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AmpliAció del conveni Amb 
el depArtAment de SAlut

concurS de netejA per
elS edificiS públicS

cAlderA de biomASSA

reforç de lA SenyAlitzAció 
viAl i comerciAl

cArrer oSonAnou Acord de mAnteniment 
de l’enllumenAt públic

legAlitzAció delS quAdreS 
d’enllumenAt públic

01.
Sanitat i Salut Pública

02.
Obres i Serveis

L’Ajuntament de l’Esquirol va signar el desembre passat 
l’ampliació del conveni amb el Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya. L’objecte del qual es am-
pliar el suport amb els mitjans econòmics corresponents 
a l’atenció sanitària d’atenció primària.

El Departament de Salut augmentarà la prestació econòmica 
a l’Ajuntament per un import total de 19.407,29€ per les des-
peses corrents de funcionament i manteniment (electricitat, 
aigua, telèfon, calefacció, neteja, etc.) del consultori municipal 
de l’Esquirol i Cantonigròs.

L’equip de govern va presentar 
en el passat Ple del dia 17 de març 
l’aprovació  del Plec de Clàusules 
administratives i tècniques particu-
lars i convocatòria de licitació per a 
la contractació del servei de neteja 
dels edificis municipals. 

L’objectiu del qual es aconseguir un es-
talvi en el preu anual de la neteja. El Plec 
es va aprovar per unanimitat de tots els 
regidors presents.

La caldera de biomassa funciona 
correctament, segons el previst, a 
l’Escola El Cabrerès, a la l’Escola 
Bressol l’Esquirol i als vestuaris del 
camp de futbol, excepte al pavelló.

La causa es que en la 3era fase de les 
obres de construcció del pavelló mu-
nicipal, l’empresa contractada per a 
la direcció de l’obra va certificar i en 
conseqüència es van pagar les factures 
corresponents, entre d’altres, dels con-
ceptes previstos en el projecte: control 
central sistema calefacció, control de 
climatitzador, etc.

Aquests elements haurien de permetre, 
connectar la caldera de biomassa a les 
instal·lacions del pavelló i activar, con-
trolar i donar el servei òptim de calefac-
ció a tot el pavelló. Les comprovacions 
per part de l’actual arquitecte municipal 
constaten que aquests elements no hi 
són, i és per això que l’equip de govern 
està demanant explicacions i solucions 
a l’empresa instal·ladora sobre aquestes 
anomalies.

Durant l’hivern s’han fet diferents 
actuacions per millorar la senyalit-
zació vial als carrers de l’Esquirol 
i Cantonigròs que afecten a les en-
trades dels nuclis i a diferents zones 
d’aparcament.

En el mateix sentit i per fer mes visibles 
els establiments comercials (allotja-
ments, restauració i comerços de venta 
directe) per les persones que visiten el 
municipi, s’han actualitzat i renovat 
els cartells informatius comercials de 
Cantonigròs i col·locat de nous tan a 
Cantonigròs com a l’Esquirol.

Durant el passat mes de novembre es 
va construir un mur de contenció en 
l’últim tram del carrer Osona abans 
d’iniciar-se el call en direcció a Can 
Gall.

En la mateixa actuació es va endreçar 
l’espai i es van instal·lar unes tanques 
de fusta de protecció al damunt del mur. 
Aquesta obra, inclosa dins els pres-
supostos municipals del 2014 estava 
pendent de realitzar-se des de fa 12 
anys, quan l’Ajuntament va signar un 
convei amb els propietaris afectats on 
es fixava un termini màxim de dos any 
per a obrir el carrer Osona, es cons-
truiria el mur, i que es pagaria durant 
el temps d’ocupació dels horts ocupats 
una indemnització per la collita per-
duda.Aquesta acutació és el pas previ a 
l’obertura del carrer.

Es un criteri permanent el de 
l’equip de govern buscar el màxim 
de proximitat alhora de contractar 
serveis o productes necessaris pel 
municipi. Amb aquest objectiu s’ha 
aprovat el plec de condicions econò-
mico-administratives qua hauran 
de regir la nova contractació dels 
serveis de manteniment, conserva-
ció i reparació de les instal·lacions 
de l’enllumenat públic del nucli de 
l’Esquirol.

Aquest nou contracte menor de mante-
niment anirà càrrec dels veïns electri-
cistes residents al municipi. Fins ales-
hores el manteniment de l’enllumentat 
públic haurà estat dut a terme per 
l’empresa SECE, i tot i el bon servei 
que fins ara ha prestat al municipi, des 
del consistori es considera més oportú 
donar l’alternança a professionals del 
municipi.

La xarxa d’enllumenat públic del 
municipi es divideix en dos sectors: 
la xarxa del nucli de Cantonigròs i la 
xarxa dels nuclis de l’Esquirol i Sant 
Martí Sescorts.

L’enllumenat públic al nucli de Canto-
nigròs compte amb tots els quadres (6) 
de maniobra inspeccionats, verificats i 
legalitzats. Malauradament no passa el 
mateix amb la xarxa de l’Esquirol / Sant 
Martí Sescorts.

