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DESFIBRIL·LADORCURS DE MANIPULADOR
D’ALIMENTS

01.
Sanitat i salut pública

Dilluns

Dia 4 Matí
Dia 11 Matí
Dia 18 8—21h
Dia 25 8—21h

Dimarts

Dia 5 Tarda
Dia 12 Tarda
Dia 19 Tarda
Dia 26 8—21h

Dimecres

Dia 6 Matí
Dia 13 Matí
Dia 20 Matí
Dia 27 8—21h

Dijous

Dia 7 Matí
Dia 14 Matí
Dia 21 Matí
Dia 28 8—21h

Divendres

Dia 8 Matí
—
Dia 22 Matí
Dia 29 Matí

Obert agost

Matí de 8 a 15h
Tarda de 14 a 21h

Per consultes:
telèfon 93 856 82 78
o bé 93 854 04 52
(A.B.S Roda de Ter)

HORARIS DEL CENTRE D’ASSISTÈNCIA
PRIMÀRIA (CAP) DE L’ESQUIROL

DURANT L’AGOST 

Després de molts anys d’espera i del pas de dife-
rents partits polítics al consistori, l’equip 
de govern (AUD-ERC) va incloure en el Ple Ordina-
ri del 13 de maig de 2014 l’aprovació final del canvi 
de nom.

S’aprovà definitivament i per unanimitat dels 11 regi-
dors presents a la sessió, la modificació de la denomi-
nació del nucli que ostenta la capitalitat del municipi 
actualment, Santa Maria de Corcó, per al de L’Esquirol, 
amb 3 vots a favor de AUD, 1 vot a favor d’ERC, 4 vots a 
favor de CIU i 3 vots a favor de CIP.

Finalment i en data 04.06.2014, la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació 
i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalun-
ya va procedir a l’anotació en el Registre d’ens locals de 
Catalunya, la dada relativa al nom del municipi de San-
ta Maria de Corcó, que passa a denominar-se l’Esquirol, 
d’acord amb la Resolució GRI/1232/2014, de 28
 de maig, per la qual es dóna conformitat al canvi de 
nom del municipi, publicada al DOGC núm. 6637, 
de 4 de juny de 2014.

L’Ajuntament ha adquirit un nou aparell de desfi-
bril·lació per actuar en casos d’emergència. Amb 
la compra d’aquest aparell, i 2 vitrines per col·lo-
car-los a l’exterior, finalitza i es dóna cobertura a 
tot el municipi. Actualment el municipi disposa de 
3 aparells, que es disposaran de la següent manera:

· A L’Esquirol, a l’exterior del pavelló.
· A L’Esquirol, a l’interior del CAP.
· A Cantonigròs, a l’exterior de l’Esplai Social.

A més de la compra, subvencionada en un 80% del 
pressupost per l’entitat “La Caixa”, l’Ajuntament ha 
procedit, immediatament, a la formació de voluntaris 
i treballadors municipals per tal de fer una correcta 
manipulació dels aparells.

Recordem que els aparells estan connectats a un núme-
ro de telèfon d’urgències i a càmeres de gravació perma-
nents. Amb aquesta mesura ens convertim en un dels 
primers municipis cardioprotegits a Osona que col·loca 
els desfibril·ladors a l’exterior dels edificis públic. 

L’Ajuntament continua vetllant perquè totes les 
empreses i/o comerços del municipi compleixin 
amb els requisits marcats per les normatives regu-
ladores en qüestió de salut pública.

És per això que ha organitzat durant aquest primer 
semestre de l’any i amb la col·laboració de la tècnica 
de Salut Pública i Medi Ambient del consistori, dos cur-
sos bàsics en manipulació d’aliments, adreçat a: comerç 
detallista, bars, restaurants o persones que estiguin tre-
ballant, o vulguin fer-ho, en el sector de l’alimentació.

A la primera convocatòria hi assistiren 15 persones 
i a la segona, al mes de juliol, fins a 31 veïns del muni-
cipi. Molt aviat, i a causa de la llista d’espera actual per 
participar en aquest curs, us informarem de la tercera 
convocatòria d’enguany.

