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PRESENTACIÓ
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INCORPORACIÓ
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Us presentem el segon número de
l’Informatiu una iniciativa de l’equip de
govern, i en concret de les regidories de
comunicació i participació ciutadana per
mantenir-vos informats de les accions de
l’equip de govern i temes d’interès que
afecten el nostre poble.

COMISSIÓ DE
LA PISCINA
RECUPEREM
L’ADF

L’Informatiu es un fulletó escrit i maquetat
pels integrants de l’equip de govern sent
la impressió l’única despesa que genera i
que es finança mitjançant una subvenció
de participació ciutadana de la Diputació
de Barcelona.

MOLINS A
SERRA
MORENA?
ELS FANGS DE
DEPURADORA

L’import i única despesa del número 1
van ser els 200€ de la impressió.
Enguany s’ha tornat a demanar la
subvenció per tal de donar continuïtat a
l’Informatiu perquè considerem que la
comunicació escrita arriba a tothom i per
tant ara com ara és la millor eina
informativa a l’abast de tots.

ARRANJAMENT
DE CAMINS I
ESPAIS
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Fibra
òptica
L’operador de telecomunicacions Iguana ha
finalitzat el desplegament de fibra òptica a
Copons on ha fet arribar la seva pròpia xarxa
per oferir una connexió a Internet de qualitat
amb un servei de proximitat.

dèficits de connectivitat a Internet.
El desplegament de fibra òptica suposa un
important valor afegit als municipis rurals
com el nostre on els mesos de confinament
han evidenciat la necessitat d'una connexió a
internet estable ja sigui per seguir els
estudis, teletreball o impulsar un negoci. A
partir d'ara, els veïns i les veïnes del poble ja
podreu aprofitar tots els avantatges
d'aquesta xarxa de comunicació.

El desplegament al municipi s’ha finançat
amb fons propis de l’operador de
telecomunicacions amb seu a l’Anoia i amb
fons FEDER de la Unió Europea destinats a
fer arribar connexió d’alta qualitat a zones
blanques, és a dir a indrets on hi ha greus

Incorporació a la brigada
El passat mes de febrer l’Ajuntament de Copons va ofertar una plaça temporal de peó de
manteniment per la brigada municipal per ocupar un lloc de treball amb una durada de tres mesos
dins la convocatòria del pla d’ocupació 2021, subvencionat per la Diputació de Barcelona en el
marc del pla de reactivació de l’ocupació local.

Es va presentar només una candidatura d’una persona
que ja havia ocupat la mateixa plaça durant 3 mesos de
l’any passat. Un cop resolta la convocatòria, el passat 8
de març es va incorporar el nou treballador municipal
que s’ocuparà de diverses tasques de neteja,
manteniment i petites reparacions d’equipaments i
espais públics.

www. copons. ca t
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Comissió
de piscina
Participació ciutadana

A l’assemblea de poble de finals de novembre de
2019 es va decidir crear un procés participatiu per
redefinir el model de gestió de la piscina municipal
de Copons. Unes setmanes després va formar-se la
“Comissió de Piscina”, un espai que ha hagut de
desenvolupar-se en un context de pandèmia, però
que ha tingut 9 participants, ha fet 4 reunions i ha
pogut tirar endavant un seguit de propostes molt útils.
Conclusions principals
La piscina hauria de ser un espai de trobada i
d’esbarjo a l’estiu per la gent del poble. Per tant, s’hi
haurien d’oferir diverses activitats, tant dins com fora
de l’horari de piscina, per tal d’atraure tot tipus de
públic. Els preus de les entrades i dels abonaments
han de ser més justos i equitatius per tal que tothom
hi pugui accedir, però a la vegada s’ha de poder
garantir la viabilitat del servei.

Propostes realitzades
S’han treballat 5 propostes sobre aquests temes:

9 participants
78% de dones

1

Socorristes
i personal

5 propostes
realitzades

Cursets
de natació

Activitats
lúdiques

Proposta
de taxes

A continuació s’explica cada proposta realitzada.

