 
van presentar per iniciativa ciutadana conjuntament 81 veïns del 
municipi.

VALLBONA ES COMPROMET 
AMB LA VIA UNILATERAL COM A ÚNIC CAMÍ PER 
ASSOLIR LA INDEPENDÈNCIA

QUATRE PERSONES VALLBONENQUES 
TROBEN FEINA A TRAVÉS DEL SERVEI 
ANOIA ACTIVA EL 2020

Anoia Activa és un projecte emmarcat dins de la subvenció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, “Treball a les 7 comarques”. Està impulsat pel Consell Comarcal de l’Anoia i 
l’Ajuntament d’Igualada. El seu objectiu principal és dinamitzar el territori i reduir la crisi 
d’ocupació i millorar la competitivitat de les empreses, mitjançant la cooperació amb 
diverses entitats socioeconòmiques de la comarca, ajuntaments i teixit empresarial. El 
projecte ofereix serveis orientats a les empreses i a les persones.
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Vallbona rebrà una subvenció del 
PUOSC, Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya, per a dur a terme 
diferents projectes de millora en el 
serveis públics. Concretament el 
consistori vallbonenc rebrà 
370.000€ per dur a terme 3 
projectes emmarcats dins dues 
línies de subvenció que donava el 
Pla d’Obres. 

Dins la línia 1 de subvencions per 
a inversions s’ha adjudicat 
subvenció per la millora, eficiència 
i sostenibilitat energètica dels 
edificis municipals de Vallbona: 
l’Ajuntament i l’escola i pel projecte 
de millora de l’espai del passeig 
del Mirador. En la línia 2, de 
subvencions per a acció territorial 
a municipis petits, el projecte pel 
que també s’ha concedit partida 
pressupostaria és per la millora 
serveis i accessibilitat al nucli de 
Vallbona. 

La seva execució és prevista al 
llarg del 2022.

L’AJUNTAMENT REP 
UNA SUBVENCIÓ DEL PUOSC 
DE 370.000€ PER 
MILLORAR ELS SERVEIS, 
L’ACCESSIBILITAT I 
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

PROMOCIÓ DEL COMERÇ LOCAL 
AMB UNA DIVERTIDA CAMPANYA DE NADAL 
AMB UN JOC DE CROMOS

'Ajuntament va engegar l’1 de desembre la campanya de 
Nadal de promoció del comerç local “Aquest Nadal fem 
VallbONona. FesON!”. Com cada any, l’objectiu era 

incentivar la compra de proximitat i ajudar als seus comerciants.

De l’1 al 21 de desembre els veïns i veïnes de Vallbona quan feien una 
compra als comerços adherits a la campanya rebien dos cromos per 
omplir un pòster del Nadal a Vallbona, que una vegada emplenat 
rebien a canvi una butlleta per a entrar en el sorteig d’una panera 
valorada en 400€ amb productes i serveis dels comerços participants.

L



L’Ajuntament ha atorgat aquest 
passat mes de desembre 
subvencions a dues famílies en 
situació de fragilitat, ja sigui per 
qüestions d’edat, salut, manca 
d’autonomia personal, discapacitat, 
dependència o en circumstàncies 
de vulnerabilitat per a l’arranjament 
dels respectius habitatges. Ha 
comptat amb un recurs de la 
Diputació de Barcelona de 5.628 
euros que ja s’havia demanat altres 
anys, però del qual fins ara no se 
n’havia pogut beneficiar cap família 
del municipi.

ES SUBVENCIONA 
L’ARRANJAMENT DELS 
HABITATGES DE DUES 
FAMÍLIES 
AMB PERSONES 
DE MOBILITAT REDUÏDA
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L'Ajuntament de Vallbona d'Anoia va idear un nou 
model de lliurament de carta als reis Mags d’Orient 
perquè els nens i nenes puguin fer arribar els seus 
desitjos a Ses Majestats. 
La iniciativa complia dos objectius; per una banda, 
que els nens i nenes del poble no es quedin sense la 
il·lusió d’escriure i fer arribar les seves cartes als Reis 

Mags, i per altra banda, incentivar la compra i les 
relacions amb el comerç de proximitat.
Així, l’Ajuntament va enviar una carta a tots els nens i 
nenes empadronats al municipi (de 0 a 12 anys) on 
se’ls indicava una relació de comerços on podien anar 
a buscar la seva carta dels Reis i un petit obsequi.

