
 

  

Procés de participació ciutadana 

"Com volem el Collsacabra en el futur?" 

 

Taules temàtiques de treball 

Acta de la Taula 1. Persones i Comunitat  

 

Divendres, 22 d’abril de 2022 

  De 18:30 a 20:30 h 

Pista de la Cooperativa, l’Esquirol  

 

Objectius de les taules temàtiques de treball  

• Posar en contacte persones i agents del territori que comparteixen una mateixa 

preocupació i interès per alguna de les temàtiques tractades durant el procés. 

• Compartir els resultats obtinguts a través del qüestionari en línia, fent especial incís en 

les qüestions relacionades amb la temàtica de cada taula.  

• Consensuar uns objectius compartits per al futur del Collsacabra, per a cada àmbit de 

treball. 

• Posar d’acord diverses persones i agents per a que impulsin una o més accions conjuntes 

al territori, a curt o mig termini, per tal que es puguin presentar al final del procés 

participatiu. 

 

Taula Municipi Ubicació 

Persones i Comunitat L’Esquirol 
Pista de la Cooperativa  

C. Major, 83, l’Esquirol 

Territori i Sostenibilitat Tavertet 
Sala Polivalent de l’Ajuntament 

C. Jaume Balmes, 1, Tavertet 

Economia i Qualitat de Vida Rupit i Pruit 

Espai Joan Font 

C. Sant Joan de Fàbregues, Rupit 

i Pruit 

Patrimoni i Cultura Cantonigròs 
Esplai de Cantonigròs 

C. Major, 49, Cantonigròs 
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Ordre del dia  

Hora Acció 

18:30h Benvinguda, presentacions dels participants i objectius de la sessió 

18:40h Presentació de resultats qüestionari en línia 

18:50h Debat i priorització d’objectius en plenari 

19:15h Exposició d’un cas inspirador 

19:30h Treball en grups per acordar accions conjuntes 

20:15h Posada en comú i conclusions de la trobada 

20:30h Final de la trobada 

 

L’objectiu de la trobada va ser veure el que es porta fet del procés participatiu i els resultats 

del qüestionari en línia, que van servir per definir moltes de les temàtiques i objectius de la 

taula que es va realitzar en aquest municipi. El debat va servir per concretar propostes d’acció 

i per començar a definir els agents implicats en aquestes propostes.  

 

Benvinguda, presentacions dels participants i objectius de la sessió  

L’alcalde de l’Esquirol, Àlex Montanyà, va donar la benvinguda a la sessió i va presentar 

l’equip de participació i dinamització d’Espai TReS. 

Equip del procés participatiu CollsacabraFutur 

Nom Entitat Població 

Àlex Montanyà Alcalde de l’Esquirol L’Esquirol 

Xavier Sabaté Espai TReS Barcelona 

Laura Ruiz Espai TReS Barcelona 

Núria Laborda Espai TReS (en pràctiques) Barcelona 

Gerard Costa 
Impulsor del Projecte 

Collsacabra Futur 
Collsacabra 

Miquel Vilella 
Tècnic de participació de 

l’Esquirol 
L’Esquirol 

 

A més de les entitats nombrades anteriorment, hi van participar 24 habitants dels municipis 

del Collsacabra. 



Procés de participació ciutadana 

"Com volem el Collsacabra en el futur?" 

Taula temàtica de treball 1: Persones i comunitat 

Acta de la Taula 1. Persones i Comunitat 

 

 

 

Presentació de resultats qüestionari en línia 

 

A continuació es van presentar els antecedents del procés del Projecte Collsacabra Futur 

• Al 2021 els alcaldes de l’Esquirol, Rupit i Pruit i Tavertet signen una declaració 

conjunta  

• Del 17 de gener al 6 de març de 2022 es va realitzar el qüestionari en línia a la població 

• Del 22 d’abril al 13 de maig de 2022 es duran a terme les taules de treball 

participatives 

• Al juny de 2022 es tancarà el procés  

 

Després es van presentar els resultats del qüestionari en línia, fent especial incís en les 

qüestions relacionades amb la temàtica de cada taula. 

 

El qüestionari va tenir 300 respostes, l’equivalent a la participació de l’11,5% de la població 

censada del Collsacabra, i el 95% dels participants tenen residència al Collsacabra. 

