
RESULTATS DE L’ENQUESTA PER A L’ELABORACIÓ DELS 

PRESSUPOSOTS PARTICIPATIUS 2015 

 

L’Ajuntament de l’Esquirol va informar a través de l’Altaveu Municipal del 18 de 

desembre de 2014 de l’inici per l’elaboració dels pressupostos participatius del 

2015. A l’Altaveu Municipal del 13 de gener de 2015 va informar del calendari. 

Així doncs, durant el mes de febrer de 2015, els veïns de tot municipi, a través 

de l’enquesta facilitada pel consistori, van poder opinar sobre el destí de 

50.000€ previstos pels Pressupostos Municipals 2015. Aquest import es 

repartirà de la següent manera i proporcionalment als nuclis del nostre municipi 

tenint en compte el 50% d’IBI i el 50% del nombre d’habitants de cadascun 

d’ells: 

 

• L’Esquirol: 34.000€ 

• Cantonigròs i Sant Julià de Cabrera: 11.000€ 

• Sant Martí Sescorts: 5.000€ 

 

Una part dels diners aniran destinats a inversions: diners que es destinen per 

una cosa que perdurarà en el temps: construccions, arranjaments de carrers, 

senyalitzacions. I l’altre part, destinats a despeses ordinàries: van dirigides més 

a activitats i actes que es poden fer pel municipi, són més concretes i puntuals: 

espectacles, excursions, xerrades informatives... 

 

A continuació us mostrem el resum de les respostes de les 77 enquestes que 

han estat recollides en el conjunt de tot el municipi, una participació que es 

considera baixa. Les actuacions en inversions i en despeses ordinàries es 

realitzaran fins a esgotar el pressupost previst. 

 

L’Esquirol 

A l’Esquirol van opinar 56 persones, de les quals, 23 van ser a través d’internet 

amb l’enllaç que es va facilitar i les altres, 33, van ser entregades a la bústia de 

l’Ajuntament. 



Els diners que es destinen a aquest nucli són 34.000€ dels quals 20.400€ 

aniran destinats a inversions, i 13.600€ a despeses ordinàries. 

 

A continuació es poden veure els resultats de les enquestes: 

 

Inversions:  

 
Inversions:  
Carreteres i camins 18 
Altres 8 
Equipaments públics 7 
Cultura 5 
Atenció a la gent gran 4 
Aparcaments 3 
Medi ambient 3 
Educació 2 
Parcs i jardins 2 
Esports 2 
Mobiliari urbà 1 
Restauració del patrimoni 1 
Turisme 0 
Comerç 0 
Espais Naturals 0 
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“Carreteres i camins ”, “altres ” i “equipaments públics ” han estat les opcions 

mes sol·licitades: 



- Manteniment de la Carena de Feu. 

- Conservar/ recuperar camins rurals del municipi, el camí de la Foradada. 

- Pas de vianants davant del Parai 

- Facilitar espai públic a persones amb mobilitat reduïda/corregir 

adaptacions incorrectes 

- Arreglar camins i fer una tercera entrada al poble 

- Passeig amb voreres grans i arbres al Passeig les Gorgues 

- Arreglar Carrer del Pont, dificultats de passar amb el cotxet / carros 

compra, pas del riu, fer paviment pels contenidors. 

- Arranjament del Molí d’en Bertrana. 

- Urbanitzar el Carrer Cabrera 

- Carrer Major, zona Can Llemosí, de Can Castellet i aparcaments davant 

Can Careda. 

- Variant de Tavertet. 

- Plataformes elevadores al Carrer Major per reduir la velocitat dels 

vehicles 

- Obrir tram carrer Osona, aterrar Can Gall i Can Garbeller. 

- Carrer Major d’un sol sentit, ampliar voreres, reordenació del trànsit 

urbà. 

- Reordenació Plaça Major. 

- Voreres del poble. 

- Urbanització del Pedró: asfalt, clavegueres, voreres, prevenció incendis. 

- Carrer del Puig, dificultats per circular quan hi ha cotxes aparcats als dos 

costats. 

- Rotonda a l’entrada del poble, porta d’entrada el Collsacabra amb una 

escultura significativa. 

- Arreglar el camí de l’Escalada (Carrer del Pont – Can Torra) 

- Arreglar les dues entrades del Carrer del Pont. 

- Projecte piscina coberta 

- Millorar pista de la Cooperativa. 

- Barbacoes i zones de picnic a la Font de l’Escudella. 

 



Despeses:  

 
Despeses  
Cursos, formació 11 
Activitats de lleure 7 
Fires 5 
Concerts 5 
Espectacles 5 
Accions socials 4 
Altres 4 
Divulgació històrica 3 
Cinema 2 
Xerrades informatives 1 
Excursions 0 
Exposicions 0 
Col·loquis 0 
Presentacions de llibres 0 
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En les despeses, la opció més sol·licitada ha estat “els cursos i formació ”, 

seguides de: “activitats del lleure ”, “fires ”, “concerts ” i “espectacles ”. 

 

Els cursos i formació que es van demanar van ser:  

- Aplicacions TIC 

- Cursos adreçats a joves, parats, formació pel seu futur professional. 



- Curs formatiu als membres del consistori sobre urbanisme al barri del 

Pedró. 

- Curs de formació vinculat a algun projecte artístic 

- De manualitats, llengua, cuina, etc. 

- Cursos d’idiomes, informàtica i pintura. 

 

Activitats de lleure que es demanen:  

- Potenciar activitats el cap de setmana, el pavelló o a altres llocs. 