ELS NENS I NENES DE VALLBONA VAN RECOLLIR 
LA SEVA CARTA ALS REIS MAGS ALS COMERÇOS DEL POBLE

a situació sanitària va portar a Vallbona una cavalcada 
diferent. Així la comissió organitzadora dels Reis i 
l'Ajuntament van organitzar una arribada de Ses Majestats 

adaptada a les condicions que marcava el moment.

Melcior, Gaspar i Baltasar i la comitiva reial es van repartir en 4 
recorreguts per què tots els nens i nenes de Vallbona els poguessin 
saludar des de les finestres i balcons i donar-los així, la benvinguda 
des de casa. Les patgesses i patges al seu pas per les cases deixaven 
a l'entrada els paquets, els regals que els infants havien demanat.
La comitiva reial igual que l'any passat estava formada per patges i 
patgesses i seguint el moviment antiracista #Blackface, anaven 
pintats de fantasia eliminant el maquillatge teatral emprat per 
representar una persona negra. A més per primera vegada a Vallbona 
el rei Baltasar va ser un home negre, #Baltasardeveritat, símbol de la 
diversitat de la població.

ELS INFANTS DE VALLBONA SALUDEN 
DES DE CASA ELS REIS D’ORIENT

L



La Clavellina o Cylindropuntia Rosea (també Cylindropuntia Pallida) és 
una espècie de planta fanerògama de la família de les cactàcies. 
Aquesta planta està inclosa dins el catàleg d'espècies exòtiques 
invasores estatal, i davant la problemàtica que suposa, l'Ajuntament 

de Vallbona d'Anoia amb l'ajut de la Diputació de Barcelona va 
elaborar un informe tècnic sobre aquesta espècie i la seva 

incidència al municipi de Vallbona d'Anoia.

L’Ajuntament ha dut a terme les actuacions d'elimina-
ció d'aquesta espècie invasora, a diferents finques i 
zones del municipi. Aquestes actuacions es van 

finançar en part amb la subvenció del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i 

amb recursos propis de l'Ajuntament.
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L’Ajuntament i  Fundació Formació i 
Treball, van signar un conveni que 
ha permès instal·lar 1 nou 
contenidor de recollida de roba 
usada al municipi. 
El nou contenidor, de color taronja, 
està ubicat al carrer del Trull  i 
l’objectiu és fomentar les donacions 
de roba i facilitar la recollida. Es pot 
deixar tota mena de peces de roba, 
calçat i complements i també 
algunes peces de roba de la llar.
Al conjunt de Catalunya, es recullen 
13.376 tones de roba a l’any, 
un 3% del total dels 
residus. Així, la 
instal·lació d’aquest 
contenidor també 
pretén col·laborar en 
la prevenció de 
residus facilitant la 
correcta recollida 
selectiva de roba i calçat.

S’INSTAL·LA UN NOU 
CONTENIDOR DE RECOLLIDA 
DE ROBA USADA

L'AJUNTAMENT INICIA DIFERENTS ACTUACIONS 
PER L'ELIMINACIÓ D'UNA PLANTA INVASORA

avant les noves mesures preventives motivades per la COVID-19, 
que obliguen a tancar equipaments cívics i serveis de lleure 
infantil i juvenil, els i les professionals de joventut de la comarca 

de l’Anoia van sumar esforços per dur a terme una acció preventiva amb 
les persones joves dels diferents municipis de la comarca. 

Des d’una mirada no alliçonadora que té en compte les necessitats 
dels mateixos joves, l’equip comarcal entaula converses a peu de 
carrer per sensibilitzar sobre la importància del compliment de les 
mesures sanitàries, detectar aquells casos de vulnerabilitat en el que, 
pel nou context, alguns joves es troben immersos, així com també 
oferir un espai d’acompanyament i escolta activa davant la realitat 
actual. 

L’EQUIP TÈCNIC DE JOVENTUT RECORRE 
EL MUNICIPI PER PARLAR AMB ELS I LES JOVES

D



Vallbona va retre 
homenatge als 
ciutadans que van 
ser deportats als 
camps de 
concentració nazis i 

en concret ho fa al 
seu veí Domènec 

Ferrer Torrents, en 
representació de tots.

Dijous 15 d'octubre, coincidint amb el 80è aniversari 
de l'afusellament del president Lluís Companys, va 
tenir lloc davant de Can Saumell, on havia viscut el 
vallbonenc Domènec Ferrer Torrents, la col·locació 
d'un Stolpersteine, un tipus de llamborda gravada 
que recorda les persones deportades a camps nazis. 
Els alumnes de l'INS Vallbona d'Anoia, van ser els 
encarregats de col·locar el Stolpersteine, per 
simbolitzar els ciutadans del futur que s'encarregaran 
de seguir defensant la memòria històrica i 
democràtica.