 

Aproximadament dos terços dels participants (64%) tenien més de 45 anys, i van participar 

lleugerament més dones (55,3%) que homes (43,0%)  
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Els tres principis fonamentals del projecte Collsacabra Futur van tenir molt bona acollida per 

part dels participants. El 88,7% dels participants van estar molt o bastant d’acord amb 

l’afirmació sobre una població saludable i feliç, i va ser la que va tenir més suport (266 

persones).  

 

Seguidament, el 87,3% dels participants, 262 persones, es van mostrar molt o bastant d’acord 

amb l’afirmació sobre un paisatge equilibrat, saludable, resilient, bell i silenciós, i aquesta va 

rebre un menor grau de desacord que la resta, un 1,7% (5 respostes de gens d’acord).  

 

Per últim, el 83,3% de participants (250 persones) es va mostrar molt o bastant d’acord amb 

l’afirmació sobre una població arrelada, amb fort sentit d pertinença i responsabilitat, sent, 
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tot i així, la que menys suport va rebre i la que va rebre a més desacord amb un 3,3% dels 

participants (10 persones que van indicar “gens d’acord” amb l’enunciat”). 

 

Aquests tres principis van ser també el punt de partida per dur a terme les taules 

participatives 

Seguidament, al qüestionari es va preguntar sobre l’interès dels participants en participar a 

les 4 taules de treball plantejades per tal de debatre i acordar accions a emprendre, i la que 

va presentar més interès va ser la de Persones i Comunitat. Dins d’aquesta, l’oferta 

d’habitatge va resultar de gran importància, seguit de la mobilitat i comoditat als pobles.  

 

 

 

 

 

 

Debat i priorització d’objectius en plenari 
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A partir d’una proposta treballada prèviament per l’equip dinamitzador (vegeu annex per a 

més detalls), les persones participants van debatre els objectius per al futur del Collsacabra, 

per a la temàtica de la taula en qüestió.  

Temes Objectius 

Mobilitat sostenible Promoure el transport públic entre els pobles del Collsacabra 

Millora de les infraestructures 
de transport 

Millorar les carreteres que connecten els pobles del Collsacabra 

Habitatge 
Facilitar un habitatge digne, econòmic, alternatiu i sostenible, especialment 

per a la gent jove 

Accessibilitat i via pública Millorar l’accessibilitat i la seguretat dels vianants als pobles 

Instal·lacions dels pobles Millorar els serveis, l’enllumenat i el mobiliari urbà dels pobles 

Neteja i civisme Millorar la neteja, el civisme i el manteniment dels pobles 

Comunicacions per mòbil i fibra 
òptica 

Fer les tecnologies de la comunicació més properes i accessibles a la població 

Cada participant, amb la utilització de 4 gomets, va haver de triar els 4 objectius que 

considerava més importants i urgents per buscar accions i mesures. D’aquesta manera, va 

sortir com a resultat la següent priorització d’objectius. Els quatre primers van ser els que van 

servir pel debat posterior:  

Objectius Valoracions 

Habitatge 24 

Instal·lacions dels pobles 20 

Mobilitat sostenible 20 

Accessibilitat i via pública 13 

Neteja i civisme 8 

Infraestructures de transport 4 

Comunicacions per mòbil i fibra òptica 2 
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Exposició d’un cas inspirador 

Es va presentar un cas pràctic proper que va servir d’exemple i inspiració per a la proposta 

d’accions conjuntes. El cas que es va presentar a l’Esquirol va ser el d’habitatge cooperatiu 

(Sostre Cívic), amb una exposició a través de l’eina virtual Zoom feta per la Mandi Domingo. 

 

Sostre Cívic neix el 2004 amb forma d’associació. És l’entitat pionera al país en el foment de 

l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús (una alternativa on la titularitat de la propietat és 

col.lectiva i recau en l’entitat, i les persones sòcies tenen la cessió d’ús dels habitatges 

cooperatius) i és l’espai de participació d’un seguit de persones que voluntàriament volen 

promoure una alternativa d’accés i de tinença a Catalunya. Actualment l’entitat està formada 

per més de 900 persones sòcies arreu del territori i l’objectiu és promoure un model alternatiu 

d’accés a l’habitatge, més just i accessible, sense ànim de lucre, no especulatiu i 

transformador.  

