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SERVEIS
AJUNTAMENT
Plaça Lluís Companys, 1
Tel. 93 897 10 01
Horari d’atenció al públic:
Matins, de dilluns a divendres, de 9 a 13
hores. Tardes, dimarts de 16 a 19’30 hores.
SERVEIS SOCIALS
Dilluns i dimecres de 10 a 13 hores.
(Cal demanar hora prèviament al telèfon de
l’Ajuntament)
URBANISME
Matins de 9 a 13 hores.
SERVEIS TÈCNICS
(Cal demanar hora prèviament).
Aquest servei romandrà tancat al públic els
dimecres.
SOREA (Servei municipal d’aigües)
Dimarts matí, de 10 a 13 hores.
Tel. 93 895 77 07
DEIXALLERIA MUNICIPAL
“TRES TERMES”
Dimecres, de 9 a 13’30 hores, i de 16 a 18
hores; Dissabte, de 9 a 13’30 hores.
JUTJAT DE PAU
Plaça de la Vila, 1
Tel: 93 897 13 25
Dimarts, de 10 a 13 hores.
CONSULTORI MÈDIC
Plaça de la Vila, 1
Tel: 93 897 15 56
De dilluns a divendres, de 8 a 14 hores
ESCOLA GUERAU DE PEGUERA
Tel. 938971377
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L’Ajuntament de Torrelles de Foix
agraeix sincerament l’excel·lent
tasca de la Comissió de Festes,
així com voluntaris, entitats i tots
aquells que han près part en l’organització de la Festa Major i felicita a totes les parts implicades.
També vol traslladar el seu agraïment als veïns i veïnes, per la
fantàstica participació, exemple de
convivència i civisme oferts durant
aquests dies al municipi

LLAR MUNICIPAL D’INFANTS
“ALT FOIX”
Carrer Escoles, 2
Tel: 93 897 20 71
De dilluns a divendres, de 9 a 17 hores
OFICINA GESTORA ORGANISME
GESTIÓ TRIBUTARIA
c/ Lluna, 4-6 VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Tel: 934 729 210
Horari: de 8’30 a 14 h
Email: orgt.altpenedes@diba.cat

COL·LABORADORS

torrellesdefoix
facebook.com/torrellesdefoix
@torrellesdefoix

Publicació de l’Ajuntament de Torrelles de Foix. Editat amb el suport de disseny i maquetació de Linkmedia. Foto portada: Àngel Fernández
Garcia
D’aquest butlletí s’han imprès 2.000 exemplars. Podeu contactar amb el Departament de Comunicació a través del correu electrònic: comunicacio@torrellesdefoix.cat.

Salutació de l’alcalde
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Benvolgudes i benvolguts,
Ja fa un any que hem començat la legislatura 2015-2019. Durant aquest
temps l’equip de govern ha fet una reflexió sobre la millor manera
d’empènyer Torrelles de Foix per sortir de la crisi i portar riquesa i ocupació al municipi.
Torrelles de Foix és un municipi, com tots sabeu, rodejat d’una natura
excepcional, ple d’aigua i entorns privilegiats. Entorns naturals extraordinaris, camins, rutes a peu i per a bicicleta, miradors increïbles, rius,
fonts, etc.
Actualment a Torrelles de Foix hi ha 18 cases rurals i habitatges d’ús
turístic. Som el municipi del Penedès amb més ofertes de llits per a dormir, més de 130.
El futur del nostre municipi passa pel turisme, el turisme rural, un turisme
que va en augment. El sector privat fa anys que fa la feina per atraure
visitants al nostre poble. Ara ens toca posar a treballar els recursos de
l’Ajuntament.
Aquest any tenim tres projectes molt importants. El primer ens marcarà
la ruta a seguir: un pla estratègic de turisme; el segon és posar encara
més al mapa el Santuari de Santa Maria de Foix; i el tercer la reforma de
l’antiga escola en un alberg.
Què ens aportaran aquestes inversions? Doncs molt fàcil, ens portaran
visitants, visitants que dormen al nostre municipi, compren i es passegen
pel nostre poble i el seu entorn i mengen als nostres restaurants. Com a
conseqüència de tot això, si augmentem els recursos que fan de crida als
turistes i aconseguim augmentar, encara més, les visites d’aquests, necessitarem més infraestructures, més restaurants, cases rurals, botigues,
etc. Per tant també incrementarem la inversió privada al municipi i es
fomentarà la creació de nous llocs de treball.
Torrelles de Foix ha de créixer de la mà del sector turístic, en això estem
treballant i per això seguirem treballant.
Sempre a la vostra disposició per aprofundir en tot allò que serveixi per
fer avançar i millorar el nostre municipi i el benestar dels veïns i veïnes.
Moltes gràcies.

Sergi Vallès Domingo
Alcalde de Torrelles de Foix
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Adéu a Jaume Brichs Morgades
Havia renunciat a l’alcaldia el passat mes
de febrer per fer front a una greu malaltia
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L’exalcalde Jaume Brichs moria el passat mes de maig a
l’edat de 72 anys. L’octubre de 2009 va assumir l’alcaldia
de Torrelles de Foix substituïnt Erasme Torrents, que va
dimitir per motius personals. L’any 2011 va ser el candidat
de CiU a les eleccions municipals, mantenint l’alcaldia, i
que també revalidaria a les eleccions municipals del 2015.
A l’agost de l’any passat se li va diagnosticar una greu
malaltia i Sergi Vallès va assumir les funcions de l’alcaldia
fins que en el ple extraordinari de l’Ajuntament de Torrelles celebrat el passat 24 de febrer, Jaume Brichs va decidir fer un pas al costat i renunciar a l’alcaldia, assumint
la regidoria d’Urbanisme i la tercera tinença d’alcaldia. El
passat 3 d’abril, el C.E. Torrellenc va fer un acte d’homenatge a Jaume Brichs com a reconeixement al seu esforç
i suport durant els 35 anys que va ser president del club.
Constructor de professió, Jaume Brichs va ser regidor de
CDC de l’Ajuntament de Torrelles de Foix des del 2003
fins a mitjans d’aquest 2016. Brichs va tenir una destacada activitat social al municipi, sent portador del Sant Crist
des dels 16 anys. Havia estat membre del Casal Torrellenc, a més de cantaire de les Caramelles de l’Omeda.

