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01.
Eleccions 2015
RESULTATS DE LES ELECCIONS
MUNICIPALS A L’ESQUIROL
Candidatura

Mesa A
(l’Esquirol)

Mesa B
(l’Esquirol)

Mesa C
Mesa D
(Sant Martí) (Cantonigròs)

Total

AUD-ERC

272

266

47

93

678

CIU

95

110

40

93

338

CARTIPÀS MUNICIPAL

HORARIS D’ATENCIÓ ALS VEÏNS

Dels resultats electorals de les eleccions municipals del
24 de maig d’enguany es despren la següent composició
de càrrecs electes al consistori: 8 regidors per AUDERC, 3 regidors per CIU. Al Ple extraordinari del 29 de
juny es va aprovar el cartipàs municipal de la legislatura
2015-2019. Desprès de la renuncia al càrrec, abans de la
pressa de possessió, del sr.Toni Roquer (cap de llista de
CIU) i del sr. Ramon Febrer (núm.2 de la llista de CIU) el
cartipàs queda de la següent manera:

Oficines Municipals

Alcalde, Sr. Àlex Montanyà (AUD-ERC) Urbanisme i
Habitatge, Obres i Serveis, i Governació.
1er Tinent d’Alcalde, Sr. Joan Callejón (AUD-ERC) Regidor de
Promoció Economica i Turisme, Esports i Joventut.
2on Tinent d’Alcalde, Sr. Ventura Bagaria (AUD-ERC)
Regidor de Sanitat, Camins Rurals, i Sant Martí Sescorts.
Sra. Alba Molas (AUD-ERC) Regidora de Benestar Social ,
Gent Gran, i Educació.
Sra. Marta Puigdesens (AUD-ERC) Regidora de Pagesia i
Medi Ambient.
Sr. Ignasi Garolera (AUD-ERC) Regidor de Cultura, Hisenda,
i Escola de Música.
Sr. Ferran Martínez (AUD-ERC) Regidor de Comunicació.
Sr. Joan Pons (AUD-ERC) Regidor adjunt a l’Alcaldia.
Sra. Montse Triola (CIU) Regidora
Sr.Àlex Bansell (CIU) Regidor
Sr.Santi Corominas (CIU) Regidor

Dilluns - 8:00 h. a 18:30 h.
Dimarts - 8:00 h. a 15:00 h.
Dimecres - 8:00 h. a 15:00 h.
Dijous - 8:00 h. a 18:30 h.
Divendres - 8:00 h. a 15:00 h.
Alcalde
Dijous - 9:00 h. a 19:00 h. (visites concertades)
Regidors
Dilluns - 10:00 h. a 19:00 h. (visites concertades)
Divendres - 9:00 h. a 13:00 h. (visites concertades)
Arquitecte Municipal
Dijous - 16:00 h. a 19:00 h. (visites concertades)
Grup de Convergència i Unió (CIU)
Dijous - 19:00 h. a 20:00 h.
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02.
Sanitat i
Salut Pública

03.
Benestar
Social

HORARIS CENTRE D’ATENCIÓ
PRIMARIA

FESTA DE L’ASSOCIACIÓ CASAL
DEL JUBILAT DE L’ESQUIROL

BEQUES MENJADOR DE LA LLAR
D’INFANTS I BEQUES ESPORTIVES

Us
comuniquem
els
horaris
d’obertura del CAP de l’Esquirol
durant el mes d’agost, que s’han
aconseguit ampliar respecte l’any
passat. Son els habituals, excepte:

El passat 28 de juny l’Associació
Casal del Jubilat, va celebrar la
seva festa anual, amb la celebració
de la missa amb la col·laboració de
la Coral Parroquial i el dinar amb
l’ assistència de més de 70 socis, a
l’Hostal Collsacabra.

Un any més s’atorgaran beques
menjador per a la Llar d’Infants i
beques esportives

Dilluns dia 10 - tarda tancat
Dilluns dia 17 - tarda tancat
Dijous dia 20 - tarda tancat
Dilluns dia 24 - tarda tancat

SERVEI TÈCNIC DE SALUT
PÚBLICA , I MEDI AMBIENT
La sra. Isabel Carceller que ha estat
prestant els seus serveis durant els
últims anys al consistori en matèria
de salut pública (sanitat ambiental,
promoció de la salut, seguretat
alimentària, informes sanitaris...)
i medi ambient (residus, coordinació
de plans d’autoprotecció municipals,
enllumenat públic...), va deixar de
treballar a l’Ajuntament el passat
mes de juny.

