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Presentació de 

L’Informatiu

Des de l’equip de Govern, donada la 

situació actual de pandèmia que no 

ens permet fer reunions presencials, 

hem cregut convenient apostar pel

mitjà escrit per comunicar-nos amb

vosaltres i informar-vos de les accions

que hem realitzat i dels projectes que 

estem portant a terme, a partir d’ara, 

doncs, rebreu aquest butlletí cada tres 

mesos a la vostra bústia.

Aquest ha estat i segueix sent un any

complicat, la pandèmia ens ha afectat

a tots els nivells i tots estem sotmesos

a unes restriccions que han capgirat la  

nostra vida. També la vida social del 

poble s’ha vist afectada degut a les 

estrictes mesures imposades, que 

molt a poc a poc es van relaxant. 

Esperem que ben aviat puguem

retrobar-nos, mentrestant us

demanem que sigueu molt curosos i 

compliu les mesures  de prevenció i 

seguretat que es van decretant des del 

Govern, només si complim estrictament

el que ens demanen podrem evitar i 

reduir els contagis.  

En cada un dels informatius

presentarem els temes que estem

treballant.
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Des de l’Ajuntament s’està enllestint les 

obres de reforma d’un dels habitatges situat 

sobre l’Ajuntament i que es destinarà a 

habitatge social per a joves a un preu 

assequible. La reforma d’aquest pis suposa 

un cost de 40.000€ i ha estat subvencionada 

per la Diputació de Barcelona.

Un dels objectius prioritaris que ens vam 

marcar com a grup és aconseguir habitatge  

pels joves, el poc que hi ha disponible a Co-

pons i els preus que es demanen fa que sigui 

molt difícil que els joves puguin accedir-hi.

El pis reformat té una superfície de 56 

metres quadrats construïts, repartits en una 

sala menjador, cuina, bany i 3 habitacions. 

Per al 2021 també tenim prevista la reforma 

del pis on actualment hi ha el Jutjat de Pau i 

l’arxiu per destinar-lo també a habitatge 

social, unes obres que costaran també 

40.000€.

S’ha completat la instal·lació dels nous armaris compactes per a l’arxiu del consistori al magatzem 

municipal, obtinguts de la cessió de mobiliari de l’antic Arxiu Comarcal de l’Anoia. Són 12 mòduls 

d’armaris arxivadors desplaçables tipus compacte amb prestatges interiors desplaçables.

Disposar del mobiliari permet el trasllat de l’arxiu 

municipal que fins ara ha ocupat la 2a planta de l’edifici 

de l’Ajuntament, un espai que no reuneix les condicions 

necessàries de conservació i que amenaça l’estructura 

de l’edifici pel seu elevat pes. El nou espai a la nau ha 

sigut habilitat per la brigada municipal segons les 

directrius de l’arxiver i permetrà millorar les condicions 

de conservació dels documents i disposar d’un despatx 

per l’arxiver i un espai destinat a consultes.

Trasllat de l’arxiu

Reforma d’un pis per

destinar-lo a lloguer social
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El consultori:

reforma i reobertura

Ja tenim  la reforma del consultori finalitzada, 

després de  molts anys sense canvis, hem 

adequat tot l’espai per fer-lo més confortable 

pel personal sanitari i pels usuaris.

Hem fet unes obres de millora i reforma 

íntegres; s’ha pintat, polit el terra i anivellat el 

parquet. S’ha adequat una sala de cures per 

infermeria, s’ha reformat la consulta del 

metge amb un equipament més nou i pràctic 

i  el petit despatx que abans tenia la  

treballadora social s’utilitzarà  de farmaciola.

A l’espai de la sala d’espera s’ha renovat part 

del mobiliari. Pel que fa a proves 

diagnòstiques s’ha incorporat un nou 

electrocardiograma connectat directament a 

la xarxa informàtica.

Amb aquestes millores s’espera poder oferir 

un espai més còmode i amable  tant pels 

usuaris com pels treballadors del consultori.

Serveis Socials
Per a serveis socials hem adequat i reformat  

un nou despatx ubicat en el mateix 

consultori, més ampli, accessible i que, a 

més, disposa de  llum natural. El nou 

despatx també disposa de mobiliari nou.

Reobertura del consultori 
La pandèmia del coronavirus ha provocat 

que molts pobles ens quedéssim sense 

metge alguns mesos degut a  la 

reorganització dels serveis mèdics 

territorials. Des de l’Ajuntament hem fet 

moltes gestions  per poder reobrir el 

consultori, entenem que  l’atenció mèdica és 

un servei bàsic i prioritari per tots els 

coponencs i coponenques.

