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Presentació

Us presentem un nou butlletí amb un resum de 

les principals actuacions realitzades per 

l’Ajuntament des del passat mes de gener. La 

situació sanitària, ja pràcticament normalitzada 

ens ha permès començar a organitzar  

activitats sense  limitacions d’aforament, 

esperem que la situació segueixi així i tenir una 

Festa Major  sense limitacions. 

Estem treballant en les  obres de millora i  

reparacions de  la piscina municipal amb 

l’objectiu de substituir el paviment malmès, 

eliminar les esquerdes que provocaven les 

fuites  d’aigua  i reforçar les parets de la 

piscina. La posada apunt d’aquesta instal·lació 

suposa un treball intens per part de la brigada 

municipal amb la finalitat d’inaugurar la 

temporada d’estiu als voltants de Sant Joan.

També s’està adequant la caseta del camp de 

futbol i els seus voltants pels joves del poble. 

Abans de la pandèmia es van realitzar algunes 

trobades amb els nois i noies per dissenyar 

l’espai que s’ubicarà allà i aquests darrers dies 

hem iniciat un procés participatiu  amb els joves 

d’entre 14 i 25 anys per dissenyar properament 

l’entorn de l’espai jove. Disposaran d’un nou 

espai  d’esbarjo i el camp de futbol  es podrà 

destinar a altres activitats esportives que 

ampliaran l’ oferta lúdica i esportiva.

En aquest butlletí  podreu comprovar que 

aquests mesos s’han realitzat moltes obres i 

actuacions que han millorat el poble i el nostre 

entorn, s’han arreglat els camins,  disposem 

d’espais per passejar-hi i gaudir-ne, com 

l’entorn de la Font de la Vila i el Gorg del Nafre. 

Disposem de nous establiments i serveis que 

amplien l’oferta del poble. També, i a partir del 

curs vinent,  l’escola  acollirà nou servei escolar 

d’escola bressol per a  nens d’entre 1 i 2 anys.

Treballem per fer de Copons un poble on viure i 

gaudir-hi. Som un poble viu i tenim la sort de 

disposar de moltes entitats amb gent incan-

sable que no para de crear, dissenyar i prepa-

rar activitats. Aprofiteu-ho!
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El mes de juliol de 2011 tancava el servei  de 

mainaderes municipal per infants de zero a 

tres anys  “La Caseta de l’Hort” i  des de 

llavors  no hem disposat de cap servei  per a 

infants d’aquesta edat a Copons.  La nova 

escola “Quatre Vents” té un espai habilitat 

per aquest ús  i per aquest motiu des de 

l’Ajuntament vam acordar (ple 28 d’abril) 

sol·licitar al Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya adherir-nos a la 

implantació dels ensenyaments de primer 

cicle d’educació infantil a les escoles rurals i 

adquirir el compromís de contribuir al seu  

finançament. Aquesta iniciativa compta amb 

l’acord del Consell Escolar de l’escola.

Aquest servei es vol oferir a iniciativa de 

l’Ajuntament i té l’objectiu de garantir 

l’atenció educativa dels infants entre un i tres 

anys (I1-I2) de les famílies del municipi i 

acollir-los dins el funcionament de l’escola 

amb el mateix horari i calendari. En el cas 

que quedessin places lliures també es podria 

oferir a les famílies d’altres pobles. El 

nombre màxim de places seria de 13 i el 

personal per atendre aquests infants seria 

contractat pel Departament d’ Ensenyament 

amb la titulació de TEI. 

El Departament d’Educació ja ha realitzat 

una primera visita al centre per tal de 

verificar que reuneix les condicions optimes. 

Actualment estem pendents de signar el 

conveni amb la Generalitat i de continuar 

amb les gestions pertinents per tal de poder 

començar aquesta nova etapa el més aviat 

possible.

el pròxim curs

Llar d’infants

i la col.locació de grans pedres que s’utilitzen

per a la  pràctica específica  del bike trial.

De tots es coneguda l’afició dels coponencs

per aquest esport, es per això que s’ha

construït aquest nova instal·lació.

Aquesta actuació ha anat acompanyada de 

l’asfaltat als voltants de la nau municipal.

Nou parc trial

Properament Copons disposarà d’un parc

trial que s’ubicarà en un terreny al costat de 

la nau municipal cedit per  Xavier Lliró Valls. 