Sostre Cívic es basa, doncs, en tres eixos principals:  

1. Dret a l’habitatge: es pensa en l’habitatge com un bé d’ús i no d’inversió, estable, 

d’organització participativa i a un cost d’accés inferior que amb la compra, amb 

l’objectiu de fer efectiu el dret a l’habitatge al llarg del temps 

2. Comunitats intencionals, rurals i intergeneracionals: es busca transformar el model 

de convivència 

3. Recuperar el sòl rural: millora del sò, boscos, terres comunals, transformar l’economia 

capitalista, etc. 

Sostre Cívic té diversitat de projectes segons del tipus d’actuació a fer, el tipus de tinença, 

tipus de convivència, règim de l’habitatge, grau de participació i temporalitat, etc. Tres 

exemples de projectes existents de Sostre Cívic són:  

• El Turrós Habitatge Cooperatiu (La Garrotxa, municipi d’Argelaguer): Projecte 

comunitari amb un fort vincle amb l’entorn i la recuperació del sòl rural. 

 

                                                

 

 

 

• Fàbrica del Catllar Habitatge Cooperatiu (Camp de Tarragona): cooperativa on 

diverses famílies compren una antiga fàbrica de riu i generen 25 habitatges) 
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• Cal Cases (Santa Maria d’Oló): referent en el model HCCU i món rural. És el primer 

exemple d’habitatge cooperatiu en Catalunya i  porta 14 anys de convivència.  

 

                                         

Sostre Cívic no busca projectes aïllats, sinó projectes units per crear sinèrgies, tornar a crear 

i potenciar les xarxes existents, pensant en el futur. 

Per entrar-hi en un habitatge cooperatiu, el nou habitant ha de proporcionar una quota 

d’entrada, que dependrà de quin tipus d’habitatge sigui i on estigui ubicat (per exemple, si 

aquest està o es vol fer en un solar la quota valdrà menys - de 3000 a 9000 euros - , però si 

és un habitatge tipus masia costarà més - fins a 15.000 euros-) i del nombre de persones que 

hi entrin (com més nombre de persones entrin més econòmic acostuma a sortir el projecte i 

perquè sigui assequible es recomana més de 6 persones). Si no es té el suficient capital per 

entrar hi ha diferents estratègies i subvencions. Sostre Cívic treballa amb la Banca Ètica i estan 

posant esforços per treballar amb la Banca Cooperativa, i tenen la seva pròpia normativa. 

Per a més informació es pot visitar la pàgina web https://sostrecivic.coop/ , o accedir a les 

xerrades gratuïtes virtuals mensuals que ofereix l’entitat per la seva pàgina web. 

A més d’aquest cas inspirador, en podem trobar d’altres, també molt recomanables, com 

ONWIFI RURAL (https://www.onwifi.cat), Sistema d’informació geogràfica per a uns micropobles 

actius i sostenibles (GISASH) (https://www.micropobles.cat/ i https://ja.cat/GFXWB), bonificació 

impost d’obres i cens actualitzat d’habitatges buits pels joves (http://juncosa.ddl.net/), el banc 

del temps (http://bancdeltempsvic.blogspot.com), repoblem portal d’ofertes Twitter (@tonlloret), 

Celobert (https://celobert.coop), i masies per viure (https://www.masiesxviure.cat/) 

 

 

 

 

Treball en grups per acordar accions conjuntes 

Per als objectius esmentats anteriorment que van tenir una valoració més alta, i per tant, els 

més prioritaris, es va demanar als participants que es distribuïssin en 4 taules (una per cada 

objectiu) per treballar-los. 

Les persones participants van debatre i concretar accions conjuntes a impulsar per assolir els 

objectius plantejats en la dinàmica anterior. Damunt la taula, els participants van disposar de 

les propostes recollides a través del qüestionari relacionades amb cada objectiu (vegeu 

annex), i també casos inspiradors. També es van donar unes pautes (una fitxa de treball) als 

diversos grups per a que les concretessin al màxim possible, tot acompanyat d’ un petit 

refrigeri amb cava, llonganissa i coca. 

https://sostrecivic.coop/
https://www.onwifi.cat/
https://www.micropobles.cat/
https://ja.cat/GFXWB
http://juncosa.ddl.net/
http://bancdeltempsvic.blogspot.com/
https://celobert.coop/
https://www.masiesxviure.cat/
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Posada en comú i conclusions de la trobada  

