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editorial

Una vila com Piera requereix uns serveis generals suficients i de qualitat per 
a tots els seus habitants, i uns serveis d’atenció a les persones que permetin 
a les més afectades per la crisi i amb més risc d’exclusió social tirar endavant. 
És per aquest motiu que centrem els esforços en dos àmbits: el manteniment 
dels espais públics i la millora dels equipaments culturals, esportius, socials i, 
sobretot, educatius; i la coordinació dels serveis socials, formatius i d’ocupació 
per ajudar les persones en temes tan importants com l’alimentació, l’habitatge 
o la feina.

Tots aquests esforços necessiten d’un finançament adequat, que permeti 
aplicar polítiques útils que realment donin el benefici esperat a qui van dirigides. 
És un moment en què les administracions supramunicipals estan reduint de 
forma dràstica els seus pressupostos i, per tant, ajuntaments com el de Piera 
reben cada vegada menys recursos. D’altra banda, la recaptació per la via dels 
impostos gestionats pels ajuntaments també s’ha reduït de forma dràstica. 
Molts consistoris han optat per una pujada en les taxes o per reduir serveis o, 
fins i tot, deixar de prestar-los. 

A Piera, per contra, hem optat per incrementar les polítiques socials: més 
plans d’ocupació, més ajuts i prestacions socials, eficiència en el suport a 
les entitats, més programes al servei de l’educació... Ho hem fet a base de 
gestionar millor el nostre pressupost, d’aprofitar els recursos tant materials 
com humans de què disposa Piera i de coordinar tots els departaments amb 
l’objectiu de minimitzar els efectes de la crisi.

La nostra vila té un gran potencial, ho hem dit sempre. Tenim un teixit associatiu 
ric i molt actiu. Tenim barris amb gent que vetlla pels seus veïns i veïnes. 
I afegit a tot aquest potencial, posem a la disposició del tots els pierencs 
i pierenques l’esforç de l’Ajuntament perquè creiem que amb la suma de tots, 
Piera és imparable.

Bon estiu!

Jaume S. Guixà i Soteras

Alcalde de Piera
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-Tenint en compte que ERC ve d’una anterior 
legislatura amb la qual tenia com a company 
de viatge el PSC, quina valoració pot fer de 
la coalició ERC-CiU a l’equador del present 
mandat?
La valoració és molt positiva, puc dir que aquest 
tàndem és molt profitós per a la nostra vila, ens 
avenim molt. Quan em pregunten dic que estem molt 
contents, perquè a banda dels partits, els grups els 
formen persones i hi ha feeling entre els dos grups. 
Al principi de la coalició ja hi va haver molta connexió 
a l’hora de treballar, tant en els projectes iniciats 
com a l’hora d’abordar-ne de nous com el POUM, les 
inversions...

-Amb el pressupost propi tan limitat, quines 
són les obres més imminents de les quals 
podrà gaudir el vilatà?
Com que de diners hi ha els que hi ha, l’Ajuntament 
dedica els esforços a mantenir i a millorar les 
instal·lacions que ja tenim. Creiem que és prioritari 
el sanejament de les aigües brutes dels barris que 
no tenen clavegueres, i ja que no podem fer grans 
inversions, millorem el que hi ha: alguns exemples són 
la pista esportiva del costat del pavelló poliesportiu, 

com que aquest està ple de gom a gom 
i no tenim prou diners per fer-ne un de 
nou, hem decidit cobrir la pista que ja 
teníem i així també aconseguim l’objectiu 
de tenir totes les instal·lacions esportives 
agrupades.

Ja podem gaudir aquest estiu, de la 
millora de la Font del Prat, amb l’ampliació 
de la zona de pícnic i nova iluminària. 
L’acondicionament del pàrquing de la Bòbila 
per potenciar el comerç de la vila. Esmentar 
també la millora en la seguretat a l’entrada 
de Piera per la banda de Masquefa amb 
una nova rotonda, en pretenem fer un 
merescut homenatge al nostre campió, 
Toni Bou.

Espero també que, en breu, quedi acabada 
la depuradora de Can Bou, així com la 
depuradora del centre de Can Canals.

-Des que el seu grup és a l’Ajunta-
ment, dediquen els seus esforços 
a complir alguns dels objectius 
plantejats en el seu programa. 
Quins són? 
Bé, l’objectiu principal és canviar el poble 
i millorar els espais i les instal·lacions que 
ho permetin, segons els principis d’estèti-
ca i funcionalitat. Si apliquem aquesta filo-
sofia, els tres principals objectius que ens 

plantegem són: tirar endavant el pla de sanejament 
dels  barris, no pot ser que a aquestes alçades encara 
hi hagi barris que no tinguin clavegueram, aprovar de-
finitivament el POUM, que, per destaca alguna cosa, 
requalifica uns terrenys de Can Cairot perquè s’hi pu-
guin instal·lar noves indústries i protegeix molt el nos-
tre entorn natural com a patrimoni i riquesa que tenim. 
En tercer lloc, aconseguir una urbanitat amable, amb 
voreres més grans per a major comoditat i seguretat 
dels vianants, que alhora ajuden a donar una empen-
ta al comerç de 
proximitat. Per 
últim, continuar 
potenciant el 
nucli antic, ja 
es va iniciar 
aquesta apos-
ta rehabilitant 
l’edifici de Cal 
Guerin per des-
tinar-hi la Casa 
de la Vila l’any 
passat hi vam 
inaugurar les 

Jordi Madrid i Roca, 1r tinent d’alcalde i 
regidor de Serveis Territorials

coneguem millor...
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coneguem millor...

instal·lacions de Ca la Mestra i enguany estem pen-
dents de la remodelació del Teatre Foment i conversió 
a centre cultural que, juntament amb l’Escorxador, for-
men un quadrilàter ple de possibilitats per a la reacti-
vació d’aquesta zona.

Que Piera compti amb diferents equipaments públics 
ubicats en indrets diversos 
ajuda que el poble tingui una 
major connectivitat. A més, 
també vetllem per la mobilitat 
dels vehicles amb la zona blava i 
valorem totes les opcions per fer 
créixer el nombre d’aparcaments 
públics. 

-En aquesta línia, l’Ajunta-
ment ha apostat fermament 
per l’esport al municipi. 
I tant. Ja he dit abans que hem 
apostat per un nou pavelló, nascut 
d’una estructura ja existent, però 
també tenim una instal·lació 
que acull un gran nombre 
d’esportistes i usuaris de tot 
tipus, com és la piscina. Aquesta 
ja fa anys que té la coberta 
mòbil i des de l’Ajuntament hem 
valorat substituir-la per un altre 
tipus de tancament. A més, s’integraran les grades de 
l’exterior a la piscina i que, de moment, aquest estiu 
ja quedaran resguardades del sol amb una coberta 
provisional.

-En l’àmbit d’inversions, pot assenyalar 
alguna obra que no sigui per millorar un espai 
que ja tenim?

Sembla que, per fi, l’obra 
de condicionament del 
Camí Romeu és lliure 
de traves i aviat veurem 
remodelat aquest accés a 
tants barris del municipi. 
Aquesta obra permetrà 
connectar el nucli urbà 
de Piera amb un camí de 
vianants per accedir als 
barris de La Grua, Can 
Bonastre, Can Claramunt 
i Can Bou. Hi haurà un 

camí bici que els residents en aquests nuclis més 
apartats podran utilitzar per arribar al centre del poble. 
Serà un lloc de passeig diferenciat de la carretera, a la 
vegada que aprofitarem aquesta obra per fer una nova 
zona de picnic a l’inici d’aquest camí, al costat del parc 
de Sant Jordi.

Amb la mateixa línia de pensament, i en l’àmbit 
supramunicipal, també fem els deures amb les 
administracions que hi tenen competència, per 
aconseguir una millor connexió entre Els Hostalets de 
Pierola i Piera, amb l’objectiu de facilitar-ne l’accés per 
proximitat, i aconseguir una vila més activa i transitada 
amb més visitants i, de retruc, tenir repercussió en les 
vendes dels establiments comercials.

També voldria destacar les inversions que fem per al 
sanejament dels barris. El proper any, Can Bonastre 
es veurà molt beneficiat d’aquesta inversió, ja 

que l’Ajuntament assumeix la 
construcció de la depuradora que 
ha de recollir les aigües brutes 
del barri.

Una tercera inversió que ha de 
beneficiar el conjunt de la població 
pierenca és la construcció del nou 
CAP en un terreny del polígon 
industrial pròxim al nucli. L’obra 
ja compta amb un projecte i 
està pressupostada, també 
s’ha licitat per la Generalitat 
a l’empresa Cots i Claret i ara 
només falta la seva execució. Des 
de l’Ajuntament hem pressionat 
perquè es licités i s’adjudiqués 
com més aviat millor. Estem a 
l’espera que es comenci aquest 
nou edifici, que alliberarà les 
dependències del CAP de la 
Piereta en favor de l’Ajuntament.

-Què en pensa de la independència? 
Crec que tots saben el que en penso. A part dels 
motius culturals, històrics... des de ja fa molt de 
temps estem patint un ofec econòmic que ja no podem 
aguantar més. Si volem sortir d’aquesta situació 
asfixiant i dramàtica per a moltes famílies, a Catalunya 
només hi ha un camí: és la INDEPENDÈNCIA.
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d’interès ciutadà

Neteja viària
Darrerament ens estan arribant moltes queixes de vi-
latans sobre l’estat dels carrers i parcs, i no els falta 
raó.
L’Ajuntament disposa de tres carros de neteja que 
fan carrers i parcs, una màquina aspiradora, dues 
màquines escombradores, tres operaris fent el reforç 
en la neteja de parcs, dilluns, dijous i divendres. I un 
servei de recollida de trastam i la deixalleria.
Però, pel territori que tenim, això no és suficient, i en-
cara que no estigui bé dir-ho des d’aquest mitjà, ens 
hem d’aplicar la dita «No és més net qui més neteja 
sinó qui menys embruta», ja que, malauradament, tot 
just netegem que ja hi ha papers i plàstics per terra, 
quan no són excrements de gossos. Aquesta falta 
de civisme, ha arribat a l’extrem que hi ha qui deixa 
els excrements en presència nostra, quan estem tre-
ballant, i fins i tot, hem hagut d’aguantar veure com 
deixen que el gos es pixi a la roda del carro de neteja! 
I... Agradable no és. Estem per treballar, som els pri-
mers que volem veure Piera neta, però això no serà 
possible si el vilatà no hi posa res de la seva part. És 
la nostra feina i a tots ens agrada que aquesta sigui 
respectada.
Des del servei de neteja de la via pública continua-
rem netejant els carrers i parcs del nostre municipi, 
però hem de ser conscients que no podem arribar a 
tot arreu, i per tant tots tenim una coresponsabiltat 
pel bon estat dels carrers.
Per això volem apel·lar a la consciència dels ciuta-
dans, i en especial als propietaris de gossos, perquè 

siguin tan responsables als carrers com als seus do-
micilis. Per aconseguir que Piera estigui neta és fona-
mental la col·laboració dels ciutadans, per tant:

I, per descomptat, volem donar-vos les gràcies a tots 
els que ja ho esteu fent.

Servei de Neteja de la Via Pública
Brigada Municipal de Piera

Conveni per a la cessió d’un solar a 
l’Ajuntament de Piera

Com ja ha passat en diverses ocasions 
a voluntat d’algun pierenc, el senyor 
Teodoro Alentorn va cedir el passat 
18 d’abril un terreny a l’Ajuntament de 
Piera. Les característiques de la finca 
són un terreny o solar per edificar, 
d’uns cent mestres quadrats, ubicat a 
l’avinguda Montserrat.
Per tal de facilitar la millora de la 
circulació, així com incrementar el 
patrimoni públic de sòl, el Sr. Alentorn 
va donar la seva conformitat a la donació 
del referit solar. L’alcalde, Jaume S. 
Guixà, en la representació en què actua, 
accepta la donació, integrant la finca en 
el patrimoni municipal.

• utilitzeu les papereres,
• recolliu els excrements dels gossos,
•    no deixeu les bosses i/o cartrons al 

costat dels contenidors,
•  utilitzeu el servei de recollida de 

trastam i la deixalleria.
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d’interès ciutadà

82è aniversari de la proclamació de la II República

El passat 14 d’abril es va celebrar a Piera el 82è 
aniversari de la proclamació de la II República i, com 
cada any, la Plataforma per la República a Piera, 
amb el suport del grup municipal d’ICV-EUIA-E, 
va presentar una moció al Ple perquè el consistori 
participés en l’homenatge a la República, hissant la 
bandera republicana, i que va ser votada a favor per 
tots els grups, amb l’abstenció del PP i PxC.

La plaça de l’Ajuntament es va omplir de persones 
no solament de Piera, sinó també de Masquefa, els 
Hostalets de Pierola, Gelida o Terrassa, que van voler 
veure onejar la bandera republicana a dalt del pal i 
escoltar la lectura del manifest per homenatjar tots els 
que van lluitar per un estat laic, republicà i federal, que 
va morir el 1939 a mans del franquisme.

La plaça de Joan Orpí va acollir la celebració del 82è aniversari 
de la proclamació de la II República, amb la hissada de la bandera 
republicana i la lectura del manifest.

política

Segona edició del Mercat de la Fruita Dolça
El 16 de juny va començar a Piera la segona edició 
del Mercat de la Fruita Dolça, principalment amb 
préssecs de qualitat i producte autòcton cultivat a 
les vinyes dels pagesos pierencs. El mercat s’instal·la 
els diumenges d’estiu fins a setembre a la vorera 
del costat de la rotonda de la B-224 en direcció a 
Capellades, al costat de l’accés dret del polígon 
industrial. En total són 9 parades de productors 
locals les que es donen cita en 
aquesta ubicació.
Des de les regidories de 
Promoció Econòmica i Sanitat 
de l’Ajuntament s’aposta per 
aquest tipus de comerç amb 
l’objectiu principal de potenciar 
el mercat de la fruita dolça, 
això sí, amb una ubicació que 
la fa especial i molt visible per 
als qui arriben i se’n van de la 
nostra població.
La venda d’aquest producte 
compta amb l’organització d’activitats paral·leles, 
com maridatges, balls folklòrics, xerrades del CAP 
als esplais d’estiu per a la promoció del consum 
saludable de fruita dolça i explicació a càrrec d’algun 
dels pagesos sobre com es cultiva el préssec i quins 
usos se’n pot fer.
Els pagesos elaboradors d’aquest producte, amb 

denominació d’origen Penedès, el venen directament 
i acabat de collir de les seves terres, i el Mercat és 
el millor aparador per donar-se a conèixer.  L’alt valor 
qualitatiu del préssec de la Fortesa, amb denominació 
d’origen Penedès, és conseqüència de dos factors 
molt importants: es tracta d’un cultiu 100% de secà 
en un terreny argilós i molt calcari, característiques 
que fan que el fruit que se’n deriva tingui unes 

qualitats difícils de trobar en 
altres regions on el conreu del 
presseguer també és estès.
Si a aquests factors hi 
afegim el fet que el producte 
es cull en les condicions 
òpt imes  de  madurac ió , 
això fa que el préssec de la 
Fortesa sigui conegut per les 
seves excel·lents qualitats 
aromàtiques i gustatives. La 
collita comença a principi 
de juny i finalitza a mitjan 
setembre. La recol·lecció de 

préssec pot allargar-se durant tota la campanya, 
gràcies al reg de què disposa la zona.

A part de l’Ajuntament de Piera, donen suport a 
aquesta iniciativa la Diputació de Barcelona, el 
Consell Comarcal, les entitats ADV FORDAL Fruita 
Dolça i Producció Integrada.
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Actuacions de la Brigada Municipal
En aquest número destaquem algunes de les intervencions del personal de la 
brigada municipal que, com mostra el quadre explicatiu adjunt, es concentren als 
barris de Piera, així com la continuïtat en l’adequació de voreres, parcs i àrees de 
descans, zones verdes i d’estacionament, del principal nucli urbà.

obres i serveis

 Barana parc Can Canals

Mòduls i acondicionament exterior local 
social Vallbonica Font parc Av. de Barcelona

Desbrossament riera Can Canals.

Rebaix de voreres

Bancs pista Av. de Barcelona
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obres i serveis

Ja fa un temps que es va detectar un deteriorament 
de la creu de la plaça de la Creu, una qüestió de la 
qual els veïns ja havien alertat l’Ajuntament. Després 
de consultar amb diversos especialistes, incloent-hi 
l’autor dels dos plafons de la creu, el mestre ceramista 
Josep Mata, es va procedir a tallar i retirar la creu per 
fer-ne una nova reproducció.

Als anys vuitanta, la creu original va caure i el veïnat, 
per iniciativa popular, va demanar que se’n fes una de 
nova. En aquell moment es va buscar un picapedrer 

per a aquesta tasca i es van encarregar els motlles a 
l’esgrafiador Ferran Serra que, un cop enllestits, els 
va donar al mestre Mata perquè fes les imatges de 
les dues plaques de què consta la creu: una amb una 
marededéu i l’altra amb una imatge del Sant Crist de 
Piera.

La creu es retornarà a la plaça en el menor temps 
possible, atenent els laboriosos treballs de reproducció 
a què està sotmesa.

Monument històric
Reproducció de l’emblemàtica creu

Can Cairot Adequació de la nova ubicació de contenidors de recollida de residus.

Can Mata Arranjament del camí prolongació C/ Riu Ebre, que connecta Can Mata amb Castell de la 
Ventosa zona B, actuació que es complementarà amb la instal·lació de lluminàries.

Can Canals Barana al parc de Sant Joan Baptista com a mesura de protecció dels usuaris del parc.

Desbrossament de la riera.

Vallbonica Col·locació i condicionament de mòduls per a l’Associació de Veïns.

Can Mas Condicionament de l’illa a l’entrada de Can Mas i manteniment de la zona verda esportiva 
(pintar bancs i millora de l’enllumenat).

La Grua Col·locació de punts de llum a la pista polivalent.

Adequació de la zona verda de l’avinguda Montserrat.

Arranjament dels parcs Mar i Cel (canvi font), avinguda de Barcelona (canvi font), Isaac 
Berroya (arranjar la paret i la font i pintura de font, taules, fanals i bancs).

Pintura del pavelló.

Aparcament del Gall Mullat: arranjament del terreny que estava enfonsat i col·locació de 
la passera.

Millores al CAP (pati interior i tractament antilliscant del terra de l’entrada).

Col·locació de bancs al C/ Tarragona intersecció amb Balmes, al costat de la pista 
esportiva.

General Tractament del morrut de les palmeres i del mosquit tigre.

El divendres 15 de març es va retirar la creu del monument de la 
plaça del mateix nom, que estava esquerdada, perquè se’n pugui fer 
una reproducció. 

Piera
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La XXIV Fira del Sant Crist es va celebrar en un 
cap de setmana assolellat, el del 20 i 21 d’abril, i 
amb temperatures primaverals, cosa que va afavorir 
una gran afluència de públic i molta participació en 
les activitats programades. Una edició que va oferir 
els actes ja tradicionals i també novetats, com el 

canvi d’ubicació de la Fira d’Automoció al pati de la 
Parròquia, el tast de vins catalans, diverses i variades 
exposicions, l’Orquestrada a 3 bandes de l’Aula de 
Música i l’espectacle de Reugenio al Teatre Foment 
o una àmplia programació de tallers de manualitats i 
activitats lúdiques per als infants.

Al bon temps, bona fira

Actuació dels Falcons de Piera en la inauguració de la XXIV Fira del 
Sant Crist de Piera, a l’inici del recorregut, al carrer Piereta.

Els regidors del Consistori, acompanyats del campió del món de 
Trial Indoor i Outdoor, Toni Bou, a l’estand de l’ajuntament.

La Fira d’Automoció, amb la presència dels concessionaris locals, es 
va ubicar enguany al pati de la Parròquia de Piera.

Tast de vins catalans a la Fira, amb degustació de vins i presentació 
a càrrec d’enòlegs professionals.
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Exposició «Làmina a làmina», amb quadres fets per la pierenca Maria Codina, 

ubicada davant la residència Meritxell.Exposició de pintura de Pere Bosch i Morera, durant els dies de la 
Fira i les festes del Sant Crist.

Exposició de pintura abstracta, a càrrec de Rosa Miró Barnié, a la Sala d’Exposicions Municipal.

Exposició del XXXVIII Concurs de Dibuix, al Teatre Foment de Piera, 

a càrrec de l’Agrupació Sardanista de Piera.

Exposició d’eines de la pagesia al Celler de Pep, que va obrir les 

portes, com ja és habitual, els dos dies de la Fira.

Exposició de puntes de coixí, al Casal per a Joves i Grans, coincidint amb el 12è aniversari de les Puntaires de Piera.

Espectacle de contacontes, amb la Lali Rondalla, a l’escenari del 
carrer Piereta.

Concert-vermut del dissabte, des de l’escenari de la plaça del Peix 

i l’estand dels Diables de Piera, amb el grup local Kill Drake.

empresa i comerç
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Taller de bombolles de sabó gegants, a la zona infantil del 

carrer Piereta. L’àmplia proposta de tallers infantils durant els dies de la Fira al 

carrer Piereta, va proporcionar entreteniment i diversió als infants 

que hi van participar.

Exhibicions esportives de la Piscina de Piera, a l’escenari del 

carrer 11 de setembre.

El concert final de l’Orquestrada a 3 bandes, amb alumnes de les escoles de música de Capellades, els Hostalets i Piera, va omplir la sala del Teatre Foment de Piera.

Moment de l’entrega de premis al campió del XXXIV Campionat social de billar en la modalitat de partides mixtes, disputat al Casal per a Joves i Grans.

Espectacle d’animació infantil de les Pallasses Pallusses, 

a l’escenari infantil del carrer Piereta.

L’inflable del carrer de la Plaça, situat davant 

de Cal Biel, va oferir diversió i entreteniment als 

infants que van baixar a aquesta zona. Ludoteca situada al carrer de la Plaça, sota les voltes, amb activitats diverses dedicades a l’entreteniment.
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Els Falcons de Piera van tancar l’actuació del dissabte amb un espectacle al carrer de la Plaça.

empresa i comerç

Taller de forja ubicat al carrer de la Plaça, amb forjat de peces 
artesanals i oberts a la participació del públic.

La batucada dels Diables de Piera va recórrer tota la 

fira, amb música i ritme, i va finalitzar a la plaça del Peix.

Ball de capvespre, organitzat per l’Associació Cultural de la Gent Gran, al Casal per a Joves i Grans.

La Místing Band, un dels grups dels concerts de nit organitzats 
pels Diables de Piera.

VI Piera Motor Festival, al parc del Gall Mullat, amb estands, 

barbacoa i concerts.