Sembla que mica en mica es van 

reorganitzant els serveis i des del passat  23  

de novembre el metge visita a Copons cada 

dilluns  de 8:00 a 12:00 h. i els dimecres hi 

ha servei d’infermeria de 12:00 a 15:00 h. de 

la tarda. Us recordem que, com sempre, cal 

demanar cita prèvia trucant al telèfon 

938056500.
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Millora

de l’entorn

Tenim molts projectes en marxa pel

manteniment, millora i conservació del nostre

entorn. A Copons tenim la sort de gaudir

d’un espai natural privilegiat i cal que 

tinguem cura del seu manteniment.

Font de Bonamossa
Estem recuperant l’espai natural  de la Font 

de Bonamossa. El temporal Glòria del passat 

mes de gener va provocar una esllavissada 

en el talús situat sobre la mina. Els treballs 

de reparació han tingut un cost de 44.041,17 

€ i han consistit en la desbrossada del 

terreny, la recollida dels materials despresos, 

l’estabilització i la instal·lació d’un sistema

de protecció format per una malla metàl·lica 

de protecció per garantir la seguretat de la 

zona.

El treball s’ha completat amb la neteja de tot  

l’entorn i l’arranjament del camí per accedir a 

la Font i per finalitzar hem habilitat una zona 

d’esbarjo amb la instal·lació de dues taules 

de fusta de pícnic. D’aquesta manera 

recuperem un espai natural molt valorat  pels 

habitants de Copons. L’empresa Aigües de 

Rigat ha executat la neteja i arranjament 

d’aquest espai.

La Font de la Vila
El temporal Glòria també va ser la causa de 

l’esllavissada que va tenir lloc en el talús de 

sobre la Font de la Vila. Gràcies a un ajut 

provinent de la Diputació de Barcelona 

destinat als municipis afectats per aquest 

temporal, es podrà netejar i desbrossar els 

300 metres de camí i es podran treure les 

pedres que van caure sobre la Font de la 

Vila, així com la retirada d’arbres caiguts i la 

poda de branques en mal estat. 

L’ajut rebut també permetrà arreglar altres 

espais afectats com el primer tram de la 

Ctra. de Veciana (BV-1005) fins a l’edifici del 

ciment, un tram on també hi va haver una 
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esllavissada que va fer caure pedres a la 

carretera. El camí del camp de futbol serà un 

altre dels espais que es beneficiarà d’aquest 

ajut amb l’arranjament de la cuneta. Totes  

aquestes obres de millora s’estan realitzant 

aquest mes de desembre, amb un cost de 

29.717,55 €. 

Instal·lació de passarel·les
Estem recuperant els espais de l’entorn de 

Copons perquè s’hi puguin fer passejades i 

activitats esportives. Hem instal·lat diferents 

passarel·les o ponts de fusta  sobre el riu en 

el Camí dels Nocs al Gorg Salat per fer els 

camins més accessibles per a tothom.

Manteniment dels camins inclosos 

en el Pla de Prevenció d’incendis 
Els darrers  mesos s’han portat a terme les 

obres de manteniment dels camins del 

municipi de Copons inclosos al Pla de 

Prevenció d'Incendis Forestals (PPI) de la 

Diputació de Barcelona corresponents a  

aquest any 2020 per un import de 7.091,00€. 

Aquestes obres de manteniment  han anat a 

càrrec del Taller Àuria.

El Pla de Prevenció d'Incendis és un 

instrument de planificació i gestió amb 

l'objectiu de reduir el risc d'inici i propagació

dels incendis forestals i facilitar-ne l'extinció. 

El programa té l'objecte prioritari de 

consolidar les infraestructures d'accés viari i 

de disposició d'aigua per tal de garantir el 

trànsit i l'abastiment dels mitjans terrestres i 

aeris d'intervenció en incendis forestals.

Les actuacions han estat les següents:

▪ Manteniment, secció de servei i 

neteja de vores del Camí de Sant 

Gabriel, del camí de ca l’Arnau al de 

Sta. Maria del Camí.

▪ Arranjament del Camí de ca l’Arnau 

al de Sta. Maria del Camí. Tram de 

Ca l’Arnau al turó de  Ca l’Arnau.

▪ Repàs de manteniment i neteja de 

vores del camí de l’Hostal del Vent, 

del camí de Santa Maria del Camí a 

Castellnou dels Albarells.