Durant l’acte és va celebrar l’ aniversari
de:
Ricard Carbasa Barceló
Carme Costa Rifà
Miquel Banús Puigvila
Joan Danés Arenas
Josep Espuña Feixas
Teresa Garolera Mercade
Júlia Ramisa Casellas
Alfons Roquer Sansalvador
Assumpció Serrallonga Garolera.

El passat 28 de juny el Ple de l’Ajuntament
va aprovar les bases reguladores de
la convocatòria de concurs públic
per seleccionar l’alumnat que es pot
incloure al programa de suport al servei
de menjador de la llar d’infants i a les
beques esportives.
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04.
Educació
ESCOLA EL CABRERÈS

AMPA EL CABRERÈS

El passat mes de juny es van realitzar les obres de
condicionament de l’espai annex al gimnàs de l’escola
perquè aquesta disposi d’un nou teatre adequat a les
seves necessitats. El nou espai per el teatre de l’escola es
preveu inaugurar el curs vinent.

El dia 12 de Juny, l’ AMPA El Cabrerès va celebrar
la festa de final de curs, 2014/2015, a la Font de
l’Escudella, amb la participació dels pares i nens, on van
gaudir d’una tarda d’esbarjo, amb jocs, música, berenar
i com a final de festa una costellada al capvespre.

Durant el curs escolar 2014/2015 l’equip de mestres i l’AMPA
han vist realitzades les seves demandes que des de fa temps
reclamaven al consitori per millorar l’entorn educatiu de tots
els que directament o indirectament participen en l’educació
dels nens i nenes de l’escola:

8A EDICIÓ PREMI TREBALL DE
RECERCA

·Calefacció al gimnàs
·Ampliació i millora de la seguretat dels accesos a l’escola
(vorera, aparcament, etc.)
·Signatura del conveni entre l’AMPA, l’Escola El Cabrerès
i l’Ajuntament per a l’ús del nou pati d’herba ampliat de les
piscines.
·Nou teatre
·Sistema d’alarmes de seguretat

FESTA DELS PARES I MARES DE LA
LLAR D’INFANTS
El dia 17 de Juliol, les mares i pares de la Llar d’Infants
van celebrar la festa fi de curs, pels infants de la classe
els “Ratolins” de P2, que el curs 2015/2016 es traslladen
a l’ Escola El Cabrerès per començar P3. Van felicitar
a l’ Olga, la Mercè, l’ Asún i Jurema per la seva tasca
educadora amb els seus fills.
Aida,Alba, Alícia, Arnau, Biel, Bruna, Gil, Guiu, Jordina, Martí
i Naïs.

Martí Catalan i Franquesa, guanyador del 8è Premi al
Millor Treball de Recerca de Batxillerat Ajuntament de
L’Esquirol.
A la convocatòria d’enguany s’han presentat un total d’onze
treballs de recerca de batxillerat, el guanyador del qual va ser el
jove, Martí Catalan Franquesa amb el seu treball, Anàlisi d’un
estudi dendroclimàtic, de l’Institut Jaume Callís de Vic. La
resta de participants van obtenir un diploma de participació i
un llibre signat per l’alcalde del municipi, Àlex Montanyà.
Aquest és un premi que 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 de la recerca,
i estimular, alhora, la recerca d’aquests estudiants en tots
els àmbits de la nostra societat. A la convocatòria s’hi podien
presentar els treballs de recerca de batxillerat corresponents
al curs 2014 – 2015, tant de la comarca d’Osona, com de la
Garrotxa, el Ripollès o la Selva.

Agost de 2015

05.
Joventut
SEGONA EDICIÓ PROJECTE DE VOLUNTARIAT JOVE

CASALS D’ESTIU

El passat mes de juliol es va dur 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.

Un cop acabat el curs escolar i durant el passat mes
de juliol, aquestes han estat les activitats d’esbarjo
programades per a tots aquells joves del municipi: el Casal
d’Estiu de Cantonigròs organitzat per l’Ajuntament amb
25 inscrits, el Casal d’Estiu de l’Esquirol organitzat per
Anigami amb 58 inscrits i el Casal Esportiu a l’Esquirol
organitzat pel Club Bàsquet l’Esquirol amb 18 inscrits.