Les obres que s’han realitzat en aquest

espai han consistit en l’adequació el terreny
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L’ Ajuntament de  Copons  ha fet pública una 

convocatòria per adjudicar un nou habitatge 

de lloguer assequible destinat a persones 

joves. L’habitatge, situat a  sobre l’Ajunta-

ment i abans utilitzat com a arxiu municipal, 

s’ha rehabilitat  totalment per  acollir les 

persones que compleixin els requisits que 

s’estableixen en les bases publicades

Aquest ja és el segon pis que, des de 

l’Ajuntament,  s’ha posat  disposició d’aquells 

joves que cerquen un lloc on viure al poble i 

que per motius econòmics no poden llogar o 

comprar vivenda. Un projecte que des de 

l’equip de govern ens vam marcar com a 

prioritari degut a la  manca d’habitatge 

disponible al poble. 

de lloguer social

un nou pis

Surt a concurs

Anoia vellesa activa, 

tallers per a gent gran

cada dimecres

Continuem amb les sessions de formació per 

a gent gran emmarcades en el  projecte

Anoia Vellesa Activa. Durant el mes de març

a maig han tingut lloc les sessions d’ 

“Iniciació a l’ús del mòbil”.  

Properament  s’iniciaran noves activitats que 

anirem anunciant oportunament. Els tallers

es realitzen tots els dimecres a la tarda a la 

sala petita de la Sala Polivalent
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El Consell d’administració de l’Agència 

Catalana de l’Aigua  ( ACA) ha aprovat la 

connexió  de Copons a la xarxa  regional 

d’abastament  del Ter-Llobregat incrementant 

en el futur  la garantia en l’abastament 

d’aigua a la població. Actualment el 

subministrament d’ aigua a Copons  depèn  

de la mina de la font de la Bonamossa i del 

pou de Solanelles a Prats de Rei. La 

connexió incrementarà la qualitat de l’ aigua 

de Sant  Pere  i les masies disseminades 

que per fi estarà  lliure de nitrats.

Les actuacions estan previstes en el pla d’ 

Inversions de l’ATL per al període 2019-2023 

i  a Copons es preveu una inversió de 

329.000€.

L’ Ajuntament de Copons aprovarà, en el 

proper ple,  un Conveni de col·laboració  

amb l’ empresa pública Aigües Ter-Llobregat  

que regularà els costos de l’aigua  i el cabal 

mínim que abastarà  la xarxa d’ aigües del 

nostre municipi. Aquest Conveni tindrà un 

cost de 32.577€.

Llosa del Cavall

Connexió amb la

Copons disposa d’un 

nou bar

L’ Ajuntament va  publicar, el passat mes de 

novembre,  l’ anunci de licitació per a la 

contractació de servei públic per a la gestió i 

manteniment del bar de la sala polivalent

que,  després del compliment del  correspo-

nent procediment i disposicions legals

vigents per a la contractació, va ser adjudicat

a la senyora Conxita Fàbregas Turull. El mes 

de març es va inaugurar el nou establiment

“Cal Turull”, ubicat a la part superior de la 

sala polivalent. Amb aquest nou espai

s’amplia l’oferta de serveis i d’oci juntament

amb el bar de la piscina de Copons.
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Manteniment i conservació de les lleres 

de les rieres  de Veciana i Sant Pere

Les obres corresponents als projectes de 

conservació i manteniment de les rieres de 

Veciana i de Sant Pere al seu pas pel nucli 

urbà de Copons  es van iniciar el passat mes 

de desembre sota l’aprovació de l’Agència 

Catalana de l’ Aigua. El projecte  va consistir 

en un seguit d’actuacions que van  

respondre a la doble finalitat de garantir, per 

una banda,  la capacitat de desguàs de la 

llera per prevenir avingudes  i, per l’altre 

banda, la millora de l’ecosistema d’ambdues

rieres.

Per què  s’han de fer els treballs de 

neteja?

