Trobada d’entitats
municipals 2020

L’Esquirol bull d’activitats
El divendres 28 de febrer de 2020 es va convocar a
la Sala 1 Octubre de l’Ajuntament a totes les entitats
de l’Esquirol, Cantonigròs i Sant Martí Sescorts per
fer la trobada anual, on es posa en comú les activitats fetes durant l’exercici anterior, s’exposa quines
seran les activitats durant l’any present, es comenten
propostes i s’obre torn de preguntes adreçades a la
representació de l’Ajuntament, que aquest any estava
formada pels regidors Ignasi Garolera, Sílvia Grau,
Alba Molas, Ferran Martínez, Bet Redon i Marta Puigdesens, el tècnic de cultura Xavier Capdevila i l’alcalde Àlex Montanyà.

totes les activitats se celebren a l’Esquirol, un 29% a
Cantonigròs i un 14% a Sant Martí Sescorts. L’Ajuntament destina al gruix d’entitats fins a 130.000 euros
del pressupost municipal en concepte de subvencions
per a les seves activitats, i directament destina una
partida de despesa de fins a 50.000 euros aproximadament en l’organització d’actes i activitats de tots els
àmbits. La despesa directa es distribueix de la següent
manera: un 45% a Cantonigròs, un 38% a l’Esquirol
i un 17% a Sant Martí Sescorts. Malgrat que aquests
últims anys el consistori ha anat adequant espais per
les entitats, l’Esquirol i Cantonigròs encara no disposen per exemple d’un local idoni per les activitats
de mitjà o gran format per encabir-hi actuacions teatrals o musicals, un dèficit històric en aquest tipus
d’equipaments que l’ajuntament vol resoldre aviat.

La roda la va encetar el president de la CAC (Cabrerès
Associació de Comerciants), Albert Codina, que va
destacar l’organització de fires i mercats que ha organitzat l’entitat, la campanya de nadal i la festa de
Sant Jordi. També va dir que el 13è Mercat de Tastets
de la Terra i les Trompetes incorporarà la presència
de les entitats del municipi que ho creguin oportú.
També va anunciar que la CAC iniciarà una campaL’acte el va obrir l’alcalde Àlex Montanyà agraint l’as- nya per ampliar el nombre d’associats fora de l’àmbit
sistència dels presents, persones representant a 18 purament comercial i que aquests fossin represententitats d’un total de 31 entitats actives del municipi. ants de diferents sectors de la indústria local.
L’Alcalde va valorar i destacar les més de 150 activitats que s’han fet durant l’any 2019 al municipi, or- Albert Marcé, en representació de la Societat de pesganitzades tant des de les entitats, com des de l’ajun- cadors esportius de L’Esquirol, va explicar que dutament o com des d’iniciatives privades. A les més rant el 2019 van organitzar 9 concursos de pesca i 3
de 150 activitats, cal sumar-hi les 4 festes majors que de Carp Fishing, una disciplina on els participants
es celebren al municipi, a l’Esquirol, Cantonigròrs, ha d’estar-se 42 hores sense sortir del riu i mirar de
Sant Martí Sescorts i Sant Julià de Cabrera, totes les pescar la carpa més grossa possible, va aclarir Albert
activitats extraescolars que organitza setmanalment Marcé. Respecte a aquesta varietat de pesca esportil’AFA de l’Escola El Cabrerès, i també els diferents va, Marcé va anunciar que s’han ajuntat amb l’entitat
campionats on participen els 3 clubs de futbol del homòloga de Sant Hipòlit de Voltregà per organitzar
municipi (AE Corcó, UE Cantonigròs i la UE Sant 6 Carp Fishing durant el 2020.
Martí Sescorts), el Club Basquet l’Esquirol i el Club
Tennis l’Esquirol. El gran volum d’activitats socials, En representació del Club Tennis L’Esquirol i amb 42
culturals, musicals, esportives i educatives posa de anys com a president de l’entitat, Jaume Casadesús va
manifest que el municipi compte amb un extens, var- adreçar-se als assistents explicant que des del Club
iat i viu teixit associatiu, i que les múltiples iniciatives Tennis s’ha organitzat un campionat social de tenis,
particulars que van sorgint acaben de configurar un campionat comarcal de la mateixa disciplina i un
una oferta poc habitual en pobles d’aquestes carac- campionat de pàdel. Aquest últim amb molt èxit. De
terístiques. Actualment, el municipi compte amb 31 fet, Casedesús va constatar que, mentre la pràctica
entitats constituïdes, 25 de les quals tenen una pro- del pàdel va en augment, la del tenis decau. També
gramació anual constant i consolidada. Un 57% de va explicar que aquest any passat han hagut d’enfron-

