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   L’ALTAVEU MUNICIPAL  

  18 desembre 2014  
 Ajuntament de L’Esquirol 

1) Campanya de conscienciació contra l’aparcament i nadequat al municipi 

La iniciativa pretén que els conductors respectin e ls senyals d’estacionament 
prohibits i les voreres per facilitar el pas als vi anants i vehicles. L’ajuntament posa 
en marxa aquest desembre una campanya contra l’aparcament indegut als carrers de 
tot el municipi per conscienciar els conductors de la importància entre d’altres de 
respectar els senyals viàris. L’aparcament inadequat provoca grans dificultats de 
desplaçament als veïns, especialment a les persones d’edat avançada, i als vehicles. 
Durant la campanya, l’ajuntament repartirà butlletes informatives als cotxes mal 
estacionats indicant la infracció comesa. Pot ser sancionable: 

• Estacionar sobre la vorera 
• No obeir el senyal vertical d’estacionament prohibit 
• No obeir la marca groga longitudinal contínua de prohibit aparcar 
• Estacionar en espais reservats a vehicles per a persones discapacitades 
• Estacionar davant dels güals homologats per l’Ajuntament 
• Aparcar autobusos, camions de serveis… en zones no permeses 

 
2) Pressupostos Municipals 2015: Pressupostos parti cipatius 

En el proper ALTAVEU s’informará, a tots els veïns del municipi, de l’elaboració dels 
pressuposts municipals per el 2015. Com a novetat destacada, i inédita en tota la 
història política d’aquest consistori, es preveu la participació dels veïns en l’elaboració 
dels mateixos. Mitjançant una enquesta, els veïns podran opinar sobre el destí, en 
inversions o despeses corrents, d’una part dels diners municipals que s’administren 
des de l’ajuntament, en l’àrea i acció que considerin oportuna: cultura, medi ambient, 
turisme, mobiliari urbà, cursos, formació, ensenyament, espais i edificis públics, 
entitats, esports, música, comerç, jovent, gent gran, activitats, promoció, noves 
tecnologies... 

3) Serveis socials i desocupació 

Fins ara i durant aquest any 2014, des del consistori s’han gestionat diferents ajudes 
econòmiques socials per valor de 9.164€ per subministraments bàsics d’aigua, llum i 
gas, lloguer, transport escolar, menjador escolar, llibres i material escolar, casal 
d’estiu, alimentació i higiene infantil, serveis d’ajuda a domicili, etc. També s’han atès 
una trentena de persones al Banc d’Aliments. En relació a l’ocupació dels veïns del 
municipi, us informem que des del 2008 el nombre de desocupats va créixer fins a 
l’octubre del 2013 en 144 persones, i que desde llavors fins l’octubre del 2014 el 
nombre de desocupats ha minvat fins a 100. 

4) Parc de Nadal del Collsacabra 

La bona acollida que va tenir la primera edició del Parc de Nadal del Collsacabra , 
amb un miler de visitants l'any 2014, ha empès de nou l'Ajuntament a organitzar-ne una 
segona edició encara amb més activitats i ampliant l'horari. El Parc de Nadal del 
Collsacabra  es farà els dies 28 i 29 de desembre a la Carpa de la "pista" a 
Cantonigròs i els dies 1, 2, 3 i 4 de gener al Pavelló Municipal de l’Esquirol. L'horari 
d'obertura, de 16:00 h. a 20:00 h. permetrà a les famílies dels pobles del Collsacabra 
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que ho desitgin visitar aquests espais durant els dies de Nadal. 
5) Projecte de clavegueram als 3 nuclis del municip i 

Una de les prioritats de l’equip de govern és millorar els serveis bàsics municipals. És 
per això que durant aquest 2014 s’estan redactat els projectes de clavegueram  
necessaris per resoldre la precarietat del servei, al barri del Padró i el Puig de 
l’Esquirol, a tot el poble de Cantonigròs i a Sant Martí Sescorts. El conveni signat amb 
el Consell Comarcal per a l’assessorament i redacció dels projectes és el primer pas 
per la futura construcció de la canalització del clavegueram i de les depuradores, 
imprescindibles per tenir un òptim servei. 

6) Avantprojecte Local Social de Cantonigròs “La Ba uma” 

L’Ajuntament va convocar el passat diumenge dia 7 de desembre, a les Escoles 
Parroquials de Cantonigròs, als veïns de Cantonigròs i als grups polítics del municipi a 
la presentació de l’avantprojecte del local social de Cantonigròs , que s’hauria de 
construir en un futur a la zona d’equipaments culturals i esportius municipals situats al 
costat del camp de futbol. La proposta neix com un primer pas per donar resposta a 
certes necessitats que, des de fa força temps, té plantejades el poble de Cantoni. 
L'edifici, proposat a nivell d'avantprojecte, consisteix en una sala gran amb dimensions 
suficients per acollir les diferents activitats i esdeveniments que, a dia d'avui, es 
desenvolupen de manera relativament precària en locals cedits i carpes desmuntables. 
També hi haurà d'altres espais amb un funcionament autònom: un bar-cafeteria, un 
local per a ús de les entitats del poble, uns vestidors i un magatzem per a ús municipal. 
A l'hora de definir el caràcter que havia de tenir l'edifici, s’ha reconegut la identitat del 
lloc, i s’ha pres l'exemple de la pedra, la bauma i, en última instància, el dolmen, en tant 
que elements configuradors del paisatge natural i humà del Cabrerès. Tot plegat 
fermament anclat al lloc on pertany, sense estridències, sinó plenament integrat al 
paisatge al qual es deu. 
 
La proposta fou ben acollida per la majoria dels 40 assistents a l’acte; acte que també 
va servir per debatre la mobilitat i aparcament dels vehicles al centre del poble. 
 
7) Espai lúdic “La Pollancreda” i accés a l’espai na tural “La Foradada” 

L’espai de “La Pollancreda ” a l’Esquirol, de camí cap a la Font de l’Escudella, al 
costat del pavelló, va deixar d’existir com a tal l’any 2004 quan es van començar les 
obres del pavelló municipal. 10 anys desprès l’Ajuntament vol recuperar “La 
Pollancreda” i transformar-la en un espai digne, acollidor i integrat en l’entorn i per a 
ús de tots: gent gran, escolars, visitants, etc. Es preveu una intervenció per reparar i 
ordenar l’espai; creant un escenari natural als murs de pedra existents, traslladant 
l’estació de bombeig, ordenant la xarxa de canonades disperses, confeccionant una 
àrea d’observació de la natura, ordenant les feixes amb vegetació respectuosa i 
adaptada a l’espai, retirant la runa amuntegada per crear una zona de descans, etc. 
Durant la primavera els veïns del municipi podrem disposar d’un nou racó que fins ara 
ha estat brut i desordenat. 

També, properament, es preveu una actuació per fer un itinerari circular des del 
centre del poble de Cantoni gròs fins a “La Foradada”  i millorar-ne l’accés i l’entorn. 
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L’equip de govern i tot el personal del consistori us desitgem que 
passeu unes bones festes de Nadal i un bon any 2015  ! 