Socorristes i personal

reunió presencial

per
3 reunions
videoconferència

Normativa
i horaris

▪ Els socorristes han d’acreditar titulació oficial.
Caldran 2 socorristes per complementar tot l’horari.
▪ Calen 2 monitors titulats pels cursets de natació
s’hauran de contractar dos monitors titulats i 1
monitor per a les activitats de joves i adults.
▪ L’Ajuntament valorarà si els socorristes i monitors
es contracten directament o a través d’empreses.
▪ La venta d’entrades es podria gestionar des de el
bar però caldria donar el màxim de facilitats.

el calendari de la comissió
24/11/2019

27/12/2019

14/03/2020

Es crea comissió de piscina

Es fa pluja
d’idees

Fi reunions
presencials

Assemblea
de poble
4

1ª sessió de
la comissió

Inici estat
d’alarma

M arç 2 0 2 1

L’Inf orm at iu

Normativa i horaris
▪ Les normes d’ús bàsiques han de
constar de forma clara i visible a l’entrada
de les instal·lacions per tal que la gent la
conegui i se’n facin responsables.
▪ Sempre que les instal·lacions estiguin
obertes hi ha d’haver un servei de
vigilància per una persona amb la
titulació oficial de socorrista.
▪ Els menors de 14 anys han d’entrar
acompanyats d'una persona adulta. La
normativa en relació als menors és força
estricta i s’ha de vetllar per complir-la.

Cursets de natació
▪ Reservar com a mínim 2 carrils pels
cursets i les activitats dirigides.
▪ Mantenir l’horari de tarda pels cursets i al
matí deixar espai per a casals.
▪ Tenir en compte les ràtios i limitar número
d’alumnes per ajustar bé els grups i el
servei sigui viable.
▪ Iniciar els cursets a partir de les 16:15 h.
perquè els alumnes puguin fer la digestió.
▪ La durada de les classes ha de ser més
ajustada perquè els infants no es cansin.
▪ Compactar i ajustar el temps entre
classes per no tenir tota la tarda ocupada.
▪ Fer 2 grups d’edat: un per més petits i
que no saben nedar, i un altre per infants
més grans i que ja es defensen.
▪ Els cursets serien per infants a partir de
3 anys perquè els més petits agafen fred i
una classe se’ls fa massa llarga.

▪ Adoptar mesures per promoure un ús
sostenible de l'aigua i/o per tal de reduir
el consum d'aigua calenta a les dutxes.
▪ Fer uns horaris diferenciats per mesos,
ja que el clima i els usos de la gent varien.

Proposta d’horaris per la piscina
Juny: obrir a la tardes de 15 h. a 19 h., amb
l’inici l’horari intensiu escolar. I obrir els caps
de setmana en horari reduït (de 12 a 18 h.)
Juliol: màxima obertura ja que és el mes que
té més hores de sol. Obrir d’11 a 20h.
Agost: lhorari seria d’11 a 19 h., ja que hi ha
menys gent i a última hora refresca.

▪ Mantenir les classes d’aquagym 3 tardes.
▪ Organitzar activitats per a joves les 2
tardes que queden lliures sense aquagym.
Es podria fer un tastet d’activitats variades
per tal d’engrescar als joves i programar
amb ells les que més els agradin.
Proposta d’horaris i ràtios dels cursets
16:15 h. cursets pels més petits
• Grup de 3 anys o P4 i P5: iniciació al medi
aquàtic –1 monitor (ràtio 8 nens)
• Grup que saben nedar, P4 i P5:
aprenentatge del medi aquàtic – 1 monitor
(ràtio 10 nens)
17:00 h. cursets pels infants de primària
• Grup d’infants de primària (1r a 6è) - 2
monitors (ràtio 20 nens)
18:00 h. activitats per joves i adults
• Aquagym: 3 dies per setmana - 1 monitor
• Tardes joves: 2 dies/setmana – 1monitor

Activitats lúdiques:

organitzar actes puntuals i variats per les nits de cap de
setmana. Per activitats aquàtiques fora de l’horari de piscina, caldrà servei de socorrista.

el calendari de la comissió
28/03/2020

26/04/2020

10/07/2020

04/12/2020

22/01/2021

Es treballen 5
temes principals

Es tanca proposta de preus

Model antic i
context COVID

Valoració de
l’estiu 2020

El Ple aprova els
preus proposats

2ª sessió de
la comissió

3ª sessió de
la comissió

Obertura
piscina

4ª sessió de
la comissió

Aprovació
nous preus
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Proposta de taxes
Entrades
▪ Les entrades de dies laborals i de cap
de setmana tindran els mateixos preus
▪ Unificar el grups d’infantil i joves ja que
són grups d’edat que, majoritàriament,
depenen econòmicament de la família.

Inscripció a cursets de natació i activitats
▪ Preus diferenciats per inscripcions d’1
setmana i de 4 setmanes.
▪ Bonificar la inscripció d’un segon germà.
Pot ajudar a les famílies a apuntar a nens
més grans que sovint ja no hi volen anar.

