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APROVACIÓ ORDENANCES 
FISCALS MUNICIPALS

01.
Hisenda

AUD-ERC va presentar en el Ple Extraordinari Municipal del 9 de novembre l’aprovació de les ordenances fiscals 
per a l’exercici 2016. La proposta es va aprovar per unanimitat.
La proposta es la de mantenir congelats els impostos sobre béns immobles (IBI), sobre activitats econòmiques 
(IAE), sobre vehicles de tracció mecànica i sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, llevat 
de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres on s’elimina la 
quota mínima de l’impost, fixada en 34,00 euros i s’introdueix una bonificació, prevista al TRLRHL, per a aque-
lles construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats, 
fixant-se un percentatge de reducció del 90 per cent, el màxim permès per Llei.

Destaquem, també, la proposta d’anul·lació del pagament de la taxa en el cas de les llicències d’obres menors sense projecte 
tècnic, amb la finalitat d’incentivar als administrats a sol·licitar aquest tipus de llicències, evitant possibles fraus.

Per a la resta de taxes es proposa la seva congelació: la taxa per expedició de documents administratius, per la prestació de 
serveis en la piscina municipal, per la prestació del servei de gestió de residus municipals, per la utilització privativa de les 
instal·lacions esportives municipals, per la prestació dels serveis d’inspecció i control sanitari dels establiments, per para-
des, barraques, casetes de venda, espectables o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic, per la prestació del servei d’escola bressol, per utilització privativa o aprofitament especial de la via 
pública amb entrades de vehicles a través de les voreres, etc.

En el cas de l’ordenança fiscal, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa es modifica la tarifa aplicable, que passa de l’actual 0,025 euros m2/dia, a 0,03 euros m2/dia, molt per sota del valor 
de l’aprofitament que s’estima del domini públic amb aquesta finalitat de caràcter lucratiu. I, per la taxa per la prestació de 
serveis de cementiris, es mantenen les tarifes actuals, llevat dels casos de la conservació anual del nínxol. Es preveu la rea-
lització d’un manteniment més intens del que es realitza en l’actualitat, pel que es preveu un augment de costos per aquest 
concepte.

I es proposa la derogació de l’ordenança, reguladora de la taxa per inscripció a la cursa Cabrerès BTT de l’Esquirol. Atès que 
la cursa no s’organitza des de l’Ajuntament, ni se’n gestionen les inscripcions, no té sentit mantenir la vigència d’aquesta 
ordenança fiscal.

Recordem a tots els veïns que vulguin accedir a qualsevol bonificació dels impostos o taxes municipals que s’adrecin a les 
oficines del consistori.

L’ALCALDE, ELS REGIDORS ELECTES I TOT EL PERSONAL DE L’AJUNTA-
MENT US DESITJEM UNES BONES FESTES NADALENQUES!



RESULTATS DE LES ELECCIONS A LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA

01.
Eleccions 27S

Candidatura

——————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————— ——
JxSí
CUP
unio.cat
CatSíqueesPot
PSC
PP
C’s
PACMA
Blanc
Nuls
——————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————— ——

Mesa A
L’Esquirol

443
72
6
9
9
4
2
1
0
0

Mesa B
L’esquirol

485
77
10
12
10
9
10
0
4
0

Mesa C
Sant Martí

83
13
6
1
4
2
4
0
2
4

Mesa D
Cantonigròs
— 
212
43
6
4
1
6
5
0
1
1

Total

1223
205
28
27
24
21
21
1
7
5
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02.
Obres i Serveis

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

El consistori continua la recerca 
de l’eficiència i estalvi energètic en 
els serveis públics que presta i en 
aquesta línia estem a les portes de 
presentar solucions en l’enllumenat 
públic amb la nova tecnologia LED 
que entre d’altres coses: redueix el 
consum elèctric actual mantenint 
els nivells d’il·luminació òptims, 
redueix la contaminació lumíni-
ca, assegura un rendiment de les 
lluminàries fins a un termini de 
60.000 hores de vida útil sis vegades 
major que les lluminàries actuals, 
elimina les despeses generades per 
manteniment de les lluminàires i 

reposició de bombetes, i redueix les 
emissions de CO2.

Per avançar en aquest sentit, durant el 
primer trimestre de l’any 2016 i com a 
prova, abans d’iniciar les inversions cap 
a un canvi progressiu a l’enllumenat 
públic amb LEDS, es substituiran 20 
lluminàires del carrer Major de l’Es-
quirol i 5 lluminàires al carrer Major 
de Cantonigròs per comprovar per una 
banda la il·luminació i per l’altre que 
efectivament hi ha una reducció del con-
sum energètic. 



LA VARIANT DE L’ESQUIROL

El diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la 
Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, i el gerent del 
servei, Vicenç Izquierdo, es van reunir el passat 3 de 
setembre en una visita institucional i de treball amb 
l’Alcalde, Àlex Montanyà, i els regidors de l’Ajuntament 
de l’Esquirol per planificar les futures intervencions del 
departament al municipi. Jordi Fàbrega va confirmar 
l’avançament de la licitació de les obres de la variant de 
l’Esquirol per l’any 2016 i l’inici de les mateixes durant 
la primavera del 2017.