Com ja és habitual per a la Fira, els col·laboradors i amics de Ràdio 

Piera ofereixen programes en directe des de l’estand de la ràdio.Lliurament dels premis TREC, a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb 

l’actuació del Combo Jove de música moderna.
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Animació a la Fira

El concert vermut de diumenge, des de l’escenari de 

la plaça del Peix, amb Laura Guarch i Muntmy Band.

15a Trobada d’intercanvi de plaques de cava, a la plaça Mar i Cel.

XIII Trobada d’intercanvi de sobres de sucre, organitzada per la 
Montse Núñez i el Jordi Escayol, al carrer Dr. Carles.

Grup de sevillanes El Amanecer de Piera, en l’actuació que van fer el diumenge de Fira des de l’escenari del carrer 11 de setembre.

VIII Torneig popular de tennis taula Sant Crist de Piera, a 

la Nau de Cal Sanahuja, organitzat pel Club Tennis Taula 

de Piera. Foto de grup dels participants al Torneig de Petanca de Can Claramunt.

La gimcana «De què vas?», organitzada per l’Associació Juvenil 83 

i mig, va passar per diferents punts del poble i va entretenir tothom.
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Piera té bastants locals buits situats, sobretot, al nucli 
antic de la vila. La reobertura de locals tancats és un 
pilar fonamental del redreçament de la zona històrica 
del nucli antic, que ha anat quedant deserta d’activitat 
comercial en els darrers anys. 

Dintre del projecte Treball als Barris, que Piera té 
concedit des del 2010, es vol afavorir la instal·lació 
de noves activitats adients a la zona: restauració, 
oci, activitats artesanals... Es tracta de promocionar 
i atreure activitat terciària al nucli antic de la vila. 
Fora d’aquesta àrea, però, també s’observa de forma 
més atenuada aquesta problemàtica. Per aquesta raó 
l’àmbit d’actuació d’aquest projecte és tot el municipi.

L’Ajuntament de Piera, dintre del marc de les accions 
XBMQ2012, va rebre un ajut per poder desenvolupar 

l’acció: Foment de l’ocupació dels locals comercials 
buits.

Durant el 2012 i els primers mesos del 2013, s’ha anat 
desenvolupant aquesta acció. S’ha contractat una 
empresa de noves tecnologies que ha desenvolupat 
una aplicació informàtica per poder fer difusió 
d’aquests establiments. El treball previ s’ha centrat 
en la definició de l’eina, els dissenys de l’aplicatiu i la 
implementació de la web: www.pieracomerçactiu.cat. 
Els primers mesos d’aquest any, s’han dedicat a acabar 
de desenvolupar aquesta eina i començar a provar-la.

Seguint amb aquesta línia de treball, es pretén, durant 
aquest any 2013, la implementació de la campanya 
«Piera, comerç actiu».

Piera, comerç actiu

Amb periodicitat d’un cop al mes, a partir del 19 de maig 
i fins a final d’any, Piera acull un nou Mercat d’Antiguitats 
al passeig del Gall Mullat. El mercat està organitzat 
pels Amics de les Antiguitats de l’Anoia i compta amb el 
suport de l’Ajuntament de Piera. 

Cada tercer diumenge de mes, una quarantena de 
parades ocupen els voltants del parc, amb mercaderia tan 
singular com monedes, discos, jocs, joguines, quadres, 
mobles i articles de segona mà, entre altres.

L’exposició de tot aquest ventall de productes, que es fa 
de les 9 del matí a les 2 del migdia, amplia l’oferta que 
presenten les parades que vénen cada dissabte al mercat 
municipal.

DATES: 19 de maig, 16 de juny, 21 de juliol, 15 de 
setembre, 20 d’octubre, 17 de novembre i 15 de 
desembre.

Per a inscripcions podeu emplenar el formulari a la 
web municipal www.viladepiera.cat/sol i enviar-lo 
a sarapm2001@yahoo.es, o bé lliurar la inscripció 
directament a les persones responsables del Mercat 
d’Antiguitats qualsevol diumenge.

Mercat d’antiguitats a Piera

El pròxim dissabte 20 de juliol, de 10 a 14 hores, el 
centre de Piera acull la I Fira de Serveis de Piera, 
adreçada a tots aquells emprenedors que volen 
fer publicitat del seu negoci i no tenen una botiga-
establiment comercial per fer-ho o bé estan apartats 
del principal carrer comercial. Així, durant tot el dia, 
diferents empreses del sector serveis es reuniran 
al carrer Sant Cristòfol per donar-se a conèixer i 
contactar directament amb clients potencials per a la 
seva activitat.

A més, la Fira tindrà un atractiu afegit a partir de les 

5 de la tarda: qui ho vulgui podrà participar en el I 
Concurs de pastissos moderns (cupcakes, muffins) i 
de coques tradicionals. L’organització, a càrrec de la 
Unió de Botiguers i Comerciants de Piera, premiarà 
els dos millors de cada modalitat amb vals de compra 
per gastar a les botigues associades a la UBIC i que 
el jurat, format per experts de l’hostaleria i pastisseria 
de Piera, escollirà valorant la millor presentació i gust. 
La festa finalitzarà amb una xocolatada.

La iniciativa compta amb el suport de la regidoria 
d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Piera.

Endolceix-te amb la UBIC
Dissabte 20 de juliol, el centre de Piera acull la I Fira de Serveis de 
Piera, una nova acció per promocionar el sector serveis per a tots 
aquells emprenedors que volen fer publicitat del seu negoci.
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L’espectacle Minimón, de la companyia Nats Nus, 
va posar punt final el 6 de maig a la sala Foment al 
programa «Anem al teatre» del curs 2012-13, adreçat 
als centres d’educació infantil i primària. 

Els alumnes de cicle inicial de l’Escola Les Flandes 
i l’Escola Creixà van gaudir d’aquesta obra plena 
de dansa i imaginació. Aquest espectacle va ser 
guardonat amb el Premi al millor espectacle infantil a 

la Fira Europea d’Arts Escèniques per a nens i nenes 
de Gijón (FETEN) 2012. 

El programa «Anem al teatre» és fruït d’un conveni 
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Piera per tal de subvencionar part dels 
costos de les representacions i permetre als alumnes 
d’educació infantil i primària assistir a espectacles de 
teatre i dansa a un preu econòmic.

Finalitza el programa «Anem al Teatre» 

Durant els mesos d’abril i maig s’han programat sortides amb 
l’alumnat de 6è de les escoles Herois del Bruc, Apiària, Les Flandes i 
Creixà per conèixer de prop el Parc Natural del Garraf.

Coneixent el Parc Natural del Garraf 

Els alumnes de 6è dels quatre centres de primària 
del municipi han conegut de prop el Parc Natural del 
Garraf gràcies al programa «Coneguem els nostres 
parcs», que impulsa i subvenciona l’Àrea d’Espais 
Naturals de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Piera.

Es tracta d’un programa d’educació ambiental amb 
la filosofia de sensibilitzar els alumnes sobre el valor 

social i ecològic dels espais naturals. Mentre van 
recórrer el parc, els alumnes van poder observar el 
medi físic, el medi animal i la vegetació.

Tot i que la pluja va amenaçar les sortides, totes es 
van poder fer tal com estaven previstes i els alumnes 
van poder passejar i aprendre d’un entorn natural 
purament mediterrani, com és el Parc Natural del 
Garraf.

Escola Creixà

Escola Les flandes
Escola Herois del Bruc

EA Apiària
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Piera a la Fira Futur 2013
La fira és organitzada per l’Ajuntament de Masquefa 
amb la col·laboració dels ajuntaments de la Xarxa 
TET Anoia Sud, on s’inclou el de Piera. Una xarxa 
que ja té més de 4 anys d’història i que ha treballat 
conjuntament per tal 
d’augmentar l’oferta formativa 
al territori. En l’acte inaugural 
es van exposar els èxits de 
la Xarxa TET i també es va 
presentar la seva nova pàgina 
web www.xarxatetanoiasud.com.

Els alumnes de 4t d’ESO de 
l’Institut Guinovarda i del 
PQPI-PTT de l’Anoia Sud van 
assistir-hi per tal de rebre 
informació i orientació sobre 
quin pot ser el seu futur acadèmic 
i/o professional. L’Institut Guinovarda també va 
participar amb un estand on exposava la seva oferta 

formativa més enllà dels estudis obligatoris: batxillerat 
i el nou cicle formatiu de grau mitjà. I els alumnes de 
la modalitat d’auxiliar de jardineria del PQPI-PTT van 
fer una exhibició pràctica de com confeccionar petits 

rams de flors.

Enguany, la mostra va oferir 
informació i assessorament 
sobre emprenedoria i 
autoocupació, una opció cada 
vegada més estesa arran de la 
crisi econòmica. Al llarg de tota 
la jornada, diverses persones 
van passar per l’estand conjunt 
que hi van instal·lar els centres 
de serveis a les empreses 
dels ajuntaments d’Igualada, 

Vilanova del Camí, Piera i Masquefa per 
informar-se dels passos que cal seguir per crear un 
negoci propi.

Celebració del Sant Jordi a les escoles

21 de març a Masquefa

Escola Creixà

Escola Les flandes Escola Herois del Bruc

Escola Bressol El Gall Mullat

EA Apiària

SI Salvador Claramunt INS Guinovarda
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El passat 23 d’abril, diada de Sant Jordi, es va 
celebrar a la sala d’actes de l’Ajuntament el 
lliurament de premis dels I Jocs Florals i Literaris 
Escolars.
En aquest certamen van participar els alumnes de 
cicle superior de primària de les quatre escoles del 
municipi: Escola Les Flandes, Escola Herois del 
Bruc, EA Apiària i Escola Creixà.

El regidor d’Ensenyament i Formació, Josep 
Maria Rosell, va explicar que el principal objectiu 
d’aquests premis és promoure la creació literària 
de l’alumnat dels centres educatius i, a la vegada, 
donar relleu municipal als certàmens literaris que 
cada centre du a terme. Un objectiu plenament 
compartit per totes les escoles les quals, com va 
destacar Rosell, ja fa molts anys que organitzen 
els jocs florals de forma independent i amb molt 
d’èxit. La creació d’aquests premis vol donar 
suport doncs a la tasca que els centres duen a 
terme en l’àmbit de l’expressió escrita.
Els membres del jurat de la present edició han 
estat: Josepa Ribera, poetessa; Pere Bosch, 
exregidor de Cultura i artista; Salvador Gimeno, 
director de la Secció d’Institut Salvador Claramunt; 
Sònia Magallón, directora de la Biblioteca de Piera; 
Elisenda Guarch, regidora de Joventut i Josep 
Maria Rosell, regidor d’Ensenyament.
La lectura del veredicte va anar acompanyada 
també de la lectura dels treballs guanyadors.
L’acte va finalitzar amb el discurs de cloenda 
per part de l’Alcalde de Piera, Jaume S. Guixà, 
qui va donar l’enhorabona als alumnes i els va 
animar a continuar aprenent i formant-se. També 
va aprofitar l’ocasió per donar les gràcies tant 
a les famílies per la seva implicació, com a les 
escoles per la seva col·laboració en aquest 
certamen i va destacar la importància de crear 
espais de trobada entre els centres.

educació i formació

I Jocs Florals i Literaris Escolars
POESIA: 

PRIMER PREMI a L’àliga. Pseudònim: Verdestro 
Ghost. Curs 5è. Escola Les Flandes. Autor: Dani 
Recasens.

SEGON PREMI a Piera. Pseudònim: Roxy. Curs 6è. 
Escola Herois del Bruc. Autora: Lara Garcia Planas.

TERCER PREMI a Saps per què?  Pseudònim: Kiara. 
Curs 6è. Escola les Flandes. Autora: Soraya Bashir.

PROSA:

PRIMER PREMI a Els records de l’avi. Pseudònim: 
Pica-pedrer. Curs 6è. EA Apiària. Autor: Toni Alvarez 
Freixas.

SEGON PREMI a És millor tenir amics. Pseudònim: 
Groc. Curs 5è. EA Apiària. Autora: Emma Montivero 
Morales.

TERCER PREMI a El viatge a l’illa. Pseudònim: Alba. 
Curs 6è. Escola Creixà. Autora: Ainoa Murillo Salas.

FINALISTES:

En la categoria de poesia:

La sopa de lletres. Pseudònim: Rin. Curs: 6è. Escola 
les Flandes. Autora: Paula Fuentes Martín.

El món és rodó. Pseudònim: Dosing. Curs: 6è. Escola 
Herois del Bruc. Autor: Ivan Ponce Legido.

La nostra Terra. Pseudònim: Munich. Curs: 6è EA 
Apiària. Autora: Marina Podadera Bautista.

L’amistat. Pseudònim: El Cavaller. Curs: 6è. Escola 
Herois del Bruc. Autor: Pau Solà Abella.

Per fer un somriure. Pseudònim: Locarioo. Curs: 6è. 
Escola les Flandes. Autor: Adrian Rodríguez Walther.

En la categoria de prosa:

El lladre enxampat. Pseudònim: Chytara Roger. Curs 
5è. Escola Herois del Bruc. Autora: Xènia Miró Nieves.

La millor gent en el millor poble. Pseudònim: Caputxeta. 
Curs 6è. EA Apiària. Autora: Ariadna Ruiz Alcázar.

La nena i el món màgic. Pseudònim: Bob Esopna. Curs 
5è. Escola Herois del Bruc. Autora: Sandra Álamo 
Cortés.

El forat màgic. Pseudònim: Redna. Curs 6è. Escola 
Creixà. Autor: Ander Casas Pina.

La Missió. Pseudònim: Blacky. Curs 6è. EA Apiària. 
Autora: Aina Munné González.
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Amb motiu del 30è aniversari de Catalunya Ràdio, 
alumnes de l’EA Apiària i de l’Escola Les Flandes 
van poder conèixer més de prop aquest mitjà de 
comunicació. El periodista d’informatius Lluís Urpí 
va visitar aquests dos centres dins la campanya 
Catalunya Ràdio fa 30 anys. I tu què en saps? El 
periodista va explicar-los la història de l’emissora, la 
seva evolució, com és una ràdio per dins, els canvis 
tecnològics, etc. Després, els alumnes van tenir 
l’oportunitat de fer-li preguntes i alguns d’ells van 
poder enregistrar un petit àudio.

educació i formació

Durant el tercer trimestre del curs, la Xarxa transició Escola Treball 
de l’Anoia Sud, de la qual forma part l’Ajuntament de Piera, posa a 
l’abast dels joves i dels centres educatius de secundària dues eines 
que els poden ajudar a prendre decisions i a informar-se sobre el seu 
futur, ja sigui acadèmic o laboral. 

Eines per a l’orientació dels joves

El primer recurs és l’edició de la Guia de Recursos 
Educatius i Laborals del territori 2013. A través de 
la guia poden conèixer les opcions i els circuits que 
poden triar tant si decideixen continuar estudiant 
com preparar-se per al món laboral o trobar una feina 
directament.

El segon recurs és el nou web de la Xarxa TET Anoia 

Sud (www.xarxatetanoiasud.com). Un web on es 
publica informació que pot ser d’interès per als joves 
en l’etapa transició escola-treball: formació, serveis 
laborals, cercador de centres educatius, la versió més 
actualitzada de la guia de recursos, etc. Totes aquelles 
persones que ho desitgin poden subscriure’s al butlletí 
per tal de rebre les últimes novetats.

Catalunya Ràdio s’acosta a les escoles

L’EsmufaP, com a espai musicofamiliar de Piera, va 
engegar el passat 7 d’abril amb bona acollida i amb 
la participació d’una vintena de famílies que van voler 
gaudir d’una experiència musical diferent. Aquesta 
nova experiència proposada per l’Aula Municipal de 
Música Maria Escolà i Cases, organitza el treball 

per grups, que després posen en comú en una 
performance final. Uns quants dels participants van 
assistir al dinar popular de la Festa de la Forja, que 
es va fer aquell mateix diumenge a la plaça del Sant 
Crist de Piera.

El 19 de maig va ser el dia escollit per a la segona 
sessió de l’EsmufaP. Aquesta vegada, les activitats 
van girar a l’entorn de les músiques del món: 4 tallers 
amb pràctica instrumental, dansa, audició i veu en 
família, que va acabar amb una performance final per 
part de tots els assistents.

L’EsmufaP va oferir encara una tercera sessió més, el 
dia 30 de juny, a les instal·lacions de Ca la Mestra, 
amb l’objectiu de servir d’experiència musical en 
família. Per assistir a aquesta activitat, adreçada a 
famílies amb nens, no cal tenir coneixements previs 
de música.

Aula de Música
Bona acollida de l’EsmufaP
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El dissabte 20 d’abril, dins els actes de la fira del Sant 
Crist d’enguany, les escoles de música de Capellades, 
Hostalets i Piera van celebrar el concert final de 
l’orquestrada a tres bandes en un Teatre Foment de 
Piera ple a vessar de públic, que va gaudir amb la 
música que els joves músics van oferir sota la direcció 
de Frederic Prat. 

L’orquestrada a tres bandes és el resultat de tot 
un projecte que es crea amb diferents objectius i 
amb la voluntat de crear lligams entre els pobles de 
Capellades, els Hostalets i Piera, que són municipis 
veïns. L’orquestrada ha permès treballar, compartir, 
gaudir i tocar plegats als qui són d’una mateixa 
comarca. Un mateix repertori que s’ha anat treballant 
a cada escola i que després de dos dissabtes 
d’assajos conjunts es va posar en comú amb 
un concert final.

Amb l’orquestrada es pretenia donar 
l’oportunitat als alumnes de formar part d’una 
gran orquestra, que els alumnes compartissin 
el que aprenen en el dia a dia: a fer i gaudir 
de la música i que hi poguessin participar, 
cadascú al seu nivell. Per això es va demanar 
la composició d’una obra feta a mida dels 
alumnes de les tres escoles de música al 
compositor Àlex Cassanyes. I el resultat va 
ser La llegenda de Sant Jordi, una suite de 6 
peces, amb música molt descriptiva, que va 
agradar molt al públic assistent.

En el discurs de cloenda, el regidor d’Ensenyament i 
Formació de l’Ajuntament de Piera, Josep M. Rosell, 
va destacar la immensa feina portada a terme per 
les tres escoles i va recordar als assistents que no 
es trobaven davant d’una orquestra professional sinó 
d’un grup de nens i nenes, de 9 fins a 16 anys, que 
havien tocat conjuntament mostrant un gran talent. 
També va recordar que la música és un element 
indispensable per a l’educació dels infants, dotant-los 
de valors com l’esforç, l’entrega i el treball. Va felicitar 
les tres escoles per haver aplicat amb èxit la formació 
musical al currículum educatiu dels nens i les nenes 
dels tres pobles, ensenyaments que a Europa ja fa 
anys que es prioritzen per davant d’altres.

Èxit de l’orquestrada a 3 bandes



El 25 d’abril l’escola Apiària va donar la benvinguda a l’escriptora 
igualadina Anna Vila, que va protagonitzar una xerrada amb els 
nens i les nenes de 5è de primària, centrada en la presentació 
del seu llibre Contes d’anar i tornar, que els alumnes havien 
llegit prèviament. La visita els va permetre compartir amb 
ella un munt d’anècdotes i aventures, fet que va suposar una 
experiència molt enriquidora.
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Aquest curs, a l’EA Apiària van tornar a gaudir de 
la Tocatta, projecte musical que es fa conjuntament 
amb l’Aula Municipal de Música Maria Escolà i 
Cases. Enguany, els alumnes de 5è van interpretar, 
amb els seus instruments, la banda sonora de El 
último mohicano.
Com cada any, va ser una experiència molt 
enriquidora per a tothom.

Projecte Tocatta a l’Apiària

Comentant el llibre Contes d’anar i tornar amb els 
de cinquè

El dijous 23 de maig, l’Aula Luís Gómez de l’Escola Apiària 
va acollir una xerrada-col·loqui divulgativa amb el títol «Per 
què em costa tant aprendre?», a càrrec de les doctores 
Marta Massagué i Maria Garau, neuropsicòlogues de la 
Unitat de Trastorns de l’Aprenentage Escolar del Servei de 
Neurologia de l’Hospital Sant Joan de Déu. L’acte, que era 
obert a tothom, va comptar amb la presència de nombrós 
públic que, un cop finalitzada la xerrada, va encetar un 
animat i participat col·loqui en el qual van preguntar tots els 
dubtes a resoldre.

Per què em costa tant aprendre?

Xerrada sobre medi ambient i energia

Excursió a Mercabarna

Xerrades i excursió a Mercabarna

Xerrada a càrrec de l’escriptora 

Alegria Julià
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Un cop finalitzat el període de preinscripció, s’està 
estudiant una redistribució dels grups per tal 
d’adaptar millor l’oferta a la demanda i mantenir 
gairebé plena l’ocupació de l’escola bressol. Així hi 
haurà menys places de 0-1 anys i 1-2 anys a favor de 
2-3 anys, que és la franja on hi ha més demanda. Tot 
i així, la sol·licitud de places ha estat inferior respecte 
dels anys anteriors, fet que comporta que encara hi 
hagi algunes places disponibles de les 115 que té la 
llar d’infants i que encara es pugui fer la preinscripció 
per accedir al centre. El dia 5 de juny es van publicar 
les llistes definitives amb la redistribució de places.
Les llars d’Infants municipals autoritzades pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya es financen a través de les aportacions 
del Departament d’Ensenyament, dels mateixos 
ajuntaments i de les quotes de les famílies. 
El Departament d’Ensenyament ha disminuït 
dràsticament les seves aportacions i els ajuntaments 
es veuen obligats a incrementar les quotes que 
paguen les famílies per aquest servei.
L’Ajuntament de Piera manté el compromís amb 
l’educació infantil i amb les famílies i per aquest 
motiu dedica esforços per tal que aquest fet no 
repercuteixi, en la mesura que sigui possible, en les 
famílies, que compten amb la quota mensual pel 

servei d’escolarització de la llar d’infants més baixa 
de la zona.
Les famílies que estiguin interessades a matricular 
els fills a la llar d’infants municipal El Gall Mullat per 
al proper curs 2013-14 poden acostar-se al centre 
educatiu per tal de conèixer-ne l‘oferta i el projecte 
educatiu que treballen.

Contacte:
Escola Bressol Municipal Gall Mullat
Avinguda del Parc, 9
Tel. 93 776 21 95

Escola Bressol El Gall Mullat
Places disponibles a la llar d’infants municipal 
El 27 de maig es van publicar les llistes dels alumnes que han fet 
preinscripció a la llar d’infants municipal El Gall Mullat i encara 
queden places disponibles per al curs 2013-14.