Abonaments
▪ Els abonaments podran ser de 15 dies o
de temporada sencera.
▪ Es considera important el fet que
l’abonament de temporada sigui molt
més assequible que el de 15 dies per tal
que la gent opti per agafar el primer. Ha
de ser una aposta de veïnatge.
▪ Establir uns criteris de preus escalats
entre els grups d’edats que sigui aplicats
ens els diferents tipus d’abonaments.
▪ L’edat aplicable per obtenir els diferents
abonaments es tindrà en compte els anys
complerts el dia que es compra
l’abonament o l’entrada.
▪ Perquè sigui més equitatiu, es considera
interessant tenir en compte a les famílies
monoparentals i que el cost dels
abonaments familiars sigui diferenciat pel
número d’adults (1 o 2) i 10 € extres a
partir de cada fill fins a més de 2 fills.

Descomptes
• Aplicar els descomptes tant als
abonaments com a les entrades.
• 10% de descompte a les famílies
monoparentals, famílies nombroses,
aturats i pensionistes. S’ha d’acreditar
amb documentació oficial.
• Els descomptes no seran acumulables
entres ells ja que en les taxes ja tenen
bonificades aquestes casuístiques.
• 10% de descompte a totes les activitats
per la gent que tingui un abonament de
temporada sencera.
• Caldria fer preus accessibles, però no per
un import de 0€, ja que sinó es valora
molt poc el cost. Cal que tothom pagui un
import raonable per donar valor a les
activitats que es proposen.

Proposta de taxes
La proposta de taxes realitzada per la comissió, aprovada pel Ple municipal el passat gener, és:
Entrades i abonaments:
INDIVIDUAL
Infants i joves(3-25 anys)
Adults (26-64 anys)
Pensionistes/+65 anys
Entrades i abonaments:
FAMILIAR
Dos adults i un fill/filla
Dos adults i dos fills
Dos adults i més de 2 fills
Un adult i un fill
Un adult i dos fills
Un adult i més de 2 fills

1 dia

15 dies

Temporada

3€
5€
3€

36 €
60 €
36 €

50 €
70 €
50 €

1 dia
-

15 dies Temporada
120 €
129 €
137 €
60 €
69 €
77 €

140 €
150 €
160 €
70 €
80 €
90 €

Activitats:
CURSETS DE NATACIÓ
Un nen/a
Segon germà inscrit i
successius
Activitats:
AQUAGYM
Un adult

1 setmana 4 setmanes
25 €

90 €

15 €

50 €

1 setmana 4 setmanes
10 €

30 €

M arç 2 0 2 1

L’Inf orm at iu

Recuperem
l’ADF
Després de molts anys d’inactivitat i manca
d’organització de l’Agrupació de Defensa
Forestal (ADF) des de l’Ajuntament de
Copons estem treballant per recuperar-la de
nou, una prioritat màxima davant de
possibles incendis que puguin afectar el
municipi o zones properes.

-Recuperació d’uniformes i equipament.
-Recuperació de les emissores de ràdio
trobades al magatzem municipal en força
mal estat.

Per una altra banda s’ està reorganitzant de
nou l’estructura de l’ADF amb la crida a nous
voluntaris que hauran de disposar de la
documentació pertinent (carnet groc o verd) i
aportar coneixement del territori. Des d’aquí
encoratgem als joves i a totes les persones
interessades a formar-ne part.

És molt important tenir un grup organitzat
que conegui el territori i que pugui actuar
ràpidament en cas d’incendi. Recentment hi
va haver un petit foc que va afectar la zona
del Balç de les Forques i un grup de
voluntaris del municipi el va poder apagar
abans que arribessin els bombers. Des
d’aquí aprofitem per agrair-los la seva feina.
Aquest fet demostra la importància de
disposar d’un equip de voluntaris coordinats
per actuar d’una manera ràpida i efectiva.

Les agrupacions de defensa forestal (ADF)
són associacions formades per propietaris
forestals, l’Ajuntament i un grup de voluntaris
del seu àmbit territorial amb la finalitat de la
prevenció i la lluita contra els incendis
forestals.

Per una altra banda des de l’Ajuntament hem
fet la posada a punt del material que disposa
l’ADF, ja que estava en mal estat i ha calgut
fer el manteniment per tenir-lo preparat per
un cas de necessitat.

Els aspirants a Voluntaris de l'ADF de
Copons hauran de tenir 16 anys o més i
iniciar la tramitació per a l'obtenció del
carnet groc o verd que identifica a la persona
titular del mateix com a personal del grup
d'intervenció de l'ADF segons el que disposa
el Pla INFOCAT.

Les tasques realitzades són les següents:
-Verificar les cisternes d’aigua de 3000 i
1000 litres.

Podeu trobar més informació a aquesta web:
https://sfadf.org/adfs-de-catalunya/

-Reparació d’eines: moto serres,
desbrossadora i motxilles d’aigua.
www. copons. ca t

Les persones interessades a formar part de
l’ADF poden contactar amb l’Ajuntament.
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Molins
a Serra
Morena?
Participació ciutadana

La Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Decret Llei 16/2019, de 26 de
novembre, va aprovar les mesures
urgents per a l’emergència climàtica
d’impuls xxxxx
a les energies renovables, per tal
d’agilitzar i facilitar la generació de renovables i
d’assolir en el termini més breu possible els
objectius fixats a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del
canvi climàtic.

Degut a l’endarreriment en el desenvolupament
d’aquestes infraestructures, el govern ha accelerat el
desplegament d’aquest tipus d’energies amb la
implantació de nous parcs eòlics i fotovoltaics, sense
deixar marge de decisió als ajuntaments ni al
territori.
En aquesta línia a finals de l’any passat, el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya va informar a l’Ajuntament
de Copons que s’havia presentat un projecte que
afectava al seu terme i li demanava, en el marc de les
actuacions prèvies per valorar el projecte, informe
municipal sobre la viabilitat de l’emplaçament d’un
parc eòlic de 49,5MW.
Aquest projecte no és l’únic que afecta el nostre
territori, ja que hi ha un allau projectes de parcs eòlics
i de fotovoltaics que es volen implantar a l’Anoia.

altura dels molins
200
metres

Torre “Agbar”
de Barcelona
150
metres

144 m.

Molins de
Rubió (actuals)
117 m.

100
metres

Campanar
de Calaf
57 m.

50
metres

80 m.
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Els detalls del projecte

SET SERRA MORENA
30/66 kV PROJECTADA

▪ Empresa promotora: Eòlica La Conca
S.L. participada per Nordex Energy Spain
S.A. i IGEwind Renewable S.L.
▪ Què inclou: consta de 9 molins (potència
total instal·lada de 49,5MW) i les
infraestructures associades (camí d’accés,
camins de servei, plataformes, rases per a
cables de mitja tensió i fonamentacions).
▪ On afecta: 6 molins al terme de Copons i
3 a Rubió, concretament impacta a la
Serra Morena, el Pla del Batlle, la Serra de
Muntaner i la Serra de Mas Cirerer.
▪ Com són: tindran una potencia unitària de
5,5 MW, amb una altura de 200 metres
(boixa: 118 m., diàmetre de rotor: 163 m.).
Estaran interconnectats mitjançant una
xarxa elèctrica subterrània de 30 kV.
▪ La xarxa: la xarxa elèctrica de distribució
interna s’agruparà i finalitzarà al recinte de
la subestació transformadora (SET)
“SERRA MORENA” 30/66 kV (terme de
Rubió). D’aquí surt una línia elèctrica
d’alta tensió (LAAT) en simple circuit, de
66 kV amb conductor LA180 d’uns 3,34
km de llargada que va fins la subestació
SET Rubió 2200KV.

LÍNIA AÈRIA D’EVACUA-

CIÓ 66kv PROJECTADA

SET RUBIÓ 220 kV REE

Què s’ha fet
▪ L’Ajuntament va sol·licitar una anàlisi a
l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
de la Diputació, organisme que va emetre
un informe respecte l’amplitud i nivell de
detall de l’estudi d’Impacte Ambiental.
▪ L’Ajuntament s’ha reunit amb un representant de la plataforma “Salvem Serra
Morena”, per conèixer millor la realitat del
projecte i recollir les reivindicacions
d’aquest grup de veïns de Copons i Rubió.

altura dels molins
Molins de
Copons
(en projecte)

Situació actual

200
metres

▪ El 18 de gener la Ponència d’energies
renovables de la Generalitat va aprovar
l’Acord sobre la viabilitat d’aquest projecte.
▪ Segons la documentació presentada,
l’emplaçament i l’abast, el projecte és
viable. Això podria canviar si en el procés
de tramitació apareixen nous elements.
▪ L’empresa disposa de 2 anys per presenttar el projecte d’autorització del parc.