Aquesta variant és una infraestructura llargament reclamada 
pel municipi per desviar el trànsit pesat (autobusos, camions, 
tractors) del carrer Major de l’Esquirol, i que va en direcció a 
Tavertet. El pas d’aquest trànsit, històricament, ha provocat 
embussos freqüents, desperfectes en immobles i enllumenat 
públic. Segons paraules del propi diputat, aquesta obra supo-
sarà una de les inversions importants d’aquest departament 
en tota la província en els pròxims anys. L’opció de la variant 
escollida és la de menys impacte medi ambiental i la que 
queda més allunyada del nucli de l’Esquirol. Es preveu durant 
la redacció del projecte fer una exposició pública als veïns per 
introduir-hi aquelles propostes de millora que es proposin.

Un cop finalitzada la variant es preveu convertir el carrer 
Major de l’Esquirol en una zona de prioritat pels vianants, 
i que suposarà un canvi majúscul en l’ordenament viari del 
centre del nucli. D’acord amb aquestes futures intervencions, 
Diputació s’ha compromès a elaborar un Pla de Mobilitat pel 
municipi per garantir-ne millor la circulació. Un altre punt 
destacat que es va debatre i on s’actuarà és el punt d’encreu-
ament de carreteres entre Sant Martí Sescorts, Roda de Ter 
i l’Esquirol. En aquest punt (semirotonda) s’hi produeixen 
accidents i freqüents infraccions de trànsit, i és per això que el 
departament hi preveu unes obres de millora.

LES OBRES DE CA LA SALUT 
HAN COMENÇAT

L’Ajuntament de l’Esquirol va aprovar al ple del dia 21 
de setembre adjudicar el contracte per a la construcció 
d’un edifici polivalent a Ca La Salut, al nucli de Sant 
Martí Sescorts, a l’empresa Construccions Ramon 
Compte, SL. El punt, un tràmit administratiu després 
que al juliol ja s’hagués declarat vàlid el procés de lici-
tació i s’hagués requerit la documentació a l’empresa 
guanyadora, va prosperar amb els vots a favor dels regi-
dors d’AUD-ERC i l’abstenció dels regidors a l’oposició de 
CIU. Al concurs s’hi van presentar 13 empreses i l’obra 
es va adjudicar per 626.000 euros més IVA. El termini 
d’execució és de 18 mesos.

Aquest edifici municipal construït l’any 1928 va ser utilitzat 
fins l’any 2006. Durant la major part del segle XX, i especial-
ment després de la guerra, quan Sant Martí Sescorts tenia més 
de mig miler d’habitants, havia estat un punt de serveis. Situat 
al peu de la carretera, guarda molts records per als veïns de 
Sant Martí Sescorts. Antigament, havia acollit l’escola del 
poble. També hi havia hagut barber, forner i un restaurant.

Els treballs es centraran en la construcció d’un soterrani per a 
magatzem, i a la primera planta, una sala polivalent, un espai 
per a bar-restaurant i un local per a l’Associació de Veïns  la 
veu de Sescorts. L’edifici tindrà lavabos públics i acollirà les 
bústies de les masies del poble. La segona planta es deixa sense 
distribució.
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BAR DEL PAVELLÓ MUNICIPAL

Obert el concurs públic per a la concessió administrati-
va de l’explotació del servei de bar del pavelló i piscina 
municipals de l’Esquirol

Al web municipal de l’Ajuntament de l’Esquirol ( www.lesqui-
rol.cat) a la Seu Electrònica ( Perfil del Contractant - Anuncis 
de licitació ) hi ha publicat l’anunci de licitació. En aquest 
anunci hi ha el plec de clàusules econòmiques i administra-
tives particulars reguladores del concurs per a la concessió 
administrativa de l’explotació del servei de bar de la piscina 
municipal i pavelló poliesportiu municipal de l’Esquirol. Per a 
més informació dirigir-se a les oficines del consistori.

03.
Comunicació
XARXES SOCIALS

Us recordem que l’Ajuntament de l’Esquirol disposa de 
Facebook i Twitter, on s’informa de totes les activitats i 
notícies relacionades amb el municipi.

Seguiu-nos per poder estar al dia del que passa al poble.

PISCINA PRIVADA D’ÚS PÚBLIC
A CANTONIGRÒS

El municipi disposa a Cantonigròs, d’una piscina privada coberta i climatitzada cedida per a ús públic. En aquest 
espai si realitzen cursos programats de forma trimestral que van començar el mes de març d’enguany.

Les activitats aquàtiques programades van adreçades a tots els veïns del Collsacabra i engloba tot un seguit de cursos amb l’ob-
jectiu de relacionar-se, fomentar una activitat saludable i millorar les qualitats físiques bàsiques.

L’Ajuntament, doncs, pot oferir aquestes instal·lacions i aquests cursos que complementen la piscina municipals de l’Esquirol, 
utilitzades durant l’estiu. Pel 2016, l’oferta dels cursos s’ha ampliat a les escoles properes de Rupit i l’Esquirol que hi portaran 
durant la primavera, 13 alumnes l’escola de Rupit i 10 alumnes l’AMPA El Cabrerès. L’AMPA El Cabrerès fins ara realitzava l’ac-
tivitat extraescolar de natació a Manlleu i enguany disposarà de dues instal·lacions on portar-hi els nens i nenes de l’escola.
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INAUGURACIÓ DEL TEATRE DE L’ESCOLA 
EL CABRERÈS

El dilluns 23 de novembre i en motiu de la celebració de 
Santa Cecília (patrona de la música) l’Escola El Cabrerès 
va inaugurar el nou teatre de l’Escola.