L'endemà divendres 16, la sala Jaume Calveras va 
acollir la xerrada 'Els deportats catalans als camps 
nazis. La importància de mantenir viva la memòria 
històrica' i que va comptar amb les excel·lents 
intervencions de l'historiador local Jaume Borràs, 
l'historiador Antoni Dalmau i d'Enric Garriga Elias de 
l'Associació Mauthausen qui van explicar la història 
de Domènec Ferrer Torrents i la memòria històrica 
d'uns fets esfereïdors que la societat no ha d'oblidar 
mai perquè no tornin a passar.
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HOMENATGE ALS DEPORTATS VÍCTIMES DEL NAZISME

l passat mes de novembre va finalitzar 
l’arranjament del camí d’accés al nucli de Ca la 
Fou, que va projectar el govern anterior de 

l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia. Les obres han 
consistit en l’esplanat i compactat del ferm, al qual s’ha 
afegit material on ha calgut, un posterior anivellat, una 
capa de reg d’imprimació i pavimentat amb betum 
asfàltic en calent. 
El govern actual hauria preferit una solució diferent a 
l’asfaltat, com un paviment nou de tot-u i sorra 

premsada, però la subvenció de 48.724,93 euros que 
va concedir la Generalitat de Catalunya a aquest 
projecte estava lligada a la memòria que es va presentar 
el 2017. Per tirar endavant el projecte i no perdre 
aquesta aportació, l’Ajuntament va haver d’afegir 
1.172,59 euros, detallats als pressupostos del 2020, 
que es van aprovar sense cap vot en contra. Aturar les 
obres hauria suposat indemnitzar l’empresa 
adjudicatària amb gairebé 51.000 euros.

ACABADES LES OBRES D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE CA LA FOU 
DE VALLBONA D’ANOIA

E



L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia va 
modificar les ordenances fiscals del 
municipi per tal d’actualitzar-ne els preus 
però sobretot per regular les situacions de 
vulnerabilitat i per aconseguir que siguin 
més justes socialment i fiscalment més 
ecològiques. 

L’objectiu d’aquestes modificacions 
d’una banda són estimular els veïns 
de Vallbona perquè prenguin 
consciència de la importància 
d’apostar per energies renovables i no 
contaminants i de l’altra actualitzar 
coeficients i preus, acompanyant-los 
de mesures que ajudin les persones 
més desafavorides i amb situacions de 
vulnerabilitat. Per això fan una crida 
perquè les persones que més poden 
aportar que ho facin, i així intentar 
que ningú quedi enrere, sigui quina 
sigui la seva situació.
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arraques Go!, el joc de l’aplicatiu Natura Local, que promou 
rutes per les barraques de pedra seca i guanyar premis als 
comerços locals, va tornar amb una nova edició i més premis. 

Del 17 d'octubre al 6 de desembre es van poder descobrir aquestes 
construccions ubicades en diferents rutes que transcorren pels 
municipis de La Torre de Claramunt, Castellolí i Vallbona d’Anoia, 
alhora que es podia guanyar premis en restaurants, empreses d’oci, 
cases rurals, petits productors gastronòmics i comerços en general. El 
gran premi va ser un vol en globus per a 4 persones sortejat entre tots i 
totes els/les participants.

L'Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha editat un vídeo de promoció 
turística per posar en valor el seu patrimoni, la cultura i l'oferta turística. 

L'audiovisual convida al visitant a recórrer les antigues finques que 
amaguen part del patrimoni material i històric de Vallbona, com Cal 
Vallès, Cal Pons, Cal Mora o la Fonda Simón, i a fer-ho a través del 
recorregut ja marcat o amb les visites guiades que s’ofereixen cada 
quart diumenge de mes o amb els recents creats paquets turístics; 
tastar el “vi de mel”, Vallbona parada i fonda i Vallbona de cap a peus.
El vídeo es distribuirà i promocionarà a diferents canals com: xarxes 
socials, premsa i webs d’agents turístics i es pot veure al canal de 
YouTube de l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia. 