Canvi de
denominació del 
municipi
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QUALITAT DE LES FONTS:
ESTAT ANALÍTIC DE 4 FONTS DEL MUNICIPI 

CAMPANYA DE MASCOTES/ANIMALS
DE COMPANYIA

PONT ROMÀNIC 
DEL CARRER DEL PONT

CONDICIONAMENT DELS
PUNTS DE RECOLLIDA
DE DEIXALLES

LOCAL D’ENTITATSLOCAL D’ASSAIG PER A 
MÚSICS DE L’ESQUIROL 
I LOCAL PER A JOVES

En data 15/05/2014 la Diputació de Barcelona va 
analitzar un total de 4 fonts del municipi: font 
de Cabrera, font de la Parra, font del Rajolí i les 
Fontiques. Els resultats que es van obtenir són els 
següents:

Nitrats i paràmetres químics:
A les fonts del Rajolí i a les Fontiques es supera el valor 
màxim de 50 mg/l per el que fa a nitrats.

Paràmetres microbiològics:
A les fonts de Cabrera i Parra hi ha presència d’Escheri-
chia coli i Enterococ per sobre dels límits establerts. 
A les fonts de Cabrera, Parra, Rajolí i Fontiques hi ha 
presència de bacteris coliforms i es superen els valors 
indicadors. ( cal tenir en compte que el paràmetre indica-
dor pels bacteris coliforms, Enterococs i Escherichia Coli 
és 0 UFC en 100 ml) .

A la vista del resultat de les anàlisis es conclou que 
aquestes 4 fonts no són aptes pel consum humà. 

Durant el mes de gener i febrer des de l’Ajunta-
ment vam engegar una campanya de sensibilitza-
ció  anomenada: “ Les nostres mascotes, la nostra 
responsabilitat”.

En aquesta campanya fèiem especial èmfasi en:
· La identificació amb micro xip de les mascotes
· L’obligació de portar els gossos lligats pel carrer
· No abandonar els animals
· Evitar els sorolls que no deixen descansar els veïns
· Controlar la natalitat
· recollir els excrements de la via pública

Volem felicitar des d’aquest butlletí municipal a tots els 
veïns que han tingut en compte aquesta campanya i han 
modificat els seus hàbits i els de les seves mascotes i que 
per tant s’han “sensibilitzat” a favor d’una millor convi-
vència entre les mascotes i els veïns del municipi.

De totes maneres, volem insistir en aquesta campanya 
i advertir als veïns que l’incompliment de l’ordenança 
pot implicar fins i tot multes econòmiques.

Durant aquesta primavera la 
brigada municipal va intervenir 
per arranjar els murs i espais 
comuns que porten al carrer del 
Pont des del Parai i cap
al Camí Ral.

Per millorar encara mes l’entorn 
del pont, es va sol·licitar amb èxit a 
Estabanell i Pahisa condicionar les 
obres de manteniment de la línia 
elèctrica a la casa de la Matavera, 
a minvar l’impacte visual al Pont 
Romànic causat pel cablejat i torres 
de suport de la línia.

L’Ajuntament continua endreçant 
els punts de recollida de deixalles 
del municipi. En els darrers mesos 
hem arranjat els punts propers 
al Pont de les Paganes (accés a La 
Vall), al del Carrer del Pont i el 
situat prop de l’Església de Canto-
nigròs.

Tal com vam informar en l’ALTA-
VEU del 14 de maig, es van licitar 
i ara es van adjudicar i iniciar, 
les obres de la construcció del 
Local d’Entitats a la Plaça Nova 
de L’Esquirol.

L’Ajuntament va enviar durant 
el mes de febrer una enquesta a 
totes les entitats del municipi per 
conèixer les seves necessitats en 
espais públics i un cop analitzats 
els resultats hem reconsiderat l’ús 
de l’edifici.

L’equip de govern, els serveis tèc-
nics de l’ajuntament i la direcció 
de l’obra, han plantejat en con-
seqüència la necessitat de modificar 
el projecte inicial. Aquesta modifi-
cació suposarà comptar amb un edi-
fici de planta baixa més dues plantes 
que considerem més adequat a les 
necessitats de les entitats.

Arran de la sol·licitud d’un grup 
de músics de L’Esquirol i després 
de rebre l’informe preceptiu 
de l’arquitecte municipal i amb 
la voluntat d’empènyer i donar 
suport als músics amateurs 
joves i no tan joves de L’Esquirol, 
l’Ajuntament ha cedit un espai 
al pavelló per convertir-lo en un 
local municipal d’assaig durant 
tot l’any.

També, arran de la sol·licitud d’un 
grup de joves, i pares i mares 
de L’Esquirol i després de rebre 
l’informe preceptiu de l’arquitecte 
municipal, l’Ajuntament ha cedit 
un local a l’edifici annex a la pista 
poliesportiva per convertir-lo 
en un espai de trobada pels joves 
de L’Esquirol. 