Aquest ha estat realitzat gràcies a l’esforç compartit de l’Ajun-
tament i l’Escola El Cabrerès. Un nou i adequat espai per a 
l’Escola, molt necessari per a moltes de les activitats que fins 
ara es realitzaven dins el gimnàs. La inauguració es va realit-
zar amb la participació de tots els alumnes de l’escola i l’escola 
bressol que van pujar a l’escenari a cantar. L’actuació final va 
correspondre al professorat, personal de l’escola, brigada mu-
nicipal i membres del consistori. Es va concloure la festa amb 
un berenar per a tots, al pati de l’Escola

REFORÇ ESCOLAR

El reforç escolar és un servei que des de fa 5 anys pro-
mou i ofereix l’Ajuntament de l’Esquirol per aquells 
alumnes que necessiten un acompanyament durant 
el procés escolar per tal d’afavorir-ne l’èxit. L’Escola 
El Cabrerès de l’Esquirol i l’IES Miquel Martí Pol de 
Roda de Ter proposen els alumnes que consideren que 
poden necessitar aquest recurs. A partir d’aquí, la 
persona responsable del projecte estableix el contacte 
amb les famílies, amb les quals es realitzen trobades 
periòdiques per tal d’acompanyar-les amb el procés 
escolar dels seus fills/es.

Durant el curs escolar 2015-2016 s’atendran fins al mes de 
juny, divuit alumnes repartits en dos grups, els alumnes 
de primària i els de secundària. En l’espai de trobada els 
alumnes són acompanyats per una mestra i psicòloga que 
els ajuda amb les tasques escolars, es reforcen matèries 
instrumentals i se’ls acompanya emocionalment.

Els resultats i la satisfacció de les famílies i els alumnes a la 
fi del curs és notable, fet que garanteix l’impuls del consis-
tori en la renovació del projecte any rera any.

04.
Educació

PROJECTE ENXANETA

Des de les àrea d’Educació i Serveis Socials del Consell 
Comarcal d’Osona, conjuntament amb la Universitat 
de Vic, es va dissenyar a prinicpis d’any un projecte 
d’acompanyament a l’èxit escolar que s’ha començat a 
implementar a les escoles d’Osona.

L’objectiu del programa ENXANETA és donar suport en les 
matèries instrumentals a aquells alumnes d’entre primer 
i tercer de primària amb dificultats escolars, i a les seves 
famílies. Per fer-ho possible, es dota als centres educatius 
participants d’una figura de mentor al centre que s’enca-
rrega de donar el suport educatiu als alumnes seleccionats 
per les escoles. Un dia a la setmana la intervenció socioe-
ducativa es realitza també amb la família. Aquest mentor 
és un graduat en educació social, magisteri o psicologia per 
la Universitat de Vic i rep la formació i l’orientació per part 
de la mateixa Universitat que participa activament en el 
projecte.

L’Ajuntament de l’Esquirol ha decidit entrar a formar part 
del projecte per donar un recolzament adicional a la xarxa 
educativa del nostre municipi. 
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CURS D’ACOLLIDA

El dilluns 23 de novembre el Servei d’Acollida i Inte-
gració del Consell Comarcal d’Osona ha iniciat els nous 
Cursos d’Acollida al municipi de l’Esquirol, i el 6 d’octu-
bre passat al municipi de Calldetenes.

Aquests cursos, que estan previstos a la Llei d’acollida de les 
persones estrangeres immigrades i les retornades a Cata-
lunya de 28 d ábril de 2010, i que es concreten al Decret de 18 
de novembre de 2014 dels serveis d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya, permeten que les 
persones estrangeres nouvingudes puguin obtenir un certifi-
cat d’acollida quan pugui acreditar coneixement o formació en 
les competències següents: en competències lingüístiques bà-
siques en llengua catalana i en llengua castellana (Mòduls A.1 
i A.2), en coneixements laborals bàsics (Mòdul B) i en coneixe-
ment de la societat catalana i del seu marc jurídic (Mòdul C).
És per aquest motiu, que el Servei d’Acollida i Integració ha 
començat aquesta tardor els primers Curos d’Acollida que 
integren els tres Mòduls que preveu el Decret d’Acollida a 
l’Esquirol i a Calldetenes. Els cursos tenen una durada de 80 
hores: 45 hores de Català Incial amb el suport pedagògic del 
Centre de Normalització Linguïstica d’Osona, 15 hores de 
Coneixements laborals bàsics que a càrrec de UGT Osona i 20 
hores de  Coneixement de l’entorn a càrrec del propi Servei 
d’Acollida del Consell. D’aquesta manera els alumnes podran 
acreditar la formació per obtenir el certificat d’acollida que 
preveu la Generalitat de Catalunya a través del Decret de 18 de 
novembre de 2014.
Els dos cursos que finalitzaran a finals de juny del 2016, estan 
integrats per 28 persones no-catalanoparlants nouvingudes 
o no alfabetitzades procedents de Marroc, Senegal, Colòmbia, 
Austràlia, Alemanya, Bolívia, Congo, Brasil i Paraguay i tenen 
per objectiu promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats 
per assolir una major cohesió social, i són fonamentals per 
tal de que els nouvinguts puguin regularitzar la seva situació 

administrativa.
El Serveis d’Acollida i Integració, que porta a terme els cursos 
amb el suport de la Direcció General per a la Immigració de la 
Generalitat de Catalunya, preveu iniciar més cursos d’Acolli-
da a d’altres municipis d’Osona a principis de 2016.

PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, a través de l’Institut Miquel Martí i Pol de 
Roda de Ter, i l’Ajuntament de l’Esquirol han signat un 
conveni en relació al Projecte de Servei Comunitari.