Els rius, rieres i torrents, com a elements 

essencials i indispensables de la natura, a 

vegades baixen ben plens, podent provocar 

inundacions i en altres períodes estan secs, 

sobretot en un clima mediterrani tan dual 

com el que tenim. Sovint  a les seves lleres 

hi podem trobar una abundant vegetació o 

restes vegetals, sense oblidar residus urbans 

que juntament amb els troncs i arbres 

tombats poden actuar com a preses naturals 

i ser les causants de sobtades riuades 

aigües avall.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

fomenta i impulsa actuacions de prevenció 

del risc d’inundació en lleres públiques, motiu 

pel qual duu a terme de manera periòdica i 

en coordinació amb les administracions 

locals el que s’anomenen actuacions de 

manteniment i conservació de lleres.

L’objectiu de les actuacions de manteniment i 

conservació de lleres  tenen doncs una doble 

finalitat: garantir el flux d’aigua i minimitzar el 

risc d’inundacions amb la preservació del seu 

entorn.

Amb aquest doble objectiu, els treballs que 

es duen a terme quan es realitza una 

actuació de manteniment de lleres es 

centren en l’eliminació d’obstacles i s’actua 

principalment sobre la vegetació invasora, i 

en general sobre un excés de vegetació 

(habitualment no estructurada) que dificulta 

el desguàs en cas de crescudes.

En moltes ocasions, els treballs requereixen 

la mobilització i desplaçament de grans 

quantitats de vegetació i, puntualment, 

arbres de grans dimensions. Per aquest 

motiu, cal utilitzar maquinària per dur a terme 

la seva retirada, juntament amb treballs 

manuals realitzats per operaris 

especialitzats.

la llera del riu

Neteja de
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les rieres al voltant del nucli urbà als efectes 

d’evitar inundacions durant les avingudes i 

mantenir en perfecte estat els indrets 

naturals que ens envolten com ara el Gorg 

de Nafre,  la Font de la Vila o el corredor 

Verd. 

Les actuacions van tenir un cost de 

32.785,25 € i de 26.865 € més IVA 

respectivament i van estar contractades a 

una empresa especialitzada en aquests 

treballs com es Ordenació Forestal, SL amb 

una durada d’un mes.

El finançament de l’actuació va anar a  

càrrec principalment de l’Agencia Catalana 

de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya en 

el marc de la Resolució TES/1736/2020, de 

14 de juliol, de convocatòria per a la 

concessió de subvencions adreçades als 

municipis del districte de conca fluvial de 

Catalunya per a l’execució d’actuacions de 

manteniment i conservació de lleres 

públiques en trams urbans els anys 2020 i 

2021.

Plantada de llavors a la vora del riu al 

Gorg de Nafre

Per fer més efectiu el procés  després de  

l’actuació es va realitzar  la sembra i 

plantació amb espècies vegetals autòctones 

de ribera.  Els nens i les nenes de l’escola 

Quatre Vents també van participar en la 

plantació de llavors herbàcies autòctones 

característiques  de l’entorn, en el tram 

comprès des de la Font de la Vila fins la 

primera passera del riu.

La lluita contra les espècies invasores

Una de les problemàtiques a Catalunya d’uns 

anys ençà ha estat l’arribada i proliferació de 

vegetació no autòctona, a destacar 

especialment la canya americana, Arundo

donax, una espècie invasora molt abundant, 

també a Copons , d’alt potencial 

colonitzador, i àmpliament present a les 

lleres.

Els motius pels quals es fa rellevant i 

important la necessitat d’actuar en la seva 

l’eliminació són múltiples: provoca 

l’empobriment de la biodiversitat de l’espai 

fluvial, no genera la cobertura aèria 

necessària per proporcionar ombra als 

ambients dels marges dels rius (de manera 

que augmenta la calidesa de l’aigua), té un 

notable consum hídric, incrementa el risc 

d’inundació i a més  contribueix a l’augment 

dels fenòmens erosius en els talussos.

L’eradicació d’Arundo donax no és immediata 

i requereix eliminar el rizoma (la part 

subterrània). Aquest fet comporta que calgui 

emprar a la llera del riu, o a la seva vora, 

algun tipus de maquinària amb capacitat 

suficient d’arribar a l’arrel i no fer únicament 

un tall de les canyes que no evitarà el seu 

ràpid creixement.

Esperem i desitgem haver-vos explicat de 

forma clara la motivació i objectius 

d’aquestes actuacions de manteniment i 

conservació de lleres.

