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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 
consultar el butlletí per correu electrònic pot fer-ho a través de la pàgina web municipal.

Un mitjà alternatiu on també podeu consultar informacions diverses sobre el municipi i els pobles veïns és la pàgina 
web de Ràdio Cabrerès (http://radiocabreres.cat/)

Ordenances fiscals per a l’any 2013
L’equip de govern va presentar una proposta 
d’ordenances fiscals per a l’any 2013 en un ple 
extraordinari celebrat el passat 18 d’octubre. La 
proposta genèrica era congelar tots els impostos 
i taxes per a l’any vinent amb petites excepcions. 
Les propostes de modificació eren: (1) regularitzar 
l’impost de circulació de vehicles, que comportava 
variacions d’uns 30 cèntims d’euro a l’alça o a la baixa 
segons les característiques del diferents vehicles; 
(2) reduir la bonificació de la taxa d’escombraries 
per a persones grans del 40% al 35% i ampliar l’edat 
d’aplicació dels 62 anys actuals als 63; (3) introduir 
una taxa per la utilització dels camps de futbol de 
Cantonigròs i de l’Esquirol per part d’entitats i clubs de 
fora del municipi, i (4) incorporar una taxa també de 
nova aplicació per a la utilització de les instal·lacions 
del pavelló poliesportiu de l’Esquirol.

Després del debat, les ordenances no van ser 
aprovades. Dels 10 regidors presents, cinc van votar-
hi en contra (CiU i ERC), tres a favor (CiP) i dos es 
van abstenir (AUD). D’acord amb aquest resultat, les 
ordenances fiscals per a l’any 2013 seran exactament 
les mateixes que s’han aplicat durant l’any 2012. Pel 
que fa als equipaments esportius, no es podrà cobrar 
cap taxa en concepte d’utilització per part d’entitats 
i clubs de fora del municipi, un cobrament que 
permetria compensar part de la despesa del pavelló.

NOTÍCIES DESTACADES

Els pressupostos del 2013 i les 
entitats del municipi
Aprofitem el full informatiu municipal per recordar 
a totes les entitats del municipi que reben alguna 
subvenció de l’Ajuntament, que, tan aviat com sigui 
possible, han de presentar a les oficines municipals 
la memòria justificativa de les activitats realitzades 
juntament amb el balanç econòmic, com també una 
previsió de les activitats a desenvolupar durant l’any 
2013 amb la corresponent sol·licitud d’aportació 
econòmica municipal. Aquestes dades són 
imprescindibles per tancar l’any 2012 i fer una previsió 
pressupostària per a l’any 2013.  Fins avui s’han posat 
en contacte amb l’Ajuntament  els organitzadors 
de la Festa dels Tonis, l’Associació de mares i pares 
d’alumnes El Cabrerès, els Amics del Motor i el Centre 
Dinamitzador d’Activitats Collsacabra (CDAC).

Reducció de despeses municipals
Poques persones i entitats poden escapar-se d’haver 
d’ajustar la seva despesa, i el nostre Ajuntament no 
n’és pas l’excepció. L’equip de govern té assumit que 
ha de funcionar amb els ingressos que genera el 
municipi, que no es poden augmentar els impostos 
ni les taxes, que no ens podem refiar d’ajuts de 
l’administració i que cal treure el màxim rendiment 
dels recursos que generem. Partint d’aquesta 
premissa, l’equip de govern ha començat a prendre 
decisions vetllant per no afectar llocs de treball i no 
reduir la qualitat dels serveis que s’ofereixen a la 
ciutadania.



Durant aquests últims mesos s’ha optat per aplicar 
una reducció del 10 % en les subvencions que 
l’Ajuntament concedeix a totes les entitats municipals, 
fet que globalment ha representat la reducció de la 
despesa en uns 5.000 euros. L’aportació municipal 
a les tres festes majors dels tres nuclis del municipi 
s’ha reduït d’uns 4.000 euros després d’establir una 
aportació de 19 euros per habitant. S’ha anul·lat el 
contracte de consum mínim de la cafetera situada 
a l’entrada de l’Ajuntament, decisió que ha suposat 
una reducció anual de 850 euros de despesa. Els 
regidors s’han reduït la seva retribució anual un 7%, 
la mateixa proporció en què l’Estat ha obligat a reduir 
el salari dels treballadors municipals. S’han reduït les 
despeses de neteja dels edificis municipals en 1.200 
euros mensuals, és a dir 14.400 euros anuals, sense 
afectar els salaris de les persones que hi treballen. 
En compliment de la Llei 20/2012, l’Ajuntament no 
abonarà la paga extraordinària de Nadal a tots els 
treballadors i treballadores de l’Ajuntament, uns 
23.000 euros en conjunt. S’ha reduït la despesa 
en publicitat, limitant-la als anuncis oficials; això 
representa que la despesa d’aquest any voltarà els 
1.000 euros mentre que la de l’any 2010 va ser de 
gairebé 9.000.