Les 3 entitats es fan ressò de la necessitat de promoure entre 
l’alumnat el compromís cívic, i aquest projecte esdevé un mo-
del amb la finalitat de facilitar que els estudiants, al llarg de la 
seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions 
de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciuta-
dania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei 
de la comunitat. El servei comunitari el realitzaran 4 alumnes 
de l’Institut i veïns del municipi, durant el mes de desembre, 
que els permetrà analitzar el seu entorn i comprometre’s en la 
seva millora. El servei el portaran a terme com a agents cívics 
per informar del mal estacionament dels vehicles i la tinença 
d’animals de companyia, en els nuclis de l’Esquirol i Cantoni-
gròs, i com a suport a la catalogació de llibres a la biblioteca del 
Punt Jove de l’Esquirol.
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CANVIS A L’AMPA 
EL CABRERÈS

Aquest inici de curs es va realitzar el canvi de junta 
de l’AMPA amb pràcticament la renovació de tots els 
càrrecs. Des de la nova junta, volem agraïr la dedicació 
i el servei prestat al llarg dels darrers anys a la junta 
sortint, així com a totes les persones que han col·laborat 
o col·laboren amb l’AMPA d’una manera o altra. 

Aprofitant la renovació, la nova junta pretenem engegar diver-
sos projectes que s’aniran concretant al llarg del curs, i per als 
quals demanarem la màxima participació i col·laboració de di-
versos agents, des dels mateixos associats de l’AMPA, a l’escola 
bressol, escola municipal i ajuntament. Tenim el privilegi de 
tenir dos centres educatius molt oberts a la participació i un 
ajuntament implicat amb l’educació, esperem saber recollir 
i aprofitar aquests fets per crear una bona sinèrgia amb les 
famílies i que en puguin sortir bons projectes per als propers 
cursos.

Bones festes a tothom.

La junta de l’AMPA.

05.
Governació

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ESCOLA 
AGRÀRIA QUINTANES

L’Ajuntament i l’Escola Familiar Agrària Quintanes 
(Centre inscrit al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat – Formació Professional) han formalitzat un 
acord per dur a terme un pla d’activitats per a un alum-
ne, veí del municipi. Aquest pla d’activitats s’entén com 
a unes practiques formatives, no laborals, amb l’objectiu 
d’assolir nous coneixements i contrastar les capacitats 
i els interessos amb un entorn real de treball com a 
suport a l’orientació professional. La durada d’aquestes 
pràctiques es de 383 hores (Setembre 2015 – Juny 2016 ) 
en l’àmbit de la jardineria i floristeria.

ALERTA!

Informem que el consistori continua denunciant i aler-
tant a les autoritats competents: els abocaments incon-
trolats de runes als camins i lleres dels rius, els vehicles 
desballestats als vorals dels camins, els trastos al costat 
dels contenidors de deixalles, els abocaments de purins, 
l’abandonament de gossos i altres actituds inciviques i 
punibles que es produeixen en el nostre municipi. Ens 
correspon a tots vetllar per la bona convivència i de-
nunciar les actituds irresponsables que poden alterar i 
malmetre el nostre mediambient i el bon veinatge.
 
Es per aquest i altres motius que l’alcalde es va reunir durant 
el mes d’octubre amb l’Unitat Regional de Medi Ambient dels 
Mossos d’Esquadra (URMA), amb seu a Manresa, per coordi-
nar qualsevol de les infraccions relacionades amb:

·Gestió incorrecta de residus sòlids, líquids i aigües 
residuals
·Emissions atmosfèriques
·Sorolls
·Protecció de flora i fauna
·Caça i pesca il·legal
·Captacions d’aigües
·Extraccions, excavacions i aterraments no autoritzats
·Agressions a espais naturals protegits
·Construccions il·legals
·Coordinació dels controls d’accés motoritzats al medi 
natural

Malauradament també cal informar dels recents i repetitius 
robatoris a les llars familiars del municipi. Cal prendre les 
precaucions adequades i informar al 112 o a l’ajuntament de 
qualsevol situació susceptible de risc de robatori (vehicles no 
habituals en els carrers dels nuclis, persones que falsejen la 
seva identitat i es presenten a les cases en nom d’empreses de 
serveis) etc. 
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ACORDS DE PLE 
(JUNY – NOVEMBRE)

Aquesta és una mostra dels acords de Ple que s’han pres en els plens extraordinaris i ordinaris del consistori des del juny al 
novembre d’enguany. Els actes dels Plens resten a disposició dels veïns a la pàgina web municipal.

Aprovació de les Festes Locals al municipi per a l’any 2016

1a Festa Local:
Comú per a tot el municipi, 24 de març (Dijous Sant)
2a Festa Local: 
Per al nucli de l’Esquirol, 23 de juny (Revetlla de Sant Joan)
Per al nucli de Cantonigròs, 16 d’agost (Sant Roc)
Per al nucli de Sant Martí Sescorts, 11 de novembre (Sant Martí)
(Aprovada per unanimitat)

Aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2015

La xifra oficial de població del municipi a 1 de gener de 2015 és de 2.150 habitants, dels quals 1.073 són dones i 1.077 son homes.
(Aprovada per unanimitat)

Aprovació de les Bases reguladores i convocatòria de concurs per a l’atorgament d’ajuts per al servei de menjador de 
l’Escola Bressol l’Esquirol i de beques esportives 2015-2016

(Aprovada per unanimitat)

Aprovació de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal de l’ajuntament. Imports deixats de 
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària dictada per el govern central.

(Aprovada amb: 8 vots a favor, AUD-ERC i 2 abstencions, CIU)

Aprovació de reconeixement de deutes d’exercicis anteriors amb el Consell Comarcal d’Osona ( Sistema d’Abasta-
ment d’Osona Sud 2005-2006: 38.538 €) i calendari de pagament.