REEDITEM EL JOC DEL BARRAQUES GO! 
AMB MOLTS NOUS PREMIS DE LA MÀ 
DELS COMERÇOS LOCALS

B

S’ACTUALITZEN LES 
ORDENANCES FISCALS 
PERQUÈ SIGUIN MÉS JUSTES 
SOCIALMENT I FISCALMENT 
MÉS ECOLÒGIQUES

NOU VÍDEO DE PROMOCIÓ TURÍSTICA



L'Ajuntament va impulsar la campanya de promoció del comerç local 
“Vallbona Comerç, sempre al teu costat”. L’objectiu era incentivar la 
compra de proximitat i  ajudar als seus comerciants, un sector que ha 
demostrat ser clau durant el confinament. La campanya estava pensada 
per a promocionar el comerç alhora que introduïa elements de reciclat-
ge, ja que entre altres coses, obsequia amb bosses de cotó i cotes de 
malla per a la compra de fruita i verdura.
La campanya es va realitzar del 15 de setembre a l’11 d’octubre que va 
finalitzar amb el sorteig d’un talonari valorat en 200€ en compres als 
comerços de Vallbona.
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VALLBONA IMPULSA EL COMERÇ LOCAL 
AMB LA CAMPANYA “VALLBONA COMERÇ: 
SEMPRE AL TEU COSTAT”

es del mes de setembre el mercat municipal 
de Vallbona d’Anoia, que es fa els divendres 
de les 8 a les 14 h, es va traslladar dins de 

l’àmbit de la plaça de l’Església i del carrer Nou, del 
número 59 al 63. El mes de juliol passat el ple 

municipal va aprovar aquest canvi d’ubicació del 
mercat de venda no sedentària, amb l’objectiu de 
millorar el trànsit rodat de la ubicació anterior i 
situar-lo en una zona més cèntrica i més propera als 
comerços del municipi.

EL MERCAT DE VALLBONA ESTRENA AMB ÈXIT LA NOVA UBICACIÓ 

D



L’Ajuntament va realitzar les feines de 
manteniment de la franja perimetral 
de la urbanització Vallbonica, per 
deixar-la en condicions òptimes. La 
tasca d'eliminar la vegetació de la 
zona es va fer mitjançant la 
desbrossada mecànica.

El consistori vallbonenc recorda els 
veïns de la urbanització Vallbonica 
que tenen l'obligació de mantenir les 
parcel·les urbanes desbrossades i 
netes de restes de poda, d'arbustos i 
arbres. La responsabilitat de l'estat 
d'aquestes parcel·les és dels seus 
propietaris.

l nostre poble va estrenar a l’estiu tres propostes turístiques: “Vallbo-
na parada i fonda”, “L’or dolç de Vallbona” i “Vallbona de cap a 
peus”. Són tres paquets turístics per conèixer, amb reserva prèvia, 

Vallbona com mai abans s'havia vist i amplien el ventall de propostes iniciada 
amb la visita guiada regular que cada quart diumenge de mes ofereix Anoia 
Patrimoni. 

Amb les tres propostes es pot descobrir el passat hostaler i històric de la vila, 
tastar el “vi de mel”, autèntica aiguamel produït en terra d’antics d’apicultors, i 
descobrir la gastronomia del territori de la mà de restauradors locals. Amb la 
iniciativa cultural Anoia Patrimoni, la producció artesanal del celler D’melis i la 
gastronomia de la Fonda Saumell es tira endavant aquesta oferta que compta 
amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament. 

Les reserves es poden fer al mòbil 635 922 384 
o al correu info@anoiapatromini.cat. 

TRES PROPOSTES TURÍSTIQUES PER CONÈIXER EL 
PASSAT I TASTAR LA GASTRONOMIA DEL TERRITORI 

E

MANTENIMENT DE LA 
FRANJA PERIMETRAL 
DE VALLBONICA

El ple de l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia va aprovar 
d’una banda la verificació de la modificació del text 
refós que han fet els promotors del sector on s’ha 
d’ubicar el nou institut i l’ampliació de l’escola 
primària, que era un dels requisits que demanava 
Urbanisme per aprovar definitivament el pla parcial. 
Així, un cop sigui aprovada aquesta darrera 
modificació per part d’Urbanisme, es podrà fer 

l’aprovació definitiva del pla en seu de ple i finalment 
els promotors podran cedir els terrenys a l'Ajuntament, 
que serà qui els cedirà a la Generalitat per fer realitat el 
nou SES-CEIP. A partir d'aquí, el Departament 
d’Educació podrà començar a treballar amb el projecte 
de l'edifici i en un màxim de dos anys la zona haurà 
d'estar urbanitzada.