Homenatge a Jaume Brichs
A principis d’abril es va celebrar un acte d’homenatge a
Jaume Brichs Morgades, com a reconeixement al seu esforç i suport durant els 35 anys que va ocupar la presidència del club. Brichs va estar acompanyat en aquest acte
celebrat al camp municipal d’esports de Torrelles de Foix
per la seva família, amics, autoritats diverses, i més de
dues-centes persones entre veïns, amics i molts antics
jugadors del club que van voler estar al seu costat en
aquesta festa.
Durant l’acte es van lliurar diferents records i plaques, a
més del trofeu al mèrit esportiu concedit per part de la
Generalitat de Catalunya. L’actual president del club, David Pedrola; l’alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès;
el Secretari General de l’Esport de la Generalitat, Gerard
Figueras, a més del delegat de la Federació Catalana de
Futbol a l’Alt Penedés-Garraf, Manel Duran; i Josep Parera, alcalde de La Llacuna i exentrenador del Torrellenc,
van intervenir en aquest homenatge. Jaume Brichs va
tancar les intervencions i parlaments agraïnt el reconeixement i va repassar amb emoció a alguns jugadors ja desapareguts.
Posteriorment es va celebrar un partit amistós entre jugadors actuals i exjugadors que van vestir la samarreta
del Torrellenc durant l’etapa de Brichs com a president.
En finalitzar el partit es va servir un refrigeri per a tots els
assistents, posant punt i final a aquest homenatge que
restarà en la memòria de molts torrellencs i aficionats del
món del futbol penedesenc i català.

Ferran Carbó s’incorpora
a l’equip de govern

A finals de juny Ferran Carbó va prendre possessió del
càrrec de regidor i es va incorporar com a nou membe de
l’equip de govern de l’Ajuntament de Torrelles de Foix.
Carbó assumeix l’acta de regidor de Jaume Brichs i Morgades, qui fóu alcalde des de 2009 fins el febrer d’aquest
any, quan va renunciar al càrrec per motius de salut i que
ens deixava definitivament el maig passat.
Ferran Carbó ocupa les regidories de Joventut, Esports i
Serveis.
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Torrelles rebrà suport de la
Diputació per a tres projectes
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Una de les actuacions que es duran a terme serà l’arranjament de la
carretera que dóna accés a Les Espolles i Can Coral
A principis de juliol l’alcalde de Torrelles de Foix, Sergi
Vallès i el regidor Jordi Torné, van mantenir una reunió amb
la Presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, i el diputat adjunt de Turisme, Pere Regull, a la seu del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en una trobada en què
també hi van assistir alcaldes i regidors d’una quinzena de
municipis.
En aquesta cita es van acordar els ajuts que la Diputació
oferirà al municipi per a fer front a diverses obres i projectes
importants, i que s’han concretat mitjançant les Meses de
concertació. Tots els ajuntaments havien fet arribar prèviament les seves sol·licituds a través del Portal de Tramitació i
la Diputació n’havia valorat la viabilitat. En aquesta reunió es
van acordar les preferències de cada municipi i s’han decidit els ajuts econòmics que la Diputació atorgarà a cada
projecte.
Així, l’Ajuntament de Torrelles de Foix rebrà suport per a fer
front a les obres de millora de l’enllumenat a la Plana de les

Bona notícia per als
usuaris del Camí
de Can Coral a
Plana de les Torres

Torres, també per a l’arranjament de la carretera d’accés a
Les Espolles i la urbanització de Can Coral, així com per a
l’adequació i revalorització del Santuari de Santa Maria de
Foix, per tal de donar un impuls i aprofitar aquest actiu per a
la promoció i dinamització turística del municipi.
L’actuació sobre l’enllumenat a Plana de les Torres i l’accés
a Can Coral podria iniciar-se a finals d’aquest any o principis de 2017, mentre la intervenció al santuari es preveu que
no es dugui a terme fins al 2018.
Les línees de suport i assistència als governs locals es gestionen a través de les Meses de concertació i dels Catàlegs
de concertació.
Les Meses de concertació són espais oberts de relació entre els representants de la Diputació i dels governs locals,
en els quals es contrasten les necessitats i s’acorden les
actuacions que es desenvoluparan en el període de mandat, així com els recursos que hi aportarà cada part.