(Aprovada amb: 8 vots a favor, AUD-ERC i 2 abstencions, CIU)

Aprovació de moció de suport a l’Acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la mediterrània.

(Aprovada per unanimitat)

Aprovació d’acceptació de les ajudes i d’existència de la consignació pressupostària corresponent a l’actuació inclo-
sa en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2012, Edifici de Ca La Salut a Sant Martí Sescorts.

(Aprovada amb: 6 vots a favor, AUD-ERC i 3 abstencions, CIU)

Aprovació de l’adjudicació del contracte administratiu d’obres per a l’execució de les obres d’enderroc d’edifici exis-
tent i de construcció d’un edifici polivalent a Sant Martí Sescorts.

(Aprovada amb: 6 vots a favor, AUD-ERC i 3 abstencions, CIU)

Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016

(Aprovada per unanimitat)
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PROJECTE DE DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL AL MUNICIPI

L’Ajuntament de l’Esquirol ha acordat amb el Servei de 
Comerç Urbà de la Diputació de Barcelona un recurs 
tècnic, consistent en un servei d’acompanyament que 
té com a objectiu establir un pla d’actuacions en l’àmbit 
comercial de l’Esquirol i Cantonigròs.

Aquest servei té una doble vessant, per un cantó assessorar als 
comerciants del municipi en quines serien les línees a seguir 
per tal de dinamitzar el comerç i per l’altra donar a l’Ajun-
tament un pla d’accions per tal de que aquest tingui clar en 
quines accions ha d’incidir més, conjuntament amb la CAC 
(Cabrerès Associació de Comerciants) que les ha de lide-
rar,  per mantenir i potenciar el comerç al municipi.
Aquest projecte va ser encarregat per la Diputació de Barcelo-
na a la consultora externa “Hidra publicitat, SCP”, consultora 
amb molta experiència en la dinamització comercial en petits 
municipis, i el treball  s’ha concretat en aquests punts:

 • Diagnosi de la situació actual

 • Definició d’objectius estratègics

 • Propostes per al desenvolupament del  
    comerç

 • Disseny del pla de dinamització 
    comercial per als propers 2 anys

El passat 25 de novembre es va celebrar la última reunió amb 
tot el teixit comercial del municipi on es va exposar el treball 
elaborat i on la intervenció constructiva dels assistents va 
ajudar a complementar la definició de les accions proposades 
en el projecte.

07.
Promoció Econòmica
i turisme

PROTECCIÓ CIVIL

Els ajuntaments de la comarca, i el Servei de Protecció 
Civil del Consell Comarcal d’Osona conjuntament amb el 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
han iniciat un projecte per identificar totes les edifia-
cions aïllades de la comarca.

L’objectiu del projecte, a part de tenir identificades totes les 
cases aïllades del municipi, és poder-les codificar totes, de 
manera que en cas d’emergència tan els serveis d’ambulàncies, 
Mossos d’Esquadra, Protecció Civil, Agents Rurals, Bombers, 
etc. puguin disposar de la posició exacta dels habitatges i aten-
dre amb més celeritat l’assistència necessària. És per això que 
a tots els veïns del municipi que viuen en cases aïllades s’els ha 
informat d’aquest servei i s’els hi està entregant una targeta 
identificativa de la casa que han de col·locar en un lloc visible 
per tal que, si es dóna una situació d’emergència a la llar, mit-
jançant una trucada al 112, alertar de la mateixa, i comunicant 
el Codi Identificador que hi figura la localització de la llar serà 
immediata.
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INFORME ESTRATÈGIC DEL MUNICIPI

L’Informe estratègic és un encàrrec de l’Ajuntament als 
serveis tècnics de la Diputació de Barcelona. Els objec-
tius de l’informe són:

 • Donar suport tècnic al municipi en matèria de  
    conceptualització del desenvolupament econò 
    mic local.

 • Realitzar una prediagnosi de l’àmbit 
    territorial que aporti una anàlisi dels aspectes  
    socioeconòmics i territorials de l’Esquirol,   
       Cantonigròs, Sant Martí Sescorts i Sant Julià  
    de Cabrera.

 • Establir el marc estratègic per a les polítiques 
    i actuacions vinculades al desenvolupament   
    econòmic del municipi.

Es tracta d’un informe integral, que aborda la problemàtica 
de l’economia local des d’una perspectiva multidimensional. 
Es considera que els diversos factors de desenvolupament, 
de naturalesa i estat molt diversos, incideixen en la dinàmica 
microeconòmica. El document incidirà en 4 línies bàsiques:

1.Territori: situació geogràfica, planejament urbanístic, ac-
cessibilitat , infraestructures, paisatge, espai agrari, patrimo-
ni natural, gestió ambiental: residus, sanejament, energia, la 
promoció del territori, etc.

2. Economia: espais d’activitat, sòl i sostre productiu, 
polígons d’activitat, espais urbans, la promoció dels espais 
d’activitat, dinàmica sectorial: primàri, indústria, construc-
ció, comerç i serveis, empreses i llocs de treball, innovació, 
economia solidària, etc.

4. Societat: població: creixement i migracions, mercat de 
treball, contractació i atur, mobilitat ocupacional i personal, 
transport públic, mobilitat lenta, formació, cohesió social, 
desigualtat, exclusió, salut i lloc, habitatge, equipaments i 
serveis públics, cultura i patrimoni, etc.