L’Ajuntment durant el 2014 va ordenar 
un estudi a l’empresa concessionària 
del manteniment (SECE) per conèi-
xer la situació de la xarxa i l’estat dels 
quadres de maniobra. El resultat fou 
devastador: cap dels quadres de manio-
bra de la xarxa, 9 a l’Esquirol i 1 a Sant 
Martí Sescorts, no estan inspeccionats 
ni legalitzats. Aquesta és una situació 
molt greu enfront el que pot significar 
qualsevol accident en la manipulació 
dels mateixos i en les responsabilitats 
que se’n poden derivar.

Un cop revisat l’estudi i amb la màxima 
celeritat per posar amb ordre la xarxa 
s’ha demanat una valoració econòmica 
per iniciar la correcció de les deficièn-
cies detectades, i legalitzar tots els qua-
dres de la instal·lació. La inversió total 
s’eleva a 113.000€, dels quals 70.000€ 
corresponen només al sector del barri 
del Padró. Actualment, algun dels 
quadres de maniobra ja s’estan repa-
rant amb urgència per evitar qualsevol 
ensurt als veïns i al consistori.
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SentènciA contrA l’AjuntAment per obreS del 
pAvelló: telefònicA

8A edició premi trebAll de recercA eScolA de múSicA: concert terverSionS-
interverSionS

cAlefAcció Al gimnàS de l’eScolAconveni ceSSió nou eSpAi d’eSbArjo

nou AccéS A l’eScolA el cAbrerèS

SentènciA del jutjAt SociAl número 3
de grAnollerS

03.
Processos judicials

04.
Educació

S’ha notificat a l’Ajuntament que en data 14 de febrer de 
2015 s’ha dictat la Sentència del Jutjat Contenciós-
Administratiu núm. 3 de Barcelona que estima la de-
manda interposada per la companyia Telefònica.

L’objecte de la denuncia és per unes excavacions durant la 
segona fase de construcció de les obres del Pavelló Muni-
cipal que van provocar el trencament i la inutilització de la 
línia telefònica en aquell sector. Els danys es van produir per 
l’empresa que realitzava les excavacions i aquesta tot i estar 
emplaçada no va comparèixer al judici. És a l’Ajuntament 
qui li correspon, respondre dels danys de manera objectiva i 
directa, tot i la reserva de poder exercir posterior accions de 
repetició contra l’empresa responsable.

La Sentència condemna de forma solidaria a l’Ajuntament i a 
Mussap (empresa aseguradora del consistori) a pagar a Telefò-
nica l’import de 2.736,60€, si bé estableix que condemna a la 
companyia asseguradora dins els límits de la seva pòlissa.

Contra la Sentència no hi cap recurs. 

L’Ajuntament de l’Esquirol ha obert la convocatòria de 
la vuitena edició del Premi al Millor Treball de Recerca 
de Batxillerat.

Aquest premi té com a objectiu potenciar l’interès dels 
alumnes de batxillerat per la investigació, i especial atenció a 
treballs, l’objectiu dels quals tingui relació amb el municipi i 
el seu entorn, sigui quin sigui l’àmbit disciplinari, i estimular, 
alhora, la recerca d’aquests estudiants en tots els àmbits de la 
nostra societat.

Aquesta és una convocatòria que està oberta als instituts de 
la comarca d’Osona. Fins a 25 instituts aproximadament. S’hi 
poden presentar els treballs de recerca de batxillerat corres-
ponents al curs 2014–2015.

El treball guanyador obtindrà un premi de 700€. Aquest 
compta amb la col·laboració de les empreses Patel, Feixas Au-
let i Mircar Construccions S.L. El termini màxim per entregar 
els treballs és el dia 17 d’abril de 2015, fins les 14h a les oficines 
de l’Ajuntament (Carrer Nou, 1 08511, L’Esquirol, telèfon 938 
568 000). Si s’envien per correu o missatgeria la data vàlida de 
lliurament serà la que consti a l’administració de correus o a 
l’empresa de missatgeria.

El lliurament del premi tindrà lloc a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament  el 27  de juny del 2015 i serà presidit per l’Alcalde 
o persona en qui delegui. Des del 2008, es van presentar uns 42 
treballs. El guanyador del 2014 va ser l’Estudi sobre els indi-
cadors de la qualitat de l’aigua de la riera de Les Gorgues i el 
torrent de la Parra” d’Enric Pàmies, de l’Institut Miquel Martí 
Pol de Roda de Ter.

El passat  dissabte 14 de març a les set de la tarda, el 
projecte inTERvencions de l’EMM El Faristol de Roda de 
Ter-L’Esquirol i l’EMM de Torelló va fer la seva segona 
actuació al Pavelló de l’Esquirol. 

Aimar Pérez Galí i el Col·lectiu Tanimbuca van ser els convi-
dats especials en aquest concert que donava  la benvinguda 
a la primavera. El segon dels tres concerts d’inTERvencions 
va tenir dues parts ben diferenciades: dansa contemporània i 
música afro-brasilera. Per a la primera part, l’alumnat i pro-
fessorat va composar especialment la música de l’obra Delta 
del ballarí, coreògraf i pedagog Aimar Pérez Galí.