ES DESENCALLA EL PLA PARCIAL D'ORDENACIÓ PER REUBICAR 
L’INSTITUT I AMPLIAR L’ESCOLA
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notícies



L’Ajuntament va destinar 7.000 € per subvencionar les entitats del 
poble durant el 2020. Les sol·licituds es van poder presentar 
fins al 13 de juliol. Per optar-hi calia que l’associació 
estigués registrada al registre municipal d’entitats. 
Amb aquestes ajudes, l’administració local segueix 
apostant per donar suport a les activitats que s’organit-
zen des del teixit associatiu local, que fan més dinàmic 
el poble i que contribueixen a la seva identitat. 
A més de la subvenció, l'Ajuntament ofereix a les entitats 
el material, els espais i l’ajuda de personal municipal per tal 
que es puguin tirar endavant les seves propostes.

L’Ajuntament va fer una revisió i una posada al 
dia dels sis Desfibril·ladors Externs Automàtics 
(DEA) que hi ha en diferents punts del 
municipi. Aquest manteniment el va realitzar 
Cardiosos, empresa a la qual se li va atorgar la 
concessió que fins llavors tenia una altra.
A més d’aquesta intervenció de manteniment, 

la unitat que estava a l’interior del pavelló 
poliesportiu Antoni Casas Ferrer es 

va col·locar a la zona dels barris 
de la Pedrera i Vallbonica. 
El canvi de concessió a 
Cardiosos ha suposat la 
cobertura del manteniment 
de les sis unitats DEA per un 

import de 1.800 € anuals més 
IVA, 1.000 € menys que el cost 

de l’anterior concessió.

S’ESTRENA LA SENYALITZACIÓ DEL CAMÍ RAL

allbona d'Anoia va estrenar el mes de juny la senyalització rural 
del tram del camí Ral que l’unirà amb Masquefa. La nova 
intervenció per millorar i incrementar l'oci, el lleure i el turisme 

de l’entorn rural del municipi se suma a l'actuació de senyalització 
urbana de la ruta “Vallbona, parada i fonda”, inaugurada el gener. 

Aquest itinerari rural forma part del projecte del Consell Comarcal de 
l'Anoia per unir amb l'antic traçat del camí Ral les poblacions de Vallbona 
d’Anoia, Piera, els Hostalets de Pierola i Masquefa. En aquesta actuació 
es van col·locar diferents plafons i indicadors on s’hi troben elements 
d'orientació i identificació de les vies, i un plafó explicatiu sobre el camí 
Ral, a la sortida del poble. La ruta indica els llocs d'interès dels voltants de 
la vila i com moure’s, a peu o en bicicleta.

Amb aquesta intervenció es consolida el primer pas perquè, des de 
Vallbona, la prolongació del camí Ral enllaci, a través de vies rurals de la 
llera del riu Anoia, amb l'Eix de Ponent del Baix Llobregat.

V

L’Ajuntament ha destinat una partida de 
1.430 euros per complementar les beques 
que rebin els alumnes des del Consell 
Comarcal de l’Anoia. Aquestes beques 
comarcals en alguns casos no cobreixen el 
100 per cent del cost dels menjadors 
escolars al llarg del curs, cosa que suposa 
que les famílies que les rebin n’hagin 
d’assumir una part o prescindir del servei 
alguns dies.
Amb el suport de l’assistenta social, i amb 
especial atenció a les famílies amb pocs 
recursos, l’Ajuntament assumeix aquest 
cost restant perquè tots aquells que hagin 
rebut una beca menjador del Consell 
Comarcal tinguin cobert el total del servei 
durant tot el curs. 

L’AJUNTAMENT COMPLEMENTA 
LES BEQUES DEL CONSELL 
COMARCAL PER AL MENJADOR 
ESCOLARS
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REVISIÓ I POSADA AL DIA DELS 
DESFIBRIL·LADORS EXTERNS 
AUTOMÀTICS

L’AJUNTAMENT DESTINA 7.000 € 
PER SUBVENCIONAR LES ENTITATS LOCALS
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actuacions COVID-19

'Ajuntament va fer una crida a les veïnes i veïns del municipi 
amb l'objectiu de crear una bossa de voluntaris i voluntàries 
d'entre 18 i 50 anys per poder anar a comprar, fer encàrrecs, 

per aquells col·lectius més vulnerables als que se'ls recomanava que 
no surtin de casa a causa de la pandèmia.

Van ser prop d’una desena de voluntaris d’entre 18 i 50 anys que s’hi 
van adherir. 