4. Governança: Finançament: ingressos, despeses i tributs, 
endeutament i sostenibilitat financera, etc.

ZONA “CAMPER” PER AUTO-     
CARAVANES AL MUNICIPI

Els propietaris i usuaris d’autocaravanes poden esdeve-
nir un tipus de turisme itinerant, molt actiu, que viatja 
durant tot l’any i que gaudeix del territori i dels dife-
rents atractius i activitats que s’hi desenvolupen. Els 
visitants que fan ús d’autocaravanes són habituals en 
algunes zones de la comarca ja sigui per realitzar alguna 
activitat de turisme actiu o per descobrir el territori. 
Per tal de millorar i ordenar l’estada d’aquest tipus de 
visitants, es va desenvolupar el projecte“Osona, territo-
ri camper”.

En aquest projecte hi participen un total de 12 municipis, 
entre ells l’Esquirol. És a Cantonigròs i durant el proper any 
2016 L’Esquirol on l’ajuntament preveu en terrenys munici-
pals adequar amb tots els serveis necessàris l’àrea d’autoca-
ravanes. El pressupost econòmic per l’arrenjament d’aquesta 
zona es de 14.500 € compartits al 50% entre el Consell 
Comarcal i l’Ajuntament. També, i inclòs en aquest projecte, 
es preveu la reserva d’espais, sense serveis, per autocaravens  
al nucli de l’Esquirol.

La Direcció General de Turisme, a partir de la recaptació 
de l’impost d’establiments turístics, disposa d’una línia de 
finançament dirigida a les administracions a través de les 
subvencions del què han anomenat Plans de foment territo-
rial del turisme. Ès en aquesta linea on a través del Consell 
Comarcal d’Osona es permetrà que ens els propers dos anys 
Osona disposi d’una gran oferta de serveis per l’estada dels 
l’autocaravanistes.
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PROJECTES DEL CLAVEGUERAM 
MUNICIPAL

08.
Medi ambient

Tal i com es va informar en el Butlletí núm.13, una de les 
prioritats de l’equip de govern és millorar els serveis bà-
sics municipals. Actualment, el servei del clavegueram 
en els tres principals nuclis de població del municipi és 
precari i/o inexistent. 

A l’Esquirol, al barri del Padró i al Carrer del Puig, no hi ha 
col·lectors d’aigues brutes en un 90% dels habitatges ni cap 
estació depuradora de les aigues residuals per els més de 120 
habitatges existents. Alguns habitatges tenen fosses sèpti-
ques, d’altres no disposen de cap sistema de depuració i les 
aigues brutes s’aboquen directament al medi. 

A Cantonigròs hi ha la xarxa de clavegueram per a un 90% 
dels habitatges però les 3 fosses sèptiques on s’aboquen les ai-
gues brutes, des de fa mes de 10 anys no compleixen amb el seu 
propòsit de depurar-les. I, al nucli urbà de Sant Martí Sescorts 
existeix la xarxa de clavegueram però no ha existit mai cap 
sistema de depuració de les aigues brutes.

Els tres projectes tècnics, encarregats pel consistori per 
corregir aquestes importants mancances, s’han el·laborat 
durant aquests darrers mesos i s’han entregat a l’Ajuntament. 
Es preveu durant aquesta legislatura posar fi, finalment, a 
aquesta precarietat del servei que evidentment provoca un 
greu impacte negatiu en el nostre entorn natural més proper. 
El pressupost de les obres pel barri del Padró és d’1.000.000€, 
el pressupost pel nucli de Cantonigròs és d’1.200.000 €, i el 
pressupost pel nucli de Sant Martí Sescorts és de 213.000€. 
Durant el mes de gener es farà una convocatòria pública per 
exposar cadascun dels projectes.

TERCERA EDICIÓ PARC DE 
NADAL DEL COLLSACABRA

09.
Joventut

La bona acollida que va tenir la primera i la segona
edició del Parc de Nadal del Collsacabra, amb un miler 
de visitants l’any 2014, ha empes de nou l’Ajuntament a 
organitzar-ne una tercera edició encara amb més activi-
tats i ampliant l’horari.

El Parc de Nadal del Collsacabra permet de nou a les famílies 
dels pobles del Collsacabra que ho desitgin visitar aquests 
espais durant els dies de Nadal.

LOCALS MUNICIPALS CEDITS ALS JOVES 
DEL POBLE

Arran de la sol·licitud d’un grup de joves de l’Esquirol, 
l’Ajuntament va habilitar i els va cedir, a 3 grups dife-
rents, locals municipals de la pista poliesportiva. 

L’acord de cessió dels locals obliga a unes normes d’ús bà-
siques que en cas d’incomplir-les, els locals es tancaran. La 
situació d’incompliment de normes (mantenir els espais 
interiors i exteriors nets, prohibit prender qualsevol tipus de 
beguda alcohòlica i fumar, respectar el descans dels veïns, 
etc.) s’ha donat en dos ocasions, i és per això que un dels locals 
es va tancar i cedir a un altre grup de joves que el va sol·licitar. 
Recentment es va tancar un altre local de forma ininterrum-
puda. El consistori considera una oportunitat única pels 
joves poder disposar d’aquests espais de trobada, però també 
considera, obviament, que en cas de mantenir cert incivisme 
tan als locals com a l’exterior d’aquests ens veurem obligats a 
tancar-los tots definitivament.
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REUNIÓ AMB ENTITATS I 
ASSOCIACIONS MUNICIPALS

10.
Entitats

El consistori ha convocat pel mes de 
gener, a totes les entitats del munici-
pi perquè aquestes puguin explicar i 
fer memòria de les activitats dutes a 
terme durant l’any 2015 i les propos-
tes per el 2016.