En total van participar activament en aquest projecte 20 joves
d’edats compreses entre 12 i 16 anys, dirigits per dos monitors.
L’objectiu principal d’aquest projecte és que els joves portin a
terme una tasca solidària i al mateix temps sigui un espai de
lleure.
En aquesta edició s’han dut a terme tres actuacions que són:
Adequació espai de la pollancreda, instal·lació de tanques i
passarel·les, suport a la llar d’infants de l’Esquirol, suport a les
activitats lúdiques de la Residència Casal de la Santa Creu per
a gent gran.
Com a contrapartida de les tasques desenvolupades, els joves
rebran una beca per comprar llibres i material escolar, una
activitat al centre d’oci Les Comes i a més rebran una carta de
recomanació de l’Ajuntament i un diploma.

06.
Esports
CURSOS DE NATACIÓ A LA
PISCINA DE CANTONIGRÒS
Durant aquesta passada primavera, l’Ajuntament
va iniciar els cursos de natació a la piscina coberta i
climatitzada de Cantonigròs. Una vegada finalitzats els
cursos es va entregar una enquesta de satisfacció als
gairebé 60 usuaris que hi van assisstir, per tal de valorar
la continuitat o no d’aquests.
Aquests són els resultats resumits per conceptes de l’enquesta
(0 = molt malament, 10 = molt bé):
Gestió i organització: 8,3
Instal·lacions: 8,2
Estat de l’aigua: 8,1
Monitors: 8,7
Per tant, es considera que davant la notable acceptació
dels cursos programats i de l’equilibri econòmic resultant,
l’Ajuntament donarà continuitat a partir de la segona quinzena
de setembre dels cursos de natació. Properament informarem
de l’horari dels cursos i del dia del seu inici.
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07.
Cultura

08.
Comunicació

COLLSACABRA CREIX

NOVA WEB MUNICIPAL

Continuen les activitats del cicle anual cultural presentat
el passat 21 de març.

L’Ajuntament ha estrenat nova pàgina web institucional,
www.lesquirol.cat . La nova web esdevé el principal canal
d’informació, de gestió i d’atenció a la ciutadania, per això
s’ha cregut convenient renovar-la passats més de 10 anys
desde la seva creació. Es tracta d’un portal de caracter
“responsive”, es a dir, que té la capacitat per adaptarse en format i resolució a qualsevol tipus de dispositius,
sigui l’ordinador, el mòbil o la “tablet”.

El cicle és un conjunt d’activitats culturals que diversifica
els eixos d’actuació amb la intenció de repercutir a tot el
municipi i arribar als interessos dels màxim de població:
petits, joves i grans. Aquest cicle convida a tots els veïns,
artistes locals i de fora a participar-hi, i complementa
tot aquell seguit d’actes culturals programats i oberts
a tothom que desde diferents col·lectius i persones del
municipi ens omplen els dies de l’any d’interessants i
riques propostes.
La majoria dels actes que han estat programats durant aquestes
primers mesos han tingut molt bona acceptació.
Aquesta es l’agenda prevista fins a finals d’any:
Agost: Concert familiar a Sant Julià de Cabrera (Aplec)
Setembre: Festival cultural sostenible (Cantonigròs)
Octubre: Concurs/Exposició fotogràfica a la natura (Riera de
la Gorga)
Novembre: Exposició Memòria històrica del Collsacabra
Desembre: Xerrada “Una imatge menteix mes que mil
paraules”

Aquesta és una eina en constant evolució i alguns dels apartats,
com la Seu Electrònica, la integració amb les xarxes socials o el
butlletí electrònic, estan en fase de proves i s’implementaran
en poques setmanes. Des del consistori us mantindrem
informats de les noves versions.
Si durant aquest període o en qualsevol moment els veïns
observeu anomalies, o detecteu mancances, estarem molt
agraïts de comptar amb la vostra col·laboració. Ens podeu fer
arribar els vostres comentaris mijançant el formulari que
trobareu al web.