Cada grup va presentar la seva proposta concretada a la resta de participants. Les propostes 

recollides a les 4 Taules es presentaran conjuntament en la sessió de retorn del procés, en un 

ambient festiu com el que es va fer a la sessió inicial del procés participatiu. Aquests van ser 

els resultats:  

 

1. Habitatge:  

Títol de la proposta: “Ens quedem al Collsacabra” 

Localització. On ho durem a terme?: Collsacabra 

Per què? A quines necessitats respon?: Solucionar el greu problema que hi ha en el territori 

de pèrdua de famílies residents, de pèrdua de capital humà i de pèrdua d’arrelament i cultura 

local.  

Descripció de la proposta. Com ho fem?: El projecte tractaria de 

- Elaborar un inventari d’immobles en desús 

- Frenar la pèrdua de propietat al territori 

- Establir un Topall d’habitatges turístics 
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- Fer una agència territorial d’habitatge per defensar que el mercat es mantingui intern: 

promocionar habitatge per estandarditzar i agilitzar processos 

- Crear una entitat de custòdia de finques / habitatges / terrenys / boscos, etc 

- Elaborar un inventari del Patrimoni municipal / bisbat 

- Habitatges compartits per acompanyar a la gent gran amb els joves que necessiten 

habitatge 

Punts forts: Què en destaquem?: Evitar la gentrificació 

Agents implicats. Amb qui podem comptar (impuls/ col.laboració)?: 

- Administracions locals 

- Entitat de governança local ciutadana descentralitzada 

- Turisme / Segones residències 

Recursos necessaris. Econòmics, humans, naturals, etc:  

- Estructura de Governança del territori capaç de generar pressió i lideratge 

- Aliances amb altres territoris per generar pressió institucional. Per exemple es podria 

establir una aliança amb territoris rurals per canviar lleis i descentralitzar-les 

- Moratòria per frenar la pèrdua d’habitatge 

- Incentius per propietaris per llogar 

Destinataris. Qui rep l’acció?  

- Propietaris 

- Joves, famílies, gent arrelada al territori 

- Possibles nous residents, però sempre evitant el procés de gentrificació 

Temporalització. Quan ho fem? Cal realitzar processos, i realitzar-los ja 

 

2. Instal·lacions dels pobles:  

Títol de la proposta: Xarxa “d’acompanyament”  

Localització. On ho durem a terme?: Collsacabra 

Per què? A quines necessitats respon?:  

- El projecte “Xarxa d’acompanyament” serviria per donar atenció domiciliària a 

persones de totes les edats (però especialment gent gran) que viuen soles o que 

tenen unes necessitats puntuals, que ara és molt escassa. 

- A més, el grup de treball va donar a veure altres mancances conforme instal·lacions 

dels pobles diferents a la anterior, com millorar el clavegueram, regular el trànsit 

sobretot a Cantonigròs, millorar les àrees d’autocaravanes posant serveis sanitaris, 

serveis de deixalles i càmpings, millorar zones d’aparcament per a motos, i donar 

solucions als talles de llum i problemes generals quan plou. 

Descripció de la proposta. Com ho fem?: 
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Per dur a terme el projecte “Xarxa d’acompanyament”, aquest tractaria de  

• Crear una xarxa de voluntariat o de suport mutu on participaria la gent gran i 

voluntaris per fer front als problemes que tenen els habitants, sobretot d’edat 

avançada, i solucionar-los: solitud, ajuda de tasques, passejades, compres, anar al 

banc, etc.  

• Ajudar a les persones dependents amb una associació sanitària i serveis socials 

Per solucionar els problemes relacionats amb les instal·lacions dels pobles, es tractaria de: 

• Millorar el cablejat elèctric i el servei de telèfon a partir d’empreses com Endesa per 

solucionar els talls de llum i problemes generals de llum 

• Millorar el servei sanitat sobretot a Rupit, Cantonigròs i Tavertet 

• Disposar demés serveis bancaris (caixers a tots els pobles) 

• Impulsar espais punt de trobada habilitant espais i millorant els serveis  

• Millorar l’escolarització primària i secundària amb menjadors ben habilitats i millorant 

el transport per accedir a les escoles, i dur a terme un institut ben planificat 

Agents implicats. Amb qui podem comptar (impuls/ col·laboració)?: 

- Departament d’ensenyament 

- Departament de sanitat 

- Benestar social 

- Urbanisme 

- Serveis Socials 

- Impuls municipal i suport de la població: aquest serà el principal, ja que al faltar un 

marc jurídic, la població es podria organitzar entre ella creant per exemple grups de 

WhatsApp 

Recursos necessaris. Econòmics, humans, naturals, etc: Recursos Humans 

Destinataris. Qui rep l’acció?  