L'AJUNTAMENT ACTIVA UN SERVEI 
DE VOLUNTARIAT PER AJUDAR ALS MÉS 
VULNERABLES DAVANT EL CORONAVIRUS

L

Com tantes celebracions que tenien lloc 
durant aquest any, les Festes del Roser, 
Sant Joan, la Festa Major, la Setmana de 
la Joventut i la Setmana Gent Gran s’han 
vist també afectades per la situació 
d’emergència sanitària a causa de la 
pandèmia del Covid-19. 

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia i les 
entitats organitzadores van decidir 
suspendre-les per les incerteses 
generades per la situació sanitària actual 
derivada de la pandèmia de la COVID-19 
per responsabilitat i per garantir la 
seguretat dels participants i del públic 
d’aquestes activitats.

L’Ajuntament va obrir una línia d’ajuts a la població per valor 
de 10.000 euros amb la que donar suport a les unitats 
familiars amb menys recursos i les que s’han vist afectades 
de forma directa per la situació provocada per l’emergència 
sanitària provocada per la COVID-19.
Els ajuts estaven pensats principalment, per a famílies amb 

infants a càrrec i també especialment, aquelles persones que 
han perdut la feina o estan subjectes a un Expedient de 
Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO). L’acció del consistori 
també contempla la situació d’aquells veïns i veïnes que no 
tinguin patrimoni, recursos suficients o ingressos.

VALLBONA SUSPÈN LES 
FESTES DEL ROSER, SANT 
JOAN, LA FESTA MAJOR I LA 
SETMANA DE LA JOVENTUT, 
SETMANA GENT GRAN  
ARRAN DE LA COVID-19

LÍNIA D’AJUTS PER A LES DESPESES DE L’HABITATGE



La piscina va obrir les portes del 29 de juny al 6 de setembre, però aquest 
estiu amb una sèrie de restriccions a causa de la pandèmia. Les limitacions 
van afectar aspectes com l’aforament, l’horari, la venda de les entrades o els 
usos dels espais comuns.

OBERTURA DE LA TEMPORADA DE PISCINA 
AMB RESTRICCIONS

13

actuacions COVID-19

L’AJUNTAMENT RELAXA EL PAGAMENT 
DE L’IBI AMB TRES FRACCIONS

n el marc de les mesures preses des de tots els àmbits de 
l’administració per fer front a l’emergència sanitària, 
l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia es va sumar a les actuacions 

modificant el calendari fiscal del municipi, per tal que de dosificar els 
tributs als quals els veïns i veïnes de Vallbona hauran de fer front al 
llarg dels propers mesos.

E

La visita guiada “Vallbona, 
parada i fonda” del juny va ser 
una mostra d’agraïment als veïns 
i veïnes professionals de la salut, 
treballadors essencials i 
voluntaris que des de Vallbona 
d’Anoia van estar a primera línia 
durant l’impacte de l’emergència 
sanitària, per aquest motiu, des 
del consistori se’ls va convidar a 
la visita guiada, la primera 
després del confinament. 

L’Ajuntament va voler donar les 
gràcies a tots els professionals 
que des dels diferents sectors 
essencials del poble van donar 
resposta i encara donen, a la 
crisi sanitària provocada per la 
COVID-19.

VALLBONA D’ANOIA 
CONVIDA ALS HEROIS I 
HEROÏNES DE LA VILA 
QUE HAN LLUITAT 
CONTRA LA COVID-19

BUTLLETÍ MUNICIPAL 02 - VALLBONA D’ANOIA 
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arranjaments i millores

L’Ajuntament va renovant les lluminàries  de diversos punts del municipi 
prosseguint amb el procés de reducció de consum elèctric en l'enllumenat 
públic

Per seguretat s'han col·locat pilones de ferro encastades, per millorar la 
seguretat dels vianants a l'entrada de la B224.