tar-se a despeses considerables com la substitució de
l’escalfador de l’aigua i panys elèctrics i la renovació
d’una pista mal mesa. Va formular una queixa sobre
els múltiples cops de pilota provinents del camp de
futbol i que impacten contra el reixat del tenis i el
malmeten. També va explicar que, segons com bufa
el vent, l’aigua dels aspersors del camp de futbol arriba a les pistes de tenis. Per aquests motius, Casadesús
va demanar ajuts a l’ajuntament per poder fer front
a totes les despeses. També va demanar al consistori
una ajuda econòmica addicional per tal de poder
canviar el terra de les dues pistes de tenis.
Fina Creus, en representació dels Gegants de L’Esquirol, va explicar que durant l’any fan una vintena
de sortides per poder comptar amb la presència d’unes 15 colles a la trobada de Gegants que es fa a L’Esquirol cada juliol. Creus va manifestar agraïment per
les rèpliques de la parella de gegants de L’Esquirol.
L’any passat es va fer la rèplica de la geganta i actualment s’està fent la del gegant. L’objectiu és tenir 2 figures més resistents i molt menys pesades, ja que l’acció ha restat més de 15 quilos a cada figura. També
han demanat un lloc per a deixar les figures antigues
visibles al públic. Des del consistori es proposa l’entrada de l’edifici de l’ajuntament, tot i que s’hauria de
serrar els cavallets de les figures per raons d’alçada de
la planta baixa d’aquest edifici.

canvis de jugadores. Des del club es convida als vilatans de L’Esquirol a assistir als partits, que juguen els
nens i nenes els dissabtes i les noies els diumenges
al pavelló municipal de L’Esquirol. En referència a
aquest espai, García va agrair que els problemes que
hi havia al parquet de la pista ja s’hagin solucionat.
En Jaume i en Toni, representants de La Veu de Secorts (Associació de veïns de Sant Martí Sescorts)
van començar la seva intervenció agraint als representants de l’ajuntament que tots els problemes dels
quals s’havien queixat en les últimes trobades d’entitats respecte a l’edifici Sescorts ja s’hagin resolt. L’entitat, com explica el seu president Jaume, se centra en
escènica en l’organització de la Festa major de Sant
Martí com a plat fort i que per aquest any anuncien
petits canvis de format, activitats nadalenques (Amb
la presència de patges dels reis d’orient per a recollir
les cartes dels nens i nenes, la tradicional quina i els
tallers de fanalets coordinats amb el Parc de Nadal
que organitza l’Ajuntament de l’Esquirol) i la Festa
de Sant Isidre, patró dels pagesos, amb la tradicional
caminada nocturna que acaba a Vilanova a l’hora de
sopar on, coincidint amb l’acte, hi ha una actuació
d’un espectacle d’animació familiar que està dins de
la programació cultural del CollsacabraCreix que organitza l’Ajuntament de L’Esquirol. Els representants
de l’entitat van acabar el seu torn expressant que voldrien que es fessin tallers a la Sala d’actes de l’Edifici
Sescorts per aprofitar més l’espai.
Joan Pérez, president de la Coral Lorelay, va fer evident la gran activitat que té aquesta formació musical
liderada pel seu director Bruno Nájera (president de
la Federació de Cors de Clavé) enumerant totes les
activitats, projectes i concerts que han fet durant el
2019. Pérez va destacar l’actuació de la Coral Loreley
al Palau de la Generalitat amb la presència del molt
honorable president de la Generalitat de Catalunya,
Joaquim Torra i va anunciar tots els concerts i projectes que tenen al tinter per aquest 2020.

