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Deixem enrere el 2011, un any difícil (crisis, retallades), que no
dubtem que ens afectaran, però hem de ser optimistes i mirar
d’enfrontar aquesta situació amb esforç i constància i continuar
treballant en la manera que ens sigui possible per tots vosaltres.
L’Ajuntament us desitja un bon Nadal i un millor 2012.

INFRAESTRUCTURES

-Han començat les obres d’arranjament de l’absis de
l’Església parroquial de Sant Martí amb el suport
econòmic de la Diputació de Barcelona.
-Després de traslladar l’ajuntament a la nova ubicació,
al quedar un espai buit, s’ha decidit fer-hi un pis de
lloguer. S’han buscat recursos econòmics en diferents
departaments sense resultats. Hem cregut convenient
fer l’obra amb l’operari i recursos de l’Ajuntament.
-Els cloradors autoanalitzadors de l’aigua potable ja
estan operatius des de l’agost en els dipòsits de La
Nou i Malanyeu.
-La depuradora està acabada però no s’ha posat en
funcionament perquè falta l’escomesa de la corrent
elèctrica.
-Els drenatges de la carretera de La Nou a Malanyeu
ja s’ha dut a terme, mitjançant una subvenció del
PUOSC i que ha realitzat l’operari municipal.
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NOUS PROJECTES
-A través de la Diputació de Barcelona s’està treballant per fer un recorregut
turístic pels punts més emblemàtics de La Nou (esglésies, la gruta, tossal de Cal
Batlló “La creu”, font del Sàlic, font de Cal Patzi, el molí del rec xic o l’avellanosa,
la mina de les Agudes, etc.)
- S’ha encarregat fer els projectes de la portada de l’aigua potable a la zona del
Pla, Ca l’Espanya, el Bruc, etc. de La Nou, i a la zona de la Casanova de
Malanyeu. Quan es trobin recursos es faran les obres.
-En breu es començarà la col·locació d’un sistema telemàtic de telecontrol de
l’aigua i dipòsits de La Nou i Malanyeu. Això consisteix en que des del dipòsit
s’envien les dades (els litres d’aigua que entren als dipòsits, de quin lloc
procedeix l’aigua, quants litres surten, estat del clor, nivell de l’aigua dels dipòsits,
etc.)
que quedaran registrades a l’ajuntament i es podran consultar
telemàticament tots aquest paràmetres.

CONVERSES AMB POLÍTICS

Després de prendre possessió els nous càrrecs
de les diferents àrees de La Diputació de
Barcelona, hem mantingut converses amb Alberto
Fernández Diaz President Delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmica i Ocupació per
temes de turisme; també s’han mantingut
converses amb Josep Llobet Navarro President
de l’Àrea Territorial i Sostenibilitat per temes
d’infraestructures i reds viàries. En aquest sentit
s’ha arribat a un acord entre l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona, on es firmarà un conveni
en que la Diputació de Barcelona es farà càrrec
del manteniment, en cas de nevades, de la
carretera de Malanyeu a la C16.
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NOVES TECNOLOGIES
-La pàgina web de l’Ajuntament de La Nou es farà nova a
través de la Diputació de Barcelona, de moment s’ha
canviat l’adreça perquè l’empresa que gestionava l’antiga
pàgina web ha tancat. La nova adreça és:
www.lanoudebergueda.cat
-La zona wiffi ha canviat de lloc, ara està situada a la Plaça
de la Vila, creiem que és el lloc més adient perquè al
canviar d’ubicació l’Ajuntament havíem de tenir dues línies
d’ADSL, i disposem del local del centre cívic .
ACTIVITATS
Festa Major de Sant Martí
Els dies 11, 12 i 13 de novembre es va
celebrar la Festa Major de Sant Martí. Com
cada any hi van haver diferents tipus
d’activitats, concurs de botifarra, truc, parxís,
sopar i ball de festa major...
El diumenge 13 es va fer el II Open
Internacional
d’Orientació,
amb
molta
participació de gent.
Agraïm a la Comissió de Festes i al Josep
Maria Peixó per la seva col·laboració en
aquests actes.

Caminada popular
El dia 23 d’Octubre es va celebrar un any
més la caminada popular, el recorregut es va
iniciar al Local Social, tot passant per la
Gruta, cap a Vinyoles, Casadesús, vam parar
a esmorzar a la Gotzera i a la tornada es va
passar per la collada de Pasquals.
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Xerrada Marató
El dia 24 de novembre al Local social es va
fer una xerrada per presentar el tema sobre
la Marató d’aquest any, dedicada el
transplantament d’òrgans i teixits.

Pujada del pessebre al Sobrepuny
El dia 8 de desembre, i com és costum per aquestes dates, es va pujar el
pessebre al Sobrepuny. Una colla força nombrosa va acompanyar aquest acte.

CALENDARI FESTES DE NADAL
24 de desembre: Missa del Gall a les 8 del vespre
25 de desembre: a les 7 de la tarda torronada al centre cívic i Caga
Tió pels menuts
26 de desembre: a ¼ de 2 del migdia arribada del Patge Reial a
l’església de Sant Martí.
I a les 6 de la tarda gran quinto al local social
1 de gener: durant tot el dia hi haurà una exposició de Nadal de la
gent gran als baixos de l’ajuntament vell
5 de gener: a les 8 del vespre arribada dels Reis Mags de l’Orient.

BONES FESTES!!
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