- Tota la població 

- Diversitat d’edat 

Temporalització. Quan ho fem? Ja 

 

3. Mobilitat sostenible:  

Títol de la proposta: “Revisar el model d’horaris del servei de bus recuperant la línia directa 

Collsacabra-Vic-Barcelona” 

Localització. On ho durem a terme?: Rupit, Tavertet, Cantonigròs, l’Esquirol, Vic i Barcelona 

Per què? A quines necessitats respon?: El projecte serviria per millorar el transport públic del 

Collsacabra, passant per Vic, fins arribar a Barcelona, i seria també una alternativa al transport 

privat. A més, el transport públic de Sagalés tarda massa en arribar als destins i les noves 
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línies no passen amb freqüència i passen a uns horaris que no aprofita ni la població, ni els 

nens que van a les escoles, ni els turistes. 

Descripció de la proposta. Com ho fem?:  

Per dur a terme el projecte, aquest tractaria de: 

- Recuperar directes de la línia Rupit – Cantonigòs - l’Esquirol – Vic (essent de 30 minuts 

màxim el temps de l’Esquirol a Vic), més Barcelona (alguns) 

- Llançadora a demanda per Tavertet , d’aquesta manera els turistes haurien de deixar 

el cotxe i anar amb transport públic 

- Autobús circular (turisme) 

- Replantejar el model d’horaris i ajustar.los a la població, escolars i turistes, tenint, per 

lo menys, un horari de matí, un de migdia i un per la tarda. Sobretot queda molt 

penjat Tavertet. 

- Dur a terme una bona coordinació perquè els usuaris no s’hagin d’esperar a agafar el 

autobús i aquest no trigui tant en fer els viatges. 

Punts forts: Què en destaquem?: 

- Autobús circular (turisme) 

- El pressupost ja existeix, només cal reassignar-lo 

Agents implicats. Amb qui podem comptar (impuls/ col·laboració)?: 

- Ajuntaments  

- Sagalés 

- Altres 

Recursos necessaris. Econòmics, humans, naturals, etc: Redistribuir recursos de les línies 

actuals 

Destinataris. Qui rep l’acció?  

- Ciutadania del Collsacabra 

- Visitants 

- Turistes 

- Estudiants 

Temporalització. Quan ho fem? Ja 

 

4. Accessibilitat i via publica:  

Títol de la proposta: “Programa d’intervencions per millorar l’accessibilitat a la via pública” 

Localització. On ho durem a terme?: l’Esquirol, Rupit i Cantonigròs 

Per què? A quines necessitats respon?: 

- Millorar l’accés al poble de l’Esquirol 
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- Equilibrar-harmonitzar vianants i vehicles 

Descripció de la proposta. Com ho fem?: 

- Fer un accés o més a la part residencial del Pedró, descongestionar la resta del poble 

de l’Esquirol o bé per la Bortrana o bé per Can Gall 

- Fer una part peatonal amb arbrat i jardins a l’Esquirol: ajuntament, església, C/St 

Bartomeu, amb només accés per als veïns. Així també es solucionarien els problemes 

de convivència entre les persones que estan als bars i els vehicles, entre d’altres. 

- Per un nou aparcament (davant l’Hostal) – urbanització de darrera l’església a 

l’Esquirol, i per mobilitat reduïda a l’Hort del Rector, per així donar accés a la 

residència i al CAP 

- Millorar les voreres i l’asfaltat a l’Esquirol i Cantonigròs 

- Soterrar i protegir el cablejat a l’Esquirol i Cantonigròs 

- Rampa a l’església de Rupit 

- Fer un sentit únic de les dues entrades del poble que hi ha, sobretot a l’Esquirol i a 

Rupit 

Punts forts: Què en destaquem?: 

- Amb aquest projecte es descongestionarà el Carrer Major de l’Esquirol 

- Amb el projecte els pobles seran més agradables i habitables 

Agents implicats. Amb qui podem comptar (impuls/ col·laboració)?: 

- Ajuntament  

- Altres: Diputació de Barcelona i altres administracions públiques 

Recursos necessaris. Econòmics, humans, naturals, etc: Els provinents de les Administracions 

públiques 

Destinataris. Qui rep l’acció? La població 

Temporalització. Quan ho fem?  