L’Ajuntament de Torrelles de Foix ha rebut un ajut econòmic de 45.125
euros des del Pla “Xarxa de Governs Local 2012-2015” de la Diputació
de Barcelona. Aquesta subvenció servirà per finançar les obres d’arranjament del Camí de Can Coral a Plana de les Torres, inclòs en el pla de
millora de camins locals.
La realització de les obres de condicionament del camí aniran a càrrec
de l’empresa constructora Jordi Riera, amb un pressupost de 45.120 (IVA
inclòs). D’aquesta manera, l’actuació es cobrirà íntegrament amb la subvenció rebuda de la Diputació i suposarà una millora notable per a tots els
usuaris d’aquesta via.
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UN ALBERG FAMILIAR A
TORRELLES DE FOIX
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A principis de juliol l’alcalde de Torrelles de Foix, Sergi
Vallès, acompanyat pel regidor de Joventut, Ferran Carbó,
es van desplaçar a Coma-ruga per tal de conèixer de primera mà el funcionament de l’alberg de Santa Maria del Mar.
El nou govern planeja des de fa uns mesos convertir l’antiga
escola Guerau de Peguera en un alberg familiar d’unes 70
places, que ampliaria l’oferta d’allotjament del municipi per a
turistes i visitants i suposaria un nou impuls per a la promoció
econòmica i turística de Torrelles de Foix.
El futur alberg comptaria amb una quinzena d’habitacions
amb capacitat per a 4 o 6 persones, amb menjador, serveis
i sales de joc, entre d’altres. La inversió que caldria fer seria
d’uns 100 mil euros que cobriria l’Ajuntament amb el suport
de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona i
l’equipament s’integraria a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT), òrgan que s’encarregaria
de gestionar-lo. L’aspiració del govern és que el nou alberg
pugui obrir les seves portes a partir de l’estiu de l’any 2017.

Beques menjador als alumnes de
l’Escola Guerau de Peguera

La nova escola Guerau de Peguera

Les obres de la nova escola Guerau de Peguera continuen
a bon ritme i s’espera que el nou equipament educatiu pugui estar a punt en els propers mesos

Espai de reforç Sòcio-educatiu
“Desconnecta’t”
L’Ajuntament de Torrelles de Foix dóna continuïtat al
projecte de reforç socioeducatiu: “Desconnecta’t”.
El 2016 tambè es durà a terme aquesta iniciativa que
pretén lluitar contra l’exclusió econòmica, social i cultural de la població infantil amb risc de vulnerabilitat social.
Aquest projecte iniciat a principis del 2014 està donant
molt bons resultats atès que els infants que hi participen
estan experimentant grans canvis en les seves relacions
a l’escola, amb els seus companys i professors. El projecte acaba al juny, però l’Ajuntament treballa perquè
el curs vinent la iniciativa tingui continuïtat. El projecte
pretén oferir a les famílies amb infants, d’una banda,
un recurs en què es desenvolupen activitats i, de l’altra, donar suport escolar a través de la realització de
les tasques diàries per tal d’adquirir rutines que facilitin els aprenentatges dels infants, desenvolupant hàbits
socials a partir de la realització d’activitats de caràcter
lúdic, esportiu i cultural.

L’Ajuntament de Torrelles de Foix va atorgar una subvenció
per al finançament de la quota del menjador escolar als
alumnes de l’escola Guerau de Peguera per als mesos de
maig i juny de 2016. Es tracta d’una subvenció consistent en
una aportació per al finançament de la quota del menjador
escolar dels alumnes de l’escola Guerau de Peguera, del
25% al mes de maig i el 50% del mes de juny de 2016.
S’han atorgat un total de 64 beques a infants del municipi
que fan ús del menjador escolar de Torrelles de Foix que,
juntament amb les beques del Consell Comarcal, serveixen
per pal·liar aquesta despesa a les famílies.

Beques per a l’adquisició de llibres
escolars per al curs 2016/2017
El passat 26 de juliol la Junta de Govern Local va aprovar les
bases per a l’atorgament de subvencions per a l’adquisició
de llibres escolars per al curs 2016/2017 als alumnes de
les famílies residents al municipi de Torrelles de Foix amb
fills en edat escolar obligatòria des de P-3 de primària fins
a 4rt ESO. És el tercer any consecutiu que l’Ajuntament de
Torrelles de Foix atorga aquestes subvencions que cobreixen un 30% la despesa en llibres per al curs 2016-2017 de
les famílies residents al municipi de Torrelles de Foix amb
fills en edat escolar en el tram d’ensenyament obligatori i
preescolar (des de P3 fins a 4rt d’ESO), així com la despesa de socialització de banc de llibres i llicències digitals. El
període per presentar les sol·licituds acaba el 31 d’octubre
de 2016.
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El passat 29 de maig l’equip aleví del Base
Torrelles del grup 31 de la Tercera Divisió es
va proclamar campió de lliga de futbol 7.Els
joves jugadors van aconseguir el campionat
sumant 84 punts i un total de 324 gols a favor, per tan sols 50 en contra. També l’equip
compta a les seves files amb els dos màxims
golejadors de la temporada, Nil Rovira amb
112 gols i Alan Garcia, amb 107 gols.

L’EQUIP ALEVÍ DEL BASE TORRELLES ES
PROCLAMA CAMPIÓ DE LLIGA

L’equip va culminar una trajectòria excel.lent,
sumant 28 victòries i tan sols dues derrotes
en les 30 jornades del campionat. Al darrer
partit del campionat, l’equip dirigit per Àlex
Sabariego va golejar la Plana Rodona per 17
gols a 1.

Torrelles, punt
de referència
de la Marxa
dels 7 Cims
Un any més Torrelles de Foix s’ha
convertit en un dels punts de
referència de la prova esportiva de
resistència Marxa dels 7 Cims.