200 m.
150
metres

117 m.
100
metres

Proposta de consulta participativa
50
metres
9

L’Ajuntament no té poder de decisió en l’àmbit i el
marge de maniobra és reduït, però cal informar i
fer un debat de poble per tenir un posicionament:
▪ S’organitzaran diverses xerrades informatives.
▪ Es realitzarà una consulta a veïnes i veïns
per saber l’opinió del poble.
copons@ cop on s. c at
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Els fangs
de depuradora
Fa uns anys que alguns camps del municipi
de Copons s’estan “fertilitzant” amb fangs de
depuradora, un ús que s'ha incrementat
notablement en els darrers temps.

per fer-ne un seguiment com ara:
•Quines terres del nostre municipi així com
els limítrofs de Rubió i Veciana aboquen
fangs de depuradores i de quines
depuradores provenen.

Aquests fangs de depuradora s’apilen en
determinats espais del nostre municipi,
sovint sense cap control ni permís. Cal tenir
en compte que aquests fangs contenen
metalls pesants i altres contaminants que
acaben filtrant-se al sòl, contaminació que,
tard o d’hora, va a parar a les aigües
superficials i subterrànies.

•En relació amb el productor de fangs, si
aquest, emplena la documentació de control i
de seguiment que preveu la normativa de
gestió de residus i en relació amb les
persones que aboquen els fangs si disposen
de l’autorització administrativa de l’Agència
Catalana de Residus (ACR) i en el cas que
sigui així si presenten també el pla de
fertilització.

Actualment la utilització dels fangs de
depuradores com a fertilitzant a l’agricultura
és legal sempre que siguin tractats
correctament i amb la corresponent
documentació i el compliment de determinats
requisits que exigeix la Llei: anàlisis previs
del sol, anàlisis periòdics de metalls
pesats,... També s'han de respectar
distàncies a habitatges, pous, rieres,...

•També es va demanar un aclariment sobre
si el gestor del residu ha de comunicar
l’abocament a l’Ajuntament i si aquest té la
potestat de demanar-li l’autorització
administrativa de l’ACR (Agència Catalana
de Residus) i si des del Departament
d’Agricultura hi ha seguiment del pla de
fertilització que hauria de presentar el gestor
del residu.

Des de l’Ajuntament, preocupats per aquest
tema, vàrem mantenir una reunió amb el
Director dels Serveis Territorials del
Departament d’Agricultura a la Catalunya
Central a qui li vam mostrar fotografies dels
apilaments de fangs distribuïts en diferents
llocs del municipi i li vàrem demanar
informació sobre els abocaments de fangs
www. copons. ca t

Des de l’Ajuntament estarem molt atents
davant d’aquesta problemàtica per evitar que
s’arribi a convertir en un problema de salut
pública i amb l’objectiu de tenir cura del medi
natural i mantenir una bona qualitat de vida
al nostre poble.
10
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Millora
de camins
i espais
Des de l’Ajuntament continuem amb les
obres de millora i adequació dels diferents
camins rurals de titularitat municipal amb
l’objectiu de garantir l’accessibilitat als nuclis
i masies.

Les fonts
Aquest primer trimestre també s’han finalitzat
les obres d’adequació de la Font de la Vila i
de la Font Bonamossa. Amb aquesta darrera
obra Copons guanya una nova àrea
d’esbarjo per gaudir de la natura i l’aire lliure.

Aquest primer trimestre s’han arranjat
diferents camins:
-Camí de la C-1412a fins a la riera de Rubió
-Camí Torrent Boter

-Camí de Sant Pere
Els treballs realitzats han consistit en la
desbrossada dels marges laterals dels
camins, l'arranjament de la plataforma,
neteja i reperfilat de les cunetes dels camins
i l’estesa i compactació de tot-ú.
Pel que fa al camí de Sant Pere s’han fet dos
trams; un primer tram de Copons fins a la
sortida de la depuradora i un segon tram de
les cases de Sant Pere al pont.

També s’ha formigonat el pont per dotar-lo
de més seguretat juntament amb la
instal·lació i muntatge d’una barrera de
protecció.
Aquesta actuació ha estat subvencionada
per la Diputació de Barcelona en el marc del
programa complementari d’arranjament de
camins 20-21.
www. copons. ca t
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Escola nova:
quin nom li
posem?
AVIAT US EXPLICAREM
COM PROPOSAR NOMS.

www. copons. ca t

copons@ cop on s. c at