A Delta participaren Aimar Pérez amb Carme Torrent i Clara 
Tena, acompanyats pels alumnes de Banda, Orquestra de 
Corda i Orquestra de Guitarres: prop d’uns 70 musics a dalt 
de l’escenari. Per a la segona part de l’espectacle, els cors de 
les escoles van compartir ritmes i cants afro-brasilers amb el 
Col·lectiu Tanimbuca.

Des del consistori volem donar especial èmfasi a la feina por-
tada a terme des de l’Escola de Música El Faristol. El fruit de 
tan delicada feina es recull i queda plasmada en els concerts 
que es preparen i viuen tan intensament i que fa que l’esperit 
musical continuï present i reforçat al nostre municipi.

Ho confirmem amb el gran ressò de les actuacions que es cele-
bren periòdicament i en el fet objectiu que durant aquest curs 
l’escola ha assolit el màxim nombre d’alumnes des de la seva 
creació. Una excel·lent noticia que cal tenir molt present i que 
ens ha de seguir valorant la cultura musical dels nens i nenes 
de tot el municipi.

L’Escola El Cabrerès disposa des del mes de febrer 
d’enguany de calefacció a l’aula de gimnàs.

Amb la instal·lació de la caldera de la biomassa s’ha pogut 
connectar un aparell d’aire que dona calor al gimnàs i així 
els alumnes i els professors poden gaudir de l’espai amb total 
confort.

S’ha signat un conveni d’ús del nou espai d’esbarjo entre
l’AMPA, l’Escola El Cabrerès i l’Ajuntament de l’ Esqui-
rol perquè els alumnes puguin gaudir de més espai de 
natura i joc.

Una vegada solucionades les filtracions d’aigua que entraven 
a l’espai de jocs i després de fressar i replantar gespa a la zona 
afectada de la piscina, els alumnes ja podran fer ús d’aquest 
nou espai, que fins ara estava cedit de forma no reglada.

L’ Ajuntament ha resolt la problemàtica  que durant 
anys ha preocupat a l’ AMPA EL Cabrerès (Associació 
de Mares i Pares ) i a l’Escola, realitzant les obres d’una 
nova plaça  davant de l’ Escola El Cabrerès, per a una 
major seguretat dels alumnes i la millora en la regulació 
de la circulació i estacionament dels cotxes, i autobús 
escolar. 

L’ Ajuntament va presentar dos projectes i en la reunió de l’ 
Assemblea Ordinària de l’AMPA és va escollir per majoria el 
projecte de fer la nova plaça eliminant la illeta que fins ara hi 
havia i convertint en sentit únic el Carrer del Puig en el seu 
tram des del Pavelló fins a l’Escola.

Els treballs s’han centrat en crear un nou espai, semi-enjardi-
nat,  amb un planter d’ arbres  i un espai per a què els alumnes  
puguin esbargir-se abans i desprès d’anar a l’escola. S’ha creat 
una zona exclusiva per a la parada de l’autobús i una altra 
per a deixar i recollir els nens i nenes que van a l’escola, per 
evitar així els ensurts que fins ara han preocupat a l’AMPA  i a 
l’Escola.

El pressupost de l’obra és de 28.500€, dels quals 25.000€ 
son aportats per la Diputació de Barcelona en una subvenció 
concedida a l’Ajuntament.

La següent actuació en aquest sector és millorar el ferm al 
carrer Jaume Pons amb un asfaltat, ja que, amb la nova orde-
nació del trànsit els veïns del carrer del Puig estaran obligats 
a entrar pel carrer Jaume Pons que actualment està amb 
paviment de terra. Per altre banda, l’Ajuntament ha adquirit 
uns aparcaments per patinets que en breu es col·locaran a 
l’exterior de l’escola al costat dels aparca bicicletes.

Tenint en compte la irregular situació contractual dels 
serveis tècnics de l’Ajuntament durant anys, el consisto-
ri, segons unes valoracions legals, va arribar a un acord 
d’indemnització econòmica pel seu acomiadament amb 
l’ex arquitecte municipal R.R. En el cas de l’ex aparella-
dor municipal J.P. i amb les mateixes valoracions legals 
estimades, aquest, no va acceptar la indemnització 
econòmica proposada per l’Ajuntament per un valor de 
35.070,52€, i el 8 de novembre de 2013 va presentar una 
demanda per acomiadament improcedent i per “mob-
bing” contra l’Ajuntament.

Després del judici celebrat el mes de gener del 2015, la sen-
tència per una part estima la demanda per acomiadament 
improcedent condemnant a l’Ajuntament a pagar 34.560,75€, 
i desestima plenament la demanda per “mobbing”.

La sentència condemna també a pagar l’Ajuntament els salaris 
impagats durant la primera part de la legislatura dels mesos 
de juliol de l’any 2011, 2012 i 2013 amb uns interessos de de-
mora del 10%.
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preSSupoSt municipAl 2015 preSSupoStoS pArticipAtiuS SoreA

AprovAció ordenAnceS 
municipAlS 2015

05.
Hisenda

En el Ple Ordinari del passat 17 de març es van aprovar 
inicialment, els pressupostos del municipi, amb 6 vots a 
favor d’ AUD (3), ERC (1) i CIU (2), i 4 vots en contra, dels 
regidors de CiP (3) i CIU(1). 