Escola Herois del Bruc
Alumnes de l’escola Herois del Bruc convidats 
a una màster class a la Universitat de Manresa 
El passat 13 de maig, la Universitat de Manresa va 
convidar l’Escola Herois del Bruc a donar una màster 
class. L’activitat, que tenia 
com a títol: «Activitats 
escola-família, per a la 
millora de la competència 
comunicativa dels infants», 
anava dirigida als alumnes 
de segon curs del Grau 
d’Educació Infantil, dins de 
l’assignatura de Didàctica 
de la llengua a l’educació 
infantil.
Va ser tota una experiència 
per a l’escola, que els va permetre compartir amb 
futurs mestres algunes de les activitats que ja 

es fan al centre pierenc, amb la implicació de les 
famílies en el procés d’aprenentatge dels fills. 

Aquestes experiències, 
mo l t  a r re lades  a  la 
pràctica docent, com 
«El protagonista de la 
setmana» (a P3), «El meu 
tresor» (a P4), «L’expert» 
(a P5) i «El rei lector» (al 
Cicle Inicial), són molt 
motivadores per als nens 
i les nenes, augmenten 
l’autoestima i milloren 
l’expressió oral i l’expressió 

escrita, alhora que els inicia en l’exposició oral davant 
del grup classe amb l’ajut i la implicació de la família.

educació i formació
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Aquest curs 2012-2013 s’ha jubilat el conserge de 
l’escola Herois del Bruc, Miquel Jové. Durant vint-
i-tres anys, ha complert excel·lentment les seves 
obligacions com a conserge i ha compartit amb el 
personal docent, treballadors i alumnes −des del més 
petit fins al més gran−, la seva experiència, saviesa i 
una colla de moments que el dia del seu comiat es va 
endur guardats en la seva memòria i en el seu cor. 

Des de l’escola i des de l’Ajuntament agraïm molt la 
seva dedicació al servei de l’escola, la seva amistat 
i l’alegria que el caracteritza, desitjant-li que pugui 
gaudir d’aquest esperat descans amb la seva família, 
el temps d’una llarga i merescuda jubilació. 

Un poema acompanyava el pastís del sopar de comiat 
al Miquel, una rèplica de l’escola molt dolça, creat per 
la mare d’uns alumnes del centre, com a dedicatòria i 
agraïment a tants anys de dedicació:

Jubilació del conserge Miquel Jové 

Escola Les Flandes
Visita de Les Flandes a l’Ajuntament 
Divendres 8 de març, els alumnes de tercer de 
l’escola Les Flandes van visitar l’Ajuntament per tal 
de conèixer-ne millor el funcionament i quin és el seu 
paper al municipi. 

Els tres grups d’alumnes de l’escola van estar molt 
participatius durant tota la visita i van fer moltes 
preguntes sobre quina és la situació actual del 
consistori, com es fa la presa de decisions, com 
treballen les regidories, etc.

El moment més esperat pels alumnes va ser la rebuda 
que els va fer l’alcalde de Piera, Jaume S. Guixà, al 
seu despatx i després les preguntes sobre diferents 
qüestions que els interessaven referents al municipi, 
que li van poder fer a la sala d’actes on també es fan 
els plens.

Amb cada pas donat
hem estat tots plegats
mil somriures dibuixats
rialles d’infants
temps de primavera o de tardor
festes d’escola amb aigua de colors
temps compartit guardat al cor.
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El divendres 17 de maig es van fer les segones 
jornades esportives de l’escola Les Flandes, amb 
participació conjunta de pares, mares i fills durant tot 
un dia on el protagonista va ser l’esport.
Al matí es van fer proves atlètiques com el Jabalot 
i el salt de llargada o d’alçada, es van posar a prova 
la destresa en esports com l’hoquei o el futbol i fins 
i tot es van practicar jocs tradicionals com les bitlles 
catalanes. Al gimnàs de l’escola es van fer diferents 
sessions d’aeròbic amb participació dels pares, els 
alumnes i els mestres de l’escola.
A la tarda, el plat fort de la jornada va ser la cursa 
popular, oberta a la participació de tothom, amb 
traçat i categoria diferent per a cada curs. Finalment, 
els pares i les mares també van córrer la seva cursa 
particular on, com diu la dita, el més important és 
participar.

Jornada esportiva de l’escola Les Flandes

Escola de Teatre
Trobada per compartir teatre
El cap de setmana del 9 i 10 de març va tenir lloc 
La Trama, el primer encontre de joves a escena, 
una iniciativa de l’Escola de Teatre de Piera amb 
col·laboració d’Arsènic, espai de creació de Granollers. 

L’objectiu de l’encontre, que es va fer en diferents 
espais (Ca la Mestra, el Foment, Font del Prat i plaça 
del Tricentenari) va ser que joves de les dues escoles, 
en total 45 alumnes entre 13 i 19 anys, compartissin 
un cap de setmana treballant conjuntament, per tal de 
créixer en la formació teatral i personal.

Durant la jornada es van fer tallers de dansa teatre, 
amb la ballarina i coreògrafa Carmen Nàjera; 
interpretació, impartit per l’actor i director Dusan 

Tomisch, i clown, amb el guiatge de l’actor i clown 
Ton Muntaner. Per altra banda, cada un dels grups va 
mostrar part de la feina, que estan fent en les seves 
respectives escoles, amb l’objectiu de compartir 
i establir un debat sobre les diferents formes de 
treballar. L’encontre es va cloure amb la preparació i 
representació per part d’alumnes d’ambdues escoles 
d’escenes de Tot esperant Godot, de Samuel Beckett, 
i un dinar de cloenda a la Font del Prat.

L’experiència va ser intensa i gratificant. Tant per part 
dels joves participants i de la direcció de les escoles 
la idea és la de donar continuïtat aquesta iniciativa 
i créixer, ja que compartir experiències i treballar 

conjuntament ajuda a 
madurar al voltant d’un art 
com és el teatre. Aquest 
mateix punt de vista és el 
que comparteix la regidoria 
d’Ensenyament i Formació 
de l’Ajuntament, que valora 
molt positivament totes les 
activitats que s’organitzen 
al municipi en aquest 
àmbit. Per aquesta raó vol 
agrair als responsables 
i voluntaris d’aquesta 
trobada, la seva implicació 
i col·laboració per oferir 
aquesta completa sessió 
pràctica de teatre i alhora 
una agradable estada dels 
joves a Piera.



24 viladepiera.cat  viladepiera.cat 25

educació i formació

VI edició dels Premis TREC
El diumenge 21 d’abril es 
va celebrar a la sala d’actes 
de l’Ajuntament el sisè 
lliurament dels PREMIS 
TREC als millors treballs 
de recerca dels alumnes de 
segon de batxillerat de l’INS 
Guinovarda, otorgats segons 
la proposta del jurat i d’acord 
amb les bases del concurs. 

L’acte va començar amb 
la reeixida actuació musical del Combo Jove de 
l’Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases. 
Seguidament, el regidor d’Ensenyament i Formació, 
Josep M. Rosell, va destacar els tres objectius 
d’aquest certamen: donar una major difusió als treballs 
fets, reconèixer l’esforç i la dedicació dels alumnes i 
crear un fons a la biblioteca de Piera amb els millors 
treballs, especialment d’aquells que tracten temes de 
temàtica local. El regidor també va voler encoratjar 
aquests joves a seguir esforçant-se i a veure el futur 
amb optimisme, tot i la situació actual.

La coordinadora de Batxillerat de l’INS Guinovarda, 

Ana López, va fer un 
breu resum dels treballs 
presentats en l’edició 
d’enguany i la directora 
de l’institut, Montserrat 
Freixas, va fer públic el 
veredicte, no sense abans 
felicitar a tots els finalistes. 
Els exalumnes i guanyadors 
de l’edició passada van 
ser els encarregats de 

lliurar els premis als guanyadors del 2013. L’acte va 
ser clausurat per l’alcalde, Jaume S. Guixà, que va 
felicitar als alumnes per la qualitat dels seus treballs 
i va reconèixer l’esforç de l’escola, les famílies i els 
estudiants. L’alcalde també va animar-los a seguir 
formant-se per tal 
d’obrir-se camí en 
els moments difícils 
i va considerar que 
els joves formats són 
la garantia de futur 
d’aquest país.

PRIMER PREMI DE TEMÀTICA GENERAL:  

MARIA TERESA GUARRO CARRERAS, per Estudi comparatiu de la xocolata blanca, la xocolata amb llet i la xocolata negra.

PRIMER PREMI DE TEMÀTICA LOCAL: 

JORDI VALDIVIA POCH per Espècies alienes: El cas del mosquit tigre a Piera.

ACCÈSSITS:

LAURA BARRACHINA SOTILLO, per Conseqüències de l’Automedicació: la resistència bacteriana.

MARC SARRÀ ROVIRA, per Agricultura ecològica: creació d’un hort autosuficient ecològic.

MENCIONS D’HONOR:

JUDIT ALAMO GUARRO per Interpretació dels dibuixos dels nens petits.

ANNA BELTRÁN NÚÑEZ per Natura en poesia catalana: Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Miquel Costa i Llobera i Josep Carner.

LAIA NAVARRO TUBAU per La manipulació informativa i el 25-N.

MARTA NADAL PIZARRO per El joc com a mètode d’aprenentatge.

SANDRA BERNAD MARTÍNEZ per Procés d’elaboració de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

POL GERICÓ DOMÈNECH per Quina és la perspectiva de futur del Cloud Computing en les empreses?

LAURA BERNET MATA per Quina ha estat l’evolució de la dona a la Vila de Piera?
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El 10 de maig, l’INS Guinovarda va organitzar, per 
setè any consecutiu, una jornada esportiva, amb 
l’objectiu de gaudir de l’activitat esportiva en un 
ambient distès i fomentar les relacions personals 
entre alumnes de diferents centres de la zona. 
La jornada desenvolupada a les instal·lacions de 
l’institut pierenc va comptar amb la participació 
dels alumnes de 4t d’ESO de l’SI Masquefa, l’INS 
Montserrat Colomar (Sant Esteve Sesrovires), 
Escola Apiària (Piera) i els organitzadors, l’INS 
Guinovarda. La programació contemplava diferents 
esports: futbol, ping-pong, bàsquet (en modalitat 
masculina i femenina), voleibol, beisbol, shoot-
ball (balontiro), cros (masculí i femení), exhibició 
d’expressió corporal i un circuit cronometrat amb 
BTT, proves supervisades i arbitratge fet pel mateix 
centre organitzador. A més, l’institut disposa de 
bicicletes, ja que són necessàries per a una activitat 
curricular de 3r d’ESO.

INS Guinovarda
Jornada esportiva de l’INS Guinovarda

L’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils va acollir, el divendres 1 de març, l’entrega de premis del concurs 
«De la mar als fogons», emmarcat en les Jornades de la Galera. Eric Andrada va guanyar aquesta novena 
edició amb la recepta de caneló de galera amb romesco cruixent de pelut 
amb arena de llimona.

El concurs «De la mar als fogons» va adreçat a estudiants de cuina i 
restauració de Catalunya i joves d’entre 16 i 26 anys que hagin treballat 
en restaurants de Cambrils. L’objectiu del concurs era que els estudiants 
fessin una recepta que tingués com a element central la galera. Per 
elaborar-la, els concursants rebien 26 ingredients bàsics i podien aportar 
6 ingredients més que necessitessin per fer el plat que presentaven a 
concurs.

Breus
Un pierenc guanya un concurs de cuina

L’equip pierenc The Brick Monsters, 
format per Marc Medina, Oriol Gómez i 
Arnau Medina, van quedar tercers a la 
competició de ciència i robòtica First Lego 
League Senior Solutions, un esdeveniment 
internacional celebrat el diumenge 10 de 
març a la Universitat de Vic i destinat a 
estudiants de 10 a 16 anys. En aquesta 
edició, s’hi van presentar 20 equips i els 
The Brick Monsters, que hi participaven 
per primera vegada, van quedar en 3a 
posició en la competició de robots.

Tercers en una competició de robòtica

Eric Andrada guanya el IX Concurs «De la mar als fogons», un certamen 
adreçat a estudiants de cuina i restauració de Catalunya, d’entre 16 i 26 
anys. 
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Dispiera
Abordatges terapèutics en la discapacitat
El passat 27 d’abrilImma Martínez, professional d’una 
escola d’educació especial, va parlar de les principals 
teories psicològiques que hi ha al darrere de les 

diferents maneres d’entendre la persona i per tant 
els trastorns que pot patir (psicoanàlisi, conductisme, 
teoria de la ment, enfocament sistèmic) i també en 
quina es basen molts dels tractaments i teràpies 
utilitzats precisament per millorar aquests trastorns 
(sobretot en cas de TEA).
Va destacar també de la importància que es creï un 
bon vincle de confiança mútua entre els professionals 
que atenen el nen o jove amb discapacitat i la 
família, i que aquesta pugui establir un bon canal de 
comunicació amb els referents terapèutics del seu fill 
o filla.
Informacions i conceptes molt útils, sobretot per a 
les famílies que s’enfronten per primera vegada a 
un diagnòstic de trastorn del desenvolupament o 
discapacitat en algun dels seus fills.

El passat 14 de maig, l’Associació de famílies amb 
fills discapacitats psíquics de Piera (Dispiera) va 
oferir una xerrada als alumnes del Cicle Formatiu 
de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de 
Dependència de l’Institut Guinovarda de Piera. 
Aquesta xerrada va anar a càrrec de la presidenta 
de l’associació, Montse Comas, de tres mares amb 
fills amb diferents tipus de discapacitat (Mª Carmen 
Cazorla, Assumpta Figueras i Mª Sol Garcia) i d’una 
jove amb Síndrome de Down (Alba Rodríquez).
Va ser una xerrada molt enriquidora per als alumnes, 
ja que van poder veure la important tasca que duen 
a terme aquestes associacions. A més, van veure 

com és el dia a dia del col·lectiu de discapacitats 
psíquics i les principals necessitats que presenten.

Xerrada de Dispiera a l’INS Guinovarda

La situació actual de vulnerabilitat i necessitats socials dels menors, que durant el curs escolar tenen les 
necessitats alimentàries cobertes gràcies a l’àpat que fan al menjador escolar, retornen a l’època de vacances 
quan es veuen privats d’aquest servei. L’Ajuntament de Piera vol donar solució a aquesta problemàtica 
concedint un ajut econòmic a Càritas per comprar aliments frescos a totes les famílies amb menors a càrrec 
que s’estima tenen necessitats socials.

La demanda compta amb un pressupost inicial que ha de cobrir els mesos de vacances escolars, juliol, agost i 
primera setmana de setembre.

L’Ajuntament subvenciona Càritas
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Piera del passat 
26 de juny va acordar concedir un ajut econòmic a Càritas, atenent 
un informe previ del departament de Serveis Socials ubicat al CSM 
La Bòbila. 
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A l’acte de signatura hi van ser presents la presiden-
ta de l’entitat, Montserrat Comas, acompanyada per 
Francisco Baena, membre de la Junta, i l’alcalde, Jau-
me S. Guixà, acompanyat de la regidora de Benestar 
Social, Ma Teresa Guzmán, que serà l’encarregada de 
vetllar pel compliment del conveni. Després de comen-
tar els punts en què es basa aquesta col·laboració, els 
assistents van signar el conveni, que té una vigència 
d’un any natural. 

Dispiera va néixer amb la finalitat de donar suport i 
assessorar a les famílies, fomentar la participació 
d’aquestes en la vida activa del municipi i el seu en-
torn, vetllar pels interessos de les persones amb dis-
capacitat i promoure cursos, conferències i activitats 
de lleure que procurin per a aquests una millora de 
la seva qualitat de vida. L’Ajuntament valora la tasca 
d’aquesta entitat, pel fet que és un suport important 
per a aquestes famílies i té la ferma voluntat de con-

tinuar col·laborant-hi. Per això es compromet a aju-
dar-los econòmicament perquè l’entitat pugui dur a 
terme les activitats pròpies de l’associació i col·labo-
rar activament en actes organitzats o que tinguin la 
col·laboració de l’Ajuntament, com són la Fira del Sant 
Crist, la Flama del Canigó, la Festa Major, la Diada de 
Catalunya, el Saló de la Infància o actes esportius.

Renovació del conveni amb Dispiera
L’Ajuntament de Piera va renovar, el passat 23 de maig, el conveni 
de col·laboració amb l’entitat pierenca Dispiera, una associació de 
famílies amb fills amb discapacitat psíquica que, des de fa anys, té 
la seu a la plaça Generalitat 3. 

CAP de Piera
Cloenda de les xerrades de pediatria

Les darreres dècades, els municipis catalans han aco-
llit per diferents motius un gran nombre de persones 
nouvingudes de països estrangers, tant de la Unió 
Europea com d’altres continents. Una 
gran part d’aquesta gent s’han adaptat 
i s’han establert definitivament a casa 
nostra i, amb el temps, han format les 
seves famílies vivint en una comunitat 
diferent a la seva i seguint majoritària-
ment els seus costums.

Aquestes persones nouvingudes acce-
deixen a molts serveis que les ajuden a 
integrar-se, com classes de català i les 
trobades per conèixer el nostre entorn i 
tradicions, entre d’altres. Des del 27 de 
febrer, les famílies provinents d’altres 
cultures amb infants al seu càrrec, també van poder 
assistir a unes xerrades quinzenals conduïdes per per-
sonal de l’Àrea Bàsica de Salut de Piera, sobre dife-
rents temes relacionats amb la pediatria.

Les xerrades, a càrrec de la infermera de pediatria 
Núria Boltà, es van fer al Centre de Serveis La Bòbi-
la, amb un contingut molt divers que ha permès a una 

quinzena de dones captar una visió més 
àmplia sobre temes relacionats amb 
aquest àmbit: el 27 de febrer la temà-
tica de la xerrada va ser l’alimentació i 
la nutrició, el 13 de març, les malalties 
freqüents en la infància, el 27 de març 
es va informar sobre la figura de la lle-
vadora i els anticonceptius, el 10 d’abril 
en van ser protagonistes la conservació 
dels aliments i el consum responsable. 

El 24 d’abril, finalment, va tenir lloc la 
cloenda d’aquest cicle de xerrades, 
organitzat per l’Associació Indimash, 

de la qual és responsable Míriam Hamin, al mateix 
temps que va actuar a les xerrades com a traductora 
del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Piera.

L’Àrea Bàsica de Salut de Piera finalitza el cicle de xerrades sobre 
pediatria, adreçades a famílies immigrades amb infants al seu càrrec, 
que han rebut formació sobre aspectes diversos de l’àmbit de la 
pediatria. 
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Centre de Dia

El Centre de Dia Mar i Cel busca la col·laboració de persones 
voluntàries que vulguin participar en les diferents activitats 
que s’organitzen al centre per als seus usuaris. 

La intenció és que en les sortides i activitats a l’exterior, 
entre altres propostes del centre es compti amb algun suport 
humà més, només cal que les persones voluntàries vulguin o 
puguin dedicar una estoneta del seu temps per ajudar en les 
activitats programades.

Si esteu interessats en aquesta iniciativa tan gratificant, us 
podeu adreçar al Centre de Dia (plaça Mar i Cel), tots els 
dimecres i divendres, de les 9.30 a les 12.30 hores.

Tallers de memòria

Al Centre de Dia Mar i Cel s’estan duent a terme tallers 
de memòria per a gent gran, amb la finalitat de treballar i 
mantenir les capacitats cognitives intactes o endarrerir el 
procés d’envelliment patològic.

Per fer front a l’actual demanda de tallers, actualment es 
duen a terme dues sessions setmanals en horari de dilluns, 
de 10.30 a 11.30 h, i dimecres, d’11.30 a 12.30 h, per un 
preu de 15 euros mensuals.

Si necessiteu més informació dels tallers, truqueu al 93 776 
17 86 o adreceu-vos al Centre.

Aniversari centenari a la Residència Sant Bonifaci

D’arrels tarragonines, la senyora 
Bienvenida Pié i Macip va néixer 
un 6 de maig de 1913 a Valls. Du-
rant la major part de la seva vida, 
però, va viure a la ciutat de Barce-
lona juntament amb el seu marit i 
el seu únic fill, l’Antonio (avui ca-
sat i resident a la població de Pin-
to, Madrid).

Els qui la coneixen diuen que 
sempre ha estat amiga dels seus 
veïns, treballadora, molt familiar 
i religiosa, fins que ja vídua i a 
l’edat de 85 anys va decidir entrar 
com a resident, juntament amb la 
seva germana, a la Fundació Pri-
vada Residència Sant Bonifaci de 
la Vila de Piera.

El dilluns 6 de maig va tenir el goig 
de poder celebrar, envoltada de 
tots els qui l’estimen, els seus 100 

anys de vida. Van acompanyar-la en aquesta celebració, la 
seva família, els membres del patronat de la residència, re-
sidents i amics.

A la Sala polivalent de la F.P. Residència Sant Bonifaci també 
van ser-hi presents l’alcalde de Piera i també membre del pa-
tronat, Jaume S. Guixà, i la regidora de Benestar Social, Ma 
Teresa Guzmán, que van retre homenatge a la senyora As-
sumpta, que és com li agrada que l’anomenin, obsequiant-la 
amb una placa i un ram de flors. Un matí molt especial amb 
cantada de cançons, entrega d’obsequis, parlaments i, en 
definitiva, compartint amb ella una celebració senzilla però 
que va ser per a tots els assistents molt emotiva.

Per molts anys!

El dilluns 6 de maig el nom Bienvenida Pié, Assumpta per a les persones més 
properes i amics, es va afegir al reduït grup de cinc persones centenàries de 
la nostra vila. 

benestar social

Centenari

Voluntariat per al Centre de Dia
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accions solidàries

El dimecres 27 de març, es van reunir a la Casa de la 
Vila, Juan Gracia, com a gerent del Centre Residència 
d’Avis Piera, i Ma Teresa Guzmán, com a regidora de 
Benestar Social, per signar un acord de col·laboració 
per impulsar el projecte solidari «Compartint taula», 
dirigit a la gent gran del municipi de Piera. Amb 
aquest conveni, la residència es compromet a oferir 
un servei temporal d’àpats gratuïts a persones grans, 
derivades des dels serveis socials ubicats a La Bòbila. 

Es tracta d’un servei temporal i, per tant, les persones 
beneficiàries podran fer ús d’aquest servei durant 
un temps determinat, d’uns tres mesos. Per la seva 
banda, els Serveis Socials de l’Ajuntament de Piera 
es comprometen a derivar les persones usuàries del 
servei i a fer-ne el corresponent seguiment, d’acord 
amb els requisits establerts en el conveni marc de 
col·laboració, alhora que es compromet a determinar 
la idoneïtat i l’adequació dels beneficiaris. 

Dinars solidaris per a persones grans
L’Ajuntament de Piera signa un conveni de col·laboració amb la 
Residència d’Avis Piera per oferir un servei temporal d’àpats gratuïts 
a persones grans. 