No es fàcil ni agraït prendre decisions en aquesta 
línia; i, tot i que molt sovint no ens trobem amb la 
comprensió o la complicitat de les persones o entitats 
afectades, l’equip de govern entén que no es pot 
amagar el cap sota l’ala i que cal ser coherents amb la 
realitat social i econòmica que ens toca afrontar.

Investigacions d’hidrocarburs i 
fracking
L’acord de govern de la Generalitat 93/2012 de 2 
d’octubre (DOGC núm. 6226 del 4 d’octubre del 
2012) atorga un permís d’investigació d’hidrocarburs 
anomenat Ripoll, de 51.201,30 hectàrees de 
superfície, a la societat mercantil Teredo Oils Limited. 
El permís afecta les comarques del Ripollès, Osona 
i la Garrotxa. Entre els municipis inclosos hi ha el 
de Santa Maria de Corcó, tal com consta a l’anunci 
publicat al BOE de 25 d’octubre del 2011.

Posteriorment, l’empresa Montero Energy 
Corporation ha sol·licitat un altre permís d’investigació 
d’hidrocarburs, anomenat Leonardo, de 76.641 
hectàrees, que afecta les mateixes comarques i 
també el nostre municipi, tal com apareix al DOGC 
6221 del 27 de setembre del 2012, que publica un 
acord de govern del 7 de setembre del 2012.

En principi, fins on arribin les nostres competències, 
l’Ajuntament de L’Esquirol no concedirà llicències 

per a explotacions com les anunciades, que es fan a 
partir del sistema de fractura hidràulica o fracking. 
Ens posarem en contacte amb els ajuntaments dels 
altres municipis afectats per coordinar, si és el cas, 
les accions a emprendre, com també amb aquelles 
organitzacions socials i ecològiques que hi prenguin 
posició. En aquest sentit, aquest 27 de novembre la 
Junta de Govern ha presentat una al·legació formal a 
la Direcció General de Mines amb la finalitat de ser 
part interessada i estar informats de primera mà de 
les possibles actuacions que es portin a terme.

D’altra banda, aquest 7 de novembre passat el Grup 
de Defensa del Ter (GDT) va crear a Manlleu un 
grup per difondre la problemàtica i combatre les 
extraccions de gas o de petroli per aquest sistema de 
fractura hidràulica. El 23 de novembre, a la sala de 
plens de l’Esquirol, es va fer una xerrada informativa 
organitzada per veïns del poble i el mateix GDT sobre 
el sistema d’extracció d’hidrocarburs per mitjà del 
fracking. 

Diagnosi de la Diputació de Barcelona 
sobre la situació econòmica i 
financera de l’Ajuntament
L’àrea d’Hisenda de la Diputació de Barcelona ha 
elaborat un informe sobre l’any 2011 en què es dóna 
una qualificació bona tant a l’equilibri econòmic 
i pressupostari de l’Ajuntament com al seu grau 
d’endeutament. Pel que fa al romanent, l’informe 
aconsella millorar-lo, cosa que convé tenir en compte 
perquè l’anomenada llei Rajoy obliga els ajuntaments 
a destinar el romanent només a eixugar el deute a 
partir d’aquest 2013 vinent. Aquest informe de la 
Diputació es pot consultar a l’Ajuntament, i en tenen 
còpia tots els grups municipals.