Tal com es va informar en Altaveus anteriors a aquest 
butlletí, durant el mes de febrer de 2015, els veïns de tot 
el municipi, a través de l’enquesta facilitada pel consis-
tori, van poder opinar sobre el destí de 50.000€ previs-
tos en els Pressupostos Municipals 2015.

Aquest import es repartirà de la següent manera i proporcio-
nalment als nuclis del nostre municipi tenint en compte la 
recaptació i el nombre d’habitants de cadascun d’ells:

L’Esquirol: 
34.000€

Cantonigròs i Sant Julià de Cabrera:
11.000€

Sant Martí Sescorts:
5.000€

Una part del pressupost anirà destinat a inversions, diners 
que es destinen per una cosa que perdurarà en el temps: cons-
truccions, arranjaments de carrers, senyalitzacions, mobiliari 
urbà, etc. 

I l’altre part, destinats a despeses ordinàries: van dirigides a 
activitats i actes que es poden fer pel municipi, són més con-
cretes i puntuals: espectacles, cursos, xerrades informatives, 
etc.

Les actuacions en inversions i en despeses ordinàries es realitza-
ran fins a esgotar el pressupost previst. El conjunt dels resultats 
els podeu trobar a la pàgina web municipal.

S’ha fet realitat el compromís adquirit per AUD a l’inici 
de la legislatura de negociar la tarifa del preu pel sub-
ministrament d’aigua potable. Durant l’estiu, SOREA 
va presentar un augment de l’1,6% de la tarifa, proposta 
que l’equip de govern (AUD-ERC) va rebutjar.

També es va rebutjar una segona proposta per l’augment de 
l’1,3% i finalment l’equip de govern, d’acord amb SOREA, va 
presentar al Ple Municipal del dia 30 de desembre un augment 
del 0’6%. L’any 2006 es va signar el conveni amb SOREA de 
la concessió pel subministrament de l’aigua potable a tot el 
municipi. 

Desde aquell any i fins el 2013 totes les propostes de modifi-
cació tarifària formuldes per SOREA havien estat acceptades 
per tots els equips de govern, fins i tot, augments del 21%. 
La proposta en el Ple Municipal fou aprovada per 8 regidors 
(AUD, ERC i CIU). Els 3 regidors de CiP es van abstenir en la 
votació.

L’equip de govern AUD-ERC va presentar en el Ple Mu-
nicipal del 18 de novembre l’aprovació provisional de les 
ordenances fiscals per l’any 2015. 

L’equip de govern va proposar la disminució de l’IBI (Impost 
sobre Bens Immobles), la incorporació d’una bonificació en la 
taxa d’escombraries del 10% per a les empreses que realitzin i 
certifiquin el compostatge dels residus que elaboren, una bo-
nificació pels vehicles menys contaminants i la congelació de 
tota la resta de les taxes i impostos municipals per l’any 2015. 
La proposta fou aprovada per unanimitat.

Recordem a tots els veïns que vulguin accedir a qualsevol 
bonificació dels impostos o taxes municipals s’han d’adreçar a 
les oficines del consistori.

INGRESSOS
———————————————————————————————————————————
Impostos directes   1.110.500€
Impostos indirectes   29.000€
Taxes i altres ingressos   743.560€
Transferències corrents   567.160€
Ingressos patrimonials   12.170€
Alienació d’inversions reals  10€
Transferències de capital  487.369€
Actius financers    0€
Passius financers   0€
———————————————————————————————————————————
TOTAL     2.949.769€

PLA D’INVERSIONS
2015
——————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————— ——
Ca La Salut
Accés Cabrera i Pla Aiats
Accés Escola El Cabrerès
Obres PA3 Cantonigròs
Espai “La Pollancreda”
Camins, “La Foradada”…
Rehabilitació Ponts 
Espai Entitats
——————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————— ——
TOTAL

Pressupost

825.000€
34.223€
25.000€
200.000€
25.000€
31.200€
55.000€
40.000€

1.235.433€

CE/QU
 

—
—
—
180.000€
—
—
—
—

180.000€

Generalitat

318.500€
24.053€
—
—
—
—
—
—
 
342.553€

DIBA/
FEDER

— 
—
23.546€
—
20.000€
29.569€
52.340€
19.361€

144.816€

Aprof. 
Urbà

162.000€
—
—
—
—
— 
—
—

162.000€ 

Recursos
Propis

344.500€
10.309€
1.454€
20.000€
5.000€
1.631€ 
2.660€ 
20.639€

406.203€

DESPESES
———————————————————————————————————————————
Despeses de personal   523.206€
Despeses corrents en béns i serveis 907.900€
Despeses financeres   5.500€
Transferències corrents   166.680€
Inversions reals    1.235.433€
Transferències de capital   6.200€
Actius financers    0€
Passius financers   104.850€

———————————————————————————————————————————
TOTAL     2.949.769€
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novA pàginA web municipAl enqueSteS municipAlS denuncieS contrA elS Abo-
cAmentS de runeS i trAStoS

projecteS del clAveguerAm 
municipAl

ceSSió d’hortS urbAnS A 
cAntonigròS

06.
Comunicació

07.
Medi ambient

Estem treballant en el contingut 
i el format de la nova pàgina web 
municipal. La web municipal ac-
tual té més de 10 anys i ha arribat 
el moment, vist que des d’aleshores 
no s’ha actualitzat mai el format, de 
crear-ne una completament nova.