Al seu torn, Josep Garcia, president del Club Bàsquet
L’Esquirol, va fer valdre la bona escola de bàsquet que
ha esdevingut l’entitat i la bona formació que reben
els diferents equips de nens i nenes. Va destacar que el
Club compta amb una bona professional d’aquest esport com és l’entrenadora Laura Camps i de l’entrenador nacional Manel Faura, guardonat per la Fundació
Catalana de Bàsquet. En l’àmbit de competició destaca el bon nivell de l’equip femení que podria perillar
per falta de jugadores. García també ha anunciat un
conveni amb el Club de Bàsquet Tona per fer inter-

També va destacar la col·laboració amb altres corals
de Catalunya com la coral Veus de l’Estany (Banyoles) o el Cor La Veu (Sant Hipòlit de Voltregà)
amb qui fan intercanvis. Un any més, els representants de la coral van demanar més personal masculí
a la formació per equilibrar tímbricament la coral.
Abans d’acabar el torn, el músic Jordi Albanell, que
era present a la trobada d’entitats en representació de
la Fundació Festival Internacional de Música de Cantonigròs, va fer valdre els arranjaments a 4 veus de
cançons dels Esquirols que es van fer expressament
pels concerts que la coral Loreley han fet, juntament
amb Veus de l’Estany, durant aquest any passat.
Albanell, i ja en el paper de representant de la Fundació Festival Internacional de Música de Cantonigròs, va explicar que es vol promoure un concurs de
quartets de veus per a mantenir la flama del desaparegut festival encesa però que falta un local adequat i
pressupost per a dur a terme el projecte.
També des de Cantonigròs, va sumar-se a la reunió
la Mamen Gallego que, tot i no formar part de cap
entitat municipal, és una gran dinamitzadora cultural que col·labora en diverses activitats i col·lectius
de Cantoni com el CantoniPlay. Gallego va dir que
havia vingut a la trobada amb l’objectiu de conèixer
personalment als responsables de les entitats del municipi.

Per posar uns exemples, Casas va destacar els cursets
i talles, el grup de lectura, les sortides turístiques i
culturals, activitats nadalenques, dijous llarder, festa
de primavera i l’Espai Activa’t. Casas va agrair l’estreta col·laboració de l’ajuntament i va mostrar el
seu acontentament per l’espai que disposen a l’edifici
d’aquest. Carme Casas, després d’avisar que aquest
juny hi haurà canvi de junta, va reblar la intervenció
proclamant que el Casal del Jubilat no és cosa de vells
sinó de gen gran amb una gran activitat.
L’Esquirol Puntaire és un col·lectiu de puntaires que
es troben regularment al Local d’Entitats per a fer
punta de coixí, ganxet i patchwork. Les seves representant a la reunió van anunciar que aquest any
també faran la tradicional trobada de puntaires de
L’Esquirol pel setembre i l’exposició dels treballs
fets durant l’any. També van explicar que assisteixen a trobades de puntaires d’altres indrets del país i
d’aquesta manera aconsegueixen la reciprocitat per
poder acollir 90 participants per la trobada local.

La novella entitat Grup Fotogràfic del Caberès, existent des de fa dos anys, ja ha dut a terme nombroses activitats com el Photocall al Parc de Nadal, les
fotografies del calendari que ha editat l’Ajuntament
aquest 2020, la participació en el cicle mancomunat
del MOSiCAL, organitzant diferents tallers de fotografia i col·laborant estretament amb l’organització
el Concurs Fotogràfic Internacional del Collsacabra
Com a representant de l’Associació Amics del Billar que organitza l’ajuntament de L’Esquirol.
de L’Esquirol, va parlar Josep Vilaregut per dir que
actualment són 25 socis i que continuaran organitzant un campionat. També va manifestar el desig
de poder convidar a un professional del billar per fer
una masterclass. Actualment les taules de billar de
l’associació són al bar restaurant de la Cooperativa
on, després d’un canvi d’emplaçament pactat amb els
responsables del restaurant, confien poder-hi estar
definitivament.

Carme Casas, com a presidenta del casal de jubilats i
representant dels 260 socis de l’entitat, va explicar les
múltiples activitats que es duen a terme des del casal.

Des del Centre Excursionista de l’Esquirol van informar de les més de 70 sortides que organitzen durant l’any, que tenen 3 grups excursionistes, que a la
festa dels 100 cims que van celebrar l’any passat hi
van assistir més de 300 persones i que actualment
són uns 500 socis. Van avisar que calia reparar el pas
del riu prop del Pont del Molí de la Bertrana malmès
pel temporal Glòria, el qual ha fet que el riu s’hagi
eixamplat i remogut la passera de pedres. En aquesta trobada d’entitat, el centre excursionista va oferir
col·laboració a totes les entitats.
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