El pàrquing de l'escola més endreçat. Es va arranjar amb algunes millores com: tapar forats, anivellar i amb aportació de tot-u.
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arranjaments i millores

Enllestides les actuacions de millora als carrers Fonolleda, Soldó i Brugàs a 
Vallbonica. S'ha eliminat els sots i arranjat la calçada amb tot-u compactat

Enllestides les actuacions de millora als carrers Fonolleda, Soldó i Brugàs a Vallbonica. S'ha eliminat els sots i arranjat la calçada amb tot-u compactat
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arranjaments i millores

Finalitzades les obres d'enformigonat del nucli disseminat de la Fonolleda que millorarà la seguretat del trànsit rodat i la recollida d'aigües.
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arranjaments i millores

La Brigada municipal ha realitzat tasques de neteja i de millora en la jardineria de les instal·lacions del cementiri. També s’han fet millores com la col·locació 
d’unes baranes d'acer inoxidable per facilitar l’accessibilitat.



grups municipals
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El  2020 serà un any per no oblidar. 
Vam començar amb el temporal Glòria 
i les diverses destrosses materials que 
se’n van derivar. Al cap de poc, va 
colpejar-nos la pandèmia de la 
Covid-19, portant al nostre poble tota 
la seva virulència. 
En primer lloc, cal lamentar les 
pèrdues personals que hem sofert com 
a poble. Pèrdues que no s’haurien 
d’haver produït en un any normal. 

Amb l’extensió i durada de la 
pandèmia, estan patint 
econòmicament molts negocis que 
han vist com no poden treballar al 
màxim de les seves possibilitats. Per 
aquests negocis del nostre poble, 
també hauríem de tenir un record i 
donar-los el màxim suport possible. 
Amb el tancament d’empreses i 
diversos ERTOs, hi ha una pila de 
gent que pateix el desgavell de la 
Seguretat Social. Treballadores que 
no han cobrat els seus ERTOs, 
ERTOs prolongats en el temps o 
simplement que han estat 
acomiadades per les empreses. 

També volem reconèixer la feina de 
totes les treballadores sanitàries i 
essencials, que ho han donat tot i 
més per mantenir la vida. I que 
segueixen estant al peu del canó, 
sense el descans que es mereixen, 
perquè com a societat no ens falti de 
res. Per això creiem que els serveis 
públics ens salven la vida, i cal 
protegir-los de privatitzacions i 
retallades.  

Fins ara Vallbona era un dels 
municipis amb un MÉS BAIX NIVELL 
IMPOSITIU tant pel que fa a impostos 
com a taxes, per exemple l’IBI, les 
escombraries, etc.

L’Ajuntament de Vallbona no té cap 
crèdit bancari. No té deutes.

L’Ajuntament de Vallbona té 
estalviats més d’un milió  d’EUROS 
(1.000.000 €) 

A excepció d’un mandat, la gestió de 
l’ajuntament ha estat realitzada des de 
l’any 1983 per ajuntaments del PSC.

Ara ens plantegem:

Si la gestió econòmica del PSC, a més 
de convertir un dels pobles més 
endarrerits del nostre àmbit  en un 
dels que gaudeixen de més i millors 
serveis i fer-ho  amb un baix nivell 
impositiu,  ha generat un estalvi 
superior al pressupost ordinari 
municipal ...

Perquè l’actual govern municipal, 
sense haver fet cap mena d’inversió 
(l’asfalt  del camí a Ca la Fou és obra 
de la Generalitat) i en un moment tan 
delicat com el que vivim fa una pujada 
d’impostos i taxes argumentant que ho 
fa “per a equiparar el nivell impositiu al 
dels pobles veïns o pobles amb les 
mateixes característiques que 
Vallbona” ???  Mitiguen la decisió dient 
que a criteri dels serveis socials es 
podran fer retorns. Això ha estat 
sempre. 
Al govern del nostre ajuntament hi ha 
unionistes i independentistes. El que 
no hi ha són gestors.

Bon any 2021!
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FINS A REEIXIR, VALLBONA

Benvolguts veïns i veïnes,

Ens ha deixat molta gent, massa; Si 
ens llegeixes i has perdut algú, has de 
saber que no estàs sol o sola. Si has 
estat confinat o contagiat, agraïm el teu 
compromís quedant-se a casa i tallant 
els contagis. Si ets un afectat 
econòmic de la pandèmia, t’enviem tot 
l’escalf i fem una crida, de nou, al 
consum local, i al nostre Ajuntament a 
atendre les teves dificultats per tirar 
endavant. La nostra vacuna és el teu 
compromís, moltes gràcies! D'agrair 
també la tasca de professionals i 
voluntaris, posant-se en risc molts 
d’ells, i que lluiten per mitigar els 
efectes.

En l'àmbit municipal, malgrat la 
situació de greu crisi, la CUP segueix 
vetant el nostre espai i comet un error 
històric. Alhora, veiem amb 
preocupació que els regidors cupaires 
dediquin temps a la política de 
quadres i no al poble, tot apujant taxes 
i impostos quan no toca. Amb la crisi 
social i econòmica actual, convindria 
comptar amb un govern diferent de 
l’actual: D’Unitat, de tots i totes, per 
tothom, amb valentia per tirar 
endavant projectes integradors i 
transformadors.