XARXES SOCIALS
Paral·lelament a la creació de la nova web, l’Ajuntament
ha activat el seu perfil a les xarxes socials i més
concretament al “Facebook”, per tal d’informar
puntualment de les novetats, actes i esdeveniments que
tindran lloc al municipi, amb l’objectiu de tenir més
difusió, i generar més tràfic de visitants al nostre poble i
en les activitats que s’hi organitzen.
Aquesta novetat potencia i complementa els altres canals de
comunicació que tè en funcionament el consistori: la pàgina
web, el Butlletí Municipal i l’Altaveu Municipal.
Animem, doncs, a tots els veïns, entitats, comerços, i empreses
del municipi a seguir-nos al “Facebook” per poder interaccionar
socialment i compartir les noticies al voltant de les nombroses
activitats que s’organitzen tan a l’Esquirol, Cantonigròs, Sant
Martí Sescorts i Sant Julià de Cabrera.

Carmen sànchez&south Factory. (piscines) 19 de Juliol
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09.Obres i serveis

10.
Pagesia

SUBMINISTRAMENT DE GAS AL
MUNICIPI

ITV TRACTORS

Una de les principals preocupacions del nou equip
de govern municipal és millorar la xarxa de serveis
bàsics a tots els nuclis ( clavegueram, aigua potable,
subministrament elèctric, etc.) és per això que ja s’estan
acabant de definir els projectes del clavegueram i iniciant
altres gestions per millorar la resta de serveis.

El passat dia 7 de Juny, l’ajuntament de l’Esquirol va
cedir el camp de futbol municipal, per tal de facilitar la
inspecció tècnica de vehicles per a tots els agricultors i
ramaders del municipi que ho necessitessin.

Durant aquests dies s’han intensificat les converses amb
els responsables de les empreses gestores, per aconseguir el
desplegament de la xarxa pel subministrament del gas que
millora l’eficiència energètica a les llars i que també comporta
un estalvi econòmic en les necessitats bàsiques de cuina, aigua
calenta sanitària i calefacció.
La solució energètica que proposen, neta, fàcil d’instal·lar i
d’utilitzar, econòmica i respectuosa amb el medi ambient,
present ja en una desena de municipis d’Osona, és el gas propà
canalitzat des d’un centre d’emmagatzematge (dipòsit) situat
al municipi i a través d’una xarxa de distribució a habitatges,
comerços, industries i serveis.
Durant el mes d’octubre es preveu una xerrada informativa
per tots aquells veïns que vulguin conèixer aquesta proposta,
els seus avantatges i possibles inconvenients, i al mateix temps,
es repartirà un qüestionari a tota la població per mesurar la
viabilitat del projecte i la seva acceptació.

11.
Espais i Equipaments
Públics
LA POLLANCREDA
Ha finalitzat la primera fase de les obres de l’espai de la
Pollancreda, cal remarcar que la manca de pluja desde
que es va fer la sembra d’herba en tot l’espai no ha permès
tenir un mantell d’herba com estava previst. Durant la
tardor s’iniciarà la segona fase de les obres a l’espai que
inclou la col·locació d’elements per convertir-lo en un
espai mes acollidor i proper ( bancs de fusta, font, espai
de jocs, plantació d’arbres, etc.)
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12.
Promoció econòmica i
turisme
APARCAMENT DE SANT JULIÀ DE CABRERA

FIRA DE REMEIS I VIDA SALUDABLE

També ha finalitzat la primera fase de l’acondicionament
de l’aparcament de Sant Julià de Cabrera amb el
sanejament de l’espai, la construcció dels murs de pedra i
la col·locació de les tanques de fusta amb el filat.

Donem la benvinguda a una nova iniciativa local
impulsada a través de l’Associació Remeis del Collsacabra
que, amb la col·laboració de l’Associació de Veïns de
Cantonigròs i l’Ajuntament de l’Esquirol, entre d’altres,
va celebrar el passat 1 d’agost la 1a Fira de Remeis i Vida
Saludable a Cantonigròs.

La segona fase de l’obra consisteix en l’actualització i
incorporació de senyalització vertical per informar de
l’aparcament, de l’espai natural de la Serra de Cabrera i dels
camins que porten fins al Santuari de Cabrera.

La fira amb un programa extens de conferències, tallers i
activitats, està dedicada a la natura i als beneficis que d’ella en
traiem; plantes i productes amb els que fem teràpies naturals
per la cura de la nostra salut.
La fira va tenir un èxit notable i esperem que tingui un llarg
recorregut.
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13.
Urbanisme
CA LA SALUT

URBANITZACIÓ CARRER JAUME PONS

El Ple del passat dia 27 de juliol va aprovar declarar
vàlid el procés de licitació per a la construcció d’un
edifici polivalent a Sant Martí Sescorts, en el qual es van
presentar fins a 13 empreses. L’Ajuntament ha requerit
a l’empresa guanyadora del concurs, Construccions
Ramon Compte S.L. tota la resta de documentació per
iniciar les obres esmentades durant la tardor d’aquest
any. Les obres de construcció de Ca La Salut es preveuen
acabar en un termini màxim de 18 mesos.

Tenint en compte la nova ordenació vial del sector de
l’Escola El Cabrerès i el Pavelló (Carrer del Puig), es
preveu dur a terme durant el primer trimestre del 2016,
la urbanització del Carrer Jaume Pons. És per això, que
abans de finalitzar aquest any, es preveu haver recollit i
aprovat el projecte definitiu.

FÀBRICA DE PINSOS CASADESÚS
La fàbrica de pinsos Casadesús ubicada al centre del
poble de l’Esquirol ha iniciat el desballestament de les
seves instal·lacions.
A la vista de les ultimes actuacions judicials, la Junta de Govern
va acordar el passat 6 de juliol de 2015, requerir a l’empresa
Pinsos Casadesús SA, l’estricte compliment de la sentència
amb l’inici dels treballs de desballestament, que no es poden
allargar més enllà dels 9 mesos.
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14.
Hisenda
ESTAT DELS CREDITS DE L’AJUNTAMENT

Inici Objecte

Import

Deute Viu
31/12/2015

Durada

Index

Venciment

Diputació

2009 Carretera
quatre camins

139.619 €

41.886 €

10 anys

0,0%

Juny 2018

Diputació

2009 Esvoranc
C.St.Bartomeu

10.381 €

3.114 €

10 anys

0,0%

Juny 2018

Entitat
Sector públic

Pavello
150.000 €
90.000 €
10 anys
0,0%
Juny 2021
3a Fase
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
300.000 €
135.000 €
SUBTOTAL
Diputació

2012

Sector privat
Caixa Manleu

2006 Compra terrenys
Llar d’infants

300.506 €

131.101 €

15 anys

2,2%

Octubre 2021

Caixa Manlleu

2011

Pavelló
3a Fase

322.000 €

20.751 €

5 anys

4,7%

Novembre 2016

Banc Sabadell

2010

Vehicle escombra

69.813 €

5 anys

4,8%

Desembre 2015

Pavelló
137.707 €
80.329 €
9 anys
2,1%
Desembre 2020
3a Fase
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
830.026 €
232.181 €
SUBTOTAL
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TOTAL
1.130.026 €
367.181 €
Caixa Catalunya

2011

-€
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Espai del butlletí municipal
cedit als grups polítics
municipals
GRUP DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Benvolguts veïns i veïnes,
Des del Grup Municipal de Convergència i Unió de l’Esquirol, us informem que arran dels resultats de les passades eleccions
municipals del 24 de Maig de 2015, hem pres possessió com a regidors electes: Montse Triola, Àlex Bansell i Santi Corominas.
Tot i que no tenim responsabilitats de govern, per qualsevol dubte o suggeriment ens posem a la vostra disposició cada
Divendres de 16:00 a 20:00 (cita prèvia per telèfon o correu electrònic) a la sala de reunions de la 2a planta de l’edifici del
consistori.
Agraïm als 338 electors (30,70%) del nostre municipi que ens van donar el suport i la confiança. Creiem que des de l’oposició
hem de seguir treballant amb la voluntat de defensar els interessos de tots els ciutadans del municipi. Treballarem colze a colze
amb el nou equip de govern en aquells temes que creiem que són d’interès general i aplicarem una crítica constructiva en els
punts a on tinguem discrepàncies.
En el nostre full de ruta, hem inclòs la signatura conjunta de recolzament a l’Associació de Municipis per la Independència, fet
que apoiarem el dia 27 de Setembre fins a les últimes conseqüències.
En les properes edicions, us anirem informant de totes aquelles qüestions rellevants del nostre municipi.
Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos unes bones vacances d’estiu i una bona Festa Major 2015.
Montse, Àlex i Santi.
Dades de contacte:
Telèfon: 93 856 80 00
Email: cdcesquirol@gmail.com

RESPECTEM
ELS ESPAIS I
EQUIPAMENTS
PÚBLICS