El curs de coneixement de l’entorn, impartit per l’agent 
d’acollida del Consell Comarcal de l’Anoia, va finalitzar 
el passat 15 d’abril. Hi van participar 38 persones 
de nacionalitats diverses (marroquina, pakistanesa 
i equatoriana) i va integrar cinc mòduls: Catalunya 
(aspectes polítics, històrics i geogràfics), serveis 
públics, estrangeria, àmbit laboral, drets i deures 
fonamentals i societat catalana (llengua, cultura, 
gastronomia, festes populars...).

D’altra banda, les classes ofereixen informació 
completa sobre el funcionament de la societat 
catalana amb l’objectiu d’afavorir l’autonomia i la 
igualtat d’oportunitats de les persones immigrades 
a la comarca. Aquest curs s’emmarca en el servei 
de primera acollida definit en la Llei d’acollida de 
les persones immigrades i retornades a Catalunya, 
aprovada l’any 2010 pel Parlament de Catalunya.

El curs de coneixement de l’entorn ha propiciat que 38 persones immigrades 
a la comarca de nacionalitats diverses hagin adquirit coneixements sobre 
diversos aspectes essencials de la societat catalana. 

Immigració
Coneixent el nostre entorn
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cultura i tradicions

El diumenge 10 de març, la colla dels Eixerits 
Geganters de la Vila de Piera varen participar a 
la cercavila de la Festa Major d’Hivern de Santa 
Perpètua de Mogoda. Aquesta va ser una sortida 
peculiar per als geganters i els capgrossos de la vila, 
ja que la cercavila constava alhora d’una gimcana. 
La colla de geganters, junt amb la participació de 
membres de la Tita i el Fumat, van ser d’allò més 
participatius. Els membres de la colla de Santa 
Perpètua van oferir un esmorzar a totes les colles 
participants per tal de poder agafar forces per a la 
cercavila matinal.
La següent sortida de la colla gegantera va ser el 27 
d’abril a casa, amb l’organització de la XVII Trobada 
gegantera dels Eixerits Geganters, emmarcada dins 

les festes del Sant Crist de Piera, i en què, enmig 
d’una treva en la jornada de pluja, van participar les 
colles de Calafell, Ribes de Freser, Sant Guim de 
Freixenet i Santa Perpètua de Mogoda.

Primeres sortides del 2013 dels Gegants i 
capgrossos de Piera

El mag Lari va portar la seva màgia al Teatre Foment 
de Piera la tarda del dissabte 30 de març. En total 
es van vendre 280 entrades, amb la qual cosa es va 

omplir la platea, les butaques i les llotges de platea 
del teatre.
Durant l’espectacle, el mag Lari va fer uns quinze 
trucs de màgia, alguns molt elaborats i d’altres de 
proximitat amb el públic. Tot combinat amb tocs 
d’humor, que van fer que l’espectacle fos molt 
entretingut i participat.
La regidoria de Cultura té per objectiu oferir més 
espectacles com el del Mag Lari per aprofitar al màxim 
l’equipament recentment remodelat del Foment. 
A l’hivern ja s’hi fa el Concurs de Teatre Amateur i 
durant la resta de l’any la intenció és obrir el Teatre 
Foment a companyies de renom, per tal de tenir una 
programació estable durant tot l’any.

El Foment es va omplir de màgia

El dimecres 17 d’abril, el Pubillatge 
de Piera es va desplaçar a 
Barcelona per visitar el Parlament, 
acompanyats pel regidor de Cultura, 
Josep M. Rosell. La presidenta del 
Parlament, Núria de Gispert, va 
explicar-los la història de l’edifici 
del Parlament i es va interessar 
per l’activitat que porta a terme 
el pubillatge i, sobretot, dels més 
menuts com a futur del país.

La presidenta va agrair la tasca 
del pubillatge de preservació de 
les arrels i la cultura catalana. Una 
visita molt enriquidora i gratificant 
per a totes les parts implicades.

El pubillatge visita el Parlament
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Dissabte 4 de maig va tenir lloc un lluït acte a La 
Valldan (Berga), amb una nodrida participació d’hereus 
i pubilles de la intercomarcal 
anomenada Catalunya Central. 
També hi van assistir representants 
d’altres comarques, tot i que no 
entraven en concurs. Coincidint amb 
aquesta jornada, es va acomiadar 
la Silvia Pino, la 2a Dama de la 
Catalunya Central, després d’un any 
brillant durant el qual ha captivat tot 
el pubillatge amb la seva senzillesa, 
serietat i coneixements.
D’altra banda, en aquest acte es van escollir els nous 
representants del pubillatge: Piera va presentar a 
concurs Marina Pérez i Xavier Andreu, els Hereu i 

Pubilla pierencs d’enguany. Després de l’examen i la 
deliberació del jurat, del qual el pubillatge de Piera i 

Josep M. Rosell, regidor de Cultura, 
van formar part, la Marina va assolir 
el quart lloc, a molts pocs punts de 
la tercera classificada. Per la seva 
banda, Xavier Andreu va fer un 
examen brillant, amb la qual cosa va 
aconseguir la faixa de primer Fadrí 
de la Catalunya Central, quedant a 
només dos punts de l’Hereu de la 
Catalunya Central Xavier Gabarró, 
d’Òdena.

Aquest any la comarca de l’Anoia ha aconseguit els dos 
primers i màxims representants de la Intercomarcal. 
Felicitats a tots pel seu bon fer.

Comiat i elecció d’hereus i pubilles
El 4 de maig es va celebrar l’acte de proclamació de la Pubilla i l’Hereu 
de la Catalunya Central, amb bons resultats per al Pubillatge pierenc 
i el títol de primer fadrí per a Xavier Andreu, l’actual hereu de Piera. 

El mes de maig, l’Associació Cultual Ballestea va organitzar 
dues activitats culturals per als socis de l’entitat. El divendres 
10 de maig, hi va haver l’acte de presentació de llibre Tintina y la 
piedra mágica, al local social de Can Mas, que va comptar amb 
una nodrida participació de públic infantil. La presentació va anar 
a càrrec dels autors del llibre, Ricardo Muñoz i Amparo Colina, 
que van llegir el llibre a tots els assistents. Amb aquest acte, 
l’Associació Ballestea obre una via perquè els autors presentin 
els seus treballs i els puguin donar a conèixer al públic en general.

Així mateix, el dissabte 11 van organitzar una sortida cultural a 
la ciutat de Girona amb motiu de la setmana «Temps de flors», 
on els socis van gaudir d’una excursió molt concorreguda i una 
experiència lúdica molt agradable.

Associació Cultural Ballestea
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El dissabte 18 de maig la professora de cant modern 
de l’aula de música, Laura Roig, va presentar el seu 
nou disc, Introducing, amb el grup Laura Guarch 
Trio al Bar Nou Foment de Piera.

Per a la presentació es va preparar un acte amb la 
participació d’alguns dels seus alumnes de l’Aula 
Municipal de Música: els d’iniciació, els alumnes 
de cant modern, gospel i professors. Va ser un 
format de cafè-concert que volia fusionar la feina 
d’un treball professional amb el que fa a l’escola 
de música. L’acte va ser un èxit de públic, que va 
gaudir de la música d’aquesta cantant d’Ulldecona 
en un ambient molt distès i agradable i amb la 
col·laboració dels seus alumnes.

Presentació d’un disc
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Les col·laboracions, que es van renovar el passat 13 de març, van ser amb l’associació Art a l’Abast i amb el 
Pubillatge de Piera, mentre que el 17 d’abril la signatura d’un nou document va ser amb els Falcons de Piera.

Art a l’Abast
Art a l’Abast és responsable de l’activitat que 
s’imparteix a l’Escola de Teatre, presidida per Maria 
Castillo. Consten entre els seus objectius  socials 
la promoció, formació i l’ensenyament de les arts 
escèniques dins l’àmbit territorial de Piera i les seves 
rodalies. L’Ajuntament de Piera hi dóna suport amb 
una subvenció anual i facilita a l’escola els espais 
del Teatre Foment i les instal·lacions de la Casa de 
Cultura Ca la Mestra per a la realització de les tasques 
d’ensenyament i representació d’arts escèniques, 
segons el calendari lectiu i de representacions acordats. 
Per la seva banda, Art a l’Abast farà dues actuacions 
cada any a Piera, obertes al públic, la recaptació de les 
quals serà íntegrament per a l’Associació.

Amics del Pubillatge
Els Amics del Pubillatge de Piera, representats per 
Teresa Vaqué, és una associació que té com a finalitat 
el foment de la tradició catalana de nomenar pubilles 
i hereus, tot recordant aquestes figures jurídiques 
pròpies de Catalunya, alhora que representa un actiu 
a l’hora de fer país i d’implicar el jovent del poble en 
el teixit associatiu. El Pubillatge participa en diversos 
actes populars com la Fira del Sant Crist, els Tres 
Tombs, la Festa Major, la Festa de la Rosta, la Diada 
de Catalunya, el Saló de la Infància, entre altres 
esdeveniments on es requereix la seva presència. 

Falcons de Piera
Aquesta entitat, representada per Núria Albiol, és 
una associació folkloricocultural que té com a finalitat 
el foment entre la joventut de la tradició de les colles 
falconeres de construir figures humanes, i de valors 
com la convivència, la solidaritat i les tradicions del 
nostre país.
Per fer els assajos, l’Ajuntament els cedeix un espai 
a la nau de Cal Sanahuja i una subvenció anual per al 
funcionament. Els Falcons actuen també en diferents 
festes i actes populars com la Fira i la diada del Sant 
Crist, la Festa Major i les festes de Nadal, la Flama 
del Canigó per Sant Joan, Pierrakes o la romeria a 
Montserrat, entre altres.

Convenis per potenciar la cultura
Durant els mesos de març i abril, l’Ajuntament ha signat convenis 
de col·laboració amb diverses entitats del municipi amb l’objectiu 
de potenciar les activitats culturals i que amb les seves propostes 
enriqueixen la programació dels actes que s’organitzen a Piera des 
de fa dècades. 

cultura i tradicions
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Una delegació de quaranta persones van viatjar els 
dies 25 i 26 de maig al municipi de El Toboso, per 
correspondre a la invitació que el seu alcalde i el 

president de la Diputació de Toledo van fer a Piera fa 
un any, quan es va fer la cessió de la monumental obra 
quixotesca, iniciada pels alumnes de Manuel Lopo 
l’any 1995. 

El grup de persones implicades directament amb 
el projecte i alguns regidors del consistori pierenc, 
van sortir en autocar la matinada del dissabte per 
emprendre un trajecte de gairebé 600 quilòmetres. 
Cap al migdia, el grup de Piera va arribar a El 
Toboso, on van ser rebuts i ubicats als allotjaments 
corresponents, ambientats en la figura del Quixot. 
Seguidament, es va fer l’acte de recepció del 
llibre del Quixot més gran del món i en el qual van 
intervenir els alcades de Piera, Jaume S. Guixà, i 
del Toboso, Marciano Ortega, el secretari general de 
Cultura y Museos de Castilla La Mancha, Francisco 
José Morales, el diputat provincial de Toledo, Pedro 
Baza, la diputada al Parlament de Catalunya, Dolors 
Montserrat, el coordinador del projecte, 
Manuel Lopo, l’il·lustrador d’alguns 
dels dibuixos del llibre, Pere Bosch, 
i la responsable de conservació del 
museu. Tots ells van destacar l’obra dels 
pierencs i la generositat en cedir-los el 
llibre que, com Don Quijote, després 
de la seva última justa a la platja de la 
Barceloneta, va tornar a El Toboso.

L’estada va incloure dinar típic manxec, 
visita al Museu de Dulcinea (una 
típica casa manxega de l’època en 
què Cervantes feia de recaptador 
d’impostos a El Toboso), l’església 
del poble, el Museu d’Humor Gràfic 
Dulcinea (amb més de 200 vinyetes sobre el Quixot 
de Mingote, Mena o altres humoristes gràfics), la Sala 

Domus Artis (sala d’exposicions privada) i el pati d’una 
de les típiques cases castellanes. Després d’aquestes 
visites, la comitiva va anar a sopar en un restaurant 
típic de la localitat, on van poder degustar tapes 
típiques de Castella. Havent sopat, es va programar 
un tros de la “Ruta nocturna del Quijote”, que 
transcorre per diferents punts de El Toboso i que, per 
a la representació de fragments del llibre, va comptar 
amb la col·laboració de Manuel Lopo, la seva esposa, 
Carmen Caurín, i altres membres de la comitiva.

Diumenge al matí va tocar acomiadar-se de El Toboso 
per anar al Museo de la Molienda, al poble veí de Mota 
del Cuervo, on es va ensenyar al grup pierenc com es 
molia el gra en els típics molins de vent de El Quijote. 

Aquesta va ser l’última visita abans d’emprendre la 
tornada cap a casa, amb una gratificant experiència 
viscuda, amb una gent amable i acollidora, i el record 
d’una trobada enriquidora i inoblidable.

Antedecents
Va ser el 7 de maig de 2012, quan l’Ajuntament de 
Piera va acollir l’acte de cessió del llibre del Quixot 
més gran del món, perquè passés a formar part 

d’una exposició permanent al Museo 
Cervantino del Toboso. Llavors, van 
formalitzar l’esmentada cessió l’alcalde 
Piera, Jaume S. Guixà, l’alcalde del 
Toboso, Marciano Ortega Molina, Josep 
Miquel Bermúdez, en representació de 
tots els qui van col·laborar en la seva 
realització, així com a responsable de la 
seva conservació en els períodes de no 
exposició, el coodinador del projecte, 
Manuel Lopo. L’acte es va desenvolupar 
sota l’atenta mirada i testimoni de la 
resta d’autoritats, entre ells el president 
de la Diputació de Toledo, Arturo García 
Tizón i membres de la Casa de Castilla-

La Mancha a Catalunya, així com una bona colla de 
pierencs vinculats a aquest projecte.

Visita cultural a El Toboso
Un grup de persones vinculades al Quixot més gran del món es van 
desplaçar a El Toboso, per conèixer aquest indret i com a resposta a 
la invitació rebuda el dia de la cessió de l’obra al Museo Cervantino 
del Toboso, feta el maig de l’any passat. 

cultura i tradicions
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Biblioteca Municipal
Horari d’estiu

A partir de l’1 de juliol i fins al 15 de setembre (ambdós 
inclosos) l’horari de la Biblioteca serà el següent:

Dilluns, dimecres i divendres de 15.30 a 20.30h

Dimarts i dijous de 10 a 14h i de 15.30 a 20.30h

Dissabtes tancat

La Biblioteca no tanca per vacances.

Aquest estiu munta-t’ho bé

“Aquest estiu munta-t’ho bé” és una campanya de 
promoció lectora que s’extén durant els mesos de juny 
a setembre i que té per objectiu posar a l’abast dels 
lectors de la Biblioteca de Piera un ampli ventall de 
novel·les durant aquest període de temps, per facilitar la 
lectura durant les vacances d’estiu, sense devolucions ni 
renovacions.

Així, el nombre de dies que es poden tenir les novel·les 
en préstec es modifica i s’allarga (prèvia sol·licitud) per 
adaptar-se a les necessitats i requeriments dels usuaris per 
a poder gaudir de les lectures durant aquest temps estival 
sense limitacions. 

SECCIÓ. Activitats

Sortida Cultural a Lleida. 

El passat 8 de juny la Biblioteca va organitzar la seva onzena 
sortida cultural, aquesta vegada a la Paeria per fer-hi la ruta 
que sota el nom “Els poders medievals a LLeida” portà tots 
els participants a espais tan emblemàtics com la Seu, el 
castell de la Suda i el castell de Gardeny.

La visita es complementà amb el guiatge a l’antic 
dipòsit de l’aigua de Lleida, situat al centre de la ciutat 
i on els assistents van poder admirar aquesta fabulosa 
estructura contruïda a finals del segle XVIII per donar 
aigua potable als lleidetans, quan encara no arribava a 
les cases.

Darreres activitats

La festa de comiat de la Rusqui, la conferència de la doctora 
Panisello sobre els aliments funcionals i l’exposició del 
Guillem i la Laura Blanco tanquen la programació cultural de 
la Biblioteca d’aquest curs 2012/13.

Com ja és habitual durant els mesos d’estiu, la Biblioteca 
fa un parèntesi en la seva programació cultural. L’activitat 
es reprendrà a l’octubre amb una nova i variada oferta 
per a tots el públics. Durant aquests dies però, es podran 
visitar les exposicions Antoni Batllori i Jofré, una mostra 
que ens aproxima a la figura d’aquest dibuixant i il·lustrador 
i La Novel·la romàntica, una exposició sobre aquest 
gènere literari, considerat literatura de quiosc fins fa una 
dècada, però amb milions de lectores i lectors.

Teatre

Llibertat! parteix de la recreació i adaptació per a l’escena d’una narració de títol gairebé 
idèntic Llibertat, publicada a “Fulls de vida” (1898). Llibertat!, tot i no ser el text més 
conegut de Santiago Rusiñol, és una de les seves obres més ben valorades. Més de cent 
anys després de ser escrita, Llibertat! Continua tenint moltes coses a dir-nos.
L’obra té una durada d’una hora i 45 minuts sense entreacte, amb 19 actors/actrius damunt 
l’escenari de la sala petita del TNC, entre ells el pierenc Jacob Torres.

Si jo fos el rei d’aquesta illa...
A finals de juny, l’actriu pierenca Elisabet Vallès va tornar als escenaris amb una adaptació de La 
Tempesta de William Shakespeare, titulada Si jo fos rei d’aquesta illa.... L’obra estava dirigida per 
Guillem Motos i interpretada per Elisabet Vallès, Lola Llach, Laia Martí, Jordi Inglada, Berta Giraut, 
Eva Cartañà i Laura Ramos.
L’amor al teatre, les ganes de treballar junts i la convicció que avui dia poden fer un Shakespeare 
realment popular, els han portat a perfilar aquest projecte.

Jacob Torres torna al TNC
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Exhaurits els dos primers trimestres de l’any, el CAP ha 
dut a terme una gran quantitat de xerrades i tallers dirigits 
a diferents col·lectius de la població, ubicats a les escoles, 
serveis socials, biblioteca, als immigrants o als usuaris del 
mateix CAP. Els temes tractats durant el primer trimestre 
van ser l’anafilàxia, l’alimentació i la salut, l’artrosi, les 
professions, la sexualitat i l’anticoncepció i la deshabituació 
al tabac. El segon trimestre, d’abril a juny, va englobar 
nous temes com els primers auxilis, la dieta mediterrània, 
la respiració cardiopulmonar, les drogues, les malalties més 
freqüents i la visita mèdica.

Des dels mesos de juliol fins al desembre, el CAP té 
programat un calendari d’activitats que es redueix molt de 
cara a l’estiu però que torna a incrementar-se amb l’inici del 
curs escolar. Aquest estiu és previst reprendre el taller de 
primers auxilis que ja s’ha impartit a monitors esportius a 
l’Aula de la Plaça del Peix i a mestres i monitors del menjador 
de l’escola Les Flandes. Els professionals responsables del 

CAP n’han previst una altra dirigida a la població pierenca. 
Al mes juliol, el CAP també s’implica en la promoció del 
consum de fruita entre la població infantil, així que els nens 
i joves que formen part d’algun dels esplais d’estiu, poden 
ser escollits per rebre unes 
informacions bàsiques i 
alhora tastar el reconegut 
préssec de producció 
ecològica de la Fortesa.

El quart trimestre, amb el 
curs escolar començat, les 
escoles tornen a ser el punt 
de mira de les xerrades sobre 
alimentació, els alumnes de 3r i 4t, i de 5è i 6è de primària 
rebran uns consells, el primer grup per tal de practicar 
uns esmorzars saludables i, el segon grup una alimentació 
saludable. Entre els mesos de setembre i novembre, es 
tornarà a incidir en el curs de deshabituació al tabac.

Activitats comunitàries del CAP

Aquest any, l’Ajuntament de Piera també s’ha de fer càrrec del manteniment del CAP. La política de 
retallades del govern ha encadenat que una sèrie d’obligacions que són de la Generalitat, actualment 
les assumeixi l’ajuntament de cada localitat. Per això, la brigada municipal ja s’ha encarregat de 
treure la jardinera exterior de l’edifici del CAP per obtenir més espai en l’accés, a més d’arranjar 
desperfectes i mantenir el jardí interior.

Millores al CAP

Seguretat alimentària
Registre d’establiments minoristes d’alimentació

L’Ajuntament de Piera, dins dels projectes de seguretat 
alimentària pels quals ha sol·licitat ajut a la Diputació de 
Barcelona, ha portat a terme en els darrers anys una important 
tasca d’actualització, en relació al control i la vigilància de la 
seguretat alimentària en establiments minoristes, competència 
que és de responsabilitat municipal. Així, després de visitar tots 
els establiments i classificar-los segons els riscos sanitaris, 
s’ha  creat un registre municipal que segueix els paràmetres 
establerts per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Al mes de juny, ja es va notificar el codi únic i exclusiu i que 
és identificatiu del tipus d’activitat que es du a terme, a 

tots els establiments alimentaris minoristes de Piera (bars, 
restaurants, carnisseries, gelateries, supermercats, etc). També 
se’ls recordava que són els últims responsables de garantir 
que es reuneixen unes condicions higièniques i sanitàries que 
assegurin la innocuïtat dels aliments que posen a l’abast dels 
ciutadans.

Des de l’Ajuntament es continuarà vetllant perquè es compleixi 
la normativa, per mantenir actualitzat el cens d’aquest registre 
d’establiments del sector de l’alimentació i per donar suport als 
propietaris per tal que puguin dur a terme la seva feina amb 
comoditat, salubritat i qualitat.

Després de dur a terme la tasca de control i vigilància de la seguretat 
alimentària, els establiments alimentaris minoristes de Piera ja tenen un 
comunicat municipal amb un codi únic i identificatiu de l’activitat que fan. 

Promoció de la salut
Reduir l’obesitat infantojuvenil
L’obesitat infantil és un problema de salut pública creixent per l’augment del sedentarisme i uns hàbits alimentaris poc 
equilibrats. En aquest sentit, des de la regidoria de Salut i el Centre d’Atenció Primària de Piera s’ha detectat la necessitat 
d’abordar aquesta problemàtica, amb una actuació que es vol desenvolupar durant un període de dos o tres anys.

Aquest segon semestre de l’any, es focalitza l’actuació a analitzar el cas d’aquells infants i joves amb major problemàtica i 
que han estat detectats pels professionals del CAP, amb l’objectiu d’activar circuits i recursos d’activitat física al municipi 
que permetin abordar els casos de nens i joves amb sobrepès. 

