L’ALTAVEU MUNICIPAL
25 d’agost 2015
Ajuntament de L’Esquirol
1) Festa Major de Sant Julià de Cabrera
Dia: dissabte 29 d’agost
Hora: 18:30 h.
Lloc: prats de Sant Julià de Cabrera
L’Ajuntament vol recuperar la Festa Major de Sant Julià de Cabrera, un nucli amb masies
disperses al peu de la serra de Cabrera. Aquesta zona més aïllada del municipi, degut a la
despoblació viscuda, els seus veïns van deixar d’organitzar la seva festa major fa
aproximadament uns deu anys. Era una festa molt participada al voltant dels prats de
l'ermita de Sant Julià de Cabrera, amb sardanes, la celebració de la Missa, una rifa, etc.
Així doncs, l'Ajuntament mitjançant el Cicle Anual d’Activitats Culturals, Collsacabra Creix,
ha decidit impulsar i recuperar aquest aplec amb un espectacle musical familiar de Pep
López “Can Seixanta”, un berenar i una rifa d’un xai per a tots els veïns i per a tothom que
vulgui anar a passar una tarda de dissabte en un entorn i espai natural privilegiat com és
Sant Julià de Cabrera. De cara al proper any, es preveu recuperar íntegrament la
singularitat de la festa dominical.
2) Festa Major de l’Esquirol i Cantonigròs
Fa uns dies van concloure les festes majors de l’Esquirol i Cantonigròs i des del consistori
es vol felicitar a tots els veïns perquè amb tots ells s’han pogut viure unes festes majors
molt concorregudes i sense incidents. També volem destacar el treball voluntari de les
dues comissions de festes que han coordinat i organitzat la majoria d’actes i a tots aquells
altres veïns i col·lectius que han ajudat a les dues comissions organitzadores en tot allò
que han necessitat perquè les festes fossin el més engrescadores i participades
possibles.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volem conèixer quina és la vostra opinió de la Festa Major d’enguany.
1. Marca una “X" per a la resposta als conceptes següents: (1 molt malament - 10
molt bé)
L’Esquirol  - Cantonigròs 
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ENQUESTA: Festes majors de l’Esquirol i Cantonigròs
Per continuar vetllant perquè les nostres festes majors siguin el més properes a tots els
veïns us fem arribar aquesta breu enquesta. Així podrem considerar els vostres comentaris
i tenir-los en compte per a l’organització dels actes de les properes festes majors. Us
agrairem que ompliu, retalleu i entregueu a les oficines de l’Ajuntament aquesta enquesta
anònima que també podeu trobar en format digital a la pàgina web de l’Ajuntament:
www.lesquirol.cat
3) Rehabilitació del Pont del Molí de la Bertrana
El Pont i el Molí de la Bertrana són potser, les dues principals restes arqueològiques
situades a la feréstega riera de les Gorgues entre l’Esquirol i el salt d’aigua del Tornall, el
més recòndit i isolat del Collsacabra. L’antic pont que durant segles facilitava un pas més
còmode, va ser mig emportat aigües avall durant el memorable aiguat de 1940. La part que
en resta no serveix de res en prendre l’aigua un altre curs riera avall.
L’Ajuntament ha recollit l’estudi informatiu de la Diputació de Barcelona per a la
conservació i millora dels ponts municipals i durant la propera tardor-hivern executarà la
primera fase de les obres per a la rehabilitació del Pont del Molí de la Bertrana, amb un
pressupost aproximat de 50.000 euros que serà assumit íntegrament per la mateixa
Diputació de Barcelona.
4) Inici obertura de les inscripcions als cursos programats a la piscina climatitzada de
Cantonigròs
Tal i com es va informar en el Butlletí Municipal núm.13, vist la notable acceptació dels
cursos, l’Ajuntament dona continuïtat a la programació dels cursos de natació a la piscina
de Cantonigròs.
Les inscripcions pels cursos queden obertes a partir del 7 de setembre.
Us podeu informar dels cursos, horaris i tarifes dels mateixos a les oficines del consistori o
al telèfon 93 856 80 00.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Quines són les activitats que més us han agradat?

3. Quines són les activitats que menys us han agradat?
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4. Altres aspectes a comentar: (Què milloraríeu, noves activitats ...)
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