Després del condicionament 
i arranjament definitiu dels locals, 
el municipi podrà disposar d’uns 
espais que fins ara no tenia. 
Els locals tindran unes normes d’ús 
que en cas d’incomplir-les l’ajunta-
ment els tancarà.

02.
Obres i serveis
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CALDERA DE BIOMASSA

HIDRANT D’AIGUA 
A SANT MARTÍ SESCORTS

ARRANJAMENT 
DELS CAMINS RURALS

REVISIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
DELS PARALLAMPS

PATI DE L’ESCOLA

PAVELLÓ MUNICIPAL

Les obres de la construcció de 
la Caldera de Biomassa es van 
iniciar el mes d’abril i es preveu 
que estiguin acabades durant la 
tardor. 

Aquestes obres provocaran altera-
cions en el dia a dia del pati 
de l’escola, el futbol i durant la tem-
porada d’estiu a les instal·lacions 
de la piscina municipal. Lamentem 
les molèsties ocasionades.

Amb paral·lel a les obres de la cal-
dera, està en estudi la creació d’una 
associació de propietaris forestals 
territorial per tal que aquesta ges-
tioni i subministri l’abastament de 
matèria primera per la caldera. 

Dins l’anomenat “Pla Zapatero”, durant els anys 
2009,2010, es van realitzar obres importants al munici-
pi (substitució del ferm en carrers de L’Esquirol, accés 
al Cementiri Municipal, etc.) Per diferents motius les 
obres iniciades a Sant Martí Sescorts no es van poder 
concloure.

Durant aquest 2014 s’han conclòs les obres pendents 
d’abastament d’aigua a Sant Martí empalmant les ca-
nonades noves i col·locant un hidrant d’aigua nou a la 
plaça, que hi mancava des de sempre.

El municipi de L’Esquirol és el segon municipi més 
gran d’Osona amb un total de 62 km2. 

La seva extensa xarxa de camins rurals públics i privats 
donen accés a moltes masies, activitats ramaderes 
i agrícoles, i a punts d’interès turístic, fora dels nuclis 
de població.

Per l’equip de govern és una preocupació constant el 
manteniment d’aquests camins i infraestructures bàsi-
ques, i és per això que hi destina els esforços necessaris 
perquè es tinguin en bones condicions d’ús.

Des de la seva instal·lació no es té constància de cap re-
visió feta als sistemes de protecció davant els llamps en 
edificis municipals o en instal·lacions de responsabili-
tat municipal. Durant aquesta primavera s’han revistat 
els següents parallamps, instal·lats a:

Campanar de l’església de la Parròquia
de Santa Maria de Corcó
Pavelló – Edifici plurifuncional de L’Esquirol
Escola CEIP El Cabrerès de L’Esquirol

Segons els informes de l’empresa verificadora 
i en aplicació de la normativa vigent, tots ells tenen 
deficiències que s’hauran de corregir en els pròxims 
mesos.

Resum de les activitats a l’Edifici Plurifuncional any 2014

Activitats setmanals: ioga, aeròbic, basquet, futbol sala, boulder, activitats extraescolars...

Activitats puntuals: Torneig del Caganer, Arribada del Patge Reial, Parc de Nadal del Collsacabra, Concert Ter 
Versions Escola de Música El Faristol, Festa dels Socis Centre Excursionista de L’Esquirol, Carnaval de L’Escola 
CEIP El Cabrerès, Concurs Ocellaire, Festa cloenda del Basquet Osonenc, CabrerèsBTT, Competició Xous 
Patinatge Artístic Osona, Festa cloenda del Basquet Femení d’Osona, curs de Gags Escènics, Casal d’Estiu, 
Festa Major...

Actualment l’Escola CEIP El Cabrerès pot utilitzar legalment, 
i segons el Departament d’Educació, com a pati d’esbarjo: el pati 
de sorra davant l’Escola, el pati pavimentat davant l’Escola, mig 
camp de futbol i una pista de Tennis. Actualment utilitza més es-
pais dels assignats i això significa que afortunadament els alumnes 
poden disfrutar d’un espai d’esbarjo 3 vegades superior per exemple 
als alumnes del Col·legi Guillem de Montrodon de Vic.