Organitzada pel Centre Excursionista
del Penedès, es tracta d’una prova no
competitiva de resistència individual
per camins de muntanya que té per
objectiu efectuar aquest recorregut en
un temps limitat. Iñaki Martínez i Alba
Meda van ser els guanyadors en categoria masculina i femenina respectivament.
El recorregut actual, senyalitzat i amb
sortida i arribada a Torrelles de Foix,
tenia una distància de gairebé 59
quilòmetres i 4.746 metres de desnivell
acumulat. Transcorria per la serralada
prelitoral, on es troben les muntanyes
i cims més emblemàtics de la zona i
s’oferia als participants un temps màxim per fer la prova de 15 hores i 45
minuts.
En aquesta Marxa de Resistència
tots els participants tenen l’oportunitat de descobrir 7 dels cims més alts
del Penedès històric, algun dels quals
voregen els 1.000 metres d’alçària.
El seu recorregut passa per diversos
camins i racons de la vessant penedesenca de la serralada prelitoral, situada
entremig de Barcelona i Tarragona.
Durant el trajecte s’enllacen set cims, el
Clapí Vell ( 704 m.), Puig de l’Àliga

( 698 m.), el Montmell ( 861 m.), el Montagut ( 962 m.), Puig Formigosa ( 995
m.), Puig Castellar ( 944 m.) i Puig de
les Agulles ( 848 m.) que estan repartits per quatre comarques, Alt Penedès,
Baix Penedès, Alt Camp i Anoia, tot
passant per les poblacions de Torrelles de Foix, Pla de Manlleu, Aiguaviva i Pontons, a més dels municipis del
Montmell, Querol i la Llacuna.
Aquesta prova és puntuable per a la

Copa Catalana de Caminades de Resistència i està inclosa en el calendari
oficial de la FEEC. Enguany, la prova
va estar marcada per un fet luctuós,
la mort sobtada de l’atleta vilafranquí
Juan Antonio Barros, durant la Marató
Vías Verdes Ojos Negros de Castelló.
Per aquest motiu un participant de la
prova va portar un dorsal en el seu
nom, i que després es va retirar i lliurat
a la família com a record.
LA VEU DE FOIX Setembre 2016
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Arranjament al parc dels
jardins de Sant Genís
L’Ajuntament ha dut a terme uns treballs de conservació i
millora al parc dels jardins de Sant Genís, per tal de millorar la comoditat i el comfort dels veïns i veïnes que vulguin
gaudir d’aquest espai.

El rellotge de l’antic
Ajuntament torna a funcionar
A finals de juliol l’Ajuntament de Torrelles de
Foix ha pogut finalment fer front al cost de
la reparació del rellotge de l’edifici de l’antic
Ajuntament, que després de força temps torna
a donar l’hora.

També s’han repintat diversos espais i s’han renovat els jocs
infantils i s’ha adequat l’entorn. Des de l’Ajuntament es demana als veïns i veïnes una actitud cívica i col·laboració per
tal de preservar el bon estat d’aquest espai. Si tots seguim
les normes de convivència, en sortirem guanyant!

La Diputació assumirà
el projecte d’arranjament
del camí a Les Dous
Nou espai de salut per
a la gent gran al parc
del carrer Ronda
Tot i que en principi està adreçat a la gent gran, aquest espai pot ser utilitzat per usuaris totes les edats.

El passat mes de juliol el regidor de Turisme de l’Ajuntament
de Torrelles de Foix, Manel Arévalo, va acompanyar Josep
Alboquers, de l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació
de Barcelona, a fer una visita al camí que connecta Torrelles
amb les Dous.
Des de la Diputació s’ha assumit el compromís de subvencionar el cost del projecte, eina que permetrà a l’Ajuntament
cercar el finançament necessari per afrontar el cost de l’obra
per aquesta via que connecta amb aquest emblemàtic indret
natural del municipi, gran recurd natural i també per a la promoció econòmica i turística de Torrelles de Foix.

Aquest espai de salut és una realitat gràcies al suport de
la Diputació de Barcelona. Un marc ideal perquè tots els
nostres avis puguin millorar i mantenir l’estat físic, tot fent ús
d’una sèrie d’aparells i elements dissenyats per aconseguir
una millor qualitat física bàsica i qualitat de vida.
Els espais lúdics i de salut per a la gent gran són uns espais
constituïts per diferents mòdul d’activitat que formen un circuit que permet treballar les facultats físiques i sensorials
Sergi Vallès, alcalde de de Torrelles, va participar a la inauguració, acompanyat pel regidor d’esports, Joan Navarro i
d’altres membres de l’equip de govern, a més del president
del casal d’avis i d’una monitora de gimnàstica, que va oferir una demostració pràctica de la utilització dels diferents
aparells. Després de l’acte, es va servir un refrigeri al Casal
d’Avis.
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Pressupost municipal 2016
L’Ajuntament de Torrelles de Foix presenta per a l’exercici 2016 un pressupost municipal d’1.885.220 euros, que
suposa una reducció d’una mica més del 10% en relació
al pressupost de l’any anterior.
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Pressupost municipal 1.885.220 euros
Ingressos
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Transferències de capital
Ingressos patrimonials

Despeses
924.500 €
14.430
324.660
596.770
6.650
18.270

Ingressos

Despeses de personal
Despeses en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers

650.200 €
631.200
122.470
176.490
35.220
269.700

Despeses

Impostos indirectes 0,77%
Ingressos patrimonials 0,97%
Taxes, preus públics i altres ingressos 17,22%

Inversions reals 6,50%
Despeses financeres 6,50%
Transferències corrents 9,36%
Passius financers 14,31%

Transferències corrents 31,65%
Béns i serveis 33,48%

Impostos directes 49,04%

SUBVENCIÓ PER FOMENTAR
LA CONT RACTACIÓ DE
PERSONES AT URADES

l’Ajuntament de Torrelles de Foix ha aprovat recentment
la concessió d’una subvenció a les empreses i emprenedors del municipi que fomentin la contractació de
ciutadans aturats de Torrelles de Foix. Les empreses o
comerços interessats hauran de presentar la sol·licitud
a la Secretaria municipal, abans del 15 de setembre de
2016, especificant un telèfon i adreça electrònica de
contacte.
La subvenció cobrirà el cost laboral de la contractació
de personal aturat, entre el dia 1 de juny de 2016 i el 31
de desembre de 2016, per una quantia de 1’85€/hora
per treballador, segons les hores setmanals contractades de la jornada laboral.

