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Aquest és el quart any que des de l’Ajuntament volem 
decidir amb tu una part de les inversions del pres-
supost municipal. És per això que iniciem una nova 
edició dels pressupostos participats, un procés on en-
guany podràs decidir sobre el destí de 40.000€ del 
pressupost de l’any 2020.

A través del portal web de l’Ajuntament podeu trobar 
tota la informació del procés degudament actualitza-
da, i participar activament en cadascuna de les fases 
del mateix.  Informa’t, participa i decideix!

Ara ens trobem a la primera fase. Això vol dir que 
entre el 24 de febrer i el 15 de març, totes les perso-
nes que viviu, treballeu i/o teniu algun vincle amb el 
poble ens podeu fer arribar les vostres propostes.

Aquestes propostes seran analitzades per l’Ajunta-
ment (anàlisi de viabilitat). Després, les propostes 
que resultin vàlides seran prioritzades pels veïns i 
veïnes en una jornada participativa. Finalment, les 
persones empadronades al municipi de 16 anys i més 
decidiran, a través d’una votació, els projectes guan-
yadors per tal que l’Ajuntament els executi al llarg 
del següent any. 

El desig de l’Ajuntament és que tothom participi i 
senti els pressupostos participatius com a seus. És 
ben possible que la teva proposta la comparteixin 
moltes persones, anima’t a presentar-la i mobilitza’t 
per defensar-la!

Per més informació, http://participavilobidonyar.cat.

Pressupostos participatius 2020
El destí de 40.000 euros és a les teves mans



Ara just fa un any es va iniciar el Projecte Gat, de 
la mà de la Fundació Fauna, una entitat sense ànim 
de lucre, per tal de realitzar una gestió adequada dels 
gats de carrer. 

El projecte té com a finalitat controlar les colònies 
de gats existents per tal d’evitar, en la major mesu-
ra possible, molèsties als veïns i, alhora, protegir els 
gats. El control passa per l’esterilització dels gats per 
tal que les colònies no creixin i la creació d’un grup 
d’alimentadors/es autoritzats/des que, amb l’assesso-
rament de la Fundació Fauna, s’ocupa del dia a dia 
dels animals i en procura el seu benestar. El sistema 
utilitzat és el del Captura, Esterilització i Solta (CES) 
en el mateix indret on ha estat capturats.

Actuacions realitzades el 2019:

En les colònies reconegudes s’han intervingut sis 
gats i 19 gates amb la col·laboració dels alimentadors 
i alimentadores, la Guàrdia Municipal i el Centre Ve-
terinari Onyar.

S’ha aconseguit acollir i donar en adopció una gata 
que havia estat abandonada poc abans i encara no es-
tava salvatjada.

Dels gats censats en les colònies hi ha hagut dues 
baixes, dos mascles, un gat trobat mort per atrope-
llament i un que es va sacrificar sota criteri veterinari 
pel seu mal estat de salut. 

Es va tenir uns dies en tractament i observació una 
gata trobada en mal estat, segurament atordida per 
algun xoc, passat tres dies es va poder tornar a deixar 
en el mateix lloc on es va trobar. 

Col·laboradors/es i alimentadors/es:

El projecte es va iniciar amb set col·laboradors/es 
autoritzats/des i se n’hi han sumat tres més durant 
el 2019. D’aquestes 10 persones voluntàries n’hi ha 
quatre que no són alimentadores però s’han ofert a 
ajudar en les captures, recollides de pinso i substitu-
cions puntuals d’altres alimentadors/es.

Si voleu formar part del Projecte Gat ja sigui com a 
alimentador/a o com a col·laborador/a poseu-vos en 
contacte amb l’Ajuntament i us informarem dels de-
talls i del seu funcionament.

Projecte Gat: resum de les actuacions del 2019
Protegim els gats i fomentem la convivència entre tots

Què hi fem a l’Espai Jove de “El Sindicat”

Aquest febrer fa quatre mesos que s’ha reobert l’Espai 
Jove de “El Sindicat” i molts joves ja s’hi senten com 
a casa. La recepta per aconseguir-ho és ben senzilla: 
simplement cal donar-los el valor que es mereixen. Cal 
que se sentin acollits, escoltats i respectats. Això impli-
ca entendre les seves necessitats i poder treballar-les; 
implica que puguin expressar-se sense una mirada 
condicionadora; implica que aprenguin a conviure 
amb altres persones fora de l’espai familiar, acadèmic 
i esportiu i, sobretot, implica que puguin trobar-se a si 
mateixos per poder encarar els seus objectius.

La nostra meta no és el resultat, sinó el camí. Donar 
valor al camí implica sembrar llavors en tots i cada 
un dels joves perquè se la puguin endur allà on va-
gin. Així, volem dotar-los de les eines adients perquè 

puguin fer front a tot allò que es proposin. El servei 
de l’Espai Jove no s’acaba amb la mirada cap al jove, 
sinó que va estretament relacionada amb la feina que 
fan els pares des de casa. La Gemma, la tècnica de jo-
ventut, dedica part de la seva tasca efectiva a reunir-se 
amb els pares per tal de treballar conjuntament pel be-
nestar dels joves. També és evident que l’educació no 
s’acaba a l’escola i a casa, sinó que també hi té un rol 
molt important el lleure. L’Espai Jove és l’espai més 
indicat per poder treballar en aquest sentit ja que vo-
lem donar el servei més acurat possible als joves del 
municipi.