Tots els veïns hem de sentir-nos or-
gullosos del teixit associatiu variat i 
nombros que hi ha vinculat al municipi 
que proposa any rera any tot un seguit 
d’activitats festives i de lleure. Sense 
aquest teixit, en mans dels veïns, el 
poble es veuria abocat a un estat d’ànim 
mediocre, però l’impuls permanent de 
la majoria d’associacions i entitats fa 
que existeixin una pluralitat d’activitats 
a tots els nuclis de població que fa que 
tots ens animem mutuament a seguir 
col·laborant-hi. 

CAMÍ PARAL·LEL A LA CARRETERA 
C-153 A CANTONIGRÒS

11.
Camins

L’accés a l’Espai d’Interés Natural 
del Collsacabra, a la Serra de Cabre-
ra, des de Cantonigròs i la conti-
nuitat del Cami Ral Vic-Olot (Camí 
de Sant Jaume) en el tram des del 
Restaurant Can Puntí al Pont de Ca 
La Rotllada sempre ha estat excessi-
vament perillós per a tots els visi-
tants, a peu o amb bicicleta, perquè 
l’han de recorrer per el voral de la 
Carretera C-153. 

Des del mes de novembre aquest perill 
s’ha el·liminat amb la construcció d’un 
camí de vianants paral·lel. Per finalitzar 
l’obra, només resta la senyalització i la 
col·locació de valla de fusta en alguns 
punts del cami. Aquesta actuació s’ha 
realitzat d’acord al programa electoral 
de l’equip de govern i als pressupostos 
participatius elaborats a prinicipis 
d’any.

CICLE DE TALLERS 
D’ALIMENTACIÓ SALUDABLE

Per gaudir d’una bona salut és ne-
cessari una alimentació saludable 
entesa com suficient, equilibrada, 
variada i satisfactòria, sense oblidar 
la pràctica habitual d’exercici físic. 
Una alimentació adequada al llarg 
de les diferents etapes de la vida 
determinen un millor estat de la 
salut. Alimentar-se bé contribueix 
a garantir una vida amb energia, 
vitalitat, bellesa, i alegria.

Per a promocionar una alimentació 
saludable l’Ajuntament posa a l’abast de 
tots aquells veïns interessats el Cicle de 
Tallers d’Alimentació Saludable amb 6 
xerrades/tallers al llarg de sis mesos.

A les tres primeres xerrades/tallers que 
s’han ofert durant els mesos d’octubre, 
novembre i desembre, les inscripcions 
es van esgotar. Entre d’altres s’ha comp-
ta amb la intervenció del cuiner Ignasi 
Camps  (Restaurant Ca l’Ignasi) i, en 
l’últim taller i com a clausura del cicle, 
al mes de març, tindrem la presència del 
jove pastisser David Gil de Cantonigròs 
recentment proclamat guanyador del 
Trofeu Lluís Santapau al Millor Artesà 
Xocolater de l’Estat. Moment que ser-
virà per retre-li el reconeixement de tots 
els seus veïns.

Les tres properes sessions giren entorn 
l’alimentació i el càncer (gener), les 
herbes remeieres i la cuina (febrer) i les 
postres saludables (març).

12.
Salut Pública
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13.
Benestar Social
CIRCUIT INCLUSIU

El projecte BOX21 de la Fundació Itinerarium, i Fun-
dació Ana Vives i l’Ajuntament de l’Esquirol, vol ajudar 
a millorar la qualitat de vida de les persones, especial-
ment fomentar la pràctica de l’esport corrent i cami-
nant entre les persones amb més dificultats. El projecte 
inclou la creació d’aquests circuits en diferents ciutats i 
pobles del món, la principal novetat dels quals és que són 
recorreguts a la natura, adaptats a tots i totes, i senya-
litzats permanentment. Creats per Eduard Jornet, pare 
del campió del món de curses de muntanya, Kilian Jor-
net i la Fundació Itinerarium, impulsora de la iniciativa, 
pretenen acostar l’esport i la natura a tothom.

El Circuit Inclusiu de l’Esquirol,  el primer a la comarca d’Oso-
na, és el 12è d’un grup de circuits creats a diferents ciutats del 
món. El circuit de l’Esquirol té 3 variants (rosa-8km, blau-
3km i verd-3km) que el participant pot triar depenent de les 
seves necessitats. El blau, per exemple, és apte per a cadira de 
rodes elèctrica, joëlette i handbike. Totes tres variants passen 
per llocs d’especial interés natural com patrimonial del muni-
cipi, d’aquesta manera, la vivència encara és més enriquidora.

Els circuits inclusius estan senyalitzats físicament amb esta-
ques i panells en Braille, i la característica que els fa diferents 
als altres circuits adaptats és que son sempre a la natura i  amb 
un punt de dificultat perquè tots/es ens haguem, cadascú al 
seu nivell, de superar.

DIADA DE LA GENT GRAN

El passat diumenge 25 d’octubre el municipi de l’Esqui-
rol va celebrar la diada dedicada a la gent gran.
Es va iniciar la diada amb una missa a l’Església de 
Santa Maria de Corcó, dedicada a totes les persones 
grans del municipi, a continuació es va celebrar el dinar 
al Pavelló Municipal al qual hi van assistir unes 130 per-
sones majors de 65 anys i de tots els nuclis del municipi: 
l’Esquirol, Cantonigròs i Sant Martí Sescorts.