Personal 34,49%

Ordenances municipals
En el transcurs d’aquest any l’Ajuntament ha
fet arribar exemplars de les ordenances municipals i tinença d’animals domèstics i de companyia.
Aquesta proposta, emmarcada dins l’apartat
de seguretat ciutadana, és molt important per
poder garantir una bona convivència entre tots
els ciutadans de Torrelles i es fa necessari
que tothom sigui conscient de les pràctiques
cíviques i quins són els límits, més enllà de les
sancions que es puguin aplicar.
Totes aquestes normes i reglaments també els
podeu trobar a la pàgina web de l’Ajuntament
per a la seva consulta i descàrrega.
LA VEU DE FOIX Setembre 2016
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Nou web municipal
En el programa de l’equip de govern
hi havia, entre d’altres propostes, la
de rellançar i renovar el web municipal del nostre Ajuntament mitjançant
l’adreça www.torrellesdefoix.cat.

Fidels al compromís marcat en el
nostre pla d’acció, després d’uns
anys s’ha renovat el web de l’Ajuntament, totalment actualitzada, amb
formularis de consulta directa amb
els regidors per exposar qualsevol
dubte, suggeriment o queixa i també
com a vincle de gestió per poder realitzar diferents tràmits administratius
que no requereixin desplaçar-se fins
l’Ajuntament. El portal inclou diverses seccions en què es pot consultar

informació d’interès, com els horaris
i adreces dels serveis; de l’Ajuntament, tant pel que fa a l’equip de
govern i els grups municipals i dades
de contacte, com el que està relacionat amb el vessant administratiu,
ordenances i reglaments o models
de tràmit.
També s’ofereixen els telèfons de
contacte de diferents entitats i associacions i progressivament s’ani-rà
dotant de contingut a la resta de seccions que encara no estan operatives. A banda del web i el telèfon,
també us podeu adreçar a l’Ajuntament al correu electrònic torrellesf@
diba.cat.

El camp municipal,
batejat amb el nom de
Jaume Brichs Morgades

La publicació local El Xic Torrellenc
va rebre una placa d’agraïment a la
labor i continuïtat d’aquesta revista de
divulgació sense ànim de lucre i que
està dirigida per Josep Escofet, gran
coneixedor de la història local i que
des de fa més de 30 anys ens ofereix
la possibilitat de conèixer millor tot el
que envolta el nostre poble i la nostra
història.
Enhorabona, a tot l’equip per la il·lusió
que heu esmerçat perquè puntualment
puguem assabentar-nos de qualsevol
notícia, anècdota o fet històric digne
de ser conegut.

L’Ajuntament a les
xarxes socials
Des de fa unes setmanes, l’Ajuntament
de Torrelles de Foix ha actualitzat i
ampliat la seva presència a les xarxes
socials amb l’objectiu de reforçar i impulsar la comunicació i la interacció de
l’administració local amb els ciutadans.
Així, s’ha renovat la presència a Facebook posant en marxa una pàgina oficial www.facebook.com/torrellesdefoix.
També s’ha obert un compte a Twitter,
que podeu seguir des de l’adreça @
torrellesdefoix i a Instagram, on es publiquen imatges i fotografies d’activitats
i esdeveniments destacats del municipi.
Mitjançant aquests canals, l’Ajuntament s’acosta al seu entorn amb mitjans més propers i immediats, a l’hora
que és també una potent eina perquè
els veïns i veïnes puguin relacionar-se
de manera molt directa i transparent
amb l’Ajuntament i els càrrecs electes.
Encara no ens segueixes a les xarxes
socials?

El passat 19 de maig es va celebrar un ple extraordinari que tenia com a únic
punt de l’ordre del dia l’aprovació de posar el nom de Jaume Brichs Morgades al
camp municipal d’esports de Torrelles. En un ple carregat d’emotivitat totes les
formacions polítiques van donar suport a la proposta de l’equip de Govern.

Torrellesdefoix

A la sessió plenària del 24 de maig es va aprovar la proposta de pressupost
municipal per al 2016. També en el decurs d’aquest ple l’alcalde de Torrelles de
Foix, Sergi Vallès, va fer lliurament d’una placa de record al regidor Josep Maria
Junqué amb motiu dels seus 25 anys com a regidor de l’ajuntament torrellenc.

torrellesdefoix

@torrellesdefoix
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Èxit de la
Cursa Fosca
de Torrelles
de Foix
Prop de 200 participants van prendre la
sortida de la Cursa Fosca de Torrelles
de Foix, que es va celebrar a principis
de juliol i que va presentar dos magnífics recorreguts, d’un total de 15 i 30
quilòmetres de distància.

Amb sortida i arribada a la plaça Lluís
Companys, la cita oferia un fantàstic
circuit en un entorn de vinyes, amb corriols, trialeres tècniques i bons desnivells, superant alguns dels punts més
alts de la comarca com el Santuari de
Foix, Plana de la Pineda o Roques de
la plana. Juli Vilches, del club Tretze
AC amb un temps de 2:39:40 va aconseguir la victòria en la categoria Trail
de 30km, seguit per Jordi Noguera i
Joan Morera, mentre que a la cursa/
caminada de 15 km el triomf se’l va endur Gerard Gil, de l’UEC Anoia, aturant
el crono en 1:15:33, completant la prova per davant de Jordi Martínez i Toni

MARXA BTT DE TORRELLES DE FOIX

Grima, segon i tercer respectivament.
En categoria femenina, el triomf a la
prova trail va ser per Cristina González,
del club Xterrarun, amb un temps de
3:37:01, seguida per Anaïs Crespo i
Noelia Sánchez, mentre que a la cursa de 15 quilòmetres les tres primeres
classificades van ser Carme Ballesteros, del club Matiners Team, amb un
temps d’1:33:44, amb Núria Quiroga i
Gemma Carrasco completant el podi.
Al web de la prova www.cursafosca.
com podeu consultar tots els resultats,
a més de veure imatges de la cursa i
els participants.