- 1- 1 anys 

- 2- 2 anys 

- 3- 3 anys 

- 4- 7 anys 

 

 

 

Final de la trobada 

Per concloure la sessió, en Xavier Sabaté va donar les gràcies als participants per assistir a les 

taules de debat i per l’èxit de participació, i va recordar la pròxima sessió, que serà la taula 
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de Territori i Sostenibilitat que es durà a terme el 29 d’abril de 2022 a la Sala Polivalent de 

l’Ajuntament de Tavertet. 
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Annex: Temes i objectius exposats durant el taller  

L’Esquirol, 22 d’abril de 2022. Temes i objectius a tractar 

Temes Objectius 

Mobilitat sostenible Promoure el transport públic entre els pobles del Collsacabra 

Millora de les infraestructures 
de transport 

Millorar les carreteres que connecten els pobles del Collsacabra 

Habitatge 
Facilitar un habitatge digne, econòmic, alternatiu i sostenible, especialment 

per a la gent jove 

Accessibilitat i via pública Millorar l’accessibilitat i la seguretat dels vianants als pobles 

Instal·lacions dels pobles Millorar els serveis, l’enllumenat i el mobiliari urbà dels pobles 

Neteja i civisme Millorar la neteja, el civisme i el manteniment dels pobles 

Comunicacions per mòbil i fibra 
òptica 

Fer les tecnologies de la comunicació més properes i accessibles a la població 

 

Mobilitat sostenible: Promoure el transport públic entre els pobles del Collsacabra 

• Millorar molt la xarxa de transport públic (7) 

• Més horaris de la línia Sagalés: per exemple s’hauria de millorar el transport públic 

entre els municipis del Collsacabra i les seves connexions amb Vic i Barcelona, a 

hores d’ara molt deficitàries (amb Roda de Ter i Manlleu ja són bones) (3) 

• Oferir un servei de mini bus en principi els caps de setmana i més endavant 7 dies, 

que recorri tots els 3 pobles cada dues hores, fent així que la gent deixi el cotxe, camini 

i torni amb mini bus   (2) 

• Transports públics híbrids o elèctrics 

 

Millora de les infraestructures de transport: Millorar les carreteres que connecten els 

pobles del Collsacabra 

• Arreglar les carreteres (la Diputació podria fer una millor inversió dels diners en 

les obres. Un exemple és la carretera de Tavertet, que el que estan fent és canviar 

les baranes quan la població els hi demana eixamplar la carretera). A més, moltes 

d’elles estan molt desgastades i en mal estat, cosa que dificulta l’accés a alguns 

nuclis (3) 

• Fer alguns carrers (exemple Passeig de les Gorgues) de doble sentit de circulació (2) 

• La mobilitat física entre pobles s’ha de millorar 

• Construir un altre accés pel barri del Pedró sense haver de travessar tot el poble 

• Fer una bona gestió a Tavertet de les autocaravanes. Han de passar pel mig del 

poble i cada cap de setmana és una continua desfilada d’autocaravanes. 
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Habitatge: Facilitar habitatges dignes, econòmics, alternatius i sostenibles, especialment per 

a la gent jove 

• Despoblament: Cal buscar incentius per a que el jovent vingui a viure i el que hi viu 

no hagi de marxar. Un exemple és promoure que en els pobles més petits vingui a 

viure gent jove (del territori i forana) donant facilitats per habitatge (assequible) i 

feina de qualitat, i també captar parelles amb fills petits, i no els que només hi venen 

a jubilar-se i als dos dies marxen per falta de serveis (16) 

• Més oferta d’habitatge en bon estat i a preus econòmics (sobretot pel jovent perquè 

no hagi de marxar i pugui independitzar-se): no hi ha oferta i això fa que el que surt 

té uns preus desorbitats, i amb els salaris normals de la gent és inviable. 

