L’ALTAVEU MUNICIPAL
9 de gener

1.
Mercat de Nadal, Parc de Nadal del Collsacabra, Patge Reial,
Revetlla de Cap d’any i Cavalcada de Reis de l’Orient 2014
Agraïm l’esforç i entusiasme de totes les persones i entitats del municipi que han fet
possible que tots junts hàgim celebrat aquestes festes: el Mercat de Nadal, la benvinguda
de l’any nou, la recollida de les cartes per part del Patge Reial, l’arribada dels Reis de
l’Orient i la celebració del Parc de Nadal del Collsacabra al pavelló de l’Esquirol i a la carpa
de Cantonigròs.
MOLTES GRÀCIES A TOTES I A TOTS
per fer realitat que el nostre municipi hagi viscut amb alegria aquestes festes.

2.

Local d’Entitats de Santa Maria de Corcó/L’Esquirol

Finalment, durant aquest mes de gener es licitarà el projecte per la construcció de
l’edifici públic de la Plaça Nova de L’Esquirol destinat a les entitats del municipi. Creiem que
el Local d’Entitats és molt important per al nostre poble. Al treballar les associacions en un
mateix local farà que la comunicació sigui més fluida, podreu treballar amb més eficàcia i
eficiència, portar a terme projectes en comú i el més important, en els moments en que
estem vivint, fer xarxa entre les entitats per donar a conèixer totes les seves activitats.
Durant el mes de febrer enviarem a totes les entitats una enquesta per conèixer les
seves necessitats en espais públics (magatzem, punt de trobada, exposicions, activitats...)
per tal de configurar les reserves dels locals i espais públics dels que disposem.

3.

Ca La Salut de Sant Martí Sescorts

Comuniquem als veïns que durant aquest any portarem a terme el projecte de Ca La
Salut. Desprès de les trobades de l’equip de govern amb els veïns i l’Associació de Veïns
La Veu de Sescorts, i de la visita als Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya,
podem informar del canvi de destí de la subvenció (PUOSC – 320.000 € aprox.) que es
preveia inicialment per l’arrengament del cobert annex. Preveiem per el nou projecte i nou
destí del PUOSC la construcció de l’edifici principal, planta baixa (1a fase): el local social,
sala polivalent, bar-restaurant, i segona planta (2a fase): pisos de protecció oficial.

4.

Avantprojecte del Local Social de Cantonigròs

La mancança de locals públics a tots els nuclis del municipi és evident. Cantonigròs
necessita un local polivalent per organitzar tots els actes que realitzen i sobretot un lloc a
on les persones es puguin reunir, tan la gent gran com els joves. Aquest any us
presentarem avantprojectes del local i entre totes les entitats de Cantonigròs es
consensuaran els canvis necessaris per poder definir el projecte definitiu. S’ha de crear un
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espai on s’hi puguin fer els Pastorets, exposicions, fires, celebracions de festes, festivals i
un lloc a on les associacions treballin per comunicar-se i fer xarxa tant pel poble com pel
municipi o per la comarca.

5.

Consulta sobre el nom del municipi

L’Ajuntament disposa d’una autorització del 29 de setembre de 1995 del Ministerio
Para Las Administraciones Locales, que diu textualment “ Autorizar al Alcalde de Santa
Maria de Corcó la celebración de una consulta popular entre los vecinos del municipio
sobre el cambio de denominación del Municipio”, que mai s’ha dut a terme.
Desprès de 18 anys, i motivats per la recollida de 393 signatures pel grup de
promotors “Esquirols” el passat mes de maig de 2013, i ratificades en el ple del 18 de juliol
de 2013, s’inicia de nou el procediment a l’empara del Reglament de Participació
Ciutadana. Els grups municipals de CIU i CIP amb la signatura dels seus respectius
regidors proposen que la consulta es faci el proper dia 20 de febrer.
La votació es portaria a terme als mateixos locals on es realitzen habitualment les
eleccions: Sala de Plens (Santa Maria de Corcó /L’Esquirol), L’Esplai (Cantonigròs), Teatre
(Sant Martí Sescorts). La butlleta portarà una pregunta amb dues possibles respostes:
a)Santa Maria de Corcó b)L’Esquirol, haureu de marcar-ne una solament, perquè sinó el
vot no serà vàlid. El resultat de la consulta no és vinculant i és per això que en el següent
Ple a la data de la consulta es posarà a votació entre els regidors del consistori el canvi de
denominació, o no, del nom del municipi.

6.
Concert d’Hivern de L’Escola Municipal de Música “El Faristol” al
Pavelló.
Per continuar dinamitzant i donar ús als espais públics municipals, l’equip de govern i
d’acord amb l’Escola de Música “El Faristol” trasllada el Concert d’Hivern del dissabte dia
25 de gener, de la Cooperativa al pavelló municipal.

7.

Nova pàgina web de l’Ajuntament

L’equip de govern preveu per el 2014 l’actualització del web de l’ajuntament ja que
considera que esta obsoleta i mancada d’informació rellevant pels veïns i pels visitants. El
nou web voldrà ser una eina d’informació puntual i de xarxa per donar a conèixer d’on
venim, que fem i a on anem .
Convocarem a la Sala de Plens durant el mes de març a diferents empreses
(dissenyadors webs) perquè ens exposin a tots els veïns la seva proposta de pàgina web i
així entre tots poder decidir quina és la més adequada.
Us recordem que ens podeu enviar la vostra adreça electrònica a
vilellamm@diba.cat per fer-vos arribar l’Altaveu Municipal i el Butlletí Municipal en
format digital.
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