La nova web, ha de ser el màxim de 
transparent en relació a les actuacions 
del consistori, posarà en relleu el calen-
dari d’activitats esportives, socials i cul-
turals de tot el municipi, el valor de les 
seves entitats i associacions, l’activitat 
comercial i turística que es pot trobar 
el visitant quan trepitgi el municipi, els 
nuclis del municipi i la seva identitat, 
etc. 

L’Ajuntament, en el seu afany con-
tinu de conèixer i poder resoldre 
de primera mà les inquietuds dels 
veïns, ha elaborat durant els últims 
mesos diferents enquestes:

Enquesta a les entitats i associacions 
per tal de conèixer: la periodicitat de les 
seves activitats i la necessitat d’espais 
municipals. Els resultats es van tras-
lladar per optimitzar la construcció 
del Local d’Entitats a la Plaça Nova i 
distribuir-hi els espais per a 10 entitats 
segons les seves necessitats.

Enquesta als propietaris d’empreses i 
solars a zona del polígon industrial 
no urbanitzat de l’Esquirol. Aquesta 
enquesta ha permès copsar l’opinió 
generalitzada que la urbanització i lega-
lització del polígon industrial és neces-
sària però mai en els termes i condicions 
que es va preveure fa uns anys sinó que 
s’ha de fer un nou projecte per reduir al 
màxim el cost de la seva urbanització.

Enquesta als veïns de Cantonigròs 
per conèixer els problemes de mobili-
tat existents i opinar sobre possibles 
solucions. Aquesta enquesta va servir 
per evidenciar la problemàtica existent 
en la mobilitat dels vehicles a Cantoni-
gròs sobretot durant el cap de setmana 
i reflexionar sobre la idoneïtat de la 
creació d’aparcaments dins o fora del 
nucli antic, etc.

Es repeteixen els abocaments in-
discriminats de runes i trastos en 
indrets pròxims dels camins ru-
rals públics i privats del municipi, 
especialment els que estan apartats 
de les carreteres i propers a Roda de 
Ter i Manlleu.

És per això que l’Ajuntament 
amb col·laboració amb els Mossos 
d’Esquadra i els Agents Rurals han ini-
ciat diferents accions per evitar i perse-
guir aquests abocaments que malmeten 
el medi ambient del nostre municipi.

Igualment volem insistir des del con-
sistori que no està permès deixar als 
punts de recollida de deixalles qualsevol 
aparell, runa o trasto vell o en desús.

Una de les prioritats de l’equip de 
govern és millorar els serveis bàsics 
municipals. És per això que durant 
el 2014 es va contractar la  redacció 
dels projectes de clavegueram neces-
saris per resoldre la precarietat del 
servei, al barri del Padró i el Puig de 
l’Esquirol, a tot el poble de Cantoni-
gròs i a Sant Martí Sescorts.

El conveni signat amb el Consell Comar-
cal per a l’assessorament i redacció dels 
projectes és el primer pas per la futura 
construcció de la canalització del clave-
gueram i de les depuradores, imprescin-
dibles per tenir un òptim servei.

Durant el mes de febrer d’enguany 
l’Ajuntament va rebre el projecte del 
nucli de Sant Marti Sescorts i s’espera 
rebre aviat els projectes de més com-
plexitat de Cantonigròs i dels barris del 
Padró i El Puig de l’Esquirol.

L’equip de govern impulsa la cessió 
de terrenys municipals per fer-ne 
horts. La Junta de Govern ha  con-
cretat i aprovat l’acord del projecte 
d’horts urbans que consisteix en la 
cessió temporal, per 4 anys,  d’un te-
rreny municipal de Cantonigròs  per 
convertir-lo en espais de conreu.

Amb aquesta iniciativa, adreçada a 
totes  les persones empadronades en 
el nostre municipi,  es posa a l’abast 
de la població un terreny de més de 
300m2, distribuït en 5 parcel·les 
d’horta de 50m2  amb l’objectiu de 
promoure l ágricultura de proximitat, 
l’autoconsum i un sistema de conreu 
respectuós amb el medi ambient i 
l’entorn.

El període per fer les sol·licituds s’obrirà 
properament. Es realitzarà un sorteig 
entre les persones que ho sol·licitin  i 
les que no resultin adjudicatàries d’una 
parcel·la tot i haver estat admeses les se-
ves sol·licituds, passaran a formar part 
d’una única llista d’espera.