- Activitats pel diumenge a la tarda per a joves de 12 a 16 anys. 

- Activitats de lleure tipus esplai 

- Activitats de lleure per a tots els col·lectius.  

 

Espectacles, fires i concerts: 

- Espectacles culturals. 

- Espectacles infantils i familiars.  

- Espectacles per a la gent gran. 

- Potenciar el comerç i el turisme. 

- Atraure turisme i potenciar el Cabrerès. 

 

Cantonigròs i Sant Julià de Cabrera 

 

El total d’enquestes contestades a Cantonigròs i Sant Julià de Cabrera és de 

14, d’aquestes 5 es van realitzar per internet i la resta, 9 es van entregar a la 

bústia municipal de Cantonigròs.  

 

Els diners que es destinen a aquests nuclis és de 11.000€, dels quals 60%   

6600€ aniran destinats a les inversions i 40%, 4400€ seran per despeses.  

 

A continuació podem veure els resultats: 

  

 

 



Inversions:  

INVERSIONS  
  
Altres 4 
Carreteres i camins 3 
Aparcaments 2 
Educació 1 
Parcs i jardins 1 
Turisme 1 
Esports 1 
Atenció a la gent gran 1 
Mobiliari urbà 0 
Restauració del patrimoni 0 
Espais Naturals 0 
Medi ambient 0 
Cultura 0 
Comerç 0 
Equipaments públics 0 

 

INVERSIONS CANTONIGRÒS - SANT JULIÀ DE CABRERA

30%

21%
14%

7%

7%

7%

7%

7% 0%0%0%0%0%0%0%

altres

Carreteres i  camins

aparcaments

Educació

Parcs  i  jardins

Turisme

esports

atenció a  la  gent gran

Mobi l iari  urbà

Restauració del  patrimoni

Espais  Naturals

Medi  ambient

Cultura

comerç

equipaments  públ ics
 

 

L’opció més apuntada dels nuclis de Cantonigròs i Sant Julià de Cabrera va ser 

“Altres ” i “carreteres i camins ”:  

 

- Asfaltat i enllumenat dels carrers que ho requereixen. 

- Punt de recollida de brossa al costat de l’església. 

- Ampliació de voreres. 

- Clavegueram.  



- Habilitar un camí des de Can Punti fins al Pont de Ca la Rotllada; 

- Arranjar el passeig Joan Triadú. 

  

Despeses:  

 

DESPESES  
  
Accions socials 4 
Fires 4 
Cursos, formació 2 
Xerrades informatives 1 
Cinema 1 
Exposicions 0 
Col·loquis 0 
Presentacions de llibres 0 
Excursions 0 
Activitats de lleure 0 
Espectacles 0 
Concerts 0 
Altres 0 
Divulgació històrica 0 
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Les despeses ordinàries mes demandades son per “accions socials ” i “fires ”. 

El que es demana es:  

- Potenciar fires existents per promocionar l’entorn. 



- Incentivar el turisme, donar a conèixer el poble i el seu entorn 

- Tornar a portar fires que han marxat del nostre territori i fins i tot, crear-

ne de noves.  

 

Per “accions socials ”, es demana qualsevol tipus d’actuació social, sense 

especificar. 

 

La resta de votacions són força variades, dins de cursos i formació demanen 

cursos de cuina, d’herbes remeieres,... també que siguin subvencionats i que el 

cost sigui mínim. D’altres, han demanat xerrades informatives i cinema, però no 

s’ha especificat quin tipus.  

 

Sant Martí Sescorts 

 

El total d’enquestes contestades a Sant Martí Sescorts són 7, de les quals la 6 

es van fer per internet, i només una va ser entregada en paper a la bústia. 

 

El pressupost destinat al nucli de Sant Martí Sescorts es de 5.000€, d’aquests, 

60%, és a dir, 3.000€ es destinaran a inversions la resta, el 40%, 2.000€ es 

destinaran a despeses.  

 

 Inversions:  

INVERSIONS  
Carreteres i camins 3 
Restauració del patrimoni 2 
Aparcaments 1 
Equipaments públics 1 
Cultura 0 
Educació 0 
Parcs i jardins 0 
Mobiliari urbà 0 
Atenció a la gent gran 0 
Espais Naturals 0 
Medi ambient 0 
Turisme 0 
Comerç 0 
Esports 0 
Altres 0 
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Al nucli de Sant Martí  l’opció de “carreteres i camins ” es la mes demanada: 

 

- Millorar l’accés a les cases de pagès. 

- Millorar el ferm i la senyalitzacions dels camins rurals. 

- Camins de terra. 

 

La segona opció és la Restauració del patrimoni, el qual demanen arranjar 

l’Ermita de Vilanova, ja que s’hauria d’arreglar la teulada entre altres coses ja 

que és un lloc on es fan moltes activitats. 

 

 Despeses: 

DESPESES  
Divulgació històrica 1 
Xerrades informatives 1 
Activitats de lleure 1 
Cinema 1 
Altres 1 
Espectacles 0 
Cursos, formació 0 
Fires 0 
Concerts 0 
Excursions 0 
Exposicions 0 
Col·loquis 0 



Presentacions de llibres 0 
Accions socials 0 

 

DESPESES SANT MARTÍ SESCORTS
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Les despeses en el nucli de Sant Martí Sescorts han estat molt diverses, ja que 

hi ha hagut 5 opinions i totes diferents: 

- Activitats de lleure pels infants, que siguin econòmiques. 

- Cinema a la Fresca a Vilanova. 

- Habilitar una zona de wifi a Sant Martí. 

 

 