Cada dia de dilluns a divendres, de 16.00h a 20.00h, 
l’Espai Jove és obert perquè puguis venir a dir-hi la 
teva. VINE! T’HI ESTEM ESPERANT!

L’Espai Jove s’omple dia a dia amb els joves del municipi



Nous agents cívics, ambientals i energètics

En els darrers anys, a través del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, en el marc del Programa Treball i Forma-
ció, s’han executat feines de jardineria, de construc-
ció, de neteja de lleres i de desbrossament forestal, 
afavorint la inserció laboral i millorant l’ocupabilitat 
de les persones aturades de llarga durada i/o en situa-
ció de vulnerabilitat.

Aquest any com a novetat, a través del mateix Pro-
grama de Treball i Formació, s’ha aconseguit donar 
feina a tres persones en una nova branca d’ocupació: 
l’agent cívic, l’agent ambiental i l’agent energètic. 
Combinaran les seva feina a diversos municipis de la 
comarca i concretament al nostre hi estaran 1 o 2 dies 
a la setmana, respectivament, voltant pel municipi i 
ajudant a mantenir-lo més net, més ordenat i més cí-
vic. Veureu que porten una armilla groga reflectant 
amb el logotip del SOC i del Consell Comarcal.

L’agent energètic estarà el dijous matí a Can Rosca-
da, a disposició de qui ho sol·liciti 

L’agent cívic afavorirà l´ús adequat dels espais pú-
blics i vetllarà pel compliment de les normes de con-
vivència ciutadana, especialment per fomentar la ti-

nença responsable d’animals domèstics (deposicions 
i orins) a l’espai públic, informant als ciutadans sobre 
la obligació de portar lligats els animals, etc..

L’agent ambiental actuarà en les àrees tancades de 
contenidors, informant del seu bon ús i ajudant en 
cas de dubtes en la separació de residus, el control 
de l’abandonament de residus a l’espai públic, tenint 
cura dels espais on les deixalles no es lliuren correcta-
ment i visitant els nouvinguts (nous empadronats) per 
explicar-los el funcionament del sistema de recollida 
de residus al nostre municipi.

L’agent energètic assessorarà sobre com estalviar en 
la factura elèctrica, atendrà i donarà suport en l’ela-
boració i gestió documental de les persones en si-
tuació de pobresa energètica, informar de les tarifes 
més avantatjoses compatibles amb els bons socials i 
assessorar sobre la gestió i tràmits dels descomptes i 
bonificacions aplicables a cada cas. 

El cost no subvencionat és de 31,25 € per persona i 
dia efectiu de treball (formació i seguretat social in-
closes). La durada del contracte d’aquests agents és 
de 10 mesos.

La seva funció principal és ajudar a tenir un municipi millor



Gràcies a la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya, en el marc del Programa Treball i 
Formació, i a la gestió del personal per part del Con-
sell Comarcal, hem disposat d’una brigada de quatre 
persones: un oficial forestal i tres peons. Aquesta bri-
gada s’ha dedicat a fer tasques de neteja i manteni-
ment de lleres públiques des del passat 27 de gener 
fins al 19 de febrer en horari de 7:00 hores a 14:30 
hores de dilluns a dijous, atès que els divendres fan 
formació. 

El Programa Treball i Formació té com a finalitat afa-
vorir la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat de les 
persones aturades de llarga durada. 

L’import no subvencionat és de 31,25 € per persona 
i dia (formació i seguretat social incloses), que suma 
un total de 1.875 €. La roba de treball i els EPI’s 
(Equip de Protecció Individual) estan inclosos en el 
preu. La maquinària que han fet servir ha sigut cedi-
da per l’Ajuntament, sota la supervisió de la Brigada 
Municipal. 

Amb aquesta brigada s’ha continuat la tasca iniciada 
l’any 2016 als Pins d’en Picó de neteja del Torrent del 
Bagastrà, aquesta vegada des de Can Salvà fins a Can 
Ribas, però també han fet treballs de retirar arbres 
caiguts pels aiguats del mes de gener i recuperar la 
capacitat hidràulica dels cursos fluvials.

Telèfons d’interès
Guàrdia Municipal – 972 473 704

Ajuntament  – 972 473 026

Biblioteca Can Roscada – 972 473 673

Espai Jove – 972 473 540

SAM-SAT – 648 005 459

Dispensari mèdic (CAP) – 972 473 743

Serveis Socials – 972 473 026

Farmàcia Puigvert – 972 473 008

Despatx parroquial – 972 473 042

Llar jubilats Santa Margarida – 972 474 046

Servei d’orientació laboral i dinamització

empresarial – 972 474 636

NORA Servei recollida residus – 872 012 078

G
Properes convocatòries
• Dimarts, 3 de març

Xerrada sobre consum de proximitat
Can Roscada, a les 20 hores

• Diumenge, 8 de març

Acte del Dia de la Dona
Plaça Vella

• Dijous, 12 de març 

Xerrada: La biomassa, una alternativa al gasoil
Can Roscada, a les 20 hores

• Diumenge, 15 de març

Recollida popular de residus als cursos fluvials
Pavelló de Sant Dalmai, a les 9.30 hores

• Dijous, 26 de març 

Ple Municipal
Can Roscada, a les 20 hores

Neteja dels cursos fluvials passat el temporal Glòria
Conservem la capacitat hidràulica dels nostres recs i torrents
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