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Informatiu sobre actuacions i notícies municipals
Qualsevol suggeriment que ens vulgueu fer serà benvingut. Podeu adreçar-vos tant a l’equip de govern com als grups 
municipals deixant els vostres comentaris a la bústia de l’edifici de l’Ajuntament, lliurant-los al personal administratiu 
durant les hores d’oficina o bé escrivint-nos a través de la pestanya “Contacteu” de la pàgina web de l’Ajuntament 
http://www.lesquirol.cat o a l’adreça del carrer Nou núm. 1 de l’Esquirol. D’altra banda, qualsevol veí que vulgui rebre 
el butlletí per correu electrònic pot fer arribar la seva adreça electrònica a l’Ajuntament a través de la pàgina web 
municipal.

NOTÍCIES DESTACADES

Mobilitat de personal al servei  de 
l’administració de l’Ajuntament
Al desembre han causat baixa entre el personal de 
l’Ajuntament el senyor Àlex Tarroja, que exercia les 
funcions d’assessor jurídic i de secretari accidental, i el 
senyor Enric Vilaregut, enginyer municipal durant aquests 
últims anys.

El senyor Àlex Torroja va causar baixa el 22 de desembre, i 
fins al dia 10 de gener es va nomenar extraordinàriament 
i de forma accidental la funcionària Montse Carbasa. A 
partir del 10 de gener, i per mitjà d’un decret especial de 
nomenament, exerceix de secretari accidental, fins a la 
convocatòria de la plaça, el senyor Lluís Xandri, secretari 
a l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, on causarà baixa 
aquest mes de març.

D’altra banda, amb la finalitat de portar a terme la 
reorganització de personal acordada per l’equip de govern, 
pròximament es faran públiques les convocatòries de les 
següents places de personal al servei de l’Ajuntament: 
arquitecte municipal, aparellador tècnic municipal, 
enginyer municipal i  veterinari municipal.

Revisió del cadastre
Al butlletí del juliol passat s’informava de la revisió del 
cadastre per a l’any 2012. Les tasques avancen al ritme 
previst, i en aquest moment s’intenten aclarir algunes 
contradiccions que l’oficina del cadastre del Ministeri 
d’Economia del govern central ha detectat quan s’ha 
acarat el cadastre actual amb les fotografies aèries 
realitzades recentment, com ara superfícies de parcel.les 
que no quadren, i també respecte a finques o habitatges 

que no tenen definit qui n’és el propietari. És per aquest 
motiu que prop d’un centenar de persones propietàries 
heu rebut un requeriment de l’Ajuntament sol.licitant 
les escriptures o els plànols de les propietats afectades. 
Aquesta informació és enviada automàticament a l’oficina 
del cadastre perquè puguin aclarir els seus dubtes.

Si els dubtes no es poden resoldre en el transcurs dels 
15 dies següents per mitjà d’aquesta informació, des 
de l’oficina del cadastre faran una proposta inicial, i 
posteriorment només es podrà fer-hi modificacions o 
rectificar-ne possibles errors presentant-hi una reclamació 
formal. L’Ajuntament està actuant exclusivament com 
a pont o enllaç entre els propietaris i el cadastre.  Des 
de l’Ajuntament hem de recomanar que s’aporti la 
documentació sol.licitada, perquè només d’aquesta 
manera evitarem malentesos i dificultats en la gestió. 
Moltes gràcies per la vostra col.laboració.

Sentències i recursos judicials
Una sentència dóna la raó a una empresa de Torelló que 
va presentar recurs contra la concessió de l’obra de la llar 
d’infants a la UTE (Unió Temporal d’Empreses) formada 
per Construccions Mircar SL i Construccions Solà Font 
SL. D’acord amb el que estableix la sentència, una de les 
empreses de la UTE, Construccions Mircar SL, no disposava 
de la qualificació exigida per participar en la licitació. La 
sentència estableix que l’empresa recurrent té dret a una 
indemnització corresponent als beneficis industrials que 
hauria obtingut en el cas d’haver obtingut la concessió 
de l’obra i l’hagués executat. Un càlcul aproximat, sense 
precisió tècnica, pot portar-nos a una indemnització del 
voltant dels 25.000 euros.



El recurs presentat l’any 2007 per DOP y Asociados SL contra 
L’Ajuntament, Patel SAU i la Generalitat de Catalunya, 
contra la resolució de l’Ajuntament de 9 de juliol del 2007 
per la qual es concedia a Patel SAU llicència d’obres per 
a la construcció d’una nau (expedient 51/2007), ha estat 
acceptat pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona. Aquest jutjat, en sentència 317/2011, declara 
nul·la de ple dret aquella llicència municipal. L’Ajuntament, 
en previsió d’establir detalladament les conseqüències de 
la sentència i considerant que hi ha raons jurídiques per 
contestar-la formalment, ha presentat recurs d’apel·lació 
davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.

Requeriments judicials a 
l’Ajuntament
El senyor Jordi Albanell Tanganelli, en nom de l’AACC 
(Associació d’Amics del Cabrerès-Collsacabra), ha presentat 
al registre de l’Ajuntament, el dia 16 de gener, denúncia 
contra decisions municipals referents a la construcció de 
l’edifici plurifuncional, és a dir el pavelló, unes decisions 
que, segons els denunciants, haurien causat perjudicis 
a la hisenda municipal. Exigeixen a l’alcalde que actuï 
en conseqüència respecte a la denúncia i reclami el 
rescabalament dels imports que al·leguen a l’alcalde 
de la legislatura anterior, el senyor Pep Mas, per doble 
pagament i per excés de pagament en la primera fase de 
les obres. 

Posteriorment, el dia 23 de gener, en una nova denúncia 
en nom de la mateixa associació, es refereix als acords 
municipals presos amb relació al PA2 de Cantonigròs, i 
exigeix a l’alcalde que, assumint la seva responsabilitat, 
reclami a l’ex-alcalde, a l’ex-regidor de Cantonigròs i a 
l’arquitecte municipal, senyors Pep Mas, Ramon Codina 
i Rafael Rierola respectivament, la cessió del 10% 
d’aprofitament mitjà del PA2 i el rescabalament dels 
imports que al·leguen.

Posteriorment, el dia 1 de febrer, en un altre comunicat 
demana que se’ls «lliuri còpia dels expedients de 
contractació de les obres il·legals de la llar d’infants i 
del procés judicial en el qual s’ha anul·lat l’adjudicació 
d’aquestes obres».

Posteriorment, el 6 de febrer, en un nou requeriment relatiu 
a l’execució de la urbanització del PA2 de Cantonigròs, fa 
un seguit d’exigències: «Revocar la recepció de les obres, 
realitzar una auditoria de la urbanització del PA2, ordenar 
a la societat Solars i Masies Cantoni que completi la 
urbanització, que executi la depuradora d’aigües residuals, 
que executi la xarxa separativa d’aigües pluvials, que 
arrangi les deficiències, que es destitueixi l’arquitecte 
municipal i que es tramitin les accions necessàries per 
exigir les responsabilitats administratives, civils i, si 
s’escau, penals, que correspongui a l’arquitecte municipal, 
a l’ex-regidor de Cantoni, a l’ex-alcalde i a l’ex-enginyer.»

Posteriorment, el dia 13 de febrer, també per mitjà del 
senyor Jordi Albanell, l’AACC ha entrat a l’Ajuntament dos 
nous requeriments, l’un sobre el PA2 de Cantonigròs i 
l’altre sobre la tercera fase del pavelló. Al primer s’adverteix 
l’alcalde actual que «abans això succeeixi demanarem 
responsabilitats a l’actual alcalde Sebastià Riera Cusí” 
(s’entén que si aquest no fa el que l’AACC demana). 
En el segon document demanen que se’ls “informi 
immediatament” sobre l’adjudicació de la direcció de 
l’obra del pavelló, que, segons diuen, seria improcedent 
pel que fa a la tercera fase.

En tots els casos es recorda a l’alcalde actual el text de 
l’article 68 LRBL que estableix que les entitats locals 
«tenen l’obligació d’exercir les accions necessàries per a 
la defensa dels seus béns i drets. Qualsevol veí […] podrà 
requerir aquest exercici […]. Si en el termini de trenta dies 
l’entitat no acordés l’exercici de les accions demanades, els 
veïns podran exercitar aquesta acció en nom i interès de 
l’entitat local. De prosperar l’acció, l’actor tindrà dret a ser 
reemborsat per l’entitat local de les costes processals i a 
la indemnització dels danys i perjudicis que se li hagueren 
produït».

AUDIÈNCIES PÚBLIQUES

Tinença d’animals de companyia
El 15 de novembre passat, una hora abans que es comencés 
el ple ordinari, va tenir lloc una audiència pública de cara 
a redactar una ordenança sobre la tinença d’animals de 
companyia, on va assistir una dotzena de veïns. L’equip de 
govern va exposar els seus suggeriments, i, com que no hi 
va assistir cap membre dels grups de l’oposició, es va passar 
la paraula als veïns assistents. En les seves intervencions 
va dominar la qüestió dels gossos (comportament públic, 
ús de les instal·lacions i els espais públics, molèsties 
amb veïns, etc.). La proposta d’ordenança es va aprovar 
inicialment al ple del dia 24 de gener.

La gestió del pavelló
El dia 24 de gener, una hora abans del ple, es va debatre 
en audiència pública sobre la gestió del pavelló municipal 
amb l’assistència d’una trentena de veïns. Després de 
l’exposició inicial, a càrrec del regidor d’Esports, va 
intervenir el cap del grup de CiU, que va expressar la seva 
inquietud per l’endarreriment en la instal·lació del sistema 
de calefacció i per la forma d’amortitzar-ne els costos. 
Després d’establir una diferència entre gestió de les 
instal·lacions (obrir i tancar portes, neteja, manteniment, 
bar) i gestió de les activitats (esportives, culturals i lúdiques 
en general), es van posar sobre la taula la possibilitat 
d’incloure-les en una sola proposta o bé considerar-les 
separades; i tant en un cas com en l’altre, optar entre la 
gestió municipal directa, la gestió cedida a una empresa 
de serveis o la gestió indirecta mixta, és a dir una gestió 



participativa entre l’Ajuntament i una o més associacions 
del municipi. L’alcalde va tancar la sessió expressant la 
voluntat de l’equip de govern de considerar les diverses 
opinions expressades i d’informar pertinentment entitats 
i veïns sobre una proposta concreta de forma de gestió.

MOCIONS

Municipis per la independència
A proposta de l’equip de govern, al ple ordinari del 15 
de novembre passat es va aprovar, amb la unanimitat 
de tots els grups municipals, la moció «Municipis per la  
independència» per afegir-se a l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI), des de la qual es pretén 
treballar per crear les condicions de partida a nivell 
municipal per enfortir el teixit que aposta per un nou 
plantejament nacional, que veu en l’obtenció de la 
independència l’únic escenari de futur. Els municipis no 
poden mantenir-se impassibles davant els aires d’involució 
que es respiren, i tenen el deure de defensar l’autogovern i 
les institucions del país des de la seva realitat de proximitat 
als ciutadans. A l’assemblea constituent, celebrada a Vic 
el 14 de desembre, va participar el primer tinent d’alcalde 
en representació del consistori.

Municipis lliures de circs amb 
animals

Al ple extraordinari del 22 de desembre passat es va 
aprovar entre altres acords, amb l’abstenció dels grups de 
l’oposició, una moció per declarar el municipi contrari a la 
instal·lació de circs amb animals salvatges, d’acord amb 
els principis ètics i mediambientals de no causar patiment 
als animals.

COMERÇ I TURISME

Cens de locals comercials
Amb la finalitat de comprovar l’estat actual de l’activiat 
comercial del municipi i preparar futures accions per 
reactivar i incentivar l’emprenedoria comercial, els passats 
mesos de desembre del 2011 i gener del 2012 es va 
realitzar un cens comercial i de locals buits a Santa Maria 
de Corcó. L’estudi es va realitzar en els nuclis de L’Esquirol, 
Cantonigròs, Sant Martí Sescorts i Sant Julià de Cabrera. 
Es van censar els locals comercials amb activitat, els locals 
sense activitat i els locals amb aparcaments privats sense 
guals.

En total, aquest estudi ha censat 66 comerços amb 
activitat comercial, la distribució de la qual per nuclis és 
la següent:

L’Esquirol: 45 comerços.•	

Cantonigròs: 17 comerços.•	

Sant Julià de Cabrera: 2 comerços.•	

Sant Martí Sescorts: 2 comerços.•	

També ha censat 35 locals sense activitat comercial, amb 
la següent distribució per nuclis:

L’Esquirol: 27 locals buits.•	

Cantonigròs: 6 locals buits.•	

Sant Martí Sescorts: 2 locals buits.•	

Aquest estudi va ser encarregat per l’Ajuntament a 
l’Institut Opinòmetre i el seu cost ha estat subvencionat 
en un 90% per la Diputació de Barcelona. Està previst, 
durant aquest any, un segon estudi en aquest mateix 
sentit per aprofundir en les característiques específiques 
de cada local susceptible de ser ocupat. 

ESPORTS

El pavelló de L’Esquirol
El 29 de desembre es va lliurar a l’Ajuntament el certificat 
final d’obra del pavelló municipal, i pròximament es 
preveu celebrar-hi una jornada de portes obertes a partir 
de la qual poder començar a fer-ne un ús diari.

El nou pavelló municipal consta d’una pista marcada 
prou gran per poder-s’hi fer dos partits de bàsquet 
alhora. Actualment està equipat per a poder-hi practicar 
esports com el basquet, futbol sala i voleibol. En un 
dels seus extrems hi ha un boulder (minirocòdrom) per 
a practicar-hi l’escalada artificial. Hi ha un bar totalment 
equipat, 4 vestidors totalment acabats, una sala interior 
de gimnàs d’uns 90 m2 i dos magatzems petits. També 
hi ha 4 vestidors a la planta baixa, inacabats, que havien 
de ser els vestidors del camp de futbol i que de moment 
s’han exclòs del projecte per manca de viabilitat. Hi ha la 
possibilitat d’adequar aquests vestidors per fer-ne locals 
per a entitats del poble.

Ara toca donar-li vida. Estem pensant en diferents 
fórmules, i  molts de vosaltres  ja vau poder dir-hi la vostra 
a l’audiència que es va fer a la sala de plens de l’Ajuntament 
el 24 de gener passat. Hem de fer que el pavelló sigui 
plurifuncional, i que s’hi pugui realitzar qualsevol activitat 
esportiva, cultural o lúdica.

20ena CabrerèsBTT

26-27 de maig de 2012. Arriba l’esperada 20ena edició de la 
CabrerèsBTT a L’Esquirol! El mes de desembre passat vam 
iniciar la preparació d’aquesta nova edició de la pedalada 
popular amb btt més multitudinària de l’estat. Esperem 
rebre amb l’entusiasme de sempre la col·laboració de tots 
els veïns i voluntaris d’aquest i d’altres municipis. La gran 



novetat d’aquest any és que podrem comptar amb les 
instal·lacions del nou pavelló municipal per encabir-hi part 
de la infraestructura de la pedalada. Des de les regidories 
d’Esports, Promoció econòmica i Comerç i Turisme estem 
ja planificant tot l’engranatge per transformar un cap de 
setmana més el nostre municipi en la festa de la bicicleta. 
Des del nou Facebook de la CabrerèsBTT podreu anar 
seguint totes les novetats d’enguany.

COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ / 
EDUCACIÓ

Els premis dels treballs de recerca 
de batxillerat
Ja es pot consultar a la web de l’Ajuntament el contingut 
dels dos darrers treballs de recerca premiats (convocatòries 
del 2010 i el 2011). El 2010 es va premiar l’«Anàlisi de les 
aigües de deu fonts del Cabrerès i la seva flora» de Duna 
Casadesús i Sandra Rierola, alumnes de l’Institut Miquel 
Martí i Pol de Roda. A la convocatòria del 2011 va obtenir 
el premi el treball «Els transgènics: actualitat, presència en 
la societat i grau d’acceptació» d’Ignasi Bofill, del col·legi 
Sant Miquel del Sants. En un ordinador de la sala del Punt 
Jove hi ha el treball premiat del 2010 i tots els del 2011 a 
disposició de qui hi estigui interessat.

Pel que fa a la convocatòria d’aquest any, que augmenta 
de dotació gràcies a l’aportació de tres empreses del 
municipi (Compte, Mircar i Patel), el termini de recepció 
dels treballs serà entre els dies 2 i 13 d’abril del 2012, fins 
a les 14 hores. El lliurament del premi es farà públicament 
a la sala de plens de l’Ajuntament, presidit per l’alcalde 
o persona en qui delegui, l’últim dissabte de juny del 
2012. Les bases del premi es poden consultar a la web de 
l’Ajuntament.

Consell Escolar Municipal
Amb l’assistència de les representacions previstes 
(professionals i directores de la llar d’infants i de l’escola 
primària, representants de les famílies i representants 
dels grups polítics municipals), el 12 de novembre passat 
es van constituir el Consell Escolar Municipal, la comissió 
permanent i una comissió de treball per a la redacció 
de l’ordenança municipal d’atenció a les famílies i a la 
infància.

Aquesta comissió de treball, reunida el 12 de gener, va 
deixar enllestit el text que servirà per proposar l’aprovació 
de l’ordenança al ple municipal ordinari del mes de març. El 
text preveu la distinció entre els diferents serveis d’atenció 
a les famílies i a la infància (llar d’infants pròpiament 
dita amb un horari lectiu fixat, menjador, i acollida fora 
de l’horari lectiu), deixa constància que l’Ajuntament no 
presta el servei de menjador escolar, i regula la inscripció, 
el calendari, els horaris i els drets i deures dels usuaris i 

dels professionals de la llar d’infants.

Audiència pública amb les 
famílies usuàries o possibles 
usuàries de la llar d’infants
El dijous 26 de gener les regidories de Participació 
ciutadana i d’Educació van convocar una audiència 
pública per explicar la situació actual i les perspectives 
de la llar d’infants de L’Esquirol. En primer lloc es va 
informar del motiu del retard en els cobraments de les 
mensualitats de novembre i desembre del 2011, que es 
van cobrar totes dues al gener. També es va explicar el 
motiu de l’augment de les quotes del 2012, degut en 
part a la disminució de l’aportació de les ajudes de la 
Generalitat, que s’ha repercutit a parts iguals entre les 
famílies i els pressupostos de l’Ajuntament. D’altra banda, 
es va presentar un quadre amb les dades comparatives 
del pressupost de la llar d’infants dels cursos 2010-2011 i 
2011-2012, i es va mostrar l’evolució prevista de l’alumnat 
per al 2012-2013.

2010/2011 2011/2012
Cost de la 
llar d’infants

121.255,65€ 111.943,07€

Aportacions:

Ajuntament     7.952,15€  6,56 %   42.023,07€ 37,54%

Generalitat   49.400,00€ 40,74%   31.200,00€ 27,87%

Famílies   63.903,50€ 52,70%   38.720,00€ 34,59%
Nombre 
d’alumnes

42 23

L’any 2011 el municipi ha registrat 14 naixements, cosa 
que per al curs 2012-2013 fa preveure una assistència 
d’alumnes encara més baixa. Aquest és el panorama que 
cal tenir en compte de cara a l’anàlisi que s’hagi de fer per 
prendre decisions.

Els regidors van constatar el cost que representa deixar a 
dinar els infants a la llar d’infants (70 euros pel dinar de 
l’AMPA més 70 pel monitoratge a càrrec de les educadores 
municipals), molt elevat en comparació amb els 92 euros 
del menjador de l’escola primària, que inclouen àpat i 
monitoratge. La qüestió més preocupant per a les famílies 
assistents és com garantir que aquest servei quedi atès, ja 
que l’Ajuntament proposa destinar tot l’horari laboral de 
les educadores a ocupar l’horari lectiu i que el monitoratge 
del menjador sigui extern a l’Ajuntament. Els membres de 
la junta de l’AMPA assistents a l’audiència van comunicar 
que a l’última reunió que havien fet no s’havia arribat 
inicialment a cap acord sobre la possibilitat que l’AMPA 
assumeixi tot el servei de menjador dels alumnes de la 
llar d’infants.

La reunió va acabar amb el compromís dels regidors de 
tornar a convocar les famílies abans de sotmetre el text 
de l’ordenança de la llar d’infants a l’aprovació del ple, de 
seguir negociant amb l’AMPA la possibilitat que assumeixi 
el servei complet del migdia, i de plantejar a l’equip de 



govern la necessitat d’augmentar l’aportació econòmica 
de l’Ajuntament en el pressupostos a aprovar. Pel que fa 
a les educadores, van mostrar la seva voluntat de facilitar 
totes les mesures que siguin necessàries per ajustar les 
despeses de la llar d’infants.

AGRICULTURA I RAMADERIA

Pla municipal de prevenció 
d’incendis forestals
Des de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona 
i dins el marc quadriennal del pla municipal (2008-2012) 
de prevenció d’incendis forestals, i amb la participació 
de l’ADF Cabrerès i la coordinació de l’Ajuntament, 
s’han establert per a l’any 2012 les actuacions de repàs, 
manteniment o obertura de seccions de servei en els 
següents camins rurals del municipi:

Camí entre Puigbarranc i la Cavorca•	

Camí de La Vall a Campdabre, Bons Aires i El Llancís•	

Camí del Feu fins al Grau del Feu.•	

La Diputació assumeix el 95% del cost de les actuacions, i 
l’Ajuntament el 5%.

JARC i la PAC
Aquest dimecres 22 de febrer a dos quarts de vuit del 
vespre, la regidoria d’Agricultura i Ramaderia i Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) van presentar 
una xerrada informativa a la sala de plens sobre la reforma 
de la PAC (Política Agrària Comuna), les novetats de la DUN 
(Declaració Única Agrària) 2012 i els ajuts CGE (Contracte 
Global d’Explotació),  a càrrec d’Eduard Gallifa, tècnic de 
JARC . 

SANITAT
S’han impartit tres cursos de formació en manipulació 
d’aliments, on han participat 59 assistents.

S’ha fet una retolació informativa de les fonts naturals 
més visitades del municipi, on s’informa si l’aigua és no 
potable o sense garantia sanitària.

S’ha realitzat el control d’una colònia de gats al nucli de 
L’Esquirol.

S’ha fet un estudi de l’estat de salubritat de la finca de 
Cantonigròs situada entre el número 7 del carrer Montcau 
i la carretera d’Olot.

EDUCACIÓ / BENESTAR SOCIAL

Reforç escolar
Després d’una convocatòria oberta per a una plaça de 
monitora-educadora en què es van presentar una desena 
de currículums i els regidors competents van entrevistar 
les quatre candidates finalistes amb l’assessorament de 
l’educadora social de l’Ajuntament, el 28 de novembre es 
va contractar l’Anna Maymó per començar l’activitat de 
reforç escolar, que es porta a terme a la sala rodona de 
l’Ajuntament el dimarts i el dijous de 5 a 7 de la tarda, 
amb un màxim de 10 alumnes per dia. Les activitats del 
dimarts són per a alumnes de primària, i les del dijous per 
a alumnes de secundària, i es realitzen coordinadament 
amb l’educadora social, amb les tutories i la direcció de 
l’escola i amb la psicopedagoga, la coordinadora d’estudi 
assistit i les tutories de l’institut. Per a qualsevol família 
que hi estigui interessada, i en cas que encara hi hagi 
places disponibles, l’horari de l’educadora social de 
l’Ajuntament és el dimecres de 1 a 4 de la tarda i el dijous 
de 2 a 6 de la tarda (telèfon 938568000 i correu electrònic 
portolesmn@diba.cat).

CULTURA

Activitats infantils de Nadal a 
L’Esquirol
Amb la col·laboració inestimable del Punt Jove, durant 
aquestes festes de Nadal s’han celebrat dues projeccions 
de cinema infantil i juvenil i quatre tallers infantils: dos 
a la sala de plens (fanalets i contes), i dos a la pista de la 
cooperativa (percussió i dansa). La participació va ser de 
cap a una vintena d’infants acompanyats per la família, i 
tant els participants com els organitzadors de cada taller 
en van quedar molt contents.

JOVENTUT

Pla Local de Joventut 2012-2015
El Pla Local de Joventut de Santa Maria de Corcó 2012-
2015 és una eina de planificació estratègica que ens ha 
d’ajudar a poder desenvolupar les polítiques de joventut 
que considerem més importants durant un període de 
quatre anys. Aquesta eina també és la porta d’accés a 
unes subvencions específiques que atorguen la Direcció 
General de Joventut i la Diputació de Barcelona. 

Elaborar un Pla Local de Joventut des d’un municipi on no hi 
ha tècnics de Joventut  és una decisió difícil i voluntària. Per 
una banda, com a municipi de menys de 3.000 habitants, 
no estem obligats a fer una Pla Local de Joventut; i, per 
l’altra, no tenim el professional de referència per dur a 



terme un projecte d’aquestes característiques.

No obstant això, des de la regidoria de Joventut hem 
cregut important poder fer aquest treball de reflexió i 
anàlisi de la realitat de la nostra població juvenil i aquest 
exercici de planificació d’accions i polítiques prioritàries 
en aquesta matèria. 

Creiem que és important remarcar que durant el procés 
d’anàlisi diagnòstica d’aquest treball, la participació 
jove ha deixat una empremta important a través d’una 
enquesta electrònica elaborada per a l’ocasió. 

Tot i així, la il·lusió i la feina feta no ens asseguren massa 
res. Els criteris estàtics a l’hora  d’atorgar subvencions i  la 
poca dignificació de les polítiques de joventut per part de 
la nostra classe política en general són els qui acabaran 
marcant el calendari d’execució d’aquest nou pla.  

EL PUNT

CULTURA / COMERÇ I TURISME

Centre d’Interpretació del 
Collsacabra
Al full informatiu anterior informàvem que l’Ajuntament 
havia presentat una proposta de subvenció per al Centre 
d’Interpretació del Collsacabra a la convocatòria del FEDER 
«Viure al poble més». A la convocatòria s’hi van presentar 
185 projectes i se’n van subvencionar 15. El nostre projecte 
va obtenir una puntuació de 41 punts, i l’últim projecte 
seleccionat n’havia obtingut 56. En aquests moments 
estem estudiant novament els barems de puntuació per 
tal de trobar la millor manera de reelaborar el projecte de 
cara a la convocatòria següent, que es preveu per al mes 
d’abril.

OBRES I SERVEIS

Seguretat i mobilitat viària
Durant el mes de març vinent es preveu col·locar bandes 
reductores de velocitat en diferents punts d’accés al 
municipi (Quatre Camins a L’Esquirol, i al camí ral, carrer 
Sant Bartomeu i carrer Major de Cantonigròs). També, 
i amb la voluntat de millorar la mobilitat dels vehicles 
i la seguretat viària dels diferents col.lectius de veïns 
(especialment escolars i gent gran) es preveu adequar les 
voreres al punt dels passos de vianants, pintar nous passos 
de vianants, repintar els senyals horitzontals com els STOPS 
i col·locar pilones per evitar els mals estacionaments.

D’altra banda, des de mig gener està pintat el pas zebra 
de davant del JM sol·licitat per una comissió de pares de 
les escoles, que permet travessar amb més seguretat el 
passeig del Pedró a l’altura del carrer Osona a les famílies 

i els infants procedents del centre de l’Esquirol.

ORDENANCES I PRESSUPOSTOS

Bonificacions previstes a les 
ordenances municipals
Recordem a tots els veïns que la bonificació en la taxa 
de recollida d’escombraries per autocompostatge i per 
habitatges no ocupats s’ha de sol·licitar anualment a 
l’Ajuntament per mitjà d’un imprès específic que poden 
omplir a les oficines municipals.

Pressupostos per al 2012
La situació econòmica general i les seves repercussions 
concretes sobre els recursos previstos per a l’Ajuntament 
ens han portat a elaborar amb molta cura els pressupostos 
per al 2012. L’equip de govern té previst proposar i 
sotmetre l’aprovació inicial del pressupost dintre d’aquest 
mes de març. Estem treballant per trobar la millor manera 
perquè la notable reducció d’ingressos afecti mínimament 
el funcionament ordinari de la gestió municipal.

INFORMACIONS DIVERSES

La Diputació no ens pot atendre
Una de les primeres mesures que el govern municipal 
va prendre va ser adreçar-se a la Diputació de Barcelona 
perquè els serveis d’atenció municipal es fessin càrrec 
de la gestió dels recursos humans de l’Ajuntament, una 
gestió que, a banda de la complexitat específica derivada 
de molts anys de rutina, representa un cost mensual que 
cal pagar a una empresa privada. Després de més de tres 
mesos d’haver sol·licitat aquesta assistència, la Diputació 
de Barcelona ha contestat que «no podem incorporar 
nous ajuntaments. La manca de tècnics a la secció dificulta 
la gestió dels 119 ajuntaments que tenim en actiu; per 
tant, de moment, no ens podem plantejar la possibilitat 
d’incorporar-ne de nous». Ho firma la senyora Laura 
Gómez, cap del Servei d’Assistència en Recursos Humans.

Esforços en petites coses per 
estalviar: la reducció de despesa 
en telefonia a l’Ajuntament
Ens esforcem per anar trobant escletxes que ens permetin 
reduir les despeses ordinàries del funcionament de 
l’Ajuntament. Entre altres, una ha consistit a donar de 
baixa algunes línies de telefonia mòbil i poder negociar 
un descompte del 80% de la tarifa de telefonia respecte 
a la tarifa vigent anterior. El seu efecte es pot veure en el 
quadre inferior, que representa l’evolució de la facturació 



els últims dotze mesos: del 17 de novembre del 2010 al 18 
de novembre del 2011.

Les paneres de Nadal i la 
il.luminació nadalenca
En la línia d’estalvi i racionalització de la despesa que s’ha 
marcat aquest Ajuntament, amb motiu de les festes de 
Nadal s’ha reduït el lliurament de paneres de Nadal gairebé 
a la meitat. El 2010 es van lliurar 57 paneres, mentre 
que aquest 2011 se n’han repartit 24 exclusivament 
entre el personal laboral. Les paneres que s’han lliurat 
als treballadors de l’Ajuntament s’han confeccionat amb 
articles de productors del municipi. Igualment es va reduir 
un 75% el pressupost destinat a la il.luminació nadalenca 
dels carrers.

Recaptacions per a la lluita contra 
el càncer 
El total recaptat al conjunt del municipi ha sigut de 
2.424,45 euros (1.597,91 a L’Esquirol, 233,79 a Cantonigròs 
i 592,75 a Sant Martí Sescorts. Aprofitem per donar les 
gràcies a totes aquelles persones que han fet possible 
aquesta recaptació, i sol·licitem voluntaris per dur a terme 
la campanya d’aquest any, que es farà al setembre. Des de 
l’Associació d’Osona contra el Càncer es demana el màxim 
de suport de la població a les campanyes.

L’aire de L’Esquirol
Molts deveu recordar que durant sis mesos va estar 
instal·lada una estació mòbil a la plaça Nova per mesurar la 
qualitat de l’aire. Ens han facilitat els següents resultats:

-Nivells d’ozó superiors a la mitjana. Durant 14 dies s’ha 
superat el valor de protecció de la salut.

-Alts nivells de ciclohexà que associen a l’ús de combustibles 
no convencionals per part d’una activitat industrial.

-Origen de les partícules en suspensió: antropogènic 
(associades a activitat humana, fonamentalment 
combustions).

Ens trobem, doncs, en el límit superior acceptable, però 
no cal prendre mesures de seguretat.

ENTITATS
Des de l’Ajuntament, paral·lelament a l’elaboració del 
reglament de participació ciutadana que s’ha d’aprovar 
per ple aquest mes de març hem anat confirmant les dades 
de les diverses associacions i entitats del municipi per tal 
que, en el moment oportú, tinguem prou informació per 
configurar el consell de participació ciutadana que aquell 
reglament preveu.

Fins avui, les associacions que han ratificat la seva inscripció 
en el registre municipal d’associacions i entitats són:

Associació President/a Telèfon
L’Esquirol de Festa Gerard Verdaguer 669825769
Ass. Cultural Tai-a-treros Elisa Crehuet 938568525
Coral Lorelei Francesc Solé Vendrell 938568053
Societat de Caçadors Jaume Raurell Mas 938568334
Fundació Festival de Cantonigròs Josep Maria Busquets 932326444
Societat de Pescadors Esportius Albert Marcè 938568901
Penya Barcelonista El Cabrerès Antoni Vilella Aulina 938568156
Agermanament amb Limay Anna Vilaregut 938568258
CCR Amics del Motor L’Esquirol Josep Calvó 938568103
Centre Excursionista Esquirol Quim Pla 938568570
Associació Paisatges Vius Irene Figueroa Aguilar 931140370
Club Hípic Cantonigròs Eudald Roca 617470322
Unió Esportiva Cantonigròs Francesc Domènech 938565132
Ass. Veïns de Cantonigròs Victòria Estrada Saunas 938565130
Club de Catadors de Cannabis Jaime Prats San Román 657972773
Geganters – Amics de la Festa Josep Maria Castañé 938568346
Ass. Amics Cabrerès Collsacabra Jordi Albanell Tanganelli
Ass. Esportiva Corcó Xesco Garcia Ruesga 606157727
Ass. Cultural Festa Sant Antoni Joaquim Turró Arimany 938568525
Casal del Jubilat Josep Moliner 630162010
Club Tennis L’Esquirol Jaume Casadesús 938568029
Centre Dinamitzador d’Activitats Paula Rañé 639357251
Ass. Veïns Pla de l’Alzinar Sebastià Riera
AMPA El Cabrerès Joan Vancells Flotats 938568830
Unió Esportiva Sant Martí Sescorts Jordi Casals Faja 938513902
Cabrerès Associació Comerciants Neus Vilanova 
Comissió de festes Carrer del Pont Alícia Vilaregut 938568631
La Xirivia, ass. de consum ecològic Anna Maymó Segués

Aquelles associacions que vulguin que en un pròxim 
butlletí i a la web de l’Ajuntament hi consti més informació 
seva (horari d’atenció al públic, seu social, activitats, etc.), 
ens ho poden fer arribar a través de qualsevol mitjà.

Espai del grup municipal
Independents del Collsacabra - 
esquerra

En el discurs d’investidura de l’alcalde del juny passat 
se’ns va explicar com a l’Ajuntament de l’Esquirol tornaria 
a haver-hi un govern d’esquerres, després de molts anys 
de Convergència i Unió al capdavant de l’Ajuntament. 
Només les primeres eleccions democràtiques de l’any 
1977 havien desembocat en un govern d’esquerres, en 
aquell cas socialista.



Aquest gir cap a l’esquerra podia ser positiu en certs 
aspectes, essent necessari mantenir-ne d’altres tal i com 
s’havien portat en els últims anys. Però aquesta esquerra 
cap a la qual ha girat l’Ajuntament no és, ni de bon tros, la 
mateixa que defensem nosaltres. Des d’Independents del 
Collsacabra creiem en una esquerra que defensi, en primer 
lloc, els treballadors. Tant els assalariats que treballen per 
compte d’altres com les empreses que configuren el teixit 
productiu del municipi, autònoms inclosos. En la defensa 
d’aquesta esquerra esdevé un punt vital que tota persona 
gaudeixi d’unes condicions favorables per poder treballar 
al municipi, més en el moment actual de crisi econòmica.

Doncs bé, l’equip de govern de l’Esquirol està fent tot el 
contrari. Els pressupostos municipals depenen en bona 
mesura de la principal empresa del municipi, que dóna 
feina a un gran nombre de treballadors i aporta a les arques 
públiques prop d’un 10% del total dels ingressos. Aquesta 
empresa fa temps que està fent tràmits per acabar de 
regularitzar la seva situació i no pot acabar d’aconseguir-
ho perquè qui n’hauria d’assumir la responsabilitat dins 
l’Ajuntament no realitza els passos necessaris. Lluitar per 
la continuïtat d’aquesta empresa és de vital importància 
pel municipi. Demanem, si us plau, que s’actuï en benefici 
dels llocs de treball del poble i de l’economia municipal.

Independents del Collsacabra - ERC
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