Comparativa de vot al nostre municipi 
per les eleccions al Parlament de 
Catalunya

2006 2010 2012

Vots % Vots % Vots %

CiU 577 45,72 668 53,4 810 55,36

ERC 322 25,52 143 11,43 404 27,61

SI 141 11,27 48 3,28

ICV-EUiA 148 11,73 93 7,43 62 4,23

PSC 118 9,35 59 4,72 24 1,54

PP 29 2,30 22 1,76 25 1,70

CUP - - - - 65 4,44

PxC - - 28 2,4 4 0,27



URBANISME I OBRES PÚBLIQUES

PUOSC  (Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya) i Xarxa de Municipis

Aquests són els noms de les dues grans línies d’ajut 
que la Generalitat i la Diputació de Barcelona ofe-
reixen als ajuntaments per finançar inversions. La pro-
posta de l’equip de govern és destinar aquests possi-
bles ajuts a la redacció dels projectes de clavegueres 
de Cantonigròs (perquè no n’hi ha en tot el nucli i 
una sentència judicial estableix l’obligatorietat de fer-
ho), de Sant Martí Sescorts (que tampoc en disposa 
al nucli) i dels sectors del Padró i del Puig del nucli de 
l’Esquirol. També hi ha la voluntat de sol·licitar ajuts 
perquè els projectes es portin a terme de manera 
tan immediata com sigui possible. Paral·lelament se 
sol·licitarà una subvenció per a la construcció de la 
caldera de biomassa de la zona escolar i esportiva de 
l’Esquirol.

Convocatòria oberta de contrac-
tes de serveis per a la realització 
de treballs tècnics específics per a 
l’Ajuntament

És habitual que l’Ajuntament necessiti contractar tèc-
nics per realitzar encàrrecs puntuals de feina. Tot i 
tractar-se de contractes menors que no exigeixen li-
citacions ni convocatòries públiques i que per tant es 
podrien contractar directament sense haver de rea-
litzar cap procediment administratiu, l’equip de go-
vern considera que cal fer públiques aquestes ofertes 
de treball amb la finalitat de promoure la participa-
ció i facilitar la lliure concurrència. Coherents amb 
aquesta manera de pensar, s’ha fet pública la neces-
sitat de contractar un arquitecte per a la realització 
de treballs de redacció del text refós del POUM (Pla 
d’Ordenació Urbana Municipal), per una banda, i de 
direcció d’obres del projecte de Ca la Salut de Sant 
Martí Sescorts inclòs al PUOSC (Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya), per l’altra. D’aquesta convoca-
tòria se n’ha informat oportunament tots els grups 
municipals del consistori per si volien transmetre la 
informació a altres professionals, i se n’ha fet publi-
citat a la pàgina web de l’Ajuntament. També s’ha 
demanat al Col·legi d’Aparelladors d’Osona que ho 
comuniqui a tots els seus associats.

Regularització de llicències 
d’activitats

Des de primers de setembre l’equip de govern es 
va posar a treballar per buscar solucions a la  gran 
quantitat d’activitats que es porten a terme en el mu-
nicipi i que no disposen de la corresponent llicència 
d’activitats. Com que l’Ajuntament mateix en té molt 
poques de legalitzades de les que són competència 
seva (cementiri, parcs infantils, etc.), s’ha donat prio-
ritat a la legalització de totes les activitats munici-
pals.

Paral·lelament s’ha començat a buscar solucions 
per a les més de quaranta activitats privades que no 
compten amb la corresponent llicència.

Legalització de la pista de la 
Cooperativa

Com ja és conegut per tothom, la pista de la Coo-
perativa no compta amb les preceptives sortides 
d’emergència per poder ser utilitzada per a actes 
massius, fet que suposa una gran limitació per a 
l’organització d’actes públics. Durant aquests últims 
mesos s’ha estat treballant amb els propietaris per 
trobar una solució que permeti superar els proble-
mes actuals. Des de l’equip de govern estem animats, 
perquè sembla que ben aviat hi haurà una solució so-
bre la taula que permetrà l’ús generalitzat d’aquest 
espai.