Per a la resta d’espais que utilitza l’escola com a pati, aquesta, formalment 
i per evitar si més no conflictes innecessaris amb altres entitats que puguin 
compartir aquests espais comuns, hauria de concretar-ne l’ús en un docu-
ment de cessió.

A l’ajuntament no consta cap document de cessió a l’Escola CEIP El 
Cabrerès de l’espai d’equipaments municipals (Piscina Municipal) per a 
l’ampliació feta durant el 2013 del pati de l’escola cap a l’espai d’herba 
de la Piscina Municipal, i que va tenir un cost de 2.500 euros. Per tant, ara, 
l’equip de govern espera amb satisfacció poder plasmar en un document 
de cessió, la nova ampliació que preveu del pati d’esbarjo i en conseqüència 
arreglar aquest “nyap” administratiu heretat de l’anterior govern munici-
pal. Fins llavors, l’escola no pot  reclamar formalment aquest espai com a 
propi ni consultar-ne qualsevol modificació ni arranjament del mateix.

Doncs bé, la nova ampliació proposada per l’ajuntament amb vista a millo-
rar tots els espais municipals i equipaments disponibles, per a tots els veïns 
i entitats del municipi, i tenint en compte les obres de la caldera de biomas-
sa,  s’ha previst modificant l’espai d’herba actual que utilitzen els alumnes 
com a pati d’esbarjo. Aquesta modificació suposarà un augment conside-
rable en metres quadrats de l’espai actual i poder utilitzar els jocs infantils 
que ara només poden utilitzar durant l’estiu els usuaris de la piscina. 
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03.
Processos judicials

04.
Educació

Per minimitzar els efectes sobre les famílies greu-
ment afectades pel possible enderroc parcial d’una 
casa de Cantonigròs, els membres de la Junta de 
Govern han estat condemnats al pagament d’una 
multa de forma solidària i a càrrec del seu patri-
moni personal.

 Durant el mes de juliol, el Sr. N’Ignasi Subirachs , ad-
vocat de la part demandant i el Sr. Santi Vila, advocat de 
l’Ajuntament de L’Esquirol foren informats d’aquesta 
decisió de la magistrada “Jueza” Elsa Puig Muñoz.

La Sentència ferma dictada el 26 de febrer de 2013 des-
criu les irregularitats de les llicències d’obres aprovades 
i concedides l’any 2003 i 2008. L’Ajuntament, també 
haurà de preveure unes despeses econòmicament 
elevades  per fer front a possibles indemnitzacions.

L’Ajuntament, amb la voluntat 
de consolidar i mantenir l’eleva-
da satisfacció envers el projecte 
educatiu de l’Escola de Música 
el Faristol, i davant la preocupa-
ció del cost en l’augment que ha 
d’assumir el municipi a causa de 
la davallada de subvencions ins-
titucionals, s’ha reunit diverses 
ocasions amb l’equip de govern 
de Roda de Ter 
i la direcció de l’Escola de Músi-
ca. Les dificultats de l’equip de 
govern, i en especial de AUD per 
disposar de tota la informació 
durant l’inici de la legislatura, 
ara, s’han dissipat arran de les 
trobades intenses amb la direc-
ció de L’Escola i l’Ajuntament de 
Roda de Ter.

Considerem que el conveni signat 
entre els dos municipis és correcte, 
tot i que s’han de polir certs de-
talls. Per exemple, ens va estranyar 
saber que hi ha alumnes d’altres 
municipis, i que per tant estan fora 
del conveni, que paguen la mateixa 

quota com si fossin veïns de Roda 
de Ter o L’Esquirol, i que a mes els 
seus respectius ajuntaments no 
estan compromesos a cap aportació 
econòmica a l’Escola de Música, 
com sí que ho estan els Ajunta-
ments de L’Esquirol o Roda de Ter.
L’aportació de l’any 2013 de l’Ajun-
tament de L’Esquirol per cobrir el 
dèficit de L’Escola de Música El Fa-
ristol és de 36.000 euros. La meitat 
es va liquidar durant el 2013 i l’altra 
meitat durant els primers mesos 
de l’any 2014.

Davant la situació poc engresca-
dora a mitjà termini per comptar 
amb subvencions de la Generalitat 
o altres, i tenint present que no 
correspon augmentar les quotes 
als alumnes, l’equip de govern ha 
proveït igualment 36.000 euros del 
pressupost municipal per subven-
cionar l’Escola de Música El Faris-
tol aquest 2014.