La voluntat de l’Ajuntament  passa per 
seguir incentivant aquesta pràctica i, 
quan la demanda creixi, poder estimular 
l’aparició de nous espais com aquests i 
estendre aquesta mateixa iniciativa als 
diferents nuclis del municipi.

SegonA edició pArc de 
nAdAl del collSAcAbrA

SegonA edició projecte de 
voluntAriAt jove

08.
Joventut

La bona acollida que va tenir la 
primera edició del Parc de Nadal 
del Collsacabra, amb un miler de 
visitants l’any 2014, va empenyer de 
nou l’Ajuntament a organitzar-ne 
una segona edició encara amb més 
activitats i ampliant l’horari.

La 2a edició del Parc de Nadal del 
Collsacabra va permetre de nou a les fa-
mílies dels pobles del Collsacabra que ho 
desitgessin visitar aquests espais durant 
els dies de Nadal.

El proper mes de juliol es durà a 
terme la segona edició del Camp de 
Treball Voluntariat Jove l’Esquirol. 
Aquesta iniciativa de les regidories 
de Joventut, Serveis Socials i, Obres 
i Serveis, ofereix un Camp de Treball 
dirigit a joves de 13 a 20 anys.

Els joves participants partint de 
l’aprententage i servei, rebran formació 
sobre voluntariat i formació bàsica, 
alhora que realitzaran un servei al 
municipi que consisteix en una actuació 
de voluntariat ambiental i accions de 
voluntariat social. 

Les famílies interessades podràn rea-
litzar les inscripcions de les 20 places a 
l’Ajuntament i El Punt Jove del 02 al 20 
de juny. Els joves participants rebran a 
canvi una bonificació i una beca en lli-
bres i material escolar pel curs següent. 
Esperem que de nou aquesta iniciativa 
sigui útil per tal de conciliar la vida labo-
ral i l’atenció als vostres fills/es.   
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eSpAi d’entitAtS eSpAi SociAl cAntonigròS obligAcionS fiScAlS de leS 
entitAtS

reunió Amb entitAtS i ASSociAcionS
municipAlS

09.
Entitats

El dissabte, dia 21 de març, va que-
dar inaugurat el nou edifici públic 
que acollirà la seu social de fins a 10 
entitats del municipi.

La jornada de portes obertes del dia de 
la inauguració va servir perquè tots els 
veïns que es van acostar a la plaça nova 
poguessin veure el nou equipament. 
La planta baixa de l’edifici servirà per 
acollir tot tipus d’activitats: xerrades, 
exposicions, concerts de petit format, 
etc.

L’Ajuntament va convocar al desembre, als veïns de 
Cantonigròs i als grups polítics del municipi a la pre-
sentació de l’avantprojecte del local social de Canto-
nigròs, 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 au-
tònom: 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 re-
conegut 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.

El projecte, inclòs en les despeses ordinaires del pressupost 
municipal de l’any 2014, fou ben acollit per la majoria dels 40 
assistents a l’acte.

Per aclarir els dubtes sobre la nova llei d’entitats que fa 
témer el futur immediat de totes elles, l’Ajuntament ha 
impulsat una xerrada informativa, celebrada el dia 27 
de març a l’Espai d’Entitats amb experts en fundacions 
i entitats perquè ens desvetllessín els entrebancs que 
aquesta nova llei aprovada per l’Estat pot portar al dia a 
dia de la gestió de les entitats i associacions.

En la convocatòria anual que fa l’Ajuntament per conèi-
xer la situació de les entitats del municipi, el passat dia 
12 de desembre es van reunir amb l’equip de govern fins 
a 20 entitats al Punt Jove de l’Esquirol.

Aquestes van fer memòria de les activitats dutes a terme du-
rant l’any 2014 i van exposar les noves propostes per el 2015.
La majoria de les entitats continuen impulsant amb èxit des 
del voluntariat i l’associacionisme un gran ventall d’actes molt 
concorreguts.

L’Ajuntament va comunicar que la subvenció que reven les 
entitats tindrà un augment del 5% per aquest any 2015.

A partir d’ara, aquestes son les entitats que
ocuparan aquest nou espai:

· Comissió de Festes del Carrer del Pont
· L’Esquirol Puntaire
· Amics de la Festa de Santa Maria de Corcó-L’Esquirol (Geganters)
· Comissió de Festes de l’Esquirol
· Penya Barcelonista “El Cabrerès”
· Societat de Caçadors de Santa Maria de Corcó
· Societat de Pescadors de Santa Maria de Corcó-L’Esquirol
· Associació de veïns Pla Alzinar (Barri El Padró)
· Associació Cultural per la festa de St.Antoni Abad de l’Esquirol (Tonis)
· Centre Excursionista Esquirol
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creu rojA bAnc d’AlimentS AdquiSició d’un eScenAri

cAntAtA 1714

collSAcAbrA creix. cicle 
AnuAl culturAl

itinerAri SumAnt
cApAcitAtS–circuit incluSiu

10.
Benestar Social

11.
Cultura

Us traslladem l’agraïment que ha arribat a l’Ajuntament, 
en nom de Creu Roja Osona, el Rebost Solidari de Vic, 
l’Ajuntament de Vic i Càritas Arxiprestal, a la desinte-
ressada col·laboració de tots els veïns del municipi pels 
aliments recollits durant l’última campanya.

El total d’aliments recollits al municipi ha estat de 234,50kg 
que s’han distribuït a famílies beneficiàries del Banc 
d’Aliments.

De forma compartida l’Ajuntament, l’Esquirol de festa 
i l’Associació de Veïns de Cantonigròs han adquirit en 
propietat un escenari de 60m2 per a la seva utilització 
en els múltiples actes que es celebren ambdós pobles.

Amb aquesta inversió el municipi s’estalviarà el lloguer i el 
transport d’aquesta infraestructura, al voltant de 5.000€ 
anuals.

L’Ajuntament i la Coral Loreley han programat pel pro-
per 24 de juny al Pavelló Municipal de l’Esquirol
“La Cantata 1714-2014, 300 cents anys vencent”.

Aquest és un concert que s’emmarca en els actes de comme-
moració del Tricentenari a Catalunya, impulsat per la Federa-
ció dels Cors Clavé. És una Cantata, obra de Josep Rosinach, 
integrada per 7 cançons és un viatge històrico-emocional 
que té com a punt de partida la consciència i el record de la 
història del nostre país a partir dels inicis del segle XVIII i fins 
a l’actualitat. 

A sobre l’escenari, els cors amb prop d’un centenar de veus, 
a les que s’hi afegeix el recitat de cinc rapsodes de diferents 
edats marquen aquesta evolució històrica. La música és una 
peça senzilla, i l’essència de la cantata és que l’autor l’ha fet des 
del poble, per al poble, i que l’interpreti el poble. Les dues pri-
meres peces marquen la solemnitat, per seguir amb la tristesa 
i continuar amb l’alegria i l’esperança com a part final.

La Cantata, continuarà la seva gira per molts municipis 
catalans i en cada lloc la interpretaran els cors de la població, 
i el cicle finalitzarà amb un acte a la ciutat de Barcelona on 
s’hi aplegaran totes les persones que, en un municipi o altres, 
l’hagin interpretat, és a dir, uns 2.000 o 2.500 persones.

El dia 21 de març dins la jornada de portes obertes de l’Espai d’Entitats, 
l’Ajuntament va presentar el cicle anual cultural: Collsacabra Creix.

Arrel de l’intercanvi d’impressions, durant aquest any, entre el consistori i diferents 
veïns, associacions i col·lectius del municipi, han sorgit dues iniciatives per cohesio-
nar i difondre el màxim d’activitats en l’àmbit sociocultural del Collsacabra:
“Un cop al mes” i “Collsacabra Creix”.

Collsacabra Creix ha nascut amb la intenció d’aglutinar i construir una oferta cultu-
ral permanent en tots els nuclis de població del municipi: L’Esquirol, Cantonigròs, 
Sant Martí Sescorts i Sant Julià de Cabrera.

El cicle és un conjunt d’activitats plurals  que diversifica els  eixos d’actuació amb la 
intenció  de repercutir a  tot el municipi i arribar  als  interessos del màxim de pobla-
ció. Aquest cicle convida a tots els veïns, artistes locals i de fora a participar-hi.
Aquests són els dos eixos a desenvolupar durant el cicle anual:

Creixent Pam a Pam
Es tracte de dedicar cada  trimestre a una temàtica  o disciplina  cultural diferent. 
Aquest any 2015, a la dansa i circ, la música, i la imatge. Cada mes hi haurà una ac-
tivitat. Tot i que són i estan pensades per que en pugui gaudir tothom, se segueix la 
següent pauta alhora de desenvolupar-les: 

· Una pels més s-avis
· Una per a públic familiar
· Una per a esperits joves

Les activitats es duran a terme als diferents pobles del municipi o en llocs privile-
giats del seu entorn, intentant sempre que aquestes siguin el màxim d’accessibles 
per a tothom. L’oferta sociocultural del cicle inclourà cada trimestre un curs-taller, 
que donarà una aportació extra als més interessats en la temàtica.

Creixement Continuo
Cicle d’exposicions durant els trimestres del Cicle Anual Cultural  “Collsacabra 
Creix” de diferents disciplines d’artistes (fotografia, pintura, art plàstica, escul-
tura...) vinculades o no al territori, donant “veu” a joves i poc coneguts artistes del 
municipi o gaudint de consagrats artistes locals o també de fora.

La “cirereta” del cicle Collsacabra Creix és la convocatòria d’un premi anual dedicat 
a una disciplina artística diferent cada any: per el 2015 aquest premi es gesta envers 
la fotografia, creada a l’entorn i en els diferents racons de la riera de la Gorga.

Aquesta és la proposta per enguany: proposta que ha d’anar creixent , que l’hem de fer 
créixer entre tots! El calendari previst pel 2015 del Collsacabra Creix el podeu consul-
tar a la web municipal.

L’Ajuntament de l’Esquirol amb col·laboració amb la 
Fundació Itinerarium pretén millorar la qualitat de vida 
de les persones amb dificultats mitjançant el projecte 
BOX21. 