La diada es va organitzar amb els restaurants i comerços del 
municipi: Cal Carreter, l’Hostal Collsacabra, el Forn Soler, El 
Celler Set de 7, el Bar del Pavelló i RC Regals. Pel servei del di-
nar d’aquest any es va comptar amb un grup de joves volunta-
ris del poble els quals se’ls agreix la seva ajuda i treball. Aquest 
fet també va fer que durant el dinar hi hagués un intercanvi 
intergeneracional, entre gent gran i joves. La diada va conclou-
re amb música i ball.

Dins la diada de la gent gran del municipi, des de l’Ajuntament 
es va obsequiar al senyor Fèlix Garcia (94), i la senyora Carme 
Comajoan (99) de més edat del municipi. Ambdós se’ls hi va 
fer entrega dels obsequis el dia posterior al dinar ja que no hi 
van poder assistir.
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14.
Cultura
COLLSACABRA CREIX 2016

Estiguem atents a la presentació durant el mes de gener 
de la 2a temporada del Cicle Cultural Collsacabra Creix! 

Més música, més teatre, més imatges, més escultures, més 
sensacions i més activitats per anar creixent al costat del 
Collsacabra.

EL COLLSACABRA I VIC UNITS PER LA 
CULTURA I LA MUNTANYA

El passat mes de novembre es va celebrar la Fira de la 
Muntanya i del Llibre Vic-Collsacabra (14a Fira del Lli-
bre de Muntanya del Collsacabra i 35a Fira de Muntanya 
de Vic)

La simbiòsi entre les dues fires ha reforçat la viabilitat 
d’aquestes i les ha revitalitzat beneficiant les dues manifes-
tacions i territoris que l’acullen. Aquesta fórmula de futur ha 
possibilitat un cert creixement que conduirà la Fira a nous 
horitzons.

La Fira del Llibre de Muntanya del Collsacabra neix l’any 
2002 als pobles del Collsacabra, fruit de la col·laboració de  
diverses associacions representatives del territori (Tavertet, 
Rupit i l’Esquirol) i amb el recolzament dels tres ajuntaments. 
Durant onze anys la Fira va ser anual i itinerant per aquests 
pobles. La Fira de Muntanya de Vic, es celebra des de fa més de 
30 anys, aquest certamen, que es va iniciar de la mà del Club 
Esquí Vic, ha anat cobrint etapes quasi sempre amb un èxit 
destacat. Tot i que els seus inicis estaven especialitzats amb 
el món de l’esquí amb el pas dels anys va anar ampliant la seva 
oferta fins arribar a aglutinar tot tipus d’expositors relacio-
nats amb l’esport i les activitats a l’aire lliure.

L’any 2013, es decideix unir la Fira del Llibre de Muntanya del 
Collsacabra amb la Fira de Muntanya de Vic, creant-ne una, i 
passant-se a establir d’una manera fixa entre ambdós terri-
toris. De cara al futur es preveu ampliar el dia d’activitats al 
Collsacabra i que de nou tots els pobles que van veure neixer i 
creixer, en aquest cas la Fira del Llibre de Muntanya del Coll-
sacabra, s’involucrin en l’organització i promoció de la fira per 
garantir-ne definitivament la seva continuitat.

SOLIDARITAT AL MUNICIPI

“ZUMBA PER LA NOA”

El diumenge 29 de novembre al pavelló de l’Esquirol es va 
viure una fantàstica tarda de ‘Zumba per la Noa’. Una nena 
que pateix una paràlisi cerebral i que ha iniciat un costós trac-
tament per millorar la seva qualitat de vida i estar millor. Les 
persones que hi van assistir van poder col·laborar portant taps 
de plàstic o bé fent un donatiu econòmic.

“MARATÓ DE TV3”

A l’Esquirol es van celebrar unes magnifiques i concurregu-
des jornades solidàries entorn la Marató de TV3 dedicada 
enguany a la obesitat i a la diabetis. El dissabte dia 12 de 
desembre es va celebrar al Casal de la Santa Creu una diada 
amb diferents activitats que van finalitzar amb uns pastorets i 
cantada de nadales. I, el diumenge dia 13, de nou més d’un cen-
tenar de guitarres es van poder sentir en el concert programat 
en motiu de la Marató.

“3a QUINA SOLIDÀRIA”
A Cantonigròs, el dia 26 de desembre Quina Solidària per 
recollir donatius per “Els amics de la Noa”

“ELS PASTORETS” SOLIDÀRIS
A Cantonigròs, durant els “Pastorets” es recolliran donatius 
per la “Plataforma per la cura de l’Atàxia de Friedreich” una 
de les anomenades malalties minoritàries que, amb el pas del 
temps et va deixant sense forces, malaltia que pateix el jove 
torellonenc, Arnau Panicot de 20 anys.

PLANS D’OCUPACIÓ

El Consell Comarcal d’Osona, l’Ajuntament de l’Esqui-
rol, l’Ajuntament de Roda de Ter, i el de Masies de Roda 
han consensuat l’adhesió als Plans d’Ocupació per a 
persones en situació d’atur beneficiàries del PIRMI. Per 
aquest Pla d’Ocupació de suport a activitats educatives 
i esportives, gestionat a través del Consell Comarcal, 
es preveu la selecció d’una persona que al municipi farà 
tasques de consergeria a l’Escola El Cabrerès i de catalo-
gació de llibres a la biblioteca del Punt Jove. La selecció 
i incorporació es preveuen dur al llarg d’aquest mes de 
desembre.

D’altre banda, el consistori està pendent de rebre la notifica-
ció oficial per obrir la convocatòria anual de la Diputació de 
Barcelona, per als Plans d’Ocupació de persones en situació 
d’atur.
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