Algunes escoles de música de la 
comarca s’autofinancen, de manera 

que els ajuntaments no n’han d’as-
sumir cap cost. Tan l’ Ajuntament 
de Roda de Ter com el de l’Esquirol 
creiem que la música és molt impor-
tant pel desenvolupament dels nens 
i nenes,  és un aprenentatge 
i comprensió diferents dels altres 
estudis  i  sobretot és una gran ri-
quesa cultural per a tots. És per això 
que, malgrat es econòmicament 
deficitària i el nombre d’alumnes 
provinents de L’Esquirol durant 
aquests últims anys estigui dismi-
nuint respecte als de Roda 
de Ter, l’Ajuntament creiem que hi 
ha de continuar destinant part del 
seu pressupost municipal.
Per aclarir millor encara la idoneï-
tat de compartir o no la gestió 
de l’escola de música amb Roda 
de  Ter vam sol·licitar a la direcció 
de l’Escola que ens presentés un 
estudi econòmic d’escola de música 
pròpia a L’Esquirol. Segons el seu 
projecte educatiu el resultat a grans 
trets indicava que el cost municipal 
per sostenir l’escola és de 60.000 
euros aproximadament.

El treball guanyador va ser,  L’Estudi sobre els 
indicadors de la qualitat de l’aigua de la riera de les 
Gorgues i el torrent de la Parra, d’Enric Pàmies i 
Barcons de l’Institut Miquel Martí i Pol.

L’altre treball que es va presentar va ser, Les imatges 
de Jesús, la Verge i els Sants en les esglésies del terme 
municipal de l’Esquirol de l’Escola d’art i Superior 
de disseny de Vic.

Els pares i mares de Cantonigròs van demanar la 
col·laboració de l’Ajuntament, per a què els hi cobris la 
despesa del transport escolar pel curs 2013-14, pel des-
plaçament dels seus fills que van a l’Escola CEIP
El Cabrerès de L’Esquirol.

Fins al curs anterior, el Ministeri d’Educació i Ciència 
cobria la despesa de transport intermunicipal. Aques-
ta ajuda econòmica pel desplaçament a l’escola es va 
anul·lar pel curs 13-14 i  davant del  greuge comparatiu 
que podia suposar per les famílies amb fills amb edat 
d’educació obligatòria, l’Ajuntament va decidir fer front 
a les despeses del transport.

Tal com vam informar en el butlletí anterior, el consis-
tori va decidir donar continuïtat a les classes 
de reforç escolar impartides a través de l’Ajuntament 
malgrat que l’equip de govern anterior no hi va trobar 
un finançament extern.

Arran de les gestions dutes a terme a principis d’any,
pel curs vinent s’ha gestionat un finançament extern 
(Obra Social de La Caixa) als pressupostos municipals
i podem confirmar que a l’octubre, de nou, encetarem 
les classes de reforç escolar pels alumnes de l’institut
i el CEIP El Cabrerès.

Enric Pàmies, és el guanyador de la 7a edició del premi millor
treball de recerca Ajuntament de l’Esquirol.

(…)
En Barcelona, a 18 de julio de 2014,
Presentados las  anteriores comunicaciones del Ayunta-
miento del Esquirol de fecha 26/06/2014 y 17/07/2014 
, así como escrito por la procuradora ASUNCIÓN VILA 
RIPOLL que aporta el mismo certificado que el ayun-
tamiento, únanse a los autos de su razón. Se tienen por 
hechas las manifestaciones y habiendo identificado la 
Administración requerida a las personas que forman 
parte de la Junta de Gobierno Local  de dicho Ayunta-
miento, los Sres Joan Callejón, Sr Ventura Bagaria, Sra 
Alba Molas y Sr. Alex Montanyà, se impone a todos ellos 
de forma  solidaria y a cargo  de su propio patrimonio la 
multa coercitiva de 75 euros por día de demora  hasta la 
ejecución completa  prevista en el presente recurso.  
(…)

7A EDICIÓ PREMI TREBALL DE RECERCA

ESCOLA DE MÚSICA

TRANSPORT ESCOLAR MANTENIMENT 
DEL REFORÇ ESCOLAR
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05.
Eleccions al parlament europeu

06.
Hisenda

PRESSUPOST MUNICIPAL

En el Ple Extraordinari del passat 29 d’abril de 2014 
es van aprovar inicialment, els pressupostos 
del municipi, amb 7 vots a favor d’ AUD (3), ERC (1) 
i CIU (3), i tres vots en contra, