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EL TITULAR

Constituïda formalment la 
Comunitat Energètica Lloriana
Els dotze socis fundadors van signar davant de notari la constitució formal de la comunitat

El dia 15 de juliol a Sant Vicenç i davant 
notari es va fer l’acta de constitució de 
la cooperativa Comunitat Energètica 
Lloriana, SCCL. La cooperativa està 
formada per 12 socis fundadors que han 
estat els qui han fet de grup motor per 
crear la nova comunitat. El Consell Rec-
tor de la cooperativa està format per 
set membres, que inclou el president 
(Santi Bigas) i la secretària (Engràcia 
Doctor) juntament amb cinc vocals més.  

Durant l’octubre està previst fer 
una Assemblea General per aprovar el 
Reglament d’Ordre Intern que determi-
na aspectes del model de gestió i acte 
seguit s’obrirà el procés d’acceptació 
de nous socis i sòcies. Actualment hi 
ha 60 persones que ja han manifestat 
la intenció de formar-ne part. El dia de 
l’Assemblea s’explicaran els estatuts, 
el reglament i el model de gestió de les 
unitats fotovoltaiques. 

La cooperativa treballa en tres 
projectes de generació d’energia verda 
en cobertes d’edificis municipals. El 
més avançat és el de l’autoconsum 
compartit al pavelló de Sant Vicenç, de 
125 kWp, que ja es disposa del projecte 
executiu amb un pressupost aproximat 
de 160.000 euros i que en breu s’adjudi-
carà per tal que estigui executat a finals 
d'any.

perativa per impulsar nous projectes que 
permetin arribar a tota la població.

Coberta de les naus de Borgonyà
L’Ajuntament ja disposa del projecte 
executiu de la instal·lació fotovoltaica per 
autoconsum compartit de 105 kWp amb 
un pressupost aproximat de 230.000 
euros. S’està a l’espera de convocatòries 
de subvencions.

Coberta de la nau de la brigada
L’Ajuntament ja disposa del projecte exe-
cutiu de la part d’obra civil per refer la 
coberta que ha de sustentar la instal·la-
ció fotovoltaica. 

Amb aquestes tres instal·lacions de 
generació es podrà arribar a qualsevol 
punt del municipi perquè els socis de 
la cooperativa puguin gestionar au-
toconsum compartit. La cooperativa 
treballarà per a la producció i generació 
d'energia elèctrica amb fonts renovables, 
principalment basant-se en l’autoconsum 
compartit, però també desenvoluparà 
activitats de promoció, sensibilització 
i participació en temes com les bones 
pràctiques energètiques, la mobilitat 
sostenible, la innovació tecnològica i as-
pectes que poden contribuir a impulsar 
la transició energètica a Sant Vicenç.

Nou punt de 
llum fotovoltaic
El Call Carrer Montserrat ha es-
trenat dos nous punts de llum fo-
tovoltaics, que asseguraran bona 
visibilitat a la nit. Els nous panells 
agafen el relleu del punt de llum ja 
instal·lat a Can Corrius. Aquesta 
instal·lació culmina les millores al 
Call Carrer Montserrat.

L’Ajuntament de Sant Vicenç dona el 
màxim suport a la iniciativa i continuarà 
acompanyant el projecte per ajudar a 
complir els objectius de la cooperativa. 
En aquest sentit ja s’està treballant per 
gestionar la cessió de cobertes a la coo-
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GESTIO MUNICIPAL

L’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Torelló va obtenir, per primera 
vegada en la seva història, el segell 
Infoparticipa durant l’exercici 2021. 
Aquest segell, atorgat pel Labora-
tori de Periodisme i Comunicació 
per a la Ciutadania Plural de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), avalua la transparència de 
les institucions públiques, i segons 
els criteris emprats l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Torelló va ob-
tenir 80,77 punts sobre el total de 
100 possibles. Concretament, els 
analistes de la UAB examinen 52 
indicadors de transparència a partir 
de la informació que ofereixen les 
webs dels ajuntaments catalans i en 
l’avaluació de l’exercici 2021 l’Ajun-
tament ha complert 42 d’aquests 
52 ítems, valorant especialment que 
la informació estigui publicada de 
manera accessible, clara, ordena-
da i fàcil de localitzar. L’alcalde de 
Sant Vicenç de Torelló, Èric Sibina, 
va recollir el diploma acreditatiu el 
passat 9 de maig.

Sant Vicenç obté, per primera 
vegada, el segell Infoparticipa
Aquest indicador valora 
la transparència de les 
institucions públiques. 
L'Ajuntament ha obtingut un 
80,77% en aquest informe 

La Diputació de Barcelona ha atorgat semàfors verds en les 
tres categories: equilibri econòmic, romanent i endeutament
Un any més, la Diputació de Bar-
celona va constatar, a través de 
l'estudi de Diagnosi Econòmica i 
Financera, que l'Ajuntament de 
Sant Vicenç de Torelló gaudeix 
d'una bona salut econòmica. Aquest 
fet va quedar demostrat novament 

gràcies a un tancament d'exerci-
ci, concretament el del 2021, amb 
resultats molt positius i amb els 
tres indicadors analitzats per l'ens 
supramunicipal amb xifres verdes. 

Aquest estudi es fa cada any i 
està coordinat pel Servei d'Assis-

L'Ajuntament de Sant Vicenç 
tanca l'exercici 2021 amb 
números positius en tot

tència a la Gestió Econòmica Local, 
que va ser qui va donar llum verda 
al tancament del pressupost del 
passat 2021 amb aquests bons 
resultats. Novament, el vistiplau de 
la Diputació de Barcelona demos-
tra una correcta gestió econòmi-
ca feta pel consistori en els tres 
ítems que analitza aquest estudi: 
l'equilibri econòmic que presenta 
l'Ajuntament, el romanent a caixa 
i, finalment, el grau d'endeutament 
que presenta el consistori. L'Ajun-
tament de Sant Vicenç de Torelló 
va obtenir un semàfor verd, el 
millor resultat possible, en les tres 
categories. 
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MILLORES A LA VILA

La unitat de convivència de 
Sant Vicenç va agafant forma 
Les obres de la primera fase avancen a bon ritme, i ja comença a entreveure's el primer edifici

Poliment de la 
pista del pavelló 
municipal
Com a millora de les instal·lacions del 
pavelló municipal, recentment s'ha 
realitzat un poliment de la pista amb 
diamant, un tractament de llarga 
durada que ajudarà a mantenir una 
major adhesió al terra i que facilitarà 
la pràctica multiesportiva que acull 
durant tot l'any la instal·lació. El trac-
tament fet va rebaixar el terratzo 
(material del terra) per recuperar la 
rugositat original i mantenir en bon 
estat la pista els propers cinc anys.

El primer edifici de la futura unitat 
de convivència de Sant Vicenç de 
Torelló ja comença a agafar forma 
gràcies a unes obres de construcció 
que avancen a bon ritme. La prime-
ra fase d'edificació del futur equipa-
ment municipal inclou la pavimen-
tació, edificació i construcció total 
de l'edifici central del nou complex 

assistencial, i està previst que s'en-
llesteixi durant la primera part de 
l'any que ve. L'edifici que actualment 
ja està agafant forma serà el cor de 
tot el projecte, ja que concentrarà 
tots els serveis assistencials i les zo-
nes comunes del que acabarà sent 
tot l'equipament municipal. 

El projecte de la unitat de con-

vivència compta amb una altra fase 
de construcció (que alhora està se-
parada en dues fases més), que serà 
l'encarregada de fer realitat l'edifi-
cació de les dues estructures des-
tinades a ser residències com a tal, 
amb 34 places previstes repartides 
entre els dos edificis que seguiran al 
que ja s'està construint.
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MILLORES A LA VILA

Després de pràcticament set anys, 
la Casa del Metge de Borgonyà 
ja està pràcticament a punt per 
obrir les portes a tots els visitants. 
Aquest espai emblemàtic de la colò-
nia, que porta en procés de rehabi-
litació des de l'any 2015, ja quedarà 
totalment obert al públic quan 
finalitzi la darrera fase, que s'està 
centrant en la restauració de l'ala 
esquerra de l'edifici. Entre els tre-
balls que s'hi estan duent a terme hi 
destaca el poliment dels terres, la 
reconstrucció de l'espai amb el mo-
biliari original o la preparació de les 
diferents estances per a les visites, 
entre d'altres.

Aquesta fase suposarà el punt 
final a tot un procés d'adequació de 
la Casa del Metge que, malgrat que 
s'ha anat dividint en fases, ha estat 
llarg. Malgrat això, aquest nou espai 
serà una de les joies de la corona de 
la colònia de Borgonyà, considera-
da Bé Cultural d'Interès Nacional, 
transportant a tots els visitants a 
una altra època, on la colònia estava 
plena d'activitat industrial i vida.

S'està enllestint la darrera 
fase de rehabilitació, que ja 
permetrà obrir tot l'espai als 
visitants de la colònia

La Casa del Metge de Borgonyà 
ja llueix nous espais interiors

Dues noves aules de l’Escola Llo-
riana han estrenat parquet aquest 
nou curs escolar, concretament les 
dues darreres classes de la part 
superior de l’edifici. Aquesta nova 
actuació s’ha fet aprofitant l’aturada 
lectiva dels mesos de juliol i agost, ja 
que era una de les necessitats que 
reivindicava la direcció de l’escola 
per millorar el confort dels alumnes. 
Properament se seguirà instal·lant 
parquet a les aules restants.

L'Escola Lloriana 
estrena parquet a 
dues noves aules
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PoLitica municipal

Estarà al capdavant de la regidoria de Benestar Social després de la renúncia de Casanova

Pérez (a l'esquerra) davant de l'ajuntament. A la dreta, Casanova, que va renunciar al càrrec el passat juliol

Pepi Pérez agafa el relleu d'Aina 
Casanova com a regidora 

La regidoria de Benestar Social 
de l'Ajuntament de Sant Vicenç de 
Torelló ja té nova persona al capda-
vant, després que el passat mes de 
juliol la fins aleshores regidora Aina 
Casanova renunciés al càrrec. Va ser 
ella mateixa qui, en el Ple Ordinari, 
va explicar que va prendre la decisió 
per iniciar una nova etapa en la seva 
vida ja que està embarassada. En el 

seu lloc, va prendre possessió Pepi 
Pérez, en un Ple Extraordinari cele-
brat el passat dijous 8 de setembre 
de forma telemàtica. Com a nova re-
gidora de Benestar Social, serà una 
de les veus cantants en el projecte 
de la unitat de convivència de Sant 
Vicenç, que ja encara la recta final de 
la primera fase i que, més endavant, 
iniciarà la segona. 

En el currículum professional de 
Pérez hi destaca el títol en emer-
gències sanitàries, del qual treballa 
portant una ambulància, però també 
hi sobresurt una estreta vinculació 
amb la vida social i associativa del 
municipi, així com la vida política, ja 
que va ser regidora a l'oposició els 
dos darrers anys de la legislatura 
2011-2015.

Amb la partida destinada es podrà enllestir la segona fase 
dels tancaments iniciats amb els pressupostos del 2021

La millora dels tancaments de l'Es-
cola Lloriana torna a repetir com 
la proposta més votada en l'edició 
dels pressupostos participatius, que 
aquest 2022 va tornar a rebre el 
màxim suport dels veïns i veïnes del 
municipi. Amb la partida destinada 
gràcies a aquests pressupostos 

es podrà iniciar la segona fase del 
projecte de millora dels tancaments, 
que se centrarà a canviar la res-
ta de finestres del centre escolar, 
així com les persianes per assolir 
un millor aïllament a l'interior. Cal 
recordar que en la passada edició 
dels pressupostos participatius 

Els tancaments de l'Escola 
Lloriana guanya els 
pressupostos participatius 2022

aquesta ja va ser la proposta més 
votada, fet que va permetre millorar 
la porta d'entrada al centre, les por-
tes del pati i dels accessos laterals, 
la vidriera de la segona planta i les 
finestres de dues aules.

Darrere de la proposta de l'Esco-
la Lloriana, que va rebre una seixan-
tena de vots, van quedar la creació 
d'una via verda per als vianants 
entre Vila-seca i Sant Vicenç (32 
vots), el canvi d'enllumenat del camp 
de futbol de Sant Vicenç (32 vots), la 
millora de les voreres (24 vots), nous 
elements de joc (15 vots) i un punt de 
recàrrega elèctric (12 vots). En total 
es van comptabilitzar 175 vots, gai-
rebé el 12% del cens amb dret a vot.
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sostenibilitat

Borgonyà aplicarà la 
recollida porta a porta

Seguint el bon exemple dels nuclis 
urbans de Sant Vicenç i Vila-se-
ca, la colònia de Borgonyà també 
començarà a aplicar el sistema de 
recollida porta a porta a partir de 
l'any que ve, el 2023. Amb aquest 

canvi, des de l'Ajuntament i grà-
cies a la bona feina de la ciutadania 
s'apostarà encara més fortament 
per la sostenibilitat i la davallada 
de residus produïts al poble, que se 
situa a la part més alta dels índexs 

Sant Vicenç, tercer municipi en 
índex de recollida selectiva a Osona
Un any més, Sant Vicenç de Torelló 
va sumar el 2021 molt bones xifres 
de recollida selectiva de deixalles, 
arribant a situar-se en la tercera 
plaça dins del rànquing de munici-
pis amb millors índexs de recollida 
selectiva a la comarca d'Osona. 
Respecte a les xifres del 2020, Sant 
Vicenç ha millorat dues places grà-
cies a obtenir un índex del 80,5%, 
superat per Sant Julià i Calldete-
nes, que han assolit un percentatge 
del 89 i 82,6%, respectivament. 

Cal destacar, a més, que actual-
ment només s'està duent a terme 
la recollida porta a porta en dos 
dels tres nuclis urbans, concreta-

ment a Sant Vicenç i a Vila-seca, ja 
que a Borgonyà la recollida es fa a 
través de contenidors. Amb aques-
tes dades, la tendència de reciclat-
ge al municipi es manté en pauta 
creixent, i amb aspiracions a millo-
rar encara més aquest índex quan 
s'apliqui el porta a porta també a la 
colònia de Borgonyà.

Dins de les diverses fraccions, 
l'índex de recollida selectiva bruta 
demostra que l'orgànic ha estat la 
fracció més recollida, amb un 36%; 
seguit de multiproducte, amb un 
34%; rebuig, amb un 19%, i, final-
ment, vidre, que ha suposat un 11% 
del total de deixalles recollides.

RECICLATGE

de recollida selectiva a la comarca 
d'Osona. Aquesta nova implemen-
tació es podrà dur a terme gràcies 
a una subvenció atorgada per la 
Diputació de Barcelona, per un 
import de 35.378 euros, que pràc-
ticament cobrirà el desplegament 
de la recollida selectiva a Borgonyà. 
Malgrat això, l'Ajuntament va apli-
car una modificació de crèdit que 
permetrà encabir el projecte, ja que 
aquest se separarà en dues fases: 
una que començarà a finals d'aquest 
2022, amb l'adquisició del material 

necessari per iniciar l'aplicació del 
porta a porta (contenidors, xips de 
les àrees de suport...), i la darrera, 
que s'aplicarà a principis del 2023, ja 
amb la vista centrada en la posada 
en marxa del nou sistema de reci-
clatge a Borgonyà.

Borgonyà és l'únic 
dels tres nuclis 
urbans que encara 
no implementava el 
sistema de recollida 
porta a porta

Una subvenció de la Diputació de Barcelona permetrà 
desplegar la recollida selectiva a la colònia durant el 2023

Atorgades 31 
beques per a 
estudis superiors
Aquest 2022 es van tornar a convo-
car les beques d'estudis superiors a 
Sant Vicenç de Torelló, que un cop 
més van tenir molt bona rebuda. En 
total, es van destinar 7.750 euros 
a aquestes ajudes econòmiques, 
de les quals se'n van beneficiar un 
total de 31 persones del municipi. El 
termini de sol·licitud d'aquests ajuts 
va estar obert des del 4 de maig i 
fins al 6 de juny, amb tramitació en 
línia, i destinada a qualsevol persona 
d'entre 17 i 30 anys empadronada a 
Sant Vicenç i que cursés un estudi 
de Grau o Cicle Superior.

AJUTS ECONÒMICS
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Tauler de noticies
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S'instal·larà 
un punt de 
recàrrega
Sant Vicenç de Torelló està prop 
d'estrenar el seu primer punt de 
recàrrega per a vehicles elèctrics, ja 
que a mitjans del mes de setembre 
es van fer arribar les comunicacions 
a les empreses que poden instal·lar 
aquests punts. Es tractarà d'un 
punt de recàrrega semiràpid per a 
vehicles elèctrics de tota mena, amb 
una potència de 22 kW, i se situarà 
a la zona de darrere del pavelló mu-
nicipal, on es disposa de l'espai i la 
potència per ubicar un equipament 
com aquest. Les previsions apunten 
que entrarà en funcionament abans 
de fi nal d'any, i la voluntat de l'Ajun-
tament és la d'instal·lar-ne un a cada 
nucli urbà del municipi i incentivar la 
transició energètica al poble.

MOBILITAT ELÈCTRICA

Arranjat el camí a 
Joanet de Pujols
La llista de millores a les infraestruc-
tures i vies de comunicació a Sant 
Vicenç de Torelló s'ha aixamplat amb 
una petita actuació de pavimentació 
al camí que puja al Joanet dels Pujols, 
on s'ha arranjat un tram del camí per 
facilitar l'accés i el desenvolupament 
de l'activitat comercial que es desen-
volupa al Rebost de les Gambires, 
comerç del municipi. L'actuació en 
aquest camí està inclosa dins del pro-
grama de millora de camins forestals 
municipals.

Millores als pous 
de Vila-seca
Aquest passat mes de maig es van fer 
algunes actuacions previstes des de 
feia molt temps per reconstruir i sa-
nejar els pous destinats a les aigües 
residuals generades al nucli urbà de 
Vila-seca. Concretament, els dos 
pous on s'han centralitzat els treballs 
necessitaven diverses actuacions 
de millora, i ha estat una empresa 
especialitzada qui s'ha encarregat 
d'aquesta operació. Amb aquesta, se-
guim mantenint al dia la xarxa de cla-
vegueram de tots els nuclis urbans.

El mur de casa el 
director, arreglat
Continuem vetllant per la conserva-
ció i el manteniment dels històrics 
murs de la colònia de Borgonyà amb 
la millora del mur que hi ha sota la 
casa del director. Aquest era un 
dels talussos que estava inclòs en el 
pla de manteniment a la colònia, i la 
brigada ha aprofi tat aquests mesos 
d'estiu per tirar endavant l'obra. La 
millora permet vetllar pel manteni-
ment de tot l'entorn de Borgonyà i 
durant els pròxims mesos es conti-
nuarà actuant en altres indrets.
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tauler de noticies

El Borgonyà ja té 
equip femení
El Club Deportiu Borgonyà ja 
compta entre les seves files amb el 
primer equip de futbol femení de la 
seva història. Aquest passat mes 
de juliol, després de diversos mesos 
de treball, l'equip ja va començar a 
fer els seus primers tocs de pilota, 
amb una plantilla rica, d'una quinze-
na de jugadores. Aprofitant l'auge 
que està vivint l'esport femení, el 
Borgonyà encara la temporada amb 
ambició i, sobretot, amb ganes de 
créixer i consolidar-se.

Torna la Diada 
Nacional
Un any més, Sant Vicenç de Torelló 
va tornar a fer ple en els actes de la 
Diada Nacional, que va centralitzar 
els actes a la plaça Onze de Setem-
bre, de 10 del matí a 12 del migdia. 
Més enllà dels tradicionals parla-
ments i l'ofrena floral, la jornada va 
estar acompanyada per un concert 
de la Coral Lloriana Jove i una ba-
llada de gegants, gràcies a la Colla 
Gegantera de Sant Vicenç. També 
hi va haver castells inflables per als 
més menuts de la casa.

Èxit total en el 
taller de murals 
Un any més, el taller de murals 
organitzat el passat mes de juliol va 
ser tot un èxit, tant en participació 
com en els resultats artístics que 
en van sorgir. Durant pràcticament 
tot el mes de juliol, des del 4 fins al 
21, tots els joves d'entre 15 i 25 anys 
van poder prendre part en aquesta 
iniciativa que tenia com a objectiu 
despertar el vessant artístic en 
el jovent del poble, que va acabar 
pintant entre totes i tots un mural 
conjunt al municipi.

Una vintena de  
nens al casal
El casal de joves organitzat per 
l'Ajuntament de Sant Vicenç va que-
dar complet amb 24 joves que varen 
poder gaudir de diferents activitats 
esportives, culturals i de lleure. 
També van dur a terme tasques de 
manteniment al municipi, com pintar 
diferents emplaçaments municipals, 
neteja de places i l'arranjament de 
la Font del Bassalet, entre d'al-
tres. Aquest casal permet als joves 
aprendre a gaudir i respectar el 
poble d'una manera divertida.

Ens hem mullat 
per l'esclerosi
Com ja és tradició cada any, Sant 
Vicenç de Torelló va tornar a de-
mostrar la seva solidaritat partici-
pant activament i assolint una bona 
recaptació en la iniciativa "Mulla't 
per l'esclerosi múltiple". La jornada 
de bany va organitzar-se el dia 10 de 
juliol i durant tot el dia i gràcies a la 
solidaritat de totes i de tots es van 
recaptar 1.342,50 euros, que es des-
tinaran directament a la Fundació 
Esclerosi Múltiple, que impulsa cada 
any aquesta jornada.

Una nova botiga 
a Sant Vicenç
A finals d'agost va obrir una nova 
botiga de comestibles i productes 
frescos a Sant Vicenç de Torelló, 
concretament al carrer Nou. La 
nova botiga, Cal Recader, s'ubica on 
anteriorment hi havia Can Villegas 
i ofereix productes de proximitat 
i qualitat com fruites i verdures 
fresques, carn, embotits, formatges 
i molt més. Un dels serveis més des-
tacats d'aquest nou establiment són 
les comandes a través de WhatsApp 
i el servei a domicili que ofereix.
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CULTURA

Les llibreries solen ser espais per 
perdre's en la infinitat de gèneres de 
lectura, autors i temàtiques que ens 
presenten els llibres, però a Sant 
Vicenç de Torelló, concretament a la 
plaça de Can Villegas, la Bibliocabina 
va aparèixer per rebatre aquesta 
concepció. Coincidint amb la diada 
de Sant Jordi, el patró del llibre i de 
la rosa, l'antiga cabina de Telefónica 
va tornar a obrir les portes, però 
aquesta vegada com a espai d'inter-
canvi lliure de llibres, obert a tota la 
població i animant els més petits a 
fer els primers passos entre rius de 
tinta i paper. 

La cabina portava ja molt temps 
en desús, per l'auge de la telefonia 
mòbil, així que des de l'Ajuntament 
es va impulsar aquesta iniciativa de 
crossbooking amb l'objectiu d'in-
centivar la lectura i, alhora, com a 
símbol del reciclatge, autogestió, 
responsabilitat i reutilització de la 
cabina, que també s'ha convertit 
en la llibreria que el poble no havia 
tingut fins ara.

Una cabina per endinsar-se en el 
món de la lectura a Sant Vicenç
La Bibliocabina per intercanviar llibres es va estrenar la passada diada de Sant Jordi

Taller de cuina 
i arrossos amb 
molt bona 
participació
A Sant Vicenç de Torelló ens vam 
posar el davantal i barret de xef per 
aprendre, de la mà de David Sanglas, 
un bon reguitzell de plats pensats 
tant per a l'estiu com per a tot l'any. 
El centre de dia va ser l'espai que va 
acollir les dues jornades de cuina, 
separades segons temàtica i apre-
nentatges: el primer dia es va desti-
nar a aprendre a cuinar plats ràpids, 
però bons, per a l'estiu, mentre que 
el segon dia es va dedicar íntegra-
ment a tractar diverses varietats 
d'arròs, com un arròs tradicional del 

Cabrerès, un arròs cremós d'ostres 
o un arròs de presa. Va ser la pri-
mera edició que es feia després de 

la pandèmia, i l'objectiu és mantenir 
la tendència de fer-ne, com a mínim, 
dos cada any.
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festa major a Vila-seca

Festa Major per al record a Vila-seca
L'esperit festiu d'una Festa Major com les d'abans de la pandèmia va tornar a omplir els 

carrers de Vila-seca, que es va vestir de gala per gaudir al màxim de la seva festa
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Borgonyà reviu la Festa Major
Del 16 al 25 de juliol, els carrers van tornar a recuperar tota la vida amb l'arribada de la 

Festa Major de Borgonyà, carregada altra vegada d'actes per a tots els públics

FESTA MAJOR A BORGONYA
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festa major a sant vicenc

Sant Vicenç, festa i rauxa
Sant Vicenç va ser l'encarregat de tancar el triumvirat de festes majors al municipi, amb un 

programa farcit d'activitats, tradició, gresca i, sobretot, molta rauxa
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tribuna municipal

Després de molts mesos sense la presència d'un metge 
al consultori mèdic de Sant Vicenç, aquest passat 1 
de setembre el Dr. Costa es va incorporar com a nova 
figura al capdavant de l'assistència mèdica al nostre 
municipi. Per Sant Vicenç, recuperar la figura del metge 
o metgessa és una molt bona notícia, ja que suposa tor-
nar a disposar d'un doctor cada dia, i no amb un pro-
fessional diferent només tres dies a la setmana, com 
havia estat fins ara des de la partida de la Dra. Moya, 
el desembre del 2021. Cal agrair-li enormement la feina 
feta, així com donar la benvinguda al Dr. Costa.

Sant Vicenç recupera la figura del metge
De la mateixa manera que ho eren les reivindica-
cions per la necessitat d'un doctor al consultori de 
Sant Vicenç de Torelló, la reobertura del consultori 
mèdic de Borgonyà es va convertir en tota una ne-
cessitat per a l'antiga colònia. Finalment, després de 
diverses reclamacions a l'Institut Català de la Salut, 
el passat mes de maig va tornar a obrir les portes, 
amb l'horari que tenia anteriorment, els dimecres 
de 9 a 11 del matí. Alhora, com també es feia abans, 
cada mes es programen analítiques, per les quals cal 
demanar cita trucant amb antelació.

Reobre el consultori mèdic de Borgonyà

INDEPENDENTS SVT

La necessitat d'una piscina a l'abast dels veïns

El passat juny vam presentar una
instància demanant adaptar la
temporada de piscina a la nova
realitat climàtica, vam demanar

obrir-la abans i tancar-la més tard.

Cal solucionar la falta d'aforament
que han patit molts veïns durant

aquest estiu

Les nostres propostes

Les onades de calor poden ser cada cop més freqüents i hem de poder adaptar les
mesures necesàries per garantir-ne l'accés a tothom.
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serveis i passatemps

Ja estàs inscrit/a 
al canal de difusió 
per WhatsApp de 

l'Ajuntament de Sant 
Vicenç?

Tota la informació de la nostra vila al teu mòbil 
immediatament!

PASSATEMPS SOLUCIONS

SOPA DE LLETRES SUDOKU

SOPA DE LLETRES

SUDOKU

Trobeu entre les lletres 10 noms 
d’embassaments

Dificultat: mitjana

Busca'ns també a les xarxes socials!

@AjStVicencT @ajuntamentsvdt @AjStVicencT

C S A U L E C R A B

O S E L L E N A C S

L A A G B A I C I T
O L N A L J A X U E

M L L T A O E A S D
E E L E I R N T D A

R D A N R A B F C R

S A L E I B L O K R

E O R L E I T I R E
S B O E X R N X M T CSAULECRAB

OSELLENACS
LAAGBAICIT
OLNALJAXUE
MLLTAOEASD
EELEIRNTDA
RDANRABFCR
SALEIBLOKR
EORLEITIRE
SBOEXRNXMT



16

Esclatats | Revista municipal de Sant Vicenç de Torelló

a LA CONTRAPORTADA

L'arribada de l'estiu és sinònim de les 
propostes culturals i populars que, 
any rere any, omplen els carrers i 
les places de Sant Vicenç i Borgonyà 
amb el ja tradicional Festival d'Estiu. 
L'habitual bona rebuda va tornar a 
fer acte de presència aquest 2022, 
amb molt bona participació en cada 
una de les quatre propostes d'en-
guany, repartides cada dijous al 
vespre del mes de juliol. 

L'encarregada d'obrir el progra-
ma va ser una jornada de cinema a 
la fresca, amb la pel·lícula d'anima-

Estiu de festival
Enguany es va tornar a celebrar, amb molt bona participació en tots els actes, el Festival 

d'Estiu de Sant Vicenç, que va ajuntar propostes culturals i populars

Un any més, les 
quatre propostes 
van tenir molt bona 
rebuda per part del 
públic assistent

ció Red, pensada tant per als més 
menuts com per als no tan joves. Els 
dos següents dijous van portar-nos 
propostes escèniques de la mà del 
concert de Pelat i Pelut, el 14 de 
juliol, i el monòleg Tributo al genio, el 
21 de juliol a Casa Cuna de Borgonyà. 
L'activitat final no podia ser altra que 
la caminada nocturna, que va fer un 
recorregut pels tres nuclis urbans 
del municipi i que va aplegar una 
cinquantena de persones. En acabar 
la caminada, es va celebrar el Festival 
d'Estiu amb un bon pica-pica.