L’Ajuntament de Copons té la voluntat de 

vetllar per la correcta gestió de les lleres de
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Millores
a l’entorn

del poble

Mur d’escullera a la Font 

de la Vila

Els forts fenòmens climàtics  dels darrers mesos  van 

produir  esllavissades a l’ indret de la font de la Vila i  

també van provocar la caiguda de diversos pollancres  

que ja estaven en molt mal estat.

Al tractar-se d’un espai mol visitat,  es va demanar 

una línia de subvenció per evitar noves esllavissades. 

A part dels  treballs d’ excavació i sanejament del 

terreny  s’ ha construït un mur d’escullera  des de la 

font de la Vila seguint el camí del Gorg del Nafre que 

ha millorat considerablement  la seguretat en aquest 

indret. D’aquesta manera s’aporta estabilitat al 

terreny per evitar despreniments cap a la riera com 

els provocats pel temporal Glòria.

Aquesta actuació va ser executada gràcies a una 

subvenció del PUOSC de la Generalitat de Catalunya 

i del programa general d’inversions de la Diputació de 

Barcelona.

Enderroc del dipòsit vell de 

l’aigua a la zona dels horts

Aquest passat mes de març es va enderrocar el 

dipòsit vell de l’aigua que estava situat damunt  dels 

horts tocant a  la carretera de Veciana.

Aquesta actuació s’emmarca en el programa PUOSC 

2021 finançat per la Generalitat de Catalunya  i el 

programa general d’ inversions  concedit per la 

Diputació de Barcelona i es tracta d’ una millora en la 

licitació  del projecte d’ adequació  de camins amb un 

cost estimat  de 18.112 euros.

L’ enderroc de l’antic dipòsit,  deteriorat i sense ús 

des de fa anys,  ha implicat una millora de la visibilitat 

des de la carretera i  una major seguretat    i  també 

ens permetrà disposar d’un nou espai on gaudir  de 

les magnífiques  vistes dels horts i del poble de 

Copons.
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Folques a Jorba).

Fins ara s’ han instal·lat 120 metres de 

tanques i , en els propers mesos, està previst

que es pugui fer tot el tram fins al trencall

amb la carretera de Calaf C1412. Aquesta

actuació permetrà guanyar en seguretat en 

un tram on la carretera esdevé perillosa per 

les corbes i on malauradament s’hi han 

produït diversos accidents de trànsit.

Barreres de seguretat

a la carretera

Des de l’Ajuntament de Copons s’han

realitzat,  insistentment, diverses gestions

davant de l’administració de la Generalitat 

per a la instal·lació de barreres de Seguretat 

al tram de Copons a la C1412 (carretera de

Boscirem per un import de 192.848,00 € amb

la millora afegida de l’enderroc dels antics

dipòsits de la carretera de Veciana, actuació

valorada en 18.000,00 €. 

Les actuacions inclouen l’escullera de la font

de la vila, la de la pujada del castell, la 

vorera a la carretera per millorar la seguretat

viària en aquesta zona i l’arranjament dels

camins del Morinyol, els Vinyals i de l’antena.

Arranjament de 

camins

El projecte d’arranjament de camins de 

copons s’està executant durant els mesos de 

març, abril i maig de 2022, amb un 

pressupost de licitació de 217.997, 29 €. El 

projecte es va adjudicar a l’empresa

Mur d’escullera a la 

carretera

Dins el programa de seguretat en vies

urbanes del catàleg de serveis de la 

Diputació de Barcelona,  l’ Ajuntament de 

Copons ha construït un mur d’escullera a 

l’antiga carretera C-1412 en el tram que va 

des del  carrer Mur fins al carrer Sant Magí. 

També s’ ha adequat una vorera per a 

vianants ja que fins ara no es disposava d’ 

una zona per passejar de forma segura en 

aquest tram de carretera. El cost ha estat

finançat per la Diputació de Barcelona a 

través del programa complementari de 

millora de camins i ha tingut un cost de 

12.102€.
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L’arxiu municipal en ple

funcionament

Tal i com hem  anat informant puntualment l’arxiu 

municipal va ser traslladat, fa uns mesos, al 

magatzem municipal en un espai  totalment adequat  i 

tancat  per mantenir en perfecte estat d’ organització i 

conservació els fons documentals de Copons. 

Aquest nou espai també disposa d’una  zona de 

treball per l’arxiver. 