L’ajuntament hauria de fer promocions d’habitatges per la gent del poble i pels que 

volen canviar la ciutat per la vida tranquil.la i saludable dels pobles petits (12) 

• Incentivar i ajudar en la rehabilitació d’habitatges ja existents, en especial de les 

masies abandonades i/o amb runes del Collsacabra, amb l’objectiu de fomentar que 

el jovent i no tant jovent hagi de marxar degut al preu excessiu dels lloguers o 

poques opcions d’accedir a hipoteques, ajudes i/o relació amb els arrendadors (7) 

• Més ajudes per viure la gent dels pobles i menys lloguers per turistes (5) 

• Crear pisos / cases de protecció destinats als joves 

• Fer habitatges cooperatius i integratius 

• Que a totes les masies hi visqui gent, tot l’any i a preus sostenibles 

• Habitatges pels joves assequibles de preu per tal d’aconseguir un poble que arribi 

a aquest col·lectiu i pugui seguir la seva vida a l’Esquirol 

• Accés a l’habitatge o a reformes de cases sense haver de passar 2 anys esperant una 

resposta. 

• Provar amb l’arquitectura biològica: permet reciclar l’aigua i evitar depuradores, evita 

escales per persones grans, permet emprar la terra per produir-se alimentació i evitar 

més “mobilitat”; no es tracta de més habitatges perquè siguem més a pagar més 

impostos, es tracta de propietaris que podem desgravar per reformar habitatges. 

• Variant de la gasolinera al Padró. El trànsit de la plaça Major és molt escandalós per la 

gent que volta per allà o està als bars 

Accessibilitat i via pública: Millorar l’accessibilitat i la seguretat dels vianants als pobles 

• Arreglar les voreres, són un perill sobretot per la gent gran (tenen relleus i forats 

que, per les persones que van amb caminador són un impediment) (10) 

• Fer més aparcaments (3) 

• Reduir la velocitat dins les poblacions, reduint la contaminació acústica i 

evidentment preservant la seguretat de tots (2) 

• Prohibir aparcar davant el casal d’avis. Dificulta molt la circulació, i de lloc per aparcar 

n’hi ha al parc de dalt o davant la plaça nova 
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• Aglomeració de jovent als bars que impedeix passar als vianants 

• Millorar el carrer principal de Cantonigròs donant més protagonisme als vianants 

• Arreglar (asfaltar) els carrers de la zona sud de Cantonigròs i els cablejats penjants 

• Treure les voreres perquè els cotxes  hi aparquen i els vianants no poden passar i 

han d’anar per la carretera amb el carro de la compra 

• Posar rampes per la gent gran 

• Tancar alguns camins els diumenges (només pas a veïns) i que només es pugui 

circular amb bici o a peu per poder tenir més silenci 

 

Instal.lacions dels pobles: Millorar els serveis, l’enllumenat i el mobiliari urbà dels pobles 

• Més llum (per exemple al pont) (3) 

• Arreglar els jardins (2) 

• Posar més bancs (2) 

• Solucionar els talls de llum i problemes generals quan plou 

• Trobar la manera de fer còmodes els pobles perquè els habitants tinguin una bona 

qualitat de vida 

• Millorar els serveis bàsics de llum, aigua i gas 

• Millorar el clavegueram 

 

Neteja i civisme: Millorar la neteja, el civisme i el manteniment dels pobles 

• Manteniment de les instal.lacions i neteja als pobles: Que els nuclis urbans (pobles) i els 

seus entorns es mantinguin nets amb un servei municipal periòdic i efectiu de neteja i 

que hi hagi més manteniment de les instal.lacions. Un poble net i endreçat fa que la gent 

el respecti (10) 

• Posar papereres als camins (3) 

• Que es pugui conviure en pau (2) 

• A Cantonigròs no hi ha servei de neteja i està tot el poble ple de brutícia (posar un servei 

municipal periòdic i efectiu de neteja) 

• Controlar millor els propietaris de gossos que deixen que cridin a les nits. S’ha d’aplicar 

normativa que ja existeix 

Comunicacions per mòbil i fibra òptica: Fer les tecnologies de la comunicació més properes i 

accessibles a la població 

• Més oferta de comunicacions per facilitat la vida als habitants i fer atractiu el territori 

perquè s’hi instal.lin més persones (3) 

• Que no s’implanti el 5G 

• Fibra als pobles gratuïta 

 