▪ Arranjament del camí de l’Hostal del 

Vent, tram de cal Bargués Vell.

▪ Arranjament del camí de l’Hostal del 

Vent, tram del torrent de Cal 

Bacinetes.

▪ Manteniment, secció de servei i 

neteja de vores del camí  de la 

Solana de Bargués  a Montfalcó.

▪ Arranjament del camí de la solana 

del Bargués a Montfalcó, tram  de la 

Solana del Bargués.
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Recuperem

l’estació meteorològica

rem a la xarxa Anoia Meteo i quedarem 

avalats per ser observatori oficial de l’Anoia.

Els alumnes de l’escola, coordinats pels seus 

mestres, prendran les dades de dilluns a 

divendres i pels caps de setmana i festius 

comptem amb un equip de voluntaris del 

poble que recolliran les dades que  es 

transmetran  diàriament a l’estació 

meteorològica de Pujalt.

El material adquirit i instal·lat  consisteix en 

un pluviòmetre, un anemòmetre digital, un 

termòmetre, un psicròmetre i un baròmetre 

aneroide esfèric.

Ja hem finalitzat els treballs d‘instal·lació de 

l’estació meteorològica que es troba al costat 

de la zona esportiva. Amb aquesta actuació 

es recuperen els equips de mesura 

necessaris que estaven en desús, per 

reprendre una activitat que es portava a 

terme a Copons des de feia anys, gràcies a 

la col·laboració d’un grup de voluntaris que 

diàriament anotaran les dades.

La reposició dels equips malmesos era una 

acció llargament reivindicada per l’escola, 

que ha anat a càrrec de l’Ajuntament sota la 

direcció de l’observatori de Pujalt. Com que 

els nous aparells són de gran qualitat entra-

L’any 2015 es va fer la portada d’aigües a les  

masies disperses de la zona del camp de 

futbol de Copons. En el moment que es va 

fer l’obra, la Masia de les Vinyes va quedar-

ne al marge, ja que no es va prioritzar. 

L’Ajuntament hem treballat perquè els veïns

de la Masia de les Vinyes puguin disposar

del servei i l’empresa Aigües de Rigat està

finalitzant les obres, amb un cost de 

36.146,23 €.



Desembre 2020

www.copons.cat copons@copons.cat

L’Informat iu

8

L’escola

de Copons

Estem treballant en la 4ª i última fase de la 

rectoria que ha estat adjudicada a l’empresa

BOSCIREM per un import 416.801,44€, que 

seran finançats per la Diputació de 

Barcelona i pel Departament d’Ensenyament

de la Generalitat de Catalunya. En aquesta

quarta i última  fase es faran tots els acabats

interiors incloses les parets , pintura , fusteria

i lampisteria. També s’ha adequat la planta 

de dalt i la façana exterior.

El termini d’execució finalitzarà al  mes de 

desembre de 2020  i un cop finalitzada

aquesta fase  només restarà pendent

habilitar i moblar l’interior que anirà a càrrec

del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya. Està previst que 

l’edifici pugui entrar en servei el curs que ve, 

el 2021-22, amb capacitat per a 72 alumnes.

Accions realitzades a l’escola actual
Hem fet diverses adequacions a l’escola 

actual. Per una banda, degut a la situació 

generada per la covid, ens hem vist amb la 

necessitat de fer-hi reformes per tal de 

complir la normativa vigent. Així per exemple 

s’ha tirat a terra una paret de l’escola per fer 

l’aula més gran i s’han posat baranes de 

fusta a les finestres per tal que es pugui 

ventilar l’aula amb tota seguretat pels infants. 

A més, es va facilitar la pintura i el material

necessari per a que un grup de mares i 

pares pintessin l’aula. Per altra banda, s’ha 

fet actuacions de manteniment, reparat la 

teulada i adequat la zona que s’utilitza 

d’office per a posar-hi el rentavaixelles que ja 

està en servei. 

L’escola nova entrarà en 

funcionament el curs vinent
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dels gossos

El passat estiu es va iniciar una campanya

enfocada a mantenir els carrers de Copons i 

l’entorn del poble més nets. Haureu pogut

veure un seguit de cartells als camins del 

voltant de la vila consicenciant als propietaris

de gossos a recollir els excrements. 

Els cartells posen en valor que els veïns i 

veïnes de Copons tenim la sort de viure en 

un poble preciós, amb una gent fantàstica i 

un entorn privilegiat. Els gossos són part del

poble, el fan més viu i  alegre, però cal tenir 

cura de l’entorn.