El pasat 8 de maig es va celebrar la 8ª edició
de la Marxa BTT de Torrelles de Foix, organitzada per l’Ajuntament de Torrelles de Foix i
la BTT “els Navegants” de Torrelles i amb el
suport de l’ADF Alt Foix, Diputació de Barcelona i Consell Comarcal.
En la prova d’enguany van participar 170
ciclistes. Un nou traçat del circuit va possibilitar que els bikers poguessin gaudir d’un recorregut de 34 km. i 1.000 metres de desnivell
positiu, molt atractiu però també exigent, amb
algunes rampes molt llargues, i compensat
amb una baixada final espectacular. El guanyador a la classificació general va ser Albert
Planas amb un temps d’1:34:05, mentre a la
categoria femenina la vencedora fóu Sílvia Pociello. Tot i que les previsions meteorològiques
anunciaven pluja, el temps va ser estable fins
gairebé el final d’aquesta prova, penúltima cita
puntuable per la Xallenger 2016 Penedès-Garraf-Anoia. Des de l’Ajuntament es vol agrair
especialment la gran tasca realitzada pels voluntaris, així com als col·laboradors que ofereixen obsequis i ajuts, sense els quals l’excel.
lent nivell organitzatiu d’aquesta prova esportiva no seria possible.
LA VEU DE FOIX Setembre 2016

La veu dels partits

LVdF
12

Moltes gràcies per tot, Jaume

Seguim defensant les nostres
propostes

Benvolguts torrellencs i torrellenques,

Benvolguts veïns/veïnes de Torrelles de Foix

Com tots sabeu, el nostre grup polític ha renovat la seva
imatge i també ha sofert una renovació en les seves sigles.
Des del dia 10 de juliol de 2016 portem les sigles de PDC
(Partit Demòcrata Català) amb totes les novetats que comporta.D’igual manera el nostre partit local i l’equip de govern
d’aquest Ajuntament també ha estat marcat per un canvi de
carteres i l’entrada d’un nou regidor, motivat pel traspàs el
passat 16 de maig del nostre Alcalde i cap de llista, Jaume
Brichs Morgades.

Aprofitem aquest petit espai per informar-vos d’algunes accions proposades i defensades per Esquerra durant aquests
últims mesos. Algunes d’elles ja les portàvem al nostre programa electoral, d’altres són noves i algunes ja fa anys que
defensem, però que cedim al govern actual en benefici de
tots i totes:

Tot i la greu malaltia del nostre benvolgut i enyorat Alcalde,
ell, encoratjat per una ferma voluntat i amor de servei al poble, va decidir seguir a mesura de les seves forces, tirar el
poble endavant fins que en un plenari celebrat el dimecres
24 de febrer va presentar la renúncia al càrrec per motius
de salut i es va obrir una votació per l’elecció d’un nou alcalde. En aquella sessió va ser proclamat el primer tinent
d’alcalde, Sergi Vallès, com a nou batlle torrellenc.
Tot i així, Jaume Brichs, va continuar com a regidor fins a la
resta dels seus dies. Una persona volguda que ha rellançat
els integrants de la llista perquè treballin sense desfici pel
bé de Torrelles i els torrellencs. Ara, després de sembrar
i empeltar, l’esperit és més fort que mai, els lligams són un
punt d’inflexió per reprendre amb molta il·lusió aquesta legislatura amb un nou Alcalde, que ha après molt del tarannà
de l’amic Jaume.
Després d’aquest episodi l’equip de govern va haver de reestructurar-se i el dia 28 de juny el nostre company Ferran
Carbó va prendre possessió de l’acta com a regidor.
Tal com diu el nostre lema de campanya “Torrelles, objectiu
comú”, ha estat un encert durant el mandat com a Alcalde
del nostre amic i cap de llista, Jaume Brichs (A.C.S.). Ara
l’objectiu es tornar a treballar amb el mateix entusiasme que
ho va fer en Jaume.
Moltes gràcies, per tot, Jaume!!