El projecte, amb la creació d’un circuit inclusiu al voltant de 
l’Esquirol vol sensibilitzar sobre les capacitats de les perso-
nes  amb necessitats especials. El circuit ha de ser un espai 
accessible per a tothom per a la pràctica de l’esport i a prop 
de la natura. El circuit, pensat per ser el màxim d’inclusiu ha 
estat co-dissenyat per l’expert de muntanya Eduard Jornet 
i el propi Ajuntament. Aquest és un recorregut adaptat a 
tots els col·lectius: persones cegues, persones sordes, perso-
nes amb dificultats de mobilitat, persones amb dificultats 
intel·lectuals, persones amb dificultats mentals, gent gran, tu-
risme familiar, tots/totes. L’itinerari projectat s’engloba dins 
la xarxa de recorreguts anomenats “Circuits Inclusius Su-
mant Capacitats”, alguns dels quals s’estan gestant a Noruega, 
l’Argentina, València i a diferents localitats de Catalunya. 
L’objectiu doncs és crear un itinerari inclusiu senyalitzat per-
manent al municipi, a prop de la natura, per defensar l’esport 
a l’aire lliure i amb paisatges inspiradors. Amb certa dificultat, 
per promoure l’esperit de superació entre els participants, i 
amb bones vistes, perquè el participant gaudeixi del municipi, 
dels seus racons i de la seva riquesa històrica-patrimonial.
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ordenAció de l’AccéS delS viSitAntS A lA 
SerrA de cAbrerA 

lA pollAncredA i lA forAdAdA piScinA cobertA | cAntonigròS

12.
Espais i Equipaments Públics

L’Ajuntament ha elaborat una projecte d’actuació que 
incideix en el veïnat de Sant Julià de Cabrera format per 
masies aïllades, agrupades al voltant del que va ser la 
seva parròquia: l’església de Sant Julià de Cabrera i del 
Prat de Sant Julià.

Des d’aquí s’accedeix a la serra de Cabrera, un punt d’accés 
que ha generat una problemàtica d’ús de l’espai que es pretén 
solucionar amb l’actuació. Amb aquest projecte d’ordenació 
s’adequa l’àrea d’accés a Cabrera i el Pla d’Aiats amb harmo-
nia amb l’entorn. Els objectius específics son: adequar una 
àrea d’aparcament i punt d’informació, posar en valor l’espai 
natural protegit de la zona (PEIN), agrupar, ordenar i unificar 
la senyalització per millorar el nivell d’informació, augmen-
tar la conscienciació sobre el medi ambient, fomentar la 
reflexió sobre l’espai tot despertant la curiositat dels visitants, 
divulgar altres valors patrimonials de la zona (ermita, camins 
històrics, tradicions…), involucrar i regular els fluxos dels 
visitants, etc.

Per aquesta actuació necessària per el territori es va concedir 
un ajut de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat 
de la Generalitat de Catalunya per un import de 24.052,80€ 
amb la que es finança part del pressupost d’execució que es de 
33.000€.

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 després 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, 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 itine-
rari circular des del centre del poble de Cantonigròs fins a “La 
Foradada” i millorar-ne l’accés i l’entorn.

El municipi disposa a Cantonigròs, d’una piscina pri-
vada coberta i climatitzada cedida per a ús públic. Una 
vegada l’Ajuntament va sol·licitar i rebre els informes 
preceptius favorables del Departament d’Esports de 
la Diputació de Barcelona, va valorar la sostenibilitat 
econòmica, i va obrir un període de preinscripció per a 
la realització de les activitats aquàtiques dirigides amb 
monitor.

Els cursos, programats de forma trimestral, han començat 
aquest mes de març amb mes de 60 participants. Les activi-
tats aquàtiques programades van adreçades a tots els veïns i 
engloba tot un seguit de cursos amb l’objectiu de relacionar-
se, fomentar una activitat saludable i millorar les qualitats 
físiques bàsiques. 

Aquests son els cursos programats:

· Estimulació aquàtica per a nadons (de 3 mesos fins a 3 anys).
· Inici a la natació per a nens/es de 3 a 5 anys.
· Natació per a nens/es dels 6 als 8 anys.
· Aiguagim. Gimnàstica a l’aigua per a totes les edats.
· Gimnàstica a l’aigua per a gent gran.
· Activitats terapèutiques a l’aigua per a la 3a edat. Exercicis 
pausats i suaus de l’aigua que ajuden a millorar la mobilitat i 
l’estat d’ànim.

Per a mès informació o per inscriure’s us podeu dirigir a les ofici-
nes municipals i/o bé al telèfon 93 856 80 00

edifici cA lA SAlut | SAnt 
mArtí SeScortS

13.
Urbanisme

En la sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament del 
passat dia 17 de març es va aprovar el Plec de Clàusules 
administratives particulars i convocatòria de licitació 
per a la contractació de les obres incloses en el projecte  
executiu de les obres d’enderroc d’edifici existent i de 
construcció de l’edifici polivalent a Sant Martí Sescorts.
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