OBRES I SERVEIS

Obres de millora de la xarxa elèctri-
ca del nucli de l’Esquirol

Des de mig juliol l’empresa Estabanell Energia s’està 
realitzant una important obra de millora de la xar-
xa elèctrica municipal, que bàsicament consisteix a 
establir una xarxa que connecti els sis transforma-
dors que garanteixen l’energia elècrica del nucli de 
l’Esquirol. Amb aquesta obra, quan un transforma-
dor falli els altres compensaran la seva producció i 
s’evitaran talls en el subministrament. L’obra va co-
mençar davant de l’Ajuntament i ha de continuar fins 
a la Placeta i travessar el carrer Sant Bartomeu. El dia 
19 de novembre va començar la part més delicada 
i complexa del projecte, que és travessar el carrer 



Sant Bartomeu i el carrer Major. L’afectacio del cen-
tre del poble és important i per això s’ha hagut de 
limitar l’estacionament a la plaça Major i així garantir 
la circulació dels vehicles pel centre del poble. Des 
de l’Ajuntament lamentem la lentitud de les obres i 
demanem excuses per totes les molèsties que aques-
ta instal·lació està ocasionant amb la confiança que 
l’esforç haurà valgut la pena.

Condicionament de camins

Durant el mes d’octubre es va establir un acord en-
tre la Diputació de Barcelona, l’ADF del Cabrerès i 
l’Ajuntament per portar a terme un conjunt d’obres 
de manteniment i millora de camins, en concret el 
camí de la Cavorca, el de la Vall, Campdabre, Bons 
Aires i Llencís, i el del Feu fins al grau del Feu. Les 
obres, amb una inversió global de 14.500 euros dels 
quals l’Ajuntament aporta un 5%, estan engegades i 
s’han d’acabar abans de final d’any.

Adquisició d’un vehicle per als 
serveis municipals

Els tres vehicles amb què compta l’Ajuntament no 
són precisament nous, i n’hi ha algun que es passa 
més hores al taller que treballant. Des de primers 
d’any s’havien fet gestions per adquirir-ne un de nou 
que substituís un dels actuals. Al llarg d’aquests úl-
tims dies ha sorgit una bona oportunitat (una Kan-
goo d’un any amb 5.900 km per un preu de 10.700 
euros), i no s’ha volgut deixar passar l’oportunitat de 
substituir la vella C-15.

Accés a internet

L’Ajuntament ha col·laborat amb uns 3.000 euros 
en l’ampliació de la xarxa lliure Guifi.net promogu-
da per un grup de veïns. Aquesta xarxa proporciona 
una potència gratuïta bàsica que es pot ampliar a una 
potència superior a través de l’empresa de manteni-
ment GurbTec per mitjà del pagament d’una quota. 
La intervenció ha consistit a millorar l’accés al nucli 
de l’Esquirol i en alguns àmbits de Sant Martí i Canto-
nigròs que havien quedat despenjats de les interven-
cions d’anys anteriors. Per informar-vos del funciona-
ment i l’accés a internet podeu trucar al 669832341.

Per tal de garantir la igualtat de concurrència, aprofi-
tem per informar sobre un dels telèfons de contacte 
de l’altra xarxa d’internet d’abast municipal, Octavao-
na, fundada i formada per socis residents al municipi, 
que és el 679745830.

COMERÇ I TURISME

Remodelació del Mercat de la Terra

Aquesta iniciativa, implantada per primera vega-
da fa tres anys i organitzada conjuntament per 
l’Ajuntament i el Consell Comarcal d’Osona, no es po-
drà portar a terme seguint els mateixos paràmetres 
de les edicions anteriors. Davant  la comunicació del 
Consell Comarcal d’Osona de no poder fer-se càrrec 
del 50% de les despeses d’organització com en anys 
anteriors, i la impossibilitat que l’Ajuntament assu-
meixi totes les despeses (en conjunt, una mica més 
de 12.000 euros en l’edició de l’any 2011),  l’equip de 
govern ha optat per donar-li un enfocament diferent 
i transformar el mercat anual en mensual. No serà 
senzill consolidar-lo, però ens posem com a fita un 
període d’un any per intentar-ho. Amb aquest canvi 
d’enfocament es pretén, en lloc de fer venir produc-
tes de fora del municipi perquè els compri la població 
del municipi, crear una estructura en què la majoria 
de venedors siguin locals i la majoria de compradors 
siguin visitants del municipi.

La primera edició del Mercat de la Terra amb aquest 
nou format serà el diumenge 16 de desembre, i  com 
a activitats paral·leles hi haurà un intercanvi o venda 
de joguines de segona mà i es farà una demostració 
de jocs populars i tradicionals.

Dissolució del Consorci de Turisme 
Vall de Sau – Collsacabra

En el ple ordinari del passat mes de setembre el ple 
de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat la dissolu-
ció d’aquest consorci de turisme. La justificació és que 
la Diputació de Barcelona (que es feia càrrec del 50% 
de les despeses de funcionament, mentre que l’altre 
50% anava a càrrec dels 8 municipis consorciats) va 
comunicar la seva voluntat de deixar el consorci, fet 
que ha comportat la inviabilitat econòmica i la pràc-
tica obligació de dissoldre’l. A partir d’ara el nostre 
municipi formarà part de l’únic consorci de turisme 
de la comarca, Osona Turisme, que sí que compta 
amb el suport de la Diputació de Barcelona.

L’última inversió vinculada al municipi que haurà ges-
tionat el consorci que ara es dissol serà l’arranjament 
dels dos quilòmetres de camí rural que van des de 
la planta de purins fins al límit amb el municipi de 
Masies de Roda.



ESPORTS

L’activitat del pavelló municipal

Passats més de quatre mesos des de la inauguració 
formal que es va fer el cap de setmana del 16 i 17 
de juny, l’activitat al pavelló és més aviat limitada. 
Un grup de veterans l’utilitza setmanalment per ju-
gar a futbol sala, l’últim cap de setmana d’agost es 
va cedir per a la realització del torneig de bàsquet de 
Sant Julià de Vilatorta, els dies 6 i 7 d’octubre s’hi va 
realitzar l’onzena Fira del Llibre de Muntanya, i, des 
del mes d’octubre, el dimecres i el divendres 17 per-
sones (els infants de 2/4 de 5 a les 6 i els adults de 6 
a 7), practiquen bàsquet de manera organitzada amb 
la intenció de tornar a estimular la pràctica d’aquest 
esport al municipi. D’altra banda, l’Escola El Cabrerès 
utilitza les instal·lacions el dimecres de 3 a 2/4 de 5, 
i el Centre Excursionista l’Esquirol té assignades les 
tardes de dimecres i dijous per fer escalada al búlder, 
un cop adquirit un matalàs complementari de l’actual 
per donar la protecció i seguretat necessària als es-
caladors.

L’horari del pavelló

De dilluns a divendres de 6 a 9 del vespre, i de 3 a 9 
el dissabte i el diumenge, les instal·lacions són a dis-
posició de tothom sempre que no hi hagi una reserva 
prèvia (que lògicament tindrà preferència). Per fer-lo 
servir en un altre horari cal coordinar-se amb la regi-
doria d’Esports.

EDUCACIÓ I JOVENTUT

Consell escolar municipal (CEM)

Aquest 22 de novembre va tenir lloc la sessió plenària 
del CEM, en què s’ha aprovat la memòria del curs 
escolar 2011-2012. Aquesta memòria s’envia al de-
partament d’Ensenyament i al Consell Escolar Terri-
torial de la Catalunya Central. L’objectiu del CEM és 
potenciar des de l’Ajuntament la coordinació entre 
totes les entitats educatives del municipi per millo-
rar l’organització i la qualitat de totes les activitats de 
caràcter educatiu. Podeu consultar el contingut de la 
memòria a la pàgina web municipal.

A la reunió es va informar de la proposta que l’institut 
de Roda ha fet arribar a l’Ajuntament d’introduir 
l’horari continuat a secundària a partir del curs 2013-

2014, que representaria que les classes s’acabessin 
a primera hora de la tarda i els alumnes anessin a 
dinar a casa tal com ja es fa en molts centres del país 
per motius de rendiment acadèmic i de reducció de 
despesa.

Tallers infantils de Nadal

Coincidint amb les festes nadalenques escolars, des 
del Punt Jove i la regidoria de Joventut s’han orga-
nitzat uns tallers per als infants, amb el calendari se-
güent: 22 de desembre a les 5 de la tarda a la sala 
polivalent de l’Ajuntament, taller de fang; 23 de des-
embre a les 5 a la sala de plens de l’Ajuntament, con-
te de Nadal; 27 de desembre a les 6 al poliesportiu, 
jocs motrius cooperatius; 2 de gener a les 5 a la pista 
de la Cooperativa, taller de percussió. Els interessats 
podeu fer la inscripció, per una quantitat nominal de 
50 cèntims per taller, a les oficines de l’Ajuntament 
o al Punt Jove.

Ràdio Cabrerès ha complert un any 
i comença la segona temporada

Aquest agost es va complir un any de l’existència 
d’aquest dinàmic mitjà d’informació local, que recull 
notícies i entrevistes no només del municipi sinó de 
tot Collsacabra, i que inclou tant vídeos com àudios 
(els programes de ràdio pròpiament dits, difosos per 
internet via podcast). El podeu seguir tant a través 
de la seva pàgina web, que hem inclòs a la capçalera 
d’aquest número del butlletí, com pel Facebook i el 
Twitter. L’enhorabona als promotors i realitzadors, 
que aquest octubre han fet el seu setè programa.

FESTES

Patge reial i cavalcada de Reis a 
l’Esquirol

Després de la renúncia de la subcomissió de festes 
responsable de l’organització dels Reis, i no havent-
hi hagut un relleu natural després dels seus anys de 
dedicació a la vida festiva del nucli de l’Esquirol, des 
de la regidoria de Participació Ciutadana es va de-
manar a totes les entitats municipals col·laboració 
per organitzar la rebuda dels Reis de l’Orient. Fins 
avui no ha arribat cap resposta positiva. L’equip de 
govern intentarà trobar una solució per evitar que 
aquesta tradicional rebuda es deixi de portar a ter-



me. Aprofitem per agrair des d’aquí als membres de 
la subcomissió sortint el seu entusiasme durant tot 
el temps en què han estat puntals de les activitats 
festives del poble.

Il·luminació dels carrers per a les fes-
tes nadalenques

L’any passat es va optar per posar un únic rètol a 
l’accés de cada nucli de població, una opció justifi-
cada per la despesa econòmica que comportava 
la il·luminació d’anys anteriors i pel fet que només 
s’il·luminava el centre de cada nucli i la resta de ba-
rris no en tenien. Aquest any s’aplicaran els mateixos 
criteris, i des de l’Ajuntament es donarà suport a tots 
els col·lectius i entitats que presentin iniciatives en 
aquest sentit. La CAC (Cabrerès Associació de Comer-
ciants) n’ha presentat una.

GENT GRAN

La perruqueria del Casal del Jubilat 

Fa tres o quatre anys que aquesta activitat es porta 
a terme en dependències municipals i ofereix serveis 
de perruqueria sense cap mena de llicència i amb 
finançament públic (llum, aigua, etc.) que ningú ha 
aprovat oficialment. Cal trobar-hi una solució urgent 
si no es vol haver d’assumir les responsabilitats legals 
que se’n puguin derivar.

Centenàries a Cantonigròs i a 
l’Esquirol

El 14 de setembre la senyora Mercè Dieste Lanuza 
a la Residència de Cantonigròs, i el 14 de novem-
bre la senyora Maria Riera Roma a la Residència de 
l’Esquirol, van celebrar el seu centèsim aniversari. 
L’Ajuntament va ser-hi present institucionalment en 
nom i representació de tot el municipi. Per molts 
anys.

Cicle de xerrades al Casal del 
Jubilat
Durant quatre dilluns consecutius d’aquest mes de 

novembre (dies 5, 12, 19 i 25), organitzades pel Casal 
de la Santa Creu amb la col·laboració del Casal del 
Jubilat i l’Ajuntament, s’han fet unes jornades forma-
tives per a la gent gran i les seves famílies que han 
tingut el deteriorament cognitiu com a tema central. 
La presentació de les jornades va anar a càrrec de la 
senyora Sònia Guix, directora tècnica del Casal de la 
Santa Creu.

La diada de la gent gran

A primers de setembre es va proposar la data del 25 
de novembre per convocar aquesta tradicional tro-
bada, però la convocatòria de les eleccions al Parla-
ment de Catalunya per al mateix dia i l’interès de la 
decisió que se’n derivi han aconsellat l’ajornament 
per al 27 de gener del 2013, per evitar la sobrepo-
sició amb les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis. Està 
previst que aquesta edició tingui lloc a la tarda i que 
es configuri a partir de la participació, és a dir, com 
una festa organitzada des del poble com a acte de 
reconeixement a tots els qui han fet que el nostre 
poble sigui el que és. La previsió és que hi hagi par-
ticipació dels infants i joves del municipi, que incor-
pori un homenatge popular a persones o col·lectius 
a proposta dels participants a la festa i que hi hagi 
diverses actuacions a càrrec de persones i grups del 
nostre poble. Entre tots aquests actes s’hi encaixarà 
un berenar-sopar. Totes les persones de més de 65 
anys seran convidades a participar-hi nominalment i 
la resta del municipi hi podrà assistir lliurement. A la 
carta informativa on es convidarà a participar-hi es 
demanaran propostes d’homenatge, i l’Ajuntament 
donarà forma a la proposta majoritària. A veure si 
entre tots aconseguim donar personalitat pròpia a 
aquesta festa tan tradicional.

CONTENCIOSOS I SENTÈNCIES 
JUDICIALS

L’Ajuntament fa efectiu el pagament 
de dues sentències judicials

El passat 3 d’agost es va formalitzar el pagament de 
73.766,02 euros de la sentència judicial per assetja-
ment laboral, i el 7 de novembre es va formalitzar 
el pagament de 28.126 euros de la sentència per 
l’adjudicaciò errònia de les obres de construcció de 
la llar d’infants municipal. Ara correspon buscar una 



solució perquè aquests costos no siguin assumits per 
la població. L’equip de govern està estudiant la viabi-
litat i legalitat per emprendre una acció de regrés o 
repetició.

Nota sobre el contenciós del camí 
del Cuní (Sant Martí Sescorts)

Davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona s’ha interposat recurs contenciós admi-
nistratiu (RO núm. 363/2012 A) contra l’acord de la 
Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament pel qual 
es van desestimar les al·legacions formulades a una 
resolució anterior per la qual s’ordenava la restitució 
del camí del Cuní al traçat original.

El requeriment municipal es va formular com a con-
seqüència d’una denúncia presentada per la patrulla 
del SEPRONA de la Guàrdia Civil de Vic.

L’Ajuntament ha acordat comparèixer i oposar-se al 
recurs, i ha encarregat la defensa lletrada a la Diputa-
ció de Barcelona.

Nota sobre el recurs d’apel·lació del 
contenciós sobre el PA2 (Cantoni-
gròs)

Amb relació a la sentència núm. 322/2012, de 6 de 
juny, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 9 de Barcelona, per la qual es desestimava el 
recurs contenciós administratiu interposat contra 
aquest Ajuntament amb relació a diverses llicències 
d’obres atorgades en l’àmbit del PA2, la part actora hi 
ha interposat recurs d’apel·lació.

L’Ajuntament ha acordat oposar-s’hi, i ha encarregat 
la defensa lletrada al Sr. Alexandre Tarroja, que ja va 
encarregar-se del procés ordinari.

INFORMACIONS DIVERSES

Abocaments il·legals

Durant aquests tres últims mesos l’Ajuntament ha 
hagut d’assumir els costos de neteja de tres aboca-
ments il·legals: (1) runa de construcció al voltant dels 
contenidors del camí de l’antic Sporting; (2) aboca-
ment de restes de fusta, probablement procedents 
d’un taller de fusteria, prop de l’embarcador, i (3) 
centenars de pneumàtics al camí del Torrat. Des de 
l’Ajuntament s’han fet les corresponents denúncies 
perquè es procedeixi a la identificació dels respon-

sables. Agrairem la col·laboració de totes les perso-
nes que d’una manera o d’una altra ajudin a evitar 
aquests comportaments tan incívics.

Accions incíviques

Tenim notícia que alguns adolescents han entrat 
al pati i al porxo de la llar d’infants, especialment 
en nits de cap de setmana, i que han deixat l’espai 
brut de deixalles. A banda del fet en si mateix, s’ha 
d’assenyalar que les restes que hi queden podrien 
ser nocives per als infants que durant la setmana hi 
surten a les hores d’esbarjo, i que les conseqüències 
podrien ser greus. Recordem que a l’estiu s’hi van 
trobar vidres trencats, i que es va haver d’aspirar 
tot l’espai perquè els infants poguessin sortir al pati 
d’herba sense perill. N’informem pel bé dels més pe-
tits del poble.

D’altra banda, pel que fa a les ratllades de cotxes i 
altres actes vandàlics que fa temps que tenen lloc al 
carrer del Pont de l’Esquirol, els estaments policials 
n’han sigut informats i vetllen per trobar-hi una so-
lució.

Obligatorietat de mantenir netes les 
parcel·les no edificades i que l’arbrat 
no envaeixi les vies públiques

Es recorda que així ho estableix una ordenança muni-
cipal, i que, vetllant perquè es compleixi, es farà una 
revisió d’aquests espais. En cas de detectar que les 
parcel·les es troben en mal estat, l’Ajuntament comu-
nicarà als propietaris l’obligació de fer-ho. Si tot i així 
la neteja no es porta a terme, l’Ajuntament ho haurà 
de fer subsidiàriament, és a dir, amb càrrec al titular 
de la finca.

Bonificacions ordenances fiscals

Recordem als veïns que fan compostatge de restes 
orgàniques, i també als veïns que tenen habitatges 
desocupats, que de cara a l’any vinent podran benefi-
ciar-se de la bonificació corresponent prèvia presen-
tació de la sol·licitud anual de bonificació.

Atur i banc d‘aliments

La realitat econòmica i social és preocupant. Al nostre 
municipi en concret, el nombre d’aturats ha passat 
dels 125 del mes de juny als 138 del mes de setem-
bre. En el moment actual hi ha nou unitats familiars 



que fan un ús continuat del banc del aliments de la 
comarca. L’Ajuntament no pot tancar els ulls a aques-
ta realitat i entén que ha de dedicar una atenció es-
pecial a aquests col·lectius. Fer-ho comporta dedicar-
hi recursos i prioritzar actuacions davant d’altres que 
poden considerar-se secundàries. Els pressupostos 
municipals hauran de ser coherents amb aquesta si-
tuació.

Nombre d’habitants del municipi

La xifra oficial d’habitants del nostre municipi segons 
l’Institut Nacional d’Estadística és de 2193 amb data 
1 de gener del 2012,  23 menys respecte a l’1 de ge-
ner del 2011. La distribució per nuclis de població és 
la següent: Sant Julià de Cabrera, 32 habitants; Sant 
Martí Sescorts, 162 habitants; Cantonigròs, 312 habi-
tants, i l’Esquirol, 1.687 habitants.

Pel que fa a persones d’altres nacionalitats que resi-
deixen al nostre municipi, destaquem que són 126 
i que representen el 5,8% del total de la població, 
39 de les quals són del Marroc, 16 de Bolívia, 12 de 
Colòmbia, 7 del Brasil, 6 de Romania, 4 de Ghana i 
4 d’Itàlia, i 39 persones més de 19 nacionalitats di-
ferents. El màxim es va assolir l’any 2009, amb 153 
persones.

L’estelada al balcó de l’Ajuntament

Al ple municipal del 18 de setembre es va deci-
dir per unanimitat que l’estelada onegi al balcó de 
l’Ajuntament fins que s’assoleixi la independència. A 
la mateixa sessió es va declarar persona non grata el 
rei d’Espanya i la seva família per 4 vots a favor (AUD 
i ERC) i 7 abstencions (CiU i CiP).
 

Espai del grup municipal Indepen-
dents del Collsacabra – ERC
Primer de tot, agraïm a Convergència i Unió i a Units 
per Decidir el seu suport en la moció que vam presen-
tar per tal de declarar el municipi de l’Esquirol com 
a territori català lliure i sobirà. Només una voluntat 
constructiva que treballi pel poble ens permetrà tirar 
endavant.

Dit això, cal que es desencalli la greu crisi política 
que viu l’Ajuntament amb un govern que estigui le-
gitimat i que treballi seriosament. La falta de diàleg 
és un problema crònic de l’equip de govern, prenent 
decisions que no estan consensuades amb l’oposició. 

Això ha provocat tant la negativa a l’aprovació de no-
ves ordenances fiscals com dificultats per a modificar 
determinades partides pressupostàries. Lamentem 
que l’actual equip de govern de Cabrerès i Progrés no 
hagi parlat en cap moment amb el nostre regidor per 
tal que donéssim suport a l’acció de govern o simple-
ment per conèixer el nostre parer i sí, en canvi, que 
intenti desqualificar-nos cada cop que alcem la veu.

Després de l’expulsió d’Units per Decidir, cal que Con-
vergència i Unió lideri un procés per donar una míni-
ma estabilitat fins al final de la legislatura. Refermem 
la voluntat d’Independents del Collsacabra – ERC de 
donar suport a qualsevol pacte sincer, estable i va-
lent que vulgui treballar pel poble deixant de banda 
rancúnies personals i partidistes.

Independents del Collsacabra - ERC