Per això cal parlar amb diferents agents del municipi per valorar possibles actuacions, des d’escoles, esplais, equipaments 
esportius, entitats i associacions. D’aquesta manera es pot detectar la millor solució possible i s’elabora un circuit i 
protocol consensuats per totes les parts. A finals d’any, s’avaluaran les intervencions realitzades.

Aquest projecte compta amb el suport de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona.
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7 vegades campió del món indoor i batent 
rècords... 
Des de l’any 2006, que Toni Bou aconsegueix guanyar-
ho tot: el campionat del Món Outdoor, l’Indoor i 
també el Trial de les Nacions. Aquest any 2013 ja 
ha aconseguit fer-se amb el Campionat indoor i va 
ser abans de finalitzar la competició, el 24 de març 
a Bielefeld. A més, l’última prova, celebrada a Niça li 
va servir per sumar la seva 21a victòria consecutiva 
en aquest mundial i estar tres anys imbatut en aquest 
campionat.

Bou i els pilots rivals han competit a la Gran Bretanya 
(5 de gener), Barcelona (10 de febrer), Màlaga (9 
de març), Bielefeld (24 de març) i Niça ( 13 d’abril). 
Segons declaracions del pilot a El Periódico, “ha sigut 
una prova molt especial, amb moments de tensió a 
l’inici i absolutament feliç a la final, que he disputat 
sense cap tipus de pressió, absolutament solt i sense 
pensar en res més que guanyar. Afrontar la final 
sabent que ja era campió ha sigut fantàstic, he gaudit 
moltíssim. La moto ha anat perfecta, com sempre, 

i sentir-me recolzat per l’equip, la meva família i els 
amics és sensacional”.

Mundial Indoor
Trial

CLASSIFICACIÓ FINAL DEL MUNDIAL INDOOR

1.- Toni Bou (Repsol Montesa) 10 punts

2.- Adam Raga (Gas Gas) 16 punts

3.- Jeroni Fajardo (Beta) 17 punts

4.- Albert Cabestany (Sherco) 19 punts

Coratge i superació al mundial de l’aire lliure
Els pilots de l’esquadra Montesa Honda, Bou i 
Fujinami, van triomfar en les dues jornades de la 
primera cursa puntuable pel mundial de trial 
a l’aire lliure, els dies 27 i 28 d’abril al Japó, 
en una temporada que es desenvolupa amb 
la nova i polèmica reglamentació “non-
stop”. 

En la trajectòria del pilot pierenc dels 
últims anys, va ser en la segona prova, la 
dels Estats Units, els dies 25 i 26 de maig, 
que Bou va cedir el primer lloc del podi al 
seu etern rival, Adam Raga. Però els trials 
celebrats a Andorra i la prova d’Espanya 
van ser suficients per recuperar la primera 
posició a la classificació.  

Al tancament d’aquesta edició, mancaven 
disputar les proves d’Itàlia (7 de juliol), de la 

República Txeca (14 de juliol), Gran Bretanya (27 i 28 
de juliol) i França (31 d’agost i 1 de setembre). 

Mundial Outdoor

Des d’aquestes pàgines dedicades a l’esport i als 
resultats més rellevants obtinguts pels esportistes 
locals, l’Ajuntament de Piera vol fer arribar un 
agraïment molt sincer al Toni per la seva presència a 
la inauguració de la passada Fira del Sant Crist i per 
les dosis de simpatia i amabilitat que va tenir amb els 
expositors i persones que van acostar-se a saludar-lo.

Una felicitació més, la dels pierencs, per haver 
engrandit el seu palmarès i l’orgull dels seus seguidors, 
amb el setè títol mundial de trial en pista coberta.

Després d’inaugurar la fira, Toni Bou va viatjar al Japó, per iniciar el Mundial 
Outdoor de Trial. A l’imatge, moment de l’entrevista a l’estand de Ràdio Piera.
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Bou també guanya a la tercera prova i es 
posiciona líder 
Toni Bou es va imposar en el Trial 
Ciutat d’Eivissa, disputat el 3 de març 
en l’illa de les Pitiüses i primera de les 
proves del campionat estatal a l’aire 
lliure. 
El pilot de Piera va guanyar la 
segona i també la tercera de les cinc 
proves puntuables del Campionat 
d’Espanya de trial, aquesta última 
a Sigüenza, Guadalajara. Ell 
i la seva Montesa Cota 4RT 
han aconseguit imposar-se per 
davant d’Albert Cabestany i d’Adam Raga, dominant 
una vegada més el torneig amb mà de ferro. Bou 
ha guanyat les tres primeres cites del torneig i s’ha 

proclamat campió d’Espanya en els 
últims quatre anys.

Bou, amb 60 punts, se situa davant 
de Raga (49) i de Cabestany (45). En 
la classificació general Raga es troba 
a onze punts del líder. El Campionat 
s’ajorna i fins d’aquí a quatre mesos, 
el 29 de setembre, no se celebrarà la 
quarta i penúltima prova puntuable a 
Baiona, Pontevedra.

Coincidint amb la Festa Major de 
Piera, el calendari esportiu trialer marca els dies 7 i 8 
de setembre com als escollits per disputar el Trial de les 
Nacions a Le Chatre, França.

Campionat d’Espanya

Bona cantera pierenca de Trial
• Copa Catalana de Trial de Nens
El Moto Club Piera Scan Team, porta els pilots de menor edat a les 
competicions de trial de la Federació Catalana de Motociclisme.
El passat 10 de març es va iniciar a Sant Carles de la Ràpita 
la Copa Catalana de Trial Nens d’aquesta temporada on es 
reuneix la base del trial català, concretament amb el V Trial 
de Nens dels Alfacs, organitzat pel Moto Club Sant Carles. 
La debutant Mireia Lozano (Beta) va ser segona classificada a la 
categoria Oberta, Arnau Carreras (Gas Gas) tercer classificat a Promo 
80 i Pol Mediñà (Gas Gas), cinquè a la classificació a la disputada 
categoria Base 80.
El 7 d’abril, la Copa Catalana de Trial Nens, va disputar el Trial de 
Nens de Can Taule, destacant el primer lloc de Mireia Lozano en 
categoria oberta, el segon d’Arnau Carreras a Promo 80 i el quart de 
Pol Mediñà a Base 80.
El 12 de maig, la Copa Catalana de Trial Nens del Montsià a Amposta 
destacant Mireia Lozano en categoria oberta, el segon d’Arnau 
Carreras a Promo 80 i el tercer de Pol Mediñà a Base 80.

• Trial Campionat de Catalunya Open
Pol Mediñà segon al Trial de Gironella a la categoria Base 125, també 
cal destacar el vuitè lloc d’Adrià Mansergas a Promo 125 i el sisè lloc 
d’Arnau Carreras a Open 125.
La següent prova al Trial de Llers, Pol Mediñà tercer a Base 125 i 
Adrià Mansergas sisè a Promo 125.

• Trial Campionat d’Espanya
La prova del calendari amb participació pierenca va ser la del 24 
de març, al campionat d’Espanya de Trial a Bocairent (València), 
on també hi van prendre part els pilots: Adrià Mansergas sisè en 
la categoria TR3, Pol Mediñà cinquè i Arnau Carreras tercer en la 
categoria Juvenil 80.
La següent prova a Pobladura de las Regueras, Lleó, Adrià Mansergas 
sisè a Cadet, Arnau Carreras quart i Pol Mediñà cinquè a Juvenil 80.
La següent prova a La Nucia, Alacant, Adrià Mansergas desè a 
Cadet, Pol Mediñà quart i Arnau Carreras cinquè a Juvenil 80.

Trial infantil
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Atletisme

•  Campionat de Catalunya de Clubs a l’estadi Serrahima de 
Barcelona, amb cinc participants pierencs com a atletes del Club 
Atlètic Petromiralles Igualada: Víctor Montaner, Pau Del Pozo, 
Sheila Garcia, Ester Montaner i Judith Guzmán. Víctor Montaner 
va assolir la victòria en els 1.500 m, i va demostrar un bon estat 
de forma i molta confiança, després d’haver superat la lesió que 
el tenia apartat de la competició. Pau Del Pozo, en la prova de 
5 km marxa, va creuar la meta en 5a posició, aconseguint una 
nova marca personal en aquesta distància. La marxadora Ester 
Montaner va creuar la meta en 2a posició en la prova de 5 km 
marxa, i va assolir millor marca d’aquesta temporada. La jove i 
reconeguda velocista Sheila Garcia va finalitzar la prova de 200 m 
llisos en 3a posició.

•  Campionats d’Espanya. El cap de setmana del 2 i 3 de març, 
Sheila García es va proclamar brillantment Sots-Campiona 
d’Espanya Juvenils en 60 m llisos i a més va assolir la 3a posició 
i el bronze corresponent en el Salt de Llargada en el decurs dels 
36ens. Campionats d’Espanya Juvenil Indoor. Per la seva part, 
l’atleta Ester Montaner va participar, el passat 7 de març, en el 
campionat d’Espanya Promesa de marxa atlètica que se celebrava 
en la ciutat de Múrcia, i va aconseguir la 6a posició en la modalitat 
de 20 km marxa.

•  Campionat de Catalunya de Proves Combinades 
categoria Aleví. El dissabte 25 de maig, en el Campionat de 
Catalunya de Proves Combinades en la categoria Aleví, hi van 
participar catorze atletes de diferents clubs de Catalunya, entre 
els quals l’atleta pierenc Eduard Guzmán, que va aconseguir el 
sotscampionat de Catalunya de tetratló, amb una puntuació de 
1.218 punts.

•  Campionat de Catalunya d’Atletisme. Els dies 1 i 2 de 
juny es va celebrar el Campionat de Catalunya en categories 
Promesa, Juvenil i Júnior a les pistes del Club d’Atletisme 
Igualada. La marxadora Ester Montaner va assolir el títol de 
Campiona de Catalunya en 10 km marxa en categoria Promesa, 
amb un temps de 54’53’’77, (nou rècord del campionats i també 
la seva millor marca d’aquesta temporada). La velocista Sheila 
Garcia, de categoria Juvenil, va fer triplet de medalles, dues 
plates i un bronze. En 100 m llisos es va proclamar Subcampiona 
de Catalunya i en salt de llargada també Subcampiona. La 
medalla de bronze va ser en els 200 m llisos. Per la seva banda, 
el marxador de categoria junior Pau del Pozo es va proclamar 
Subcampió de Catalunya en 10 km marxa.

Molt bon paper dels atletes pierencs

•  Jornada prèvia del Campionat de 
Catalunya Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet 
. L’Estadi Municipal de Castellar del Vallès va 
acollir el diumenge 9 de juny la jornada prèvia del 
Campionat de Catalunya Benjamí, Aleví, Infantil 
i Cadet. En la categoria Infantil, l’Aleix Guzmán 
(llançament de pes i llargada) i l’Anna Guzmán 
(600 m.ll.) van passar directament a la final. 
També van fer el mateix l’Eduard Guzmán (salt de 

llargada i 60 m.ll.), en la categoria Aleví, i la Júlia 
Escayol i l’Edit Guzmán (salt de llargada) en la 
categoria Benjamí. La resta de finalistes van ser 
els Alevins Alejandro Pastor (llançament de pes) 
i la Marina Martí (llançament de pilota), un altre 
cop, l’Edit Guzmán (60 m.ll). Cal destacar també 
l’actuació de la Laia Guzmán, la més petita de la 
categoria, que va competir a les proves de 1000 
m.ll. i 60 m.ll.

D’esquerra a dreta: Sheila Garcia, Víctor 
Montaner, Ester Montaner, Pau del Pozo i 
Judith Guzmán

Eduard Guzmán, del Club Atlètic Mas Piera, es va procla-
mar campió de Catalunya Aleví de salt de llargada, en la 
jornada final dels campionats de Catalunya Infantil, Aleví i 
Benjamí, disputada el passat 15 de juny a Tarragona.
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El passat 5 de maig, a la 2a Cursa dels Cobardes, 
envoltats d’un paisatge emblemàtic com és el de la 
Pineda de Can Ferrer del Coll, començaven a córrer 
els prop de 200 participants inscrits. El recorregut, 
més exigent que el de l’any passat, es va dirigir cap 
a la bandera de Vallbona. Entre la vegetació, els 
corredors es van dirigir cap al Bedorc i després cap 
al Figuerot, per la Guitza, i cap a Cabrera per tombar 
després cap a Vallbona, passant per Ca la Fou. Les 

increïbles panoràmiques mostraven la vall des de tots 
els angles.

Un cop finalitzada la cursa, l’organització càrrec de 
l’AV del Bedorc va entregar els obsequis i premis va 
oferir un esmorzar en un ambient familiar que omplia 
la Pineda.

Consulteu resultats i classificacions a

www.elbedorc.com/cursadelscobardes.

Bon ambient a la Cursa dels Cobardes

Des de fa anys, l’Escola Apiària participa en els Jocs 
Escolars de l’Anoia. Segons el mateix centre, els 
resultats d’aquest curs 2012-2013 any han estat molt 
satisfactoris, fet que es resumeix a continuació:

•  Categories prebenjamí de poliesportiu han realitzat 
10 trobades a nivell no competitiu.

•  Categoria benjamí masculí de poliesportiu han 
quedat en segon lloc. (1)

•  Categoria benjamí femení de poliesportiu, han 
assolit el primer lloc de la comarca (2). A més, han 
participat en el Torneig de futbol sala Johan Cruyff 

quedant terceres de Catalunya en la final. Com 
a individual, Carla Carbó va ser seleccionada per 
disputar la final catalana del 16 de juny.

(Les medalles aconseguides en atletisme estan 
reflectides en l’apartat d’atletisme d’Esports).

•  L’equip aleví masculí de futbol sala ha estat vuitè en 
la taula de classificació.

•  L’equip masculí de futbol sala que ha fet més mèrits 
ha estat l’infantil masculí, que s’han proclamat 
campions de la lliga regular i tercers en la final four.

Resultats als Jocs Escolars de l’Anoia

21
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Dissabte 8 de juny va tenir lloc la Semifinal de 
Barcelona de Patinatge Artístic, organitzada per la 
Federació Catalana de Patinatge amb la col·laboració 
del Patinatge Artístic Piera. Aquesta edició, que 
es va celebrar al Pavelló el Prat, va comptar amb la 
participació de més de 800 persones, de 18 clubs de 
Catalunya, acompanyats per familiars, simpatitzants i 
patinadors.

Del Patinatge Artístic Piera hi van participar 14 
patinadors, que es van classificar en aquesta 
semifinal. Aquest cop, 7 patinadors del club de Piera 
es van classificar per a la Final en la categoria de 
Debutants: Arantxa Navarro (1a classificada), en 
Certificat Aina Munné (1a classificada), Judit Landete 
(2a classificada), Iniciació A Adriana Consentino (1a 
classificada), Iniciació B Menors Patricia Pelegrín (4a 
classificada), C Majors Natàlia Torres (3a classificada) 
i en C Menors Judit López (3a classificada). Altres 
membres del Club que també cal esmentar per les 
seves actuacions: Maria Caelles, Lucía Ramón, Marta 

Rodríguez, Lara Blanco, Vega Blanco, Sofía Prieto i 
Arnau Medina. Ara, els patinadors del Club hauran de 
treballar de cara a la Final de Barcelona, que tindrà 
lloc els dies 12 i 13 d’octubre.

Des del Club Patinatge Artístic Piera es vol agrair la 
col·laboració i el suport de la regidora d’Esports de 
l’Ajuntament de Piera, Ma Teresa Guzmán.

Classificades per a la Final de Barcelona

Patina bé, patina sa
A banda del bon paper del Club en les semifinals, va 
continuar la campanya «Patina bé, patina sa», que 
es va iniciar el mes de maig, amb el guiatge de la 
Fundació pel Foment de la Salut (FUFOSA) i el suport 
de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Piera.

«Patina bé, patina sa» va néixer amb l’objectiu de 
conscienciar els joves patinadors de com l’alimentació 
sana pot influir en el rendiment 
esportiu. Amb aquest pròpòsit, 
es va habilitar a la zona reservada 
per als esportistes un taulell 
d’avituallament on s’oferia fruita 
fresca i de temporada (meló, 
síndria i plàtan) i una sèrie de 
recomanacions per part de l’equip 
docent de FUFOSA: beneficis de 

la fruita en l’esport, les fruites més adients abans i 
després de l’esport, la importància de la hidratació, el 
paper de la xocolata...

La proposta va ser possible gràcies a la col·laboració 
de la fruiteria Cal Biel (que va subministrar la fruita) i 
de Nou Regal (que va recollir tots els consells en un 
díptic). A l’aposta d’aquests establiments familiars 

i artesanals per potenciar els 
valors de l’alimentació i l’esport 
entre els més joves, també s’hi 
va sumar la multinacional Nestlé, 
que va aportar xocolatines. El 
contingut del díptic «Regles d’or 
de l’alimentació i l’esport» el podeu 
recollir gratuïtament a les botigues 
Cal Biel i Nou Regal.

Patinatge artístic

Els dies 6 i 7 d’abril va tenir 
lloc al Pavelló El Prat el IV 
Trofeu de l’Anoia, organitzat pel 
Patinatge Artístic Piera. Aquest 
any, el trofeu va acollir un total 
de 260 patinadors en diferents 
categories de més de 14 clubs 
de la província de Barcelona. Les 
patinadores del club pierenc van 

assolir un grapat de pòdiums, el premi 
a l’esforç i una feina ben feta, essent 
un dels clubs referents actualment en 
aquest àmbit esportiu.

Esdeveniments com aquest ofereixen 
una activitat extra al poble, ja que 
aquest trofeu va donar la benvinguda 
a Piera a unes 1.500 persones en tot el 
cap de setmana.

Trofeu de l’Anoia de patinatge
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Natació

La pluja va ser la convidada sorpresa de la jornada 
esportiva que es va celebrar el dissabte 8 de juny 
a la Piscina de Piera. Prop de 150 nedadors, de 5 
a 15 anys, es van donar cita en aquesta trobada 
que posava el punt final als cursos de natació 
2012-2013.

La jornada va començar amb la III Competició de 
Natació Escolar, on cada participant va participar 
en la sèrie de la seva modalitat (esquena, braça, 
lliure i papallona). En total van ser 63 sèries, i 
tots els participants van ser obsequiats amb un 
record commemoratiu. 

Per cloure la jornada, els diferents grups de 
natació sincronitzada van mostrar els diferents 
balls que han fet en les competicions en què han 
participat al llarg de la temporada. Van finalitzar 
amb una coreografia conjunta al ritme de la cançó 

oficial dels Mundials de Natació de Barcelona 
2013.
L’equip de tècnics aquàtics de la Piscina de Piera, 
vol felicitar a tots els participants a la competició 
per l’esforç i dedicació. Enhorabona, campions!

Fi de curs de les activitats aquàtiques
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El diumenge 9 de juny, la Piscina de Piera va 
celebrar el festival d’activitats infantils al Pavelló 
El Prat, que es va omplir a vessar de públic 
per presenciar les actuacions de les activitats 
infantils que ha dut a terme la Piscina durant 
aquest curs 2012-13. 
L’acte, que va presentar i amenitzar la monitora 
Anna Molla, va oferir actuacions dels tres grups de 
gimnàstica rítmica, dels tres grups de dansa-jazz, 
dels dos grups de hip hop (infantil i joves) i dels 
grups d’aeròbic infantil i d’aerodance. També van 
haver-hi exhibicions dels grups de capoeira i d’steps.

L’última actuació va ser conjunta entre els grups 
de dansa i aerodance, que van oferir un remix de 
Grease. En total, van ser més de 110 participants 
els que van actuar, que són els que es van 
inscriure a les activitats infantils i juvenils de la 
Piscina aquest curs.
Finalment, els regidors d’Esports, Ma. Teresa 
Guzmán, i el regidor d’Empresa i Ocupació, 
Josep Llopart, van encarregar-se de l’entrega 
de medalles i obsequis per a tots els 
participants.

Final de curs de les activitats de La Piscina

esports
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El dissabte 20 d’abril, a falta de dues jornades per 
finalitzar el campionat de lliga, l’equip Prebenjamí 
A de l’AE Piera, dirigit per Joan Claverol i Marc 
Sarrà, es va proclamar matemàticament campions de 
lliga, al camp de La Pobla de Claramunt, després de 
vèncer per 0-10 en un altre fantàstic partit del Piera.

Els registres d’aquest equip, format íntegrament al 
planter del Piera, són immillorables: 178 gols a favor i 
només 17 gols en contra i cap partit perdut ni empatat. 
Guanyar un campionat de lliga sempre és una tasca 
difícil, però fer-ho amb aquesta autoritat fa que encara 
tingui més mèrit.

L’equip del Prebenjamí A de l’AE Piera està format pels 
jugadors: Omar Ismain, Unay Díaz, Miquel Figueras, 
Antonio García, Aaron González, Joan López, Izan 
Pardo, Pol Susino, Sergi Teixidó i Yerai Villa i pels 
entrenadors, Joan Claverol i Marc Sarrà.

Cal destacar que l’Aaron González és el màxim 
golejador del grup 50 amb 48 gols marcats en els 22 
partits jugats.

Futbol base

Prebenjamins de l’AE Piera, campions de lliga

El somni de l’ascens a 1a divisió de l’equip Juvenil de 
l’AE Piera es va fer realitat en guanyar l’últim partit de 
la temporada contra l’Hortonenc. 
El diumenge 2 de juny, l’equip Juvenil de l’Agrupació 
Esportiva Piera, entrenat per Pepe Gea i acompanyat 
d’un nombrós grup d’aficionats, va disputar l’últim 
partit de la temporada 2012-13 al camp de l’Hortonenc, 
a Sant Llorenç d’Hortons. Els Juvenils van guanyar el 
rival per un contundent 0-12 i es va proclamar campió 
de Lliga de la categoria Juvenil divisió 21. L’equip va 
veure així acomplert el somni de l’ascens a primera 
divisió, tot un èxit esportiu i pel qual cal felicitar 
l’equip format per: Raúl Almeida, José Alberto Blanca, 
Enoc Bouza, Xavier Cucurell, Robert Esteve, Pol 
Gericó, Omar Giovani Vinadé, Anton Haynar, Yassine 
Karban, Thomas Kiss, Daniel Quiles, Sergi Remesal, 
Aleix Ribas, Carles Rodríguez, Adrià Roig, Víctor 

Rubio, Marc Sarrà, Faissal Tahri, José Miguel Tudela. 
Entrenador: Pepe Gea i Delegat: José Antonio Blanca.

Enhorabona per aquesta emocionant temporada i 
felicitats als campions.

I els Juvenils, també Campions!

esports
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El diumenge 26 de maig es va celebrar la setena edició de 
la cursa de BTT Malalts de Bici, puntuable a la Xallenger 
Penedès-Anoia. A les 9 del matí, el grup de 152 corredors 
inscrits a la cursa van iniciar la sortida des del passeig del 
Gall Mullat, pedalejant un recorregut de 31 quilòmetres, amb 

un desnivell acumulat de 989 m. Els 
corredors van  gaudir de l’entorn 
natural que ofereix la Vila de Piera 
i de dos avituallaments que els va 
permetre arribar en condicions al 
final de la cursa, a la pista del Gall 
Mullat. Els guanyadors absoluts van 
ser Pere Joan Roig i Inés Rodríguez.

La cursa està organitzada per 
l’entitat Malalts de Bici, Dinàmic 
Fitness i compta amb el suport 
de l’Ajuntament de Piera i de 
la Diputació de Barcelona. Els 
agraïments expressats per l’entitat 

en la veu de l’animador d’aquest esdeveniment esportiu, 
Lucky Albert, van ser per a l’ADF de Piera, Protecció Civil, 
Bombers de Piera, Mossos d’Esquadra i Policia Local, així 

com per a la floristeria l’Encís, Fisio Crem, la Parròquia de 
Piera, Piera Televisió, Xavi Guirado i els voluntaris que van 
fer possible aquesta edició.

L’entrega de premis als tres millors classificats de cada 
categoria va anar a càrrec de la regidora d’Esports, Ma 
Teresa Guzmán, la regidora de Salut, Participació i Servei 
a les Persones, Vanesa Fernández-Arroyo, del regidor de 
Medi Ambient i Turisme, Jaume Raventós, i del president de 
Malalts de Bici, Iván Navarro.

Per consultar els noms dels guanyadors de les categories A 
a F, consulteu el web: www.malaltsdebici.com

44 viladepiera.cat

esports

BTT

7ª Cursa de Malalts de Bici

Futbol sala

El Club Futbol Base Sala Can Claramunt ha posat punt 
final a una gran temporada. En la lliga 2012-13 ha tornat a 
competir en tres categories: la Infantil, que ha participat a 
la lliga comarcal del Consell Esportiu de l’Anoia i els equips 
Femení i Sènior, que han competit a la Copa de Catalunya de 
la Federació Catalana de Futbol Sala, aquest últim assolint 
la cinquena posició en la Territorial de la classificació final i 
eliminat en vuitens de final de la Copa Federació Catalana.

A banda de les categories anteriors, actualment al Club 
entrena un equip de Promeses, un de Prebenjamí, que ha 
participat en un torneig de la Federació, i un de veterans que 
entraran en competició la temporada vinent.

De cara a finals de juliol, s’organitzarà un torneig al barri d’una 
setmana de durada. Els equips interessats a participar-hi.

Futbol Base Sala Can Claramunt

Imatge corresponent a la victòria del Can Claramunt per 
1-0 davant el DosRius en la Copa Federació.

L’equip Juvenil del Futbol Sala Piera es va proclamar 
campió de la lliga escolar de l’Anoia el dissabte 18 de maig, 
després d’empatar a 2 davant el Club Valldaura, en el partit 
ajornat de la cinquena jornada. Aquest equip no va conèixer 
la derrota en la segona fase del campionat, guanyant 
sis partits i empatant-ne un. Els nois de Dani Pérez van 
mostrar el seu domini a la fase regular de la competició, 
abans d’afrontar els play-off. Moltes felicitats, campions!

Campions de lliga juvenil
Els campions són: Aitor 
López, Ivan Veiga, Javi 
Fernández, Jonathan 
Albarral, Carlos de las 
Morenas, Zaka Abdalas, 
Moha Yahia, Vladi 
Martínez, Pau Medina, 
Alex Quevedo i José 
Rafael Pérez, entrenats 
per Dani Pérez.
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Hoquei patins

El diumenge 2 de juny tocava jugar l’últim partit de 
lliga del femení de Primera Catalana del CE Noia 
Freixenet, al pavelló de l’Ateneu Agrícola de Sant 
Sadurní d’Anoia. Les jugadores tenien la segona plaça 
assegurada juntament amb l’ascens, però dissabte el 
colíder de la lliga, el Roda, va perdre el seu partit i va 
ver que el partit tingués una importància que no estava 
prevista. Amb una victòria o empat s’aconseguiria 
quedar líders en solitari, i així va ser, després de 
guanyar el Bigues i Riells, l’equip es va proclamar 
campió absolut de Primera Catalana.

L’esportista pierenca Núria Fernández Raventós va 
ser una part més d’aquesta fita aconseguida, sent la 
més jove de l’equip amb tan sols 13 anys. Combinant 
durant totes aquestes últimes temporades l’equip 

femení absolut amb l’equip de base aleví del mateix 
club, des de la regidoria d’Esports desitgem que la 
temporada vinent sigui plena d’èxits i continuï a l’alça 
el nivell dels esportistes pierencs que juguen arreu de 
la comarca.

L’esportista pierenca Núria Fernández Raventós és la jugadora més 
jove de l’equip d’hoquei patins CE Noia Freixenet, que ha pujat a 
Primera Nacional Catalana.

Esportista a Primera Nacional Catalana

Núria 
Fernández, 
2a de dalt a 
la dreta, amb 
l’equip del CE 
Noia Freixenet

Veterans de l’AE Piera

Els Veterans de l’AE Piera van celebrar dissabte 15 
de juny, a l’hotel Barcelona Golf, el seu sopar de Fi de 
Temporada, que va coincidir amb el 20è Aniversari de 
la fundació del Club (1993-2013). 

Al sopar van assistir gairebé tota la plantilla, 
l’entrenador i membres de la Junta Directiva amb les 
seves respectives esposes i fills. També hi va anar la 
regidora d’Esports de l’Ajuntament de Piera, Ma Teresa 
Guzmán, qui, en nom del consistori, va fer entrega al 
Club d’una placa on el felicitava per aquests 20 anys 
de trajectòria. Després dels diferents parlaments es 
va fer la tradicional entrega de trofeus. A més, es va 
obsequiar tots els jugadors, entrenador i directius 

amb una 

samarreta commemorativa dels 20 anys del naixement 
del Club. Seguidament es va fer entrega del trofeu al 
jugador més regular, al capità Juanra i el de màxim 
golejador, per en Jordi Blanco. El mateix jugador va 
rebre una placa d’agraïment de mans del president, 
Francisco Baena,  ja que el pichichi  pierenc ha decidit 
penjar les botes després de set temporades al Club. 
El mateix president va fer entrega d’una altra placa 
commemorativa dels 20 anys a la regidora d’esports 
de l’Ajuntament. 

Aquesta temporada, l’equip de veterans ha participat 
en diferents campionats, competeix a la 3ª divisió en 
la qual ha assolit el desè lloc a la taula de classificació 
i compta amb una plantilla de 22 jugadors, entrenats 
per Joan Ramon Musarro.

Celebració dels 20 anys de l’entitat



El diumenge 7 d’abril, la plaça del Sant Crist del barri 
pierenc del Raval va acollir la 5a Festa de la Forja, que 
va aplegar un bon nombre de visitants i participants 
als tallers de forja dirigits pels mestres ferrers Nicolau 
Escudero i Jaume Raventós.

La festa va engegar a les 10 del matí amb l’esmorzar 
popular i, seguidament, es van posar en funcionament 
les 4 fornals i les 4 encluses per poder començar a 
forjar. Paral·lelament, hi va haver entreteniment 
per a tothom, amb les bitlles catalanes, l’espai per 
serrar troncs, malabars o els massatges amb pedres 
volcàniques.

Un any més, les cuineres del barri es van encarregar 
de fer una deliciosa escudella del ferrer, que es va 

servir acompanyada de la carn d’olla, pa i vi, amb 
un bol de terrissa de Cal Tasta d’obsequi. També la 
música tradicional va acompanyar durant la festa, amb 
les actuacions al migdia i a la tarda del grup Ameba, 
que va fer ballar tothom. 

Al final, es va acomplir l’objectiu de fer les lletres alfa 
i omega de ferro forjat per a la creu de l’empedrat 
del castell, amb el guiatge dels mestres Escudero i 
Raventós. A més, els participants als tallers de forja 
van fer les lletres que componen el nom del barri, Barri 
dels Gats, que s’han penjat a la paret que s’utilitza 
com a bar per a les festes d’aquest barri, a la mateixa 
plaça del Sant Crist.

La Festa de la Forja va celebrar la 5a edició al barri del Raval i es 
consolida com un esdeveniment lúdic, didàctic i participatiu de 
referència a la nostra Vila.

5 anys de festa de la forja

Foto de grup del lliurament de premis del Primers Jocs Florals i 
Literaris Escolars, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Piera, per la 
Diada de Sant Jordi.

L’altre acte cultural de la Diada de Sant Jordi va ser la 
presentació del llibre Els papers dels Parellada, d’Àlex 

Carafí, Antoni Escudero i Joan Romeu.

Cercavila i trobada de gegants.
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Imatges de les Festes del Sant Crist
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Ofrena floral al Sant Crist, per la Diada, amb els Falcons de Piera.
Un dels actes més concorreguts de la Diada del Sant Crist és l’ofici religiós solemne, amb renovació del vot de poble al Sant Crist de Piera.

Per raó del mal temps, la ballada de sardanes programada a la pl. del Peix es va haver de fer a la sala del Teatre Foment.

Concert amb l’Orquestra Rosaleda, al Teatre Foment de Piera.

Ball de capvespre, per tancar els actes de la Diada del Sant Crist, a càrrec de l’Orquestra Rosaleda.

Activitats per als menuts i inflables, el dilluns 29 d’abril, a la Nau de Cal Sanahuja.

El joc d’estirar la corda és un dels entreteniments més esperats 

per tothom a l’Aplec de Mas Bonans.

Imatges de les Festes del Sant Crist
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XXXVII Aplec de Mas Bonans, l’1 de maig, amb ballada doble de 

sardanes a càrrec de les cobles Maricel i Marinada



festes

Esplais i festes d’estiu

A finals de maig, el departament de Comunicació va repartir 
l’agenda especial d’estiu, que elabora recollint les dades 
aportades per les associacions de veïns, entitats i clubs esportius, 
implicats en l’organització d’activitats per a l’època estiuenca. La 
publicació també inclou un calendari amb les festes d’estiu, els 
actes culturals, esportius i de lleure programats per als mesos de 
juny, juliol i agost.

Per tal de poder fer un recull d’imatges d’aquestes propostes, el 
departament de Comunicació agraeix tant als organitzadors com 
als familiars dels participants que tinguin instantànies de qualitat, 
fotos de grup, imatges representatives de l’activitat o la festa, les 
facin arribar a l’Ajuntament o a través dels correus:

 belartcg@ajpiera.cat o carrerasbr@ajpiera.cat.

L’agenda especial d’estiu, amb els casals, 
esplais, campus esportius, colònies i les 
principals activitats dels mesos de juny a 
agost es pot consultar al web municipal. 

Recull d’activitats a l’agenda d’estiu

El dia 8 de març, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, l’Escola de Teatre de Piera es va sumar als actes 
programats per a la commemoració d’aquest dia i va oferir una jornada de portes obertes a les instal·lacions 
de Ca la Mestra, per compartir amb familiars i amics els jocs escènics que experimenten aquests darrers dies 
al voltant de poemes escrits per dones. Els alumnes van tenir una oportunitat més de mostrar el seu treball de 
classe i el públic va poder observar per on transcorre la creativitat dels joves de l’Escola.

L’Escola de Teatre celebra el dia de la dona

Aquest curs, els alumnes d’ESO de l’Escola Apiària han 
realitzat una sèrie d’activitats en grup per participar 
activament en la diada de la Dona treballadora. El 
tema central proposat era «Dones matemàtiques i 
científiques».

Uns cursos van visualitzar un vídeo que explicava la 
vida i l’obra de dones matemàtiques, que al llarg de la 
història van fer grans aportacions a aquesta ciència i 
que han estat silenciades i el perquè d’aquest fet. Per 
grups van treballar uns murals sobre aquest tema, per 
reflectar, clarament que aquest tractament ha estat 
injust i que tant els homes com les dones tenen les 
mateixes aptituds per a la ciència. 

Altres cursos de l’ESO va fer un treball de recerca de 
diferents dones científiques i van elaborar vistosos 
murals amb fotos i biografies explicant en què va 
consistir la seva contribució a la ciència. Finalment, els 

pòsters es van exposar a les cartelleres de les zones 
més visitades del centre.

Dones matemàtiques i científiques
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igualtat de gènere

El dissabte 9 de març, l’Espai d’Entitats va acollir la 
xerrada «Nosaltres les hereves», organitzada amb 
motiu del Dia Internacional de la Dona, sobre el paper 
que diverses dones han tingut en la història del nostre 
país i va oferir una repassada històrica a la figura de 
les dones. 

La conferenciant, Sílvia Fortuny, va aconseguir copsar 
l’atenció i l’interès dels 40 assistents durant la xerrada, 
que va tractar temes diversos pel que fa al paper de 
la dona des del punt de vista històric: la dona catalana 
a l’època carolíngia, la vida religiosa dels monestirs i 
convents, la dona càtara, les trobadores, etc.

Des de l’Associació de Dones de Piera i la regidoria 

d’Igualtat de Gènere es valora molt positivament 
aquest acte i s’agraeix l’assistència de tots els qui van 
seguir la xerrada.

Paper de la dona en la història 

serveis a les persones

El passat dimecres 15 de maig, la planta baixa del 
Casal va reunir un gran nombre de socis per participar 
en un bingo amb premis especials. L’endemà, 250 
persones es van traslladar a Platja d’Aro per celebrar 
el gran Dia del Soci, molt esperat per tots per haver 
escollit un dels restaurants de més renom i amb 
més capacitat del passeig. Un ball al mateix local i 
la tornada a Piera donaven per acabada l’activitat 
estrella d’aquella setmana.

Dissabte 18, el ball del soci va atraure les parelles que 
més bé ho passen a la pista de ball i a tots aquells 
a qui els agrada la part més musical de la festa. Per 
al diumenge, l’associació va organitzar un torneig de 
petanca i així mesurar quina tripleta tenia millor joc, 
punteria i estratègia a l’hora de guanyar cada partida. 
Els primers, segons i tercers classificats es van endur 
els trofeus que els acreditava com a millors, mentre 
es feia un pica-pica que també donava per tancats els 
actes d’aquesta celebració.

L’Associació de la Gent Gran és una 
entitat de molts anys que vetlla per oferir 
activitats culturals, esportives i d’oci 
als seus associats, principalment gent 
gran de la Vila que vol ocupar el seu 
temps lliure. Actualment, l’associació 
compta amb gairebé 2.000 socis, i per 
als interessats i interessades a formar-
ne part, cal dir que l’entitat acull noves 
altes al despatx del Casal, de dilluns a 
divendres, de 10 del matí a 12 del migdia.

Cada any, a mitjan mes de maig, l’Associació Cultural de la Gent 
Gran amb seu al Casal per a Joves i Grans, organitza unes activitats 
adreçades especialment als seus associats.

Setmana del Soci de la Gent Gran



El servei de la deixalleria municipal va reciclar 213 tones de 
deixalles i residus durant el 2012 en 3.651 entrades. Cal portar 
a les instal·lacions de la deixalleria els residus reciclables 
que no tenen contenidor al municipi o bé que, per les seves 
dimensions, no hi caben. Els elements que més es van recollir 
segons el seu pes van ser mobles, fusta, cartró, ferralla i runa 
i, amb menor quantitat, petits 
electrodomèstics, vidre trinxat i 
residus perillosos, entre altres. 

Els usuaris que utilitzen més la 
deixalleria són els particulars, 
amb 2.753 entrades al 2012, 
mentre que els comerços l’han 
utilitzat 223 vegades, els ens 
locals 110 vegades i el sector 
serveis 565 vegades: això vol dir 
que si la deixalleria està oberta 
quatre dies i mig a la setmana, 
comptabilitza una mitjana de 16 
entrades diàries.

Utilitzar la deixalleria i fer 
compostatge té premi:

El passat 2012, les 108 persones que van utilitzar la 
deixalleria, al menys una dotzena de vegades controlades amb 
una targeta, aquest any 2013 se’ls ha aplicat una bonificació 
del 10% en el rebut de les escombraries corresponent al seu 

habitatge, una bonificació aprovada a les ordenances fiscals 
municipals de l’Ajuntament. Hi ha hagut set empreses que 
també s’han beneficiat d’aquest descompte per haver portar 
les deixalles a la deixalleria.

Per altra banda, les 94 persones que l’any passat van fer 
compostatge casolà, també han rebut un 15% de bonificació 

reflectit en el rebut de la taxa 
d’escombraries. Està clar que 
qui fa un esforç a l’hora de 
reciclar utilitzant la deixalleria i 
fent compostatge, pot acumular 
fins a un 25% de bonificació.

A Piera generem unes 10.000 
tones de residus l’any, gairebé 
el doble que la mitjana catalana 
(som 15.000 habitants i 
generem 1,8 kg/persona/
dia de deixalles, mentre que 
la mitjana catalana està en 
0,8).Tot i que puguem reciclar 
quantitats similars a la resta de 
la comarca, aquests nivells de 

deixalles generades fan que els percentatges de reciclatge 
baixin en picat. Això és degut a la gran quantitat de solars 
amb habitatges unifamiliars que hi ha al municipi i que són els 
que incrementen amb escreix aquest volum de brossa. 

El projecte contempla la substitució de la totalitat de les 
lluminàries antigues, 358 exactament, per lluminàries 
adaptades al requeriment de la Llei 6/2001, amb làmpada 
d’halogen metàl·lics de 35 W. La majoria de les lluminàries 
existents estan equipades amb làmpada de vapor de 
mercuri de 125 W, de tipus obert i sense protecció i n’hi 
ha d’altres amb làmpada de vapor de sodi de 100W que, 
amb el transcurs del temps, han substituït les lluminàries 
inicials.

La lluminària existent, antiga, deteriorada i fruit 
d’intervencions puntuals, no té en compte els criteris 
actuals d’estalvi energètic i uniformitat d’il·luminació. 
L’execució del projecte suposarà canviar les lluminàries 
del barri de Can Bonastre per unes altres que ofereixen 
rendiment energètic molt més alt i menys impacte sobre 
el medi, equipades amb làmpades de 35 W d’halogenur 
metàl·lic.

Aquesta instal·lació tindrà un estalvi de potència net de 
30,4 kw, i tenint en compte les 11,5 hores de funcionament 

mitjà diari al llarg de l’any, es comptabilitza un estalvi 
energètic de 127.687 kwh-any. Conseqüentment, aquesta 
acció representarà un estalvi de 10,6 Kg de CO2, amb 
el compliment del compromís establert en el Pacte 
d’Alcaldes, que té com a objectiu rebaixar les emissions 
de CO2 a l’atmosfera en un 20 % fins al 2020.

El projecte, que ha de sortir a concurs aquest mateix any, 
a més de contemplar el canvi de lluminàries, també té en 
compte la substitució dels quadres de llum i legalització de 
les instal·lacions d’enllumenat exterior ja existents.

La inversió total que suposa l’execució del projecte és 
de 140.688 euros, que es veurà amortitzada al cap de 
8 anys. Aquesta actuació compta amb el suport de la 
Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, que l’ha 
subvencionat en 84.668,28 euros.

Cal afegir que, durant el primer semestre del 2013, 
en aquest mateix barri s’han executat les obres de 
soterrament d’un tram de la línia de mitja tensió ubicada a 
l’avinguda Mozart i que estava pendent de finalitzar.

Els serveis tècnics municipals han redactat el projecte per substituir 
les lluminàries del barri de Can Bonastre, amb l’objectiu d’estalviar 
energèticament, d’adaptar-se a la normativa i fer-ho amb menys 
impacte mediambiental.

Canvi de lluminàries i adequació a normativa 
a Can Bonastre

Dades de la deixalleria i reciclatge del 2012
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el nostre medi

Alumnes del cicle superior de primària de les escoles 
Les Flandes, l’EA Apiària i Herois del Bruc han visitat la 
deixalleria municipal en aquest darrer trimestre de curs. 

L’objectiu d’aquestes visites és que els escolars 
coneguin in-situ el funcionament de les instal·lacions i 
la importància de gestionar bé els residus, augmentant 
alhora la seva sensibilització i la de les seves famílies, 
envers la generació de residus. De donar aquesta 
informació se’n van encarregar una monitora de la 
Diputació en les visites del 22 de maig (Escola Les 
Flandes) i del 19 de juny (Herois del Bruc) i el regidor 
de Medi Ambient, Jaume Raventós, la corresponent al 
29 de maig (EA Apiària).

En el decurs de la visita guiada, els alumnes van 
poder conèixer el funcionament de la deixalleria, 
què s’hi pot dur i què se’n fa dels residus que 
hi arriben, especialment d’aquells que per les 
seves dimensions (residus voluminosos) i la 
seva perillositat (residus especials) no disposen 
d’uns contenidors en les àrees d’aportació dels 
carrers.

Les visites han estat organitzades des de la 
regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Piera, amb el suport i la col·laboració de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona. 

La deixalleria per dins

S’ha constatat que el turisme és un sector emergent, amb 
potencial de crear empreses i ocupació i que pot ser un 
sector econòmic motor en el nostre territori, que és millor 
treballar des d’una perspectiva supramunicipal. 

Per això, aquest estiu, el Consell comarcal de l’Anoia, 
representat pel seu president, Xavier Boquete, i 
l’Ajuntament de Piera, per l’alcalde Jaume S. Guixà, 
signen un conveni de col·laboració amb validesa fins al 31 
de desembre i prorrogable per a l’any següent, pel qual 
l’Ajuntament s’integrarà al projecte ANOIA TURISME, que 
lidera el Consell Comarcal.

L’acord té l’objectiu comú de fomentar la diversificació 
de l’activitat econòmica del territori, per tal de generar 
projectes de futur, treballant entre d’altres amb el sector 
del turisme i aconseguir la dinamització de l’economia de la 
comarca.

El Consell Comarcal, sota la 
marca Anoia Turisme, desenvo-
lupa diferents àmbits de treball 
que es desenvoluparan en un Pla 
d’accions anual. Per la seva ban-
da, l’Ajuntament de Piera té pla-
nificades −en l’àmbit de promo-
ció econòmica, festes, turisme i 
esport− un seguit d’actuacions 
que s’executen sota el seu con-
trol i coordinació, com són:

• Fira del Sant Crist
• Mercat de la fruita dolça
• Festa de l’Oli
• Cursa Malalts de Bici
• Cursa dels “Cobardes”
•  Concurs de Teatre Vila de Piera
• A l’Estiu Música en Viu
• La Ruta dels Músics

• Festa de la Diversitat

El Consell Comarcal de l’Anoia, actuant com Anoia 
Turisme assumeix la direcció i l’execució dels programes 
supramunicipals i gestiona l’organització dels recursos 
humans, materials i financers en ordre a la prestació 
del servei. En relació a aquests projectes, l’ajuntament 
col·laborarà i prestarà tot el suport necessari per la seva bona 

execució als tècnics del CCA.

A més, es constituirà una 
comissió mixta d’execució 
i seguiment integrada pels 
responsables polítics de l’Àrea 
de turisme del Consell Comarcal 
de l’Anoia, de la Regidoria de 
promoció econòmica / Turisme 
de l’Ajuntament de Piera, i per 
personal tècnic d’ambdues 
entitats.

Conveni amb el Consell Comarcal per promocionar el turisme

turisme



Aprofitant l’avinentesa que han estat uns mesos força 
abundants en pluges i com a conseqüència les fonts, els 
torrents i els salts d’aigua han estat plens de vida, Pierenques 
va decidir treure el cap el 2 de juny per anar d’excursió.

Així, la proposta triada per gaudir de l’aigua en estat pur va 
ser la riera de ca n’Aguilera i en direcció a les muntanyes. I per 
assolir aquesta fita calia sobrepassar el poble de ca n’Aguilera 
tot fent via pel llit de la riera, per gaudir de torrents i salts 
d’aigua com el de Nadal  i el del Roc Estret, sense oblidar, però, 
la font d’en Sala d’on hi brolla una bona aigua!

Per a l’excursionista va ser una bona ocasió per fer-hi parada i 
gaudir de l’entorn, de la vall i de l’aigua!

Pierenques treu el cap

Des del mes de juny, Piera compta amb uns panells 
publicitaris ubicats a dues de les entrades de Piera, 
venint del costat d’Igualada i de Barcelona, amb la 
imatge turística «Piera molt i més». El nou rètol de 
3 x 3 metres és el resultat d’una millora de les 
condicions del contracte en vigor amb l’empresa 
adjudicatària dels panells publicitaris col·locats 
a Piera. Aquesta acció, que té l’objectiu de 
dinamitzar el turisme local, no ha suposat cap cost 
per a l’Ajuntament. Una bona manera de donar a 
tothom la benvinguda a la Vila, amb una imatge 
dels principals monuments i edificis històrics que 
es poden visitar.

Benvinguts a Piera
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Font d’en Sala

Grup d’excursionistes
Salt d’aigua de Nadal Salt del Roc Estret
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protecció civil

Tots els municipis han de comptar amb una sèrie de 
plans de protecció civil (plans territorials, especials 
i d’autoprotecció). Aquests plans són eines de 
planificació que estableixen el funcionament i 
l’organització dels recursos humans i materials per a 
millorar la resposta davant emergències o risc greu.

A principis d’any, la regidoria de Protecció Civil de 
l’Ajuntament de Piera va iniciar la revisió i actualització 
de tots els plans de protecció civil amb què ha de 
comptar la Vila de Piera.

Actualment, hi ha en procés d’homologació el pla 
específic municipal d’emergències per a la fira del 
Sant Crist de Piera i s’han començat a redactar els 
Plans d’autoprotecció dels principals equipaments 
culturals de titularitat municipal, que per normativa 
(decret 82/2010), han de complir aquest requisit de 
seguretat. 

Concretament, s’està finalitzant la redacció del Pla 
d’autoprotecció del Teatre Foment, i pròximament es 
procedirà a dur a terme els tràmits d’homologació.

Els plans d’autoprotecció (PAU), són documents que 
preveuen i analitzen per a una determinada activitat, 
instal·lació, centre, establiment o dependència, les 
emergències que es poden produir com a conseqüència 
de la seva pròpia activitat. Es tracta, en essència, de 
disposar d’un protocol que permeti reaccionar en cas 
d’una veritable emergència al centre o activitat en 
qüestió (un incendi, per exemple), amb l’objectiu de 
minimitzar els danys a les persones i instal·lacions.

En aquest sentit, el Pla d’Autoprotecció avalua els 
riscos, estableix un seguit de protocols d’actuació i uns 
mitjans per a fer front a episodis d’emergència. D’altra 
banda, el mateix document estableix el que s’anomena 
implantació del pla, un seguit d’eines adreçades 
a fer-lo veritablement operatiu útil (simulacres 
periòdics, formació del personal, manteniment de les 
instal·lacions).

També s’està duent a terme l’homologació del PAM 
(Pla d’Actuació Municipal) per a incendis forestals per 
complir les exigències de l’INFOCAT i així complir els 
requisits tant de la Diputació com de la Generalitat.

L’Ajuntament, impulsa els plans de protecció 
civil de la Vila de Piera

Al mes de març, l’alcalde Jaume S. Guixà, i el 
president de l’ADF de Piera, Antoni Cantí, es van 
reunir a l’Ajuntament per formalitzar un nou conveni 
de col·laboració, i vetllar pel bon funcionament del Pla 

d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per 
a l’any 2013. Aquest document se signa a tres bandes, 
entre l’Ajuntament de Piera, l’entitat Agrupació 
de Defensa Forestal i la Diputació de Barcelona, 

representada pel Diputat 
delegat d’Espais Naturals 
i Medi Ambient de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat 
de la Diputació, Joan 
Puigdollers.

El contingut determina els 
compromisos i les obli-
gacions que es prenen 
des de cada entitat, per 
aconseguir resultats po-
sitius davant l’imminent 
risc d’incendi a les zones 
més boscoses. Amb les 
responsabilitats a què cal 
fer front, treballen sota un 
interès comú: la preven-
ció i la lluita contra els in-
cendis forestals, apel·lant 
sempre a la consciència i 
cura del nostre medi.

Ajuntament, Diputació i ADF subscriuen un 
nou conveni
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IMAGINA és un procés participatiu que té la voluntat de consultar tots els ciutadans vers les problemàtiques 
existents en el manteniment i la conservació de l’espai públic del municipi, alhora que vol dotar de propostes per a 
solucionar les necessitats detectades.

Amb aquest projecte es pretén coresponsabilitzar els pierencs en l’ús dels espais comunitaris del municipi, amb 
l’objectiu de vetllar per la qualitat de l’espai públic. El procés participatiu utilitzarà diferents fórmules i canals que es 
treballaran en diferents fases per a facilitar la participació de tots els vilatans.

A partir de les problemàtiques recollides entre la població a través del diferents canals de participació que s’obriran 
en una primera fase, es faran tres sessions de posada en comú de les idees sorgides en la primera fase i s’obrirà el 
període de treball en propostes de millora.

En una segona fase es duran a terme tres espais de participació, a les escoles, a l’Espai d’Entitats i al Casal.

A través d’aquests tres espais es pretén obtenir un pla d’actuació referent a les millores de l’espai públic de Piera.

L’última fase del procés és la de retorn dels resultats aconseguits durant el procés i l’explicació per part del 
consistori de quines actuacions es poden dur a terme per part de l’administració i quines actuacions cal que es 
treballin conjuntament amb al ciutadania.

IMAGINA... La Piera que volem

A l’equador del mandat d’aquesta legislatura, des de la 
regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Piera 
s’han portat a terme divereses accions de consulta ciutadana 
a través de diferents canals de participació amb els ciutadans, 
des d’enquestes d’opinió, a reunions i sessions de treball amb 
el territori i per grups d’edat.
Una de les actuacions en matèria de participació que es va 
endegar des de l’Ajuntament són els projectes iniciats dins de la 
Llei de Barris i que van ajudar en la implantació de la participació 
ciutadana com un dels elements de treball transversal en totes 
les àrees.
Des de cada regidoria es treballa perquè aquesta sigui la línia 

a seguir d’aquest govern; des de cultura, festes i joventut, per 
exemple, es treballa molt estretament amb les entitats del 
municipi i és per això que s’ha aconseguit agrupar un nodrit 
grup d’entitats locals, sota el nom de Pierrakes, prou potent per 
treballar en xarxa obtenint un programa d’activitats anual ben 
divers i alhora fomentar una autogestió eficient entre aquestes.
Recentment, l’any 2012, l’Ajuntament de Piera va fer un Pla 
de Sanejament dels Barris de Piera que establia un calendari 
d’actuació de millora en matèria de sanejament per a sis 
barris del municipi. Es van programar sessions par ticipatives 
en els sis barris afectats acordant un treball específic per 
cadascun, segons les necessitats detectades.

Pla de treball de la regidoria de Participació
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participació ciutadana

El Teatre de Solsona va acollir, el 4 
d’abril, l’acte de celebració del Dia de 
les Esquadres a la Regió Policial Central, 
presidit pel conseller d’Interior, Ramon 
Espadaler, al qual van assistir agents de 
la Policia Local de Piera, acompanyats 
del regidor de Seguretat Ciutadana, 
Francisco Jiménez Zamudio, i del caporal 
de la policia local, Antoni Navarro.
Aquesta és una festivitat que aplega 
agents del mossos d’esquadra i de la 
regió policial central, i en el qual es van 
felicitar públicament els agents pierencs 
Ferran Rafecas, Carlos Cervera, Àngel 
Sáez i Benito Capel. 
En els darrers mesos, el cap de la 
Policia Local, Antoni Navarro, ha rebut 

diverses distincions per la seva 
tasca professional al capdavant de 
la prefectura pierenca: en primer 
lloc, l’11 d’octubre de 2012 a Sant 
Andreu de la Barca, la VII Zona de 
la Guàrdia Civil de Catalunya li va 
atorgar diploma de reconeixement 
a l’eficaç col·laboració que sempre 
ha mantingut amb la guàrdia civil, 
i posteriorment, el 22 d’abril, a 
l’Auditori de Barcelona, amb motiu de 
la celebració del Dia de les Esquadres, 
li van atorgar la medalla de bronze al 
mèrit policial, distintiu blau, per la seva 
excel·lent col·laboració i participació 
en dispositius i operatius conjunts i 
per la seva lleialtat institucional.

La Policia Local rep un reconeixement públic

seguretat ciutadana
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seguretat ciutadana

El 24 de maig va tenir lloc a les dependències policials 
de la Vila de Piera una trobada dels diferents cossos 
i entitats que vetllen per la seguretat ciutadana i pel 
nostre medi, coincidint amb la celebració del dia de la 
Patrona de la Policia Local. 

El motiu va ser la celebració del dia de la Patrona 
de la Policia Local, Santa Maria Auxiliadora, amb 
Antoni Navarro, caporal de la Policia de Piera, com a 
excel·lent amfitrió i mestre de cerimònies, acompanyat 
de l’alcalde de Piera, Jaume S. Guixà, i del regidor de 
Seguretat Ciutadana, Francisco Jiménez, entre altres 
autoritats locals.

En aquesta ocasió, i proposats per la Prefectura 
de la Policia Local a l’Ajuntament de Piera, algunes 

persones, entitats i agents presents a la celebració 
van rebre un reconeixement públic i felicitacions 
per diversos motius. Després dels parlaments 
protocol·laris i de l’entrega de trofeus del partit 
de futbol celebrat entre dos equips de la policia 
local, els assistents a l’acte van veure una exposició 
fotogràfica i van participar en un animat piscolabis, tot 
intercanviant impressions i anècdotes.

També van ser presents a la celebració, representants 
de l’ADF de Piera, la Unitat Canina Piera de Recerca 
i Rescat, la Residència Canina Font Galí, el SEM, 
companys d’altres cossos policials de la comarca i 
província i col·laboradors de la Policia Local.

Celebració del dia de la Patrona de la Policia

Lliurament de diplomes de reconeixement a:

Cos Nacional de Policia d’Igualada i Guàrdia Civil d’Igualada: en reconeixement a l’afecte demostrat i 
per l’eficaç col·laboració que sempre han mantingut amb la Policia Local de Piera al llarg dels anys.

Mossos d’esquadra de l’Àrea Bàsica Policial d’Igualada: en reconeixement a l’afecte demostrat i per 
l’eficaç col·laboració i implicació que, des del seu desplegament al territori, han demostrat amb la Policia Local de 
Piera, aconseguint els objectius comuns com a Policia de Catalunya.

Eduard Vilamajó i Busquets: Per la seva col·laboració i implicació en els projectes SIN-NIP, RESCAT i SIP-
CAT, eines imprescindibles pel desenvolupament de les tasques policíaques al municipi.

Agent de la Policia Local de Piera, Francesc Xavier Rodríguez Barrionuevo:  En reconeixement a la 
seva voluntat i implicació en el servei que esperen els ciutadans a Piera i per la seva participació en actuacions 
policíaques rellevants durant la seva trajectòria professional al servei de l’Ajuntament de Piera i específicament al 
Departament de la Policia Local.
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• Nucli antic: Plaça del Peix, Foment i Ca la Mestra

•  Zona esportiva: Camp de futbol i poliesportiu 
El Prat

•  Zona comercial: Espai d’Entitats, Bombers de 
Piera i Nau de Cal Sanahuja. També al Casal per 
a Joves i Grans.

•  Entrada del poble: Centre de Serveis Municipals 
La Bòbila i Biblioteca

seguretat ciutadana

El Casal per a Joves i Grans és el punt 
de reunió de moltes persones grans 
del municipi i és on es concentren les 
activitats programades per a ells. El 
passat 31 de maig, en un acte obert a 
tothom, va acollir una xerrada a càrrec 
dels Mossos d’Esquadra d’Igualada, 
amb l’objectiu de donar-los consells de 
seguretat a fi d’evitar els enganys.

L’Ajuntament de Piera treballa en la dotació del 
servei WiFi als espais i equipaments municipals, per 
això informa a la població dels llocs que actualment 
ja compten amb aquest servei que detecta el mateix 
suport mòbil i que permet connectar-se a internet de 
forma gratuïta durant un espai de temps limitat.

El nucli principal del terme ofereix WiFi als següents 
espais:

Als barris, s’han instal·lat antenes per captar el 
senyal al Casal de Ca n’Aguilera, als locals socials 
de Can Canals, Can Mata i Can Mas (amb cobertura 
també a la pista d’atletisme) i, recentment, a Can 
Bonastre.

La regidoria de Noves Tecnologies de l’Ajuntament 
ja disposa del disseny dels nous adhesius que es 
col·locaran a les instal·lacions amb el servei WiFi del 
nostre municipi i que porten el text «Piera WiFi – Xarxa 
WiFi lliure».

Aquest estiu s’amplia la xarxa WiFi lliure al barri de 
Can Bonastre i l’Ajuntament disposa la col·locació 
d’uns distintius als espais que compten amb l’accés 
gratuït a internet.

Servei de WiFi al municipi de Piera

comunicació

Consells de seguretat
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El dijous 14 març, Piera Televisió va rebre la visita dels 
alumnes de 4t de primària de l’escola Les Flandes. Els 
voluntaris d’aquest mitjà els van preparar unes sèrie 
activitats relacionades amb la tele, com portar una 

càmera de televisió. També van poder veure i aprendre 
què era un chroma, una tècnica audiovisual utilitzada 
en televisió i que consisteix a extreure un color de la 
imatge i substituir l’àrea que ocupava aquest color 
per una altra imatge. És el que fan, per exemple, els 
meteoròlegs de la televisió. Els nens van gaudir molt, 
simulant que eren presentadors o homes i dones del 
temps.

Un altre espai que els va interessar molt va ser la sala 
d’arxiu de programació, on estan tots els reportatges 
de Piera TV, del primer a l’últim enregistrats, i van 
visitar la sala d’edició de vídeo i la de realització. Els 
alumnes van marxar molt contents de Piera TV, perquè 
era la primera vegada que veien i vivien una televisió 
per dins.

Alumnes de quart de primària visiten Piera TV

Prop de mig centenar de participants van 
ser presents el passat 15 de juny en el sopar 
organitzat per la Carmina Dalmau al restaurant 
La Cantina. Per setè any consecutiu, els 
oients dels programes del matí de diumenge 
van compartir taula i festa en una trobada 
que va comptar amb l’assistència de l’alcalde, 
Jaume S. Guixà, del regidor de Cultura i Noves 
tecnologies, Josep Ma Rosell i de la regidora 
de l’oposició Josefina Altarriba.

Com és habitual en aquest esdeveniment, 
els locutors de l’emissora van rebre un 
reconeixement en forma de trofeu i, després 
del sopar, la festa va continuar amb ball en el 
mateix recinte. 

7è sopar dels Amics de la Ràdio

El programa de Ràdio Piera La nit del 
Llop acaba de publicar Alto Voltage, un 
llibre que fa un recorregut a les entranyes 
de la música rock, a través d’articles 
que aporten nova informació i que ja ha 
estat lloat per la crítica especialitzada a 
Internet.

Aquesta publicació és fruit del creixement 
continu del programa, sobretot a la 
xarxa, on cada setmana queda disponible 
l’emissió en línia i permet la baixada dels 
programes emesos amb més popularitat.

Aquesta ha estat la 8a temporada d’un espai dedicat 
i entregat a la música rock que presenta i dirigeix el 
pierenc i autor del llibre, Víctor Lupus. Enguany el 

programa ha incorporat una secció on 
promociona nous talents d’arreu de 
l’Estat i per la qual s’han rebut més d’un 
centenar de maquetes. La nit del Llop 
supera els 10.000 seguidors a Facebook, 
compta amb un bloc amb més de 40.000 
visites i, gràcies a Internet, molts dels 
oients provenen de zones tan diverses 
com el sud dels Estats Units, Alemanya, 
Anglaterra, Rússia i, sobretot, països de 
parla hispana.

Llibre disponible a: 
www.bubok.es/libros/223894/Alto-voltage
Bloc del programa: lanitdelllop.blogspot.com.es/
Facebook: www.facebook.com/groups/lanitdelllop

La nit del Llop treu llibre

comunicació
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Sessió Pública Ordinària
Dimecres 20 de març de 2013, 21 hores, Sala de Plens de l’Ajuntament de Piera

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
Unanimitat.
2.- Ratificació acord núm. 14 JGL 18-02-2013 sobre 
aprovació conveni amb l’Associació Dones amb 
Empenta. Majoria absoluta. VF: PSC, ERC, CiU, 
UAM, PxC, IC-EUiA-Entesa, Sr. José Maurenza (PP). 
Abstenció: Manuel G. Pavón (PP).

3.- Ratificació acord núm. 15 JGL 18-02-2013 
sobre aprovació conveni amb l’Associació Indimash. 
Majoria absoluta. VF: IC-EUiA-Entesa, PSC, ERC, 
CiU, UAM i Sr. José Maurenza (PP). Abstenció: 
PxC i Manuel G. Pavón (PP).

4.- Ratificació acord núm. 24 JGL 25-02-2013 sobre 
aprovació de conveni amb l’Associació «Art a l’Abas». 
Majoria absoluta. VF: IC-EUiA-Entesa, PSC, ERC, 
CiU, UAM i Sr. José Maurenza (PP). Abstenció: 
PxC i Manuel G. Pavón (PP).

5.- Ratificació acord núm. 27 JGL 25-02-2013 sobre 
aprovació de sol·licituds d’inclusió al Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya pel període 2013-2016. 
Majoria absoluta. VF:, ERC, CiU, UAM i Sr. José 
Maurenza (PP). Abstenció: IC-EUiA-Entesa,  PSC i 
PxC. VC: Manuel G. Pavón (PP).

6.- Ratificació acord núm. 29 JGL 25-2-2013 sobre 
informe favorable a la modificació de tarifes de 
ANAIGUA. Majoria Absoluta. VF: ERC i CiU. VC: 
IC-EUiA-Entesa, PxC, UAM, PP i PSC.

7.- Ratificació acord núm. 23 JGL 04-03-2013 sobre 
aprovació conveni amb l’Associació «Amics del 
Pubillatge». Majoria absoluta. VF: IC-EUiA-Entesa, 
UAM, PP, PSC, ERC i CiU. Abstenció: PxC.

8.- Ratificació acord núm. 22 JGL 04-03-2013 sobre 
aprovació annex del conveni amb el Consell Comarcal 
de l’Anoia pel servei de recollida selectiva. Majoria 
Absoluta. VF: ERC, CiU i Sr. Manuel G. Pavón (PP). 
Abstenció: IC-EUiA-Entesa, UAM, PxC, Sr. José 
Maurenza (PP) i PSC.

9.- Aprovació barems socials per al 2013. Majoria 
absoluta. VF: IC-EUiA-Entesa, UAM, PxC, PSC, 

ERC, CiU, Sr. José Maurenza (PP). Abstenció: 
Manuel G. Pavón (PP).

10.- Aprovació definitiva del pressupost per al 2013. 
Majoria absoluta. VF:, ERC i CiU. Abstenció: 
PxC i VC: IC-EUiA-Entesa, UAM, PP i PSC.

11.- Aprovació del compte de recaptació de 
l’exercici 2012. Majoria absoluta. VF:, ERC i CiU. 
Abstenció: IC-EUiA-Entesa, PxC. UAM, PP i PSC.

12.- Aprovació del compte de recaptació de multes de 
l’exercici 2012. Majoria absoluta. VF:, ERC i CiU. 
Abstenció: IC-EUiA-Entesa, PxC. UAM, PP i PSC.

13.- Aprovació del Pla específic municipal 
d’emergències per Fires del Sant Crist. Majoria 
absoluta. VF:, UAM. PP, CiU, ERC i PSC. 
Abstenció: PxC i IC-EUiA-Entesa.

14.- Moció presentada per tots els grups municipals 
sobre els estudis de grau d’enginyeria que imparteix el 
CETI. Unanimitat.

15.- Moció presentada per tots els grups municipals 
contra la supressió de la paga extraordinària als 
funcionaris de Catalunya al 2013. Unanimitat.
16.- Moció presentada pels grups d’IC-EUiA-Entesa, 
PxC, PSC, ERC, CiU i UAM sobre avantprojecte de 
llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local. Majoria absoluta. VF: IC-EUiA-Entesa, PxC, 
PSC, ERC, CiU i UAM. Abstenció: PP.

17.- Moció presentada pels grups d’IC-EUiA-Entesa, 
PxC, PSC, ERC, CiU i UAM instant al Govern de 
l’Estat a mantenir el poder adquisitiu de les pensions. 
Majoria absoluta. VF: IC-EUiA-Entesa, PxC, PSC, 
ERC, CiU i UAM. Abstenció: PP.

18.- Moció presentada pel grup municipal d’ICV-
EUiA-E proposant celebrar el 82è aniversari de la II 
república. Majoria absoluta. VF: IC-EUiA-Entesa, 
UAM, PSC, ERC i CiU. Abstenció: PxC i PP.

19.- Control d’òrgans de govern.

20.- Precs i preguntes.

sessions plenàries
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Sessió Pública Ordinària
Dimecres 29 de maig de 2013, 21 hores, Sala de Plens de l’Ajuntament de Piera

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
Unanimitat.

2.- Ratificació acord núm. 24 JGL de 11 de març 
de 2013 d’adhesió al conveni de col.laboració entre 
l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats 
gestores dels SIG de residus de piles i d’acumuladors. 
Majoria absoluta. VF: PxC, PSC, ERC, CiU, UAM 
i Sr. Josep Maurenza (PP). Abstenció: Manuel G. 
Pavón (PP) i IC-EUiA-Entesa.

3.- Ratificació acord núm.36 JGL 25 de març de 2013 
informe modificació tarifes d’aigua de la Companyia 
d’Aigües Anoia S.A. Majoria absoluta. VF: ERC 
i CiU.  Abstenció: PxC i Manuel G. Pavón (PP). 
VC:  UAM, Sr. Josep Maurenza (PP), PSC i IC-EUiA-
Entesa.

4.- Ratificació acord núm. 20 JGL 8 d’abril de 2013 
aprovació conveni de col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona i l’ADF Piera per a la participació al 
Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 
2013. Unanimitat.

5.- Ratificació acord núm. 21 JGL 8 d’abril de 2013 
aprovació conveni col·laboració amb l’entitat Falcons 
de Piera. Majoria absoluta. VF: UAM, PxC, PP, 
PSC, ERC i CiU. Abstenció: IC-EUiA-Entesa.

6.- Ratificació acord núm.31 JGL 22 d’abril de 2013 
aprovació conveni donació d’un terreny partida «Camí 
Espatllat». Unanimitat.

7.- Ratificació acord núm.30 JGL 22 d’abril aprovació 
conveni amb l’ADF per la col·laboració en la prevenció 
d’incendis. Unanimitat.

8.- Ratificació acord núm.22 JGL 2 de maig de 
2013 aprovació conveni amb l’Associació Dispiera. 
Unanimitat.

9.- Ratificació acord núm.40 JGL 13 de maig de 2013 
aprovació conveni amb l’Ajuntament d’Igualada pel 
projecte «Anoia Activa». Unanimitat.

10.- Sol·licitud de pròrroga del conveni 
interadministratiu de concertació de places amb 
l’ICASS. Unanimitat.

11.- Aprovació definitiva dels barems socials pel 
2013. Unanimitat.

12.- Modificació de preus de la llar d’infants municipal 
per al curs 2013-2014. Majoria absoluta. VF: PxC, 
PP, PSC, ERC i CiU. Abstenció: UAM, PSC i IC-
EUiA-Entesa.

13.- Aprovació bonificació 95 % ICIO Escola Apiària. 
Majoria absoluta. VF: UAM, PxC, PP, PSC, ERC i 
CiU. Abstenció: IC-EUiA-Entesa.

14.- Moció del PSC per demanar la continuïtat del 
finançament de la llei de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de 
dependència. Majoria absoluta. VF: UAM, PxC, 
IC-EUiA-Entesa, PSC, ERC i CiU. Abstenció: PP. 

15.- Moció del PSC a favor del manifest dels 
corresponsals de Catalunya Ràdio. Unanimitat.

16.- Moció de PxC instant les entitats financeres 
moroses a pagar les quotes de les comunitats de 
propietaris. Majoria absoluta. VF: UAM, PxC, IC-
EUiA-Entesa, PSC, Sr. Josep Maurenza (PP), ERC i 
CiU. Abstenció:  Abstenció: Manuel G. Pavón (PP).

17.- Moció de PxC en defensa del model comercial 
català. Majoria absoluta. VF: PxC, UAM, PSC, 
ERC i CiU. Abstenció:  Abstenció: IC-EUiA-Entesa, 
Sra. MJ Escuin (PSC) i PP.

18.- Moció de l’Associació de Municipis per la 
Independència sobre la sobIrania fiscal de Catalunya. 
Majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstenció: 
UAM. VC:  PP, IC-EUiA-Entesa, PxC i PSC.

19.- Moció de l’Associació de Municipis per la 
Independència per demanar la supressió de la 
delegació i subdelegació del govern espanyol a 
Catalunya. Majoria absoluta. VF: ERC i CiU. 
Abstenció: PSC, UAM, EUiA-Entesa. VC:  PP i 
PxC.

20.- Moció d’ICV-EUiA-EPM  per sol·licitar l’aprovació 
d’una llei pel mínim vital de les persones. Unanimitat.

21.- Control d’òrgans de govern.

22.- Precs i preguntes.

sessions plenàries
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opinions polítiques

Si bé aquest 2013 la crisi econòmica i social 
de la que tant hem parlat durant els últims 
anys no ha donat cap senyal de millora, 
almenys pel dia a dia de molts pierencs i 
pierenques, des de l’Ajuntament de Piera 
hem treballat per a mitigar en tot el que 
hem pogut les seves conseqüències.  
Les àrees de promoció econòmica i de 
benestar social s’han reforçat per a donar 
resposta, àgil i eficaç, a les necessitats que el 
moment actual planteja. S’han incrementat 
els recursos d’acompanyament i de suport 
a les persones que busquen feina, amb 
nous cursos de formació continuada per 
als qui volen millorar professionalment i 
noves eines per a empreses, comerços i 
emprenedors. També s’han incrementat 
les ajudes a les famílies que travessen 
situacions socioeconòmiques complicades 
i es troben en una situació greu de 
vulnerabilitat.
Tot i que l’atenció a les persones és la 
prioritat del nostre govern tampoc hem 
descuidat la gestió de les infraestructures i 

el seu manteniment. En pocs dies donarem 
per acabades les obres de remodelació del 
pavelló municipal, així com la segona fase 
de les obres de millora de l’espai cultural 
“Foment de Piera” que avança gràcies als 
plans d’ocupació que donen feina a gent 
de Piera. En breu, es licitarà l’obra del 
“Camí Romeu” que permetrà connectar de 
forma segura els barris de Can Claramunt, 
Can Bonastre i Can Bou amb el nucli 
urbà. També s’ha posat fil a l’agulla en la 
construcció de depuradores en barris que 
ja tenen xarxa de clavegueram.
Ara que estem de ple a l’estiu, és moment 
per a fer balanç del primer semestre de 
2013 i encarar amb forces els projectes 
fins a finals d’any. És moment de viure amb 
família les festes que els diferents barris i 
entitats de Piera organitzen. És moment de 
descansar, però sense deixar de treballar 
per a una Vila que doni resposta a les 
necessitats del pierencs i les pierenques.
 
Bon estiu!

No tanquem per vacances, seguim treballant per Piera

Darrerament enquestes privades encarregades 
per El Periódico de Catalunya i públiques del CEO 
ens porten a evidenciar una tendència inequívoca; 
l’increment espectacular en intenció de vot cap 
a ERC, increment que es podria traduir fins i tot 
en la possibilitat de ser el partit majoritari en 
unes hipotètiques eleccions al Parlament català 
a dia d’avui…Però com diu en Junqueras, de què 
ens serviria aquesta majoria simple dins d’un 
Parlament mutilat? de què ens serviria tenir un 
President independentista si no tenim una societat 
inequívocament independentista?
Qui té por de donar a la gent un dret tant 
fonamental, com el de decidir què vol ser; de dir 
cap a on vol caminar o amb qui? 
Qui és més talibà, el que vol donar a la gent la 
possibilitat de decidir el seu futur, o la que li diu a la 
gent directament quin ha de ser el seu futur? 
Qui és més fatxa, qui lluita perquè tothom pugui 
expressar la seva voluntat o qui decideix quina és 
la voluntat de tots, que curiosament coincideix amb 
la seva pròpia?
En el país que ens ha tocat viure, necessitem dels 
factors externs per enfortir les nostres conviccions 
com a ciutadans a la recerca de la llibertat com a 
societat i com a poble. 
Necessitem escoltar els dirigents del PP o del 

PSOE, apel·lar a la Constitución, per sumar més 
gent a l’independentisme. 
Necessitem les televisions com intereconomia; 13 
tv i totes les d’àmbit espanyol, per sumar més gent 
a l’independentisme. 
Necessitem el suport de la COPE, ONDA CERO 
o de l’ABC, La Razón o El Mundo per sumar més 
gent a l’independentisme
Això ja ho tenim els catalans, ens agrada carregar-
nos de raons, per estar ben segurs que l’únic camí 
és la independència, i gairebé fa 300 anys que ens 
estem omplint i empapant de raons. 
Creiem que ha arribat l’hora de no deixar passar 
aquesta oportunitat que ens hem guanyat i que 
van somniar milers i milers de catalans que avui ja 
no hi son, ni que sigui per ells, pel seu sofriment 
en temps molt més durs, ni que sigui per honorar 
mínimament la seva memòria, ara decidim decidir!  
I a ERC decidim que ha arribat l’hora de ser 
lliures per fer una societat socialment més justa 
i nacionalment lliure, perquè de res ens servirà 
veure néixer un nou país, si no el vestim de noves 
maneres de conviure, si no som capaços de refer 
l’estat del benestar, en definitiva de ser més lliures 
com a ciutadans. A la recerca d’un “nou” país, per 
complir un vell somni.
La lluita continua!

Bufen els vents d’esquerra cap a una Catalunya lliure

Els escrits dels grups municipals es transcriuen literalment, sense cap modificació al text original
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Quan ja s’ha complert més de la meitat d’aquest 
mandat, algunes situacions ens permeten 
suficient perspectiva per fer una anàlisi 
raonada i raonable de la gestió que està duent 
a l’Ajuntament de Piera l’Equip de Govern de 
CiU+ERC.
Tot hem vist que s’ha incrementat la fiscalitat 
municipal, amb augments com el de l’Impost 
sobre Bens Immobles (IBI) que ha afectat 
a moltes famílies pierenques que veuen 
com la seva situació econòmica no millora i 
l’Ajuntament els demana una major contribució 
en forma d’impostos. Un servei bàsic com 
és el subministrament d’aigua també ha vist 
incrementat el seu cost en un 7 o un 8 per cent, 
afectant igualment a les mateixes famílies. També 
s’han creat nous tipus impositius, com cobrar 
una taxa d’escombraries a les parcel·les buides. 
Tot plegat, el que ha fet és que els vilatans i les 
vilatanes paguem més a l’Ajuntament.
En canvi, ens trobem amb una absoluta manca 
de previsió i d’inversió municipal que ens 
preocupa i molt. En el moment actual s’hauria 
d’invertir en projectes amb sensibilitat social, 
com serien alguns plans d’ocupació per donar 
una oportunitat laboral a algunes persones que 
estan en situació econòmica delicada. També 
s’hauria d’invertir en projectes estratègics que 
permetin a la Vila de Piera estar en les millors 

condicions per afrontar els temps que vindran 
després d’aquesta crisi, i que sense cap mena 
de dubtes si no es fan aquestes inversions ens 
trobarem en clar desavantatge en relació als que 
hagin estat més previsors.
En alguns barris de Piera també han notat una 
preocupant disminució del manteniment que 
necessiten els carrers i equipaments, i per 
exemple, ja no se’ls escombren els carrers amb 
la màquina que periòdicament hi anava.
També ens preocupa la poca capacitat 
d’influència que des de l’Equip de Govern de 
CiU+ERC tenen amb les institucions i els sectors 
econòmics i empresarials que hi ha al país. 
Només cal veure les inversions que s’han fet a 
municipis propers, tant públiques (Ambulatori, 
carreteres...) com privades (indústria, comercial, 
logística,...) i les que encara estan aturades a 
Piera i que sembla que no es faran mai.
La conseqüència de tot això, és que ara estem 
pitjor que abans i el que encara és pitjor, no 
s’està fent tot el que cal per ajudar als que més 
ho necessiten ni el que cal fer per estar més i 
millor preparats per al futur a mitjà i llarg termini. 
Al nostre Grup Municipal ens corresponia fer-
vos aquestes reflexions i expressar-vos el nostre 
desig que l’actuació de l’Ajuntament vagi en les 
direccions que us hem apuntat.
Grup Municipal Socialista de Piera

Dos anys de desídia

El pasado 19 de Abril del 2013 se llevó a cabo 
la renovación de las Juntas Locales del Partido 
Popular de los municipios de la comarca de Anoia. 
En Piera, la nueva junta del Partido Popular ha 
quedado constituida de la siguiente manera:

Presidente: Manuel González Pavón (concejal del 
Ayuntamiento de Piera).
Secretario General: Roberto Insa
Vocal: Esteban Medina
Vocal: Rosa Fernández
Vocal: Jorge Rodríguez
Vocal: Juan Carlos Llabrés
Vocal: Arturo Tena
Vocal: Mariano Plaza
Vocal: José Conesa
Vocal: Sebastián Martín
 
Tal y como dice la nota enviada a la prensa de la 
comarca, nuestras principales preocupaciones 
serán las de mejorar sustancialmente la calidad 
de vida de miles de ciudadanos que viven en las 
urbanizaciones del municipio, por tal que sus 
impuestos reviertan en mejores infraestructuras y 
servicios.

Desde el año 1982 en que las urbanizaciones se 
legalizaron “a precario” poco se ha hecho en éstas y 
debo decir que lo poco que se ha realizado ha sido 

a través de la Coordinadora de Urbanizaciones. Y 
como referencia cito: Can Martí, La Grúa, Castell 
de la Ventosa (zona A), Vallbonica y poco más. 
Quiero dar las gracias a los Presidentes de éstas en 
esa época (entre los cuales me encuentro yo). Todo 
esto se ha realizado sin hacer ruido, eso sí, pagando 
los propietarios y sin rechistar porque no teníamos 
más remedio. Los contratos que teníamos con los 
promotores y dueños de las urbanizaciones así lo 
contemplaba y así nos lo hacían firmar. Se pagaban 
impuestos en cantidades razonables y teniendo en 
cuenta que eran segundas residencias. Situación 
que en la actualidad ha cambiado y han pasado a 
ser en la mayoría “vivienda habitual”. 
 
Desde el año 1982 y hasta la actualidad la situación 
ha cambiado radicalmente: los impuestos ahora 
son muy importantes en el conjunto de las 
urbanizaciones y poco han revertido en las mismas. 
Espero que con los propietarios de éstas iniciemos 
una campaña para que la tendencia tradicional de 
inversión del Ayuntamiento de Piera en el pueblo 
se modifique y que en los próximos años se 
acuerden también de las urbanizaciones, ya que así 
se lo vamos a reclamar.
 
Atentamente
 
M. G. Pavón
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El passat any per aquestes mateixes dates 
parlava sobre la necessitat d’augmentar la 
neteja dels barris a causa de l’augment de 
ciutadans que comporta l’estiu. I de fer-ho 
en les mateixes condicions que es fa en el 
centre del poble.

Aquest any i, veient l’estat en el qual 
actualment es troben aquests barris i 
estant propers a l’arribada dels estiuejants 
al nostre poble, ens veiem obligats a 
insistir en aquest tema amb la intenció 
que el senyor Alcalde i l’Ajuntament en 
general ens escolti i es posi a la feina.
Actualment els barris es troben al mig 
abandonament, per no dir abandonament 
total per part del nostre ajuntament que 
solament es dedica a la neteja i benestar 
del centre del poble. Els habitants dels 
barris també paguen els seus impostos 
i també són pierencs, amb la qual cosa, 
també tenen dret al fet que tot estigui 
net i, els contenidors recollits amb més 
insistència de l’actual. De la mateixa 
manera també demanem la neteja i 

manteniment dels nostres parcs en les 
mateixes condicions que es troben els 
parcs del centre del poble.

En definitiva, es demana ser tractats en 
les mateixes condicions i amb els mateixos 
drets o en cas contrari sol·licitem una 
rebaixa en els nostres impostos ja que 
els serveis dels que ens beneficiem són 
infinitament inferiors.

Senyor Alcalde, el passat any no ens va 
servir de res l’escrit ja que no es va poder 
observar cap millora en aquest aspecte. 
Esperem que el present any sigui vostè 
una mica més comprensible davant la 
problemàtica dels veïns dels barris i posi 
vostè voluntat per solucionar aquest 
dilema.

Aprofito per enviar una cordial salutació 
a tots els pierencs i desitjar-vos el millor 
dels estius.

Sant tornem hi !

El passat dia 11 de juny va fer dos anys de la presa de possessió 
de l’actual equip de govern de Piera format per CiU i ERC. Ara, a la 
meitat de la legislatura, toca fer un balanç per veure si allò que van dir 
al seu moment, es va acomplint. 
Posem fil a l’agulla i constatem fets concrets i objectius:  encara no 
sabem quin és el contingut de l’acord que va possibilitar el pacte. Ens 
hem fet un fart de denunciar aquest tema cada vegada que hem tingut 
ocasió i encara és hora que expliquin què és el que pensen fer per a 
millorar Piera.
Però tampoc han fet allò que és normal quan dues formacions que es 
van presentar per separat a unes eleccions pacten fer govern, i és; 
confeccionar i donar a conèixer el Pla d’Actuació de  Mandat. Així, com 
que l’oposició no tenim el full de ruta que CIU-ERC seguiran, tampoc 
podem controlar si el que s’està executant és el que hauria de ser. Per 
tant, transparència poca o cap.
El que sí constatem és que l’agenda està condicionada fruit de la 
improvisació davant l’absència de planificació cap on volen portar 
Piera. De l’actuació de CIU-ERC, en tenim exemples, on destaquem:
Ordenança de civisme: porta dos anys aturada en un calaix, amb més 
de 100 propostes de millora del text original proposades per ICV-EUIA. 
El resultat?, amaguen la que ja s’ha treballat i es treuen de la màniga 
la de Manresa que amb un retalla i enganxa intenten colar a Piera. I 
ERC propulsor de la primera, què diu? La cadira i la butxaca bé deuen 
valer el silenci.
  Els pressupostos de Piera. CiU-ERC diuen haver gestionat bé 
aquests anys. Però això no és tant cert com volen fer veure, ja que 
acaben els exercicis amb superàvit perquè no es gasten ni tan sols allò 
que posen al pressupost. I a la que es parla de millorar els ingressos 
per un inventari tributari, es fan els ornis.

Ara al 2013, supleixen el que ha de fer la Generalitat (Depuradores) 
i el que obliga la Llei de fer com a Ajuntament, s’ho passen pel forro 
(Clavegueram). Com s’explica que hagin aturat unilateralment el grup 
de treball del nou pla de Sanejament? Fa més de vuit mesos que no 
ens convoquen. Desprès diuen que treballen per arreglar el tema quan 
hi ha projectes fets i no es tiren endavant sense cap raó.
I amb els problemes de la ciutadania en el context de crisi que estem? 
Al Transport Escolar no obligatori, CiU i ERC es van plegar al dictat 
de la Generalitat, quan tres anys enrere CIU volia donar més canya a 
la Generalitat perquè estava el Tripartit. I ara què? Què va dir ERC al 
ple? “Teniu raó però no podem votar a favor”. La cadira i la butxaca bé 
deuen valer el canvi d’opinió sense argumentar.
I el POUM? Ara desprès de nou anys, a corre-cuita volen aprovar 
abans d‘agost un nou POUM, i ja en van sis. I el pitjor de tot, és que 
no sabem encara què volen aprovar. De nou la transparència “el més 
calent és a l’aigüera”. I a més a més sense participació tot i tenir una 
regidoria específica. Vergonyós.  
La ciutadania actual demana coses diferents i CIU-ERC s’entesten 
en voler obtenir resultats diferents fent el mateix de sempre; seguir 
mantenint-se d’esquenes als problemes de la ciutadania. Cada vegada 
que volem encetar el debat amb l’equip de govern, la seva resposta és 
que tenen una visió diferent de la nostra i que com que manen, ho volen 
demostrar. Això no vol dir governar, governar és liderar i fer partícips 
en allò que afecta a Piera als diferents actors: ciutadania, entitats, 
partits politics. Governar és molt més que compartir posicionament en 
allò que l’interessa aprovar a l’equip de govern.
Es va apropant la data en què la ciutadania torni a parlar a les urnes i 
com que la ciutadania és intel·ligent segur que tindrà present aquestes 
paraules. La cadira i la butxaca, no tot ho valen.

Balanç a meitat de camí, coses a tenir en 
compte
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opinions polítiques

Qui guanya? Tothom guanya, si és 
possible, es clar!. Encara que nosaltres 
ho considerem un empat, un trist i avorrit 
empat sense el prou al·licient necessari 
per enriquir el nostre municipi. Tot això 
ve donat per la propaganda difosa 
per CIU en la seva darrera campanya 
electoral, on ens anunciava empreses 
per Piera el futur.  I tant que té futur, 
però no pas pel camí que han escollit, 
ja ha passat prou temps per adonar-nos 
que no anem enlloc.
 
Tot seguit us presentem les novetats que 
ells ens vaticinen, però que nosaltres 
encara no veiem per enlloc, ni tals sols 
en projecte redactat.
 
Aquí en van unes quantes:
-Donar recursos als projectes de la 
joventut.
-Primar la gent i les empreses locals en 
els contractes de feina, així com conèixer 

les seves aptituds.
-Control i vigilància als nostres carrers 
DE Piera i barris.
-Impulsar el nom de Piera com a lloc de 
vida i de turisme de qualitat.
-Augmentar el ventall d’activitats a les 
nostres biblioteques 
-Reducció dels sous del regidors i control 
de la despesa municipal.

Des d’UAM volem proclamar el dret de 
tots i totes a ser escoltats. La democràcia 
municipal ha d’anar més enllà de votar a 
uns polítics cada quatre anys,ha  de ser 
mecanisme de participació real de totes 
i tots. Només amb participació,escoltant 
a les persones, tindrem ajuntaments 
més eficaços i la satisfacció de saber 
que els nostres diners van on han d’anar.

A UAM VOLEM UN GOVERN DE LES 
PERSONES, NO DE POLÍTICS!

Qui guanya?

opinions polítiques

Preparant la Festa Major 2013
Tothom qui proposi alguna activitat i vulgui que es publiqui al 
programa de la Festa Major que edita l’Ajuntament de Piera, 
ha de portar la informació durant el mes de juliol.

La Festa Major de Piera tanca un periple de festes i celebracions a tot el municipi, i és ara 
quan s’està resolent el contingut del programa del pròxim mes de setembre. Sou moltes 
les entitats, associacions i iniciatives particulars que formeu part del ventall d’actes que 

es proposen, per això des de l’Ajuntament us 
demanem que si ja heu posat fil a l’agulla a la 
vostra activitat ens ho feu saber durant el mes 
de juliol.
Per poder publicar la informació de tots els 
actes ens cal saber el dia de programació, 
l’hora, el lloc, el nom de l’activitat, qui 
la protagonitza, qui l’organitza, una breu 
descripció i, si la teniu, una foto, un cartell o 
imatge de suport. A més, cal que ens faciliteu 
un telèfon de contacte per a qualsevol 
contratemps o qüestió relacionada amb la 
programació.

Al web municipal www.viladepiera.cat hi podeu trobar un document adjunt amb aquestes 
dades per emplenar i reenviar per correu al departament de Comunicació.
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