Per últim, constatem que la ràtzia de 
l’Estat contra Catalunya està lluny de 
finalitzar i s’aguditza, mentre no som 
capaços de marcar una estratègia que 
ens permeti avançar. Instem al 
moviment a treballar per la nul·litat de 
les causes, per l’amnistia dels 
represaliats i reconèixer 
l’autodeterminació del nostre poble.

Sempre al vostre servei, Pere i Pau, 
regidors de Som Vallbona-JUNTS

VEÏNS AMB VEU
LA PANDÈMIA I LA GESTIÓ

Tots ho sabem! Tots ho estem patint! 
Tots estem amb un "ai" al cos que no 
ens deixa viure.., però la vida continua 
i la vida municipal no s'aliena al drama 
general, ni tampoc a seguir treballant 
pel municipi.
Aquest és el panorama en el qual ens 
trobem els membres dels òrgans 
municipals, que malgrat tot, la vida 
continua i hem d'anar fent front a les 
situacions que es presenten i continuar 
la marxa dels projectes endegats, 
encara que aquesta marxa vingui molt 
condicionada pels esdeveniments 
desgraciats derivats de la pandèmia.
Des de l'equip de govern municipal, 
continuem treballant i continuem 
impulsant els projectes amb la vista 
posada al demà.
Recentment s'han regulat i aprovat les 
mesures prèvies que ens hauran de 
servir per executar les obres que 
donaran una altra fisonomia a El Carol. 
Esperem i desitgem que la pròxima 
vegada que us informem, aquestes 
obres estiguin –com a mínim- ja en 
marxa.
També recentment, la col·laboració 
municipal, va ajudar a impulsar una 
nova vida a les instal·lacions de l'antiga 
fàbrica Saifor. Desitgem una llarga vida 
a la nova empresa que s'instal·la en 
aquests espais industrials i, no cal 
dir-ho, estem força esperançats al fet 
que aquesta nova etapa de les 
instal·lacions suposi nous llocs de 
treball pel nostre municipi.
Esperança i esforç! Això és el que hem 
de fer, i això és el que des del nostre 
grup municipal, estem compromesos a 
fer.

L'ANY DE LA PANDÈMIA, UN ANY 
PER DEMOSTRAR EL MILLOR

Aquest 2020 ha sigut un any molt 
estrany, dur i difícil. Primer el temporal 
Glòria, i després la pandèmia del 
coronavirus han posat a prova la nostra 
vida, la societat i el nostre poble. Però, 
tot i les dificultats, hem demostrat que, 
com a societat, tambésom capaços del 
millor. Veure la xarxa de solidaritat de 
Vallbona, amb gent cosint mascaretes, 
i gent ajudant a qui no té ningú a 
Vallbona, per anar a comprar, 
demostren que tenim un poble del 
qual ens hem de sentor orgullosos.

I orgullós, particularment, em sento 
d'haver pogut tirar endavant, tot i les 
dificultats, el projecte de 
l'stolpersteine, defensar des de les 
institucions la defensa de la memòria 
històrica, i dela lluita contra el feixisme 
és un honor que m'omple d'alegria i 
dóna més sentit a la tasca de regidor. 

No em puc deixar de felicitar, agraïr tot 
l'esforç que van fer totes les persones 
que van ajudar a la celebració de la 
cavalcada de reis, i van fer que, un any 
més, fos un èxit.I un èxit doble, en un 
any com aquest, amb totesles 
dificultats afegides de la pandèmia i la 
incertesa dels temps que vivim. 

Amb totes aquestes actituds crec que 
ens hem d'agafar, les que ens porten a 
fer una societat més forta, cohesionada 
i millor. Esperem poder recollir, entre 
tots i totes, aquestes forces i energies 
per a construir una Vallbona més gran.
No vull acabar les línies sense donar 
les gràcies a tot el personal de 
l'Hospital d'Igualada per la seva tasca, 
feina i amabilitat en el seu tracte 
davant les malalties. Moltes gràcies de 
tot cor, sense vosaltres segur que 
aquest any hauria sigut molt diferent 
per a mi. Visca la sanitat pública i de 
qualitat!

 

JORDI RABELL
Regidor no adscrit



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.

Segueix-nos al canal de Telegram@vallbonadanoia

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.