- Aparcament municipal gratuït al solar de Ca l’Atzeta, propietat d’un banc, per substituir el de la plaça de la Vila, on el
caos hi regna constantment.
- Gratuïtat del permís d’obres per suprimir les barreres arquitectòniques dels habitatges de la gent gran.
- Destinar els diners recaptats de més aquest any per l’IBI i
destinar-lo a habitatge social.
- Fer franges de protecció a les urbanitzacions o nuclis de
població que ho necessitin.
- Dotar dels recursos necessaris per tirar endavant la recollida de la brossa porta a porta.
- Arranjar i mantenir nets els abeuradors.
- Mantenir en bon estat les parcel·les municipals per donar
exemple a d’altres propietaris.
- Fer uns rebuts de l’aigua més justos per a tothom, només
pagant l’aigua que consumim i a un preu just, retirant o universalitzant a tots els veïns i veïnes el dret d’alguns a ploma
d’aigua.
Cap d’elles no ha estat acceptada per l’equip de govern,
però no tingueu cap dubte que seguirem treballant pel que
considerem millores pel dia a dia dels habitants de Torrelles
de Foix. Per últim i fent referència als fets ocorreguts ja fa un
temps a raó de la presentació de les al·legacions als últims
pressupostos, ens va sobtar que per part d’alguns membres de l’equip de govern es mostrés una actitud tan hostil
envers als membres del nostre grup, només pel fet d’haver
plantejat unes propostes de millora, sempre fent ús del nostre dret d’intervenció dins els terminis establerts. Aquestes
propostes es van acabar rebutjant sense ni tan sols debatre-les. Recordar que a Torrelles de Foix el govern té majoria
absoluta, tot i que no té més de la meitat dels vots dels seus
habitants, i per tant té potestat per actuar d’aquesta manera.
En un estament democràtic, és desitjable que totes les idees
políiques estiguin recollides i puguin ser debatudes. Depèn
de tots nosaltres traslladar-ho als nostres governants durant
tota la legislatura i poder-ho canviar en les elección locals
vinents a Torrelles de Foix.
Per a més informació, si voleu aportar algun suggeriment o
per qualsevol altra cosa, estem a la vostra disposició wwww.
esquerra.cat/torerrellesdefoix.
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Tornada a la feina després de
l’estiu i la Festa Major
Benvolguts torrellencs i torrellenques.
Torna un altre número de La Veu de Foix. És una oportunitat
per dirigir-nos a tots vosaltres. Des del darrer exemplar han
passat fets rellevants tant a nivell local com nacional.

AETFF
* L’Agrupació d’Electors Torrelles Font de Futur no fa ús
d’aquest espai que es cedeix al butlletí municipals als grups
polítics municipals

Volem agrair a tots els votants del PSC a les passades eleccions del passat mes de juny en què vàrem ser la segona
força mes votada.
Des de l´agrupació municipal socialista i com vam fer personalment volem donar el nostre condol a la família i companys pel traspàs del nostre alcalde, Jaume Brichs.
Desitjar sort al nou alcalde, ja que tots el seus encerts beneficiaran al municipi de Torrelles. Nosaltres estarem vetllant
perquè tot es faci el millor possible.
Malgrat la majoria de CIU, els presupostos no es van aprovar
fins al mes de maig. El grup municipal socialista es va abstenir a la votació desprès que l’equip de govern acceptés la
nostra proposta d’arranjar el rellotge de la plaça de la Vila.
Desitgem a tots els veïns i veïnes que hàgiu gaudit d’un bon
estiu i una bona Festa Major, de Torrelles i dels seus barris.
Esperant veure’ns i compartir les vostres inquietuds estem a
la vostra disposició sempre que vulgueu.
El grup municipal socialista.
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Gran èxit al sopar solidari contra el càncer
350 persones es van reunir el passat 23 de juliol en el sopar solidari a benefici del’Associació Espanyola contra el Càncer. La vetllada va oferir un concert d’havaneres a càrrec del grup Xaloc i tampoc hi va faltar el rom cremat
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Torrelles amb la
Marató de TV3
Un any més, Torrelles de Foix com
tantes altres poblacions catalanes,
aporta el seu petit granet de sorra en
favor d’una causa solidària com la
Marató de TV3. Durant un cap de setmana es van organitzar diverses activitats, com una sessió de cinema, la
venda de centres nadalencs i dolços
casolans a càrrec de l’Associació de
Dones, una caminada o un partit de
futbol solidari. A més de l’Ajuntament,
d’altres associacions de la vila van participar en aquestes jornades que van
servir per recaptar fons a la campanya
de la Marató, destinada a combatre la
diabetis i l’obesitat.

Nova Junta de
l’Associació Cívica
del Santuari de Foix

Balanç excel.lent
del Casal d’Estiu

L’Associació Cívica del Santuari de
Foix ha renovat la junta directiva i
també la presidència. Jaume Bel substitueix Antoni Sedó, qui va ocupar el
càrrec durant 28 anys i que va rebre
un merescut homenatge en el berenar
de col·laboradors, que es va recuperar
després de diversos anys sense celebrar-se. Sedó, però, continuarà vinculat a l’entitat com a vocal honorari.
Durant l’acte es va informar de l’ajut
econòmic que es rebrà de la Diputació
de Barcelona per impulsar un mapping
dins el santuari, i que permetrà que els
visitant puguin conèixer amb major detalls tot el que envolta al santuari que
empara la patrona del Penedès.

Sortida a Port Aventura

Durant cinc setmanes, el Casal d’estiu de Torrelles de Foix ha ofert tot tipus d’activitats i sortides a un total de 88 nois i noies dividits amb quatre grups de petits,
mitjans, grans i també un grup de joves, novetat d’enguany i que ha comptat amb
un total de 15 inscrits.
Entre les activitats més destacades cal subratllar la sortida a Navarcles, un parc
d’aventures que va encantar tothom. I l’altra la visita al Planetàrium, que va obrir la
porta a descobrir el món de les estrelles i les constel·lacions.També cal remarcar
la participació a les jornades esportives que el Consell Esportiu organitza i que
reuneix els casals d’estiu de la comarca. També va resultar molt interessant la
visita d’un helicòpter dels cossos de seguretat, així com la sortida de dos dies en
què els grans i joves dormien al camp de futbol i els més petits es quedaven a
l’escola. El grup de joves també van gaudir d’una nit d’acampada fora del municipi, una sortida a la platja i també van dissenyar un grafitti a la plaça de la Gent
Gran que us convidem a visitar. Aquest Casal d’Estiu s’ha pogut realitzar gràcies
a la coordinació entre l’Ajuntament de Torrelles de Foix i el Consell Esportiu de
l’Alt Penedès.