S’anima als propietaris i propietàries a:

▪ Recollir les caques del teu gos als 

carrers i places del poble

▪ Recollir o aparta les caques del teu 

gos al voltant de Copons (Corredor 

Verd, camins dels horts, camí del 

camp de futbol, carretera de 

Veciana, camins propers,...) 

Control de les colònies de gats

A Copons existeixen diverses colònies de 

gats escampades pel poble que cal controlar 

per raons de salubritat, sobre població, 

sanitat i benestar animal. Gràcies a la 

col·laboració de la Diputació de Barcelona es 

portarà a terme un projecte de control de 

colònies de gats amb l’objectiu de regular les 

poblacions, també es revisarà l’estat sanitari

d’aquests animals i es controlaran 

clínicament per evitar la seva reproducció

incontrolada.

L’objectiu és reunificar-los en una sola 

colònia amb un control d’alimentació unificat 

en aquest punt.

Per a portar a terme aquesta tasca 

comptarem amb la col·laboració d’un  grup 

de voluntaris de Copons  que es constituiran 

en associació i que es responsabilitzaran del 

manteniment i seguiment de la colònia 

estable.

Campanya

dels excrements
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visites guiades

El passat mes  de desembre vam iniciar les 

visites guiades a Copons, un projecte que 

hem portat a terme amb el Consell Comarcal 

gràcies a una subvenció de la Diputació de 

Barcelona.  

Les visites ajuden a conèixer el nostre poble

als visitants de proximitat, principalment de la 

comarca i  els voltants. Es fa una ruta 

resseguint els carrers i principals edificis de 

Copons, a més d’una visita molt interessant

a l’església. 

Cada segon dimecres de cada mes, a les 

11:00 h. del matí, té lloc la visita guiada pel

nucli de Copons. 

El Punt de Trobada i inici de les visites: 

Monument als comerciants de Copons o 

Diàspora, el preu és de 3€ , cal fer reserva 

prèvia trucant al telèfon 635 922 384.

Administració electrònica

Turisme de proximitat:

Aquest any hem implantat l’administració electrònica a l’ajuntament mitjançant el recurs SeTDIBA

que ofereix la Diputació de Barcelona als ajuntaments de menys de 5.000 habitants i les entitats 

municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona.

A través de SeTDIBA es proveeix als ajuntaments de 

serveis de suport per implantar mètodes de treball 

comuns, d'accés a eines tecnològiques, i de serveis de 

suport per a la seva utilització continuada.

El personal de l’ajuntament ha realitzat els cursos de 

formació i continua formant-se en administració digital.
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Activitats

Malgrat la situació de pandèmia viscuda els 

darrers mesos, a Copons hem pogut  

realitzar diverses activitats que s’han fet sota 

un estricte control de seguretat.

Festa Major d’Estiu 

Per començar volem felicitar la Comissió de 

Festes per l’organització de Festa Major 

d’Estiu  amb una gran varietat d’actes per a 

tots els públics. Tothom  va participar-hi de 

forma ordenada i responsable, respectant les 

limitacions d’espai i les mesures de control 

d’assistència i temperatura.

Piscina

Després de molts  dubtes per la situació 

generada per la covid finalment vam poder 

obrir la piscina sota les mesures de seguretat 

vigents en aquell moment. L’obertura va ser 

molt ben rebuda per tothom, ja que la piscina 

fa una gran funció social i d’esbarjo a l’estiu.

Teatre: Mort a les Cunetes

El passat mes de setembre des de 

l’Ajuntament vàrem poder organitzar l’obra 

de teatre “Mort a les Cunetes dirigida per 

David Pintó, que té com a protagonista a 

l'igualadí Joan Valentí i compta amb la 

música en directe d'un altre anoienc, Martí 

Marsal. Un homenatge a les víctimes de la 

repressió. L’obra va comptar amb la 

participació d’Omnium Cultural.

Altres activitats
També s’han realitzat altres activitats com el 

taller on line sobre els canvis a l’adolescèn-

cia que es va realitzar el passat novembre 

impartit per la psicòloga Marta Tordera.

Us recordem que la Micro-gimnàstica torna 

a estar activa i es realitza els dilluns de 15:45 

a 16:45 h. i dimecres de 19:00 a 20:00 h. 

La Big Band de Copons assaja tots els 

divendres de 20 a 21:30 hores, Us recordem 

que la Big Band està oberta a tots els músics 

que vulgueu participar-hi.
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Us desitgem unes bones Festes de 

Nadal i un millor Any Nou