Actualment l’arxiu municipal ja es troba en ple 

funcionament i el proper 10 de juny a les 18:30 h. 

es realitzarà una jornada de portes obertes amb la 

intervenció de l’arxiver, Joan Montblanc, qui  farà una 

explicació de les funcions de l’arxiu i de la 

documentació més interessant i antiga que es guarda 

a Copons.

Millores
a les ins-

tal·lacions
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totalment adequat i,  juntament amb la sala 

polivalent, està disponible per a activitats  i 

associacions del poble.

Adequació de la sala de material

La brigada ha fet una important tasca de 

neteja i ordenació de l’habitació del 

material de la sala polivalent. Aquest espai

es utilitzat per la majoria d’  associacions i 

entitats del  poble per guardar-hi  el material.  

A partir d’ara cada entitat disposa d’un espai

amb prestatgeries per mantenir els seus

estris i material en condicions i ordenats.

Reformes a la sala  

polivalent

Els darrers mesos s’ha realitzat un tasca de 

millora de la sala polivalent, per tal 

d’adequar-ne les instal·lacions.

Reforma de la sala petita

S’ha reformat la sala petita situada a la part

superior de la sala polivalent, que ha 

consistit diversos treballs de fusteria i 

pintura. Actualment aquest espai es troba

El mes de febrer es va procedir a la 

instal·lació de  panys i claus digitals a les  

instal·lacions municipals. Es tracta d’ unes 

claus que permeten posar un horari d’accés

als recintes municipals i que es programen 

per a cada activitat i per un període de temps

determinat. D’aquesta manera s’aconsegueix

eliminar la gran quantitat de còpies que 

s’havien de fer per cobrir les necessitats de 

totes les associacions i usuaris del poble i 

alhora permet un control de l’ús dels espais

municipals i també del programa de 

calefacció. Aquesta actuació s’ha dut a terme

dins el programa del PUOSC 2021 per un 

import de 14.486€

Canvi de claus a les 

instal·lacions
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La brigada ha treballat, els darrers mesos,  

en la conservació i adequació del cementiri

municipal.  Recentment s’ ha restaurat la 

capella que es trobava en molt mal estat. Els

treballs han consistit en la reparació de les 

esquerdes i la pintura de les parets. Aquesta

obra se suma als treballs de millora que ja es 

van iniciar l’any passat i que van consistir, 

entre d’altres,  en l’ arranjament dels murs

que havien caigut i dels parterres. També es 

van replantar  les zones enjardinades. 

Flors naturals al cementiri

Des de l‘Ajuntament estem treballant per  la

cementiri

la capella del

Adequació de

reducció de residus plàstics.  En els darrers

anys s’ha fet una important feina de 

conscienciació per a la reducció, reutilització

i reciclatge d’aquesta tipologia de residus . 

Una part d’aquesta tasca recau sobre els

petits gestos de la ciutadania. Al voltant del 

cementiri, i després d’episodis de vent, s’ hi 

acumulen gran quantitat de residus plàstics

d’entre els que s’ hi troben les flors de 

plàstic, que malauradament pels efectes dels

condicionants de la natura acaben 

escampades en l’entorn natural. 

Toni Busquets cedeix

una premsa de vi

Toni Busquets, veí de Copons,  va cedir a 

l’Ajuntament una antiga premsa de vi de la 

seva col·lecció que, després de ser 

restaurada per la brigada municipal, s’ ha 

ubicat en un espai del carrer Sant Magí on

ha quedat emplaçada. Des de l’Ajuntament

agraïm la donació de Toni Busquets  al poble

de Copons.
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L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de 

Copons disposa des del passat mes de març 

d’un  vehicle equipat per tal de poder 

assumir tasques de primera intervenció 

d’incendis forestals. El cotxe marca 

Mitsubishi ha estat adquirit amb una 

aportació de l’Ajuntament i cedit a l’ADF 

dotant a la població d’un vehicle que permeti 

actuar amb rapidesa en cas de presència de 

foc. Així doncs, el vehicle permetrà a l’ADF 

poder realitzar tasques de manteniment i 

prevenció al llarg de tot l’any alhora que els 

dotarà d’una major mobilitat, ja que fins ara 

no havia disposat  de vehicle propi.

Practica de crema controlada i esmorzar 

L’ADF de Copons, en el marc de les 

actuacions formatives,  va organitzar una 

matinal pràctica de crema controlada que va 

tenir lloc el passat 27 de març de 2022 on hi 

van participar els voluntaris de les ADF de 

Copons i poblacions veïnes. Amb aquesta 

nova activitat els integrants de l’ADF van 

aprendre tècniques bàsiques per fer front a 

un possible incendi.

Actualment l’ ADF de Copons compta amb 

un actiu i implicat equip de voluntaris  que 

han  tirat endavant l’associació tan 

necessària davant l’elevat risc d’incendi 

agreujat pel canvi climàtic. L’actual equip 

gestor esta format per :

• President: Franc Pascual

• Tresorer: Toni Marimon

• Secretari: Sam Cortés

• Vocals: Xavi Aparisi, Xavi Prats, Bernat 

Marimon i  Paco Rodellar.

Pla de prevenció

d’incencis 2022

El pla de prevenció d’incendis de la Diputació

de Barcelona per a l’exercici 2022 inclou les 

actuacions de repàs de manteniment i neteja

de vores dels camins del pla de Sant Gregori

al pont de Viladases, del camí de la 

muntanya en diversos trams des de la 

carretera fins al camí de serra Morena i del 

camí de Copons a Montpaó per un import de 

6.846,00 € tots ells executats per 

l’Ajuntament de Copons a través de 

l’empresa Taller Àuria, SCCL i finançats per 

la Diputació de Barcelona

primera intervenció

de vehicle de 

L’ADF ja disposa
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Mercat de Nadal

Desembre 2021

Més de 30 parades d’artesania van participar 

al Mercat de Nadal de Copons. Des d’aquí, 

volem agrair a totes les artesanes i artesans 

la seva implicació en el Mercat de Nadal  i la 

dedicació d’entitats i persones que, a títol 

individual, van col·laborar en l’organització 

de l’esdeveniment, així com als veïns i 

visitants. Com molt bé sabeu, per un poble 

petit com el nostre no es fàcil organitzar 

esdeveniments multitudinaris però gràcies a 

la col·laboració de tots vosaltres vam tenir un 

dia de mercat amb força afluència de públic.

Visita i dinar al Castell de Montsonís

Febrer 2022

El dissabte 5 de febrer, l’Associació per la 

Conservació dels Horts de Copons va gaudir 

del premi del concurs d’arbres de Nadal 

organitzat per l’ajuntament.

A primera hora del matí l’autobús recollia a 

les 10 persones representants de 

l’associació per anar a Montsonís, un poble 

medieval amb molt encant, on van fer una 

visita guiada per l’espectacular castell de 

Montsonís que va acabar amb un dinar al 

mateix castell.

Exposició Sant Magí: el Miracle de l’aigua

Gener 2022

En el  marc de la Festa Major d’ hivern de 

Copons, i  de la mà de Carles Muñoz,  va 

tenir lloc l’ exposició “Sant Magí. El Miracle 

de l’aigua” una mostra itinerant que té per 

objectiu acostar la Brufaganya a tots els 

indrets on hi ha presència de Sant Magí. 

L’exposició va arribar a Copons  després 

d’haver passat per La Llacuna, Igualada i 

Santa Coloma de Queralt. En el cas de 

Copons l’exposició es va  complementar amb 

detalls de la tradició maginenca local.

Taller monogràfic: Artesania en cuir

Febrer 2022

Dins el projecte Anoia en Transició, on 

Copons hi forma part juntament amb La 

Llacuna, el Bruc i St. Martí de Tous, es va 

organitzar un taller d’ artesania en cuir dirigit 

a artesans/es, dissenyadors i afeccionats. El 

taller va anar a càrrec d’Olga Lubochka, amb 

la col·laboració de Copons in Loft.  

culturals

Actes
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Teatre: “ Si això és un cavall”

Maig 2022

Representació de l’espectacle teatral “ Si 

això és un cavall”escrit i interpretat per l’actor 

Maurici Biosca.

Let’s Clean Up Europe

Maig 2022

El divendres 6 de maig, els nens i nenes de 

l’escola Quatre Vents de Copons i 

acompanyats de l’ADF de Copons, van 

participar en el dia mundial “Let’s clean up 

Europe” netejant el corredor verd i la riera de 

Sant Pere. 