Des de la Regidoria de Joventut i amb
la col·laboració de l’Associació de Diables de Torrelles de Foix, s’ha organitzat una sortida a Port Aventura.
Aquesta sortida que està parcialment
finançada per la Regidoria de Joventut
de l’Ajuntament de Torrelles de Foix,
i que es farà el proper 20 d’agost, ha
comptat amb un gran èxit de participació, en total 116 persones apuntades per gaudir d’un dia ple d’emocions
en un espai inigualable.
Tant el Regidor de Joventut com la
Tècnica de Joventut encarregats d’organitzar l’acte, estan molt contents per
l’alta participació de joves del municipi
i tenen previst realitzar més activitats al
llarg de l’any per tal de dinamitzar el
jovent de Torrelles de Foix.
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Subvenció del
Programa
complementari
de serveis socials
bàsics, cohesió
social i emergència
energètica

Estalvi energètic i econòmic amb les
làmpades LED del casc urbà
L’Ajuntament de Torrelles de Foix ha
assolit un estalvi de gairebé 5.000 euros a l’any en el consum elèctric de la
il.luminació de la via pública al casc
urbà, gràcies a la substitució de les
làmpades de vapor de sodi per models LED. A aquesta quantitat cal afegir
els prop de 2.000 euros anuals que es
destinaven al manteniment i reparacions dels antics models.
Amb tot, cal tenir en compte que superat el període de 7 anys de garan-

tia, caldrà realitzar noves inversions i
intervencions per al mateniment de tots
aquests equips, fet pel qual es fa díficil
avaluar l’estalvi real a mig i llarg termini.
En properes fases l’Ajuntament continuarà amb el procés de renovació de
les lluminàries a d’altres zones i carrers
del municipi, instal·lant models LED
que són més econòmics, que ofereixen una llum blanca més natural i que
contribueixen més a la sostenibilitat i la
reducció de la contaminació lumínica.

Millores a la xarxa d’aigua
En els darrers mesos s’han realitzat diverses actuacions per tal de complir
la normativa i millorar el consum i la qualitat de l’aigua de Torrelles de Foix.
Després d’adaptar la instal.lació elèctrica a la legislació vigent, és va pavimentar el camí fins al dipòsit Costa per millorar-ne l’accés, així com tancaments perimetrals al voltant dels dipòsits. S’han instal.lat reductors de
pressió per reduir-la en sectors de forta pendent, una mesura que ha permès
reduir el número de fuites causades per les altes pressions que havien de
suportar les canonades. També s’ha millorar el control de consums als nuclis
disseminats del terme amb la instal.lació de nous comptadors, que permeten obtenir dades cada quinze minuts i permeten així detectar en poc temps
possibles fuites o pèrdues d’aigua.
Més actuacions
Al llarg del 2016 es completaran més actuacions en aquest sentit, com l’eliminació dels dipòsits petits com els de Font Fregona i Can Coral 2, una
actuació que permetrà reduir i simplificar les tasques i despeses de manteniment. Per poder fer aquesta intervenció, caldrà una adequació de la
pressió de les canonades.
Així mateix, es repararà la teulada de la cambra d’instal·lacions de Les Dous,
es farà una escomesa d’aigua a la nova escola i també està programat portar
l’aigua fins al Santuari de la Mare de Déu de Foix. També està prevista una
revisió de les tarifes de consum de l’aigua, amb l’objectiu d’afavorir l’estalvi i
reduir el volum de cada tram de tarifa de l’aigua.

El mes de juny la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona, va
aprovar el “Programa complementari
de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica” del seu
règim de concertació i de la concessió
d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”.
L’Ajuntament de Torrelles de Foix rebrà
per part de la Diputació la quantitat de
14.126 euros, import que l’Ajuntament
destinarà a donar cobertura a les necessitats socials bàsiques, així com a
l’atenció a situacions urgents o greu
necessitat social.
Entre aquestes actuacions destaquen
el lliurament d’aliments frescos, ajuts
als subministraments bàsics (aigua,
llum, gas), serveis d’atenció domiciliària (SAD), beques de menjador,
beques de llibres, activitats socioeducatives i de lleure infantil, etc...

Subvenció “Programa
complementari de
foment de l’ocupació
i de suport a la
integració social”
La Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va aprovar al març el “Programa complementari de foment de
l’ocupació i de suport a la integració
social”, del seu règim de concertació i
de la concessió d’ajuts, en el marc del
Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”
La Diputació ha atorgat a l’Ajuntament
de Torrelles de Foix la quantitat de
40.181 €, que es distribueixen en:
Suport a plans locals d’ocupació, creant diversos llocs de treball des de
l’Ajuntament per cobrir necessitats de
gestió i manteniment, en concret auxiliar de turisme i festes, auxiliar de neteja de la llar, que s’adreçarà a gent gran
amb dependència), i diverses llocs de
neteja viària d’urbanitzacions.
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Nova Comissió de Festes

Aquest any s’ha estrenat una nova Comissió de Festes a Torrelles, que està formada per veïns i veïnes de diverses edats
però que a tots ells els mou la il.lusió per organitzar i implicar-se activament. El balanç ha estat molt satisfactori i des
de l’Ajuntament felicitem a tots els membres, així com als
voluntaris, entitats, comerços i establiments que han contribuït a l’excel.lent organització i ambient viscuts a la Festa
Major.

Nou èxit de l’Aplec del Foix
A finals de març, coincidint amb el dilluns de Pasqua, es
va celebrar una altra edició de l’Aplec del Foix, organitzada
per l’Associació cívica del Santuari de Santa Maria de Foix,
i que va començar amb una caminada popular al matí des
del centre de Torrelles fins al Santuari. Molts veïns i veïnes es
van reunir un any més en aquesta trobada en què, després
de la celebració de la missa, es va poder gaudir d’una ballada de sardanes i posteriorment d’una paella.

Imatges de la Festa Major