Let’s Clean Up Europe és una acció comuna 

a tot Europa per conscienciar sobre la 

quantitat de residus que llencem de forma 

incontrolada a la natura i promoure accions 

de sensibilització a través de la recollida 

d'aquests residus abocats il·legalment als 

boscos, platges, marges de rius, etc. La IX 

edició del Let’s Clean Up Europe! se celebra 

del 6 al 8 de maig de 2022.

Taller: Fem sabó amb oli reciclat

Març 2022

La Glòria Fustero va oferir el taller per 

aprendre a fer sabó amb oli reciclat. Agraïm 

la participació de les 10 persones que hi van 

assistir i  a la Glòria per compartir la recepta 

amb tots els assistents.

Teatre: La farmaciola del malat imaginari

Febrer 2022

El passat mes de febrer vam poder gaudir 

d’una adaptació de El malalt imaginari de 

Molière a càrrec de Terra Teatre. Una 

interessant obra que va anar a càrrec de 

Terra Teatre. 

Presentació del llibre “El parlar de l’ Alta 

Segarra”

Març 2002

Carles Riera va presentar, a la sala petita de 

la sala polivalent, el  seu llibre “El parlar de 

l’alta Segarra” 

Presentació del llibre “Carlinades per la 

Segarra Històrica”

Abril 2022

Presentació del llibre de Carlinades per la 

Segarra Històrica amb la participació del seu 

autor Jaume Moya.

Aquestes que hem enumerat són 

les activitats organitzades des de 

l’Ajuntament,  però són moltes més 

les activitats culturals realitzades. 

Des d’aquí aprofitem per agrair la 

feina feta per la Comissió de Festes 

de Copons, l’Associació Copons in 

Loft i la Big Band, ampliant i 

enriquint  considerablement la 

programació lúdica i cultural al 

poble. Gràcies per fer-ho possible.

Els últims mesos l’ajuntament ha 

participat de l’organització d’una 

desena d’activitats culturals
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El Ple de l’Ajuntament de Copons està format pels 6 regidors i regidores i l’alcalde. Els òrgans

col·legiats dels ens locals funcionen en règim de sessions ordinàries, de periodicitat preestablerta,

com a mínim cada tres mesos, i de sessions extraordinàries, que poden ésser, si s’escau,

urgents, d’acord amb la normativa legal vigent. A continuació trobareu els temes tractats en els

Plens celebrats aquest any, per consultar les actes podeu fer-ho a www.copons.cat

Ple extraordinari_30 de març

TEMES TRACTATS:

▪ Sol·licitud al Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya d’adhesió a la implantació

dels ensenyaments de primer cicle d’educació

infantil en l’Escola Rural Quatre Vents

ASSISTENTS:

Àlex Prehn Faura

Xavier Aparisi Ramon

Imma Lliró Torrents

Montserrat Soteras 

Corbella

-

-

-

Albert Rica Villagra (secr. 

Interventor accidental)

Ple extraordinari_28 d’abril

TEMES TRACTATS:

▪ Aprovació dels decrets d’alcaldia

▪ Rehabilitació dels vestidors del camp de futbol com a 

local de joventut

▪ Rectificació de l’inventari de béns de 2021

▪ Pressupost de 2022

▪ Relació de llocs de treball de 2022

▪ Oferta pública d’ ocupació de 2022

▪ Certificacions obres núm.2 i 3 del projecte

d’arranjaments de camins municipals

ASSISTENTS:

Àlex Prehn Faura

Xavier Aparisi Ramon

Imma Lliró Torrents

Montserrat Soteras 

Corbella

-

-

-

Albert Rica Villagra (secr. 

Interventor accidental)

Ple extraordinari_20 de gener

TEMES TRACTATS:

▪ Aprovació dels decrets d’alcaldia

▪ Estatuts de l’Associació de Micropobles de Catalunya

▪ Adjudicació contracte de servei de bar a la sala polivalent

▪ Compte de recaptació exercici 2021

▪ Modificació ordenança fiscal núm. 4 de l’impost sobre 

l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana

▪ Increment retribucions personal de la corporació.

▪ Aprovació extrajudicial de factures de l’exercici anterior

ASSISTENTS:

Àlex Prehn Faura

Xavier Aparisi Ramon

Imma Lliró Torrents

Montserrat Soteras 

Corbella

-

-

-

Albert Rica Villagra (secr. 

Interventor accidental)

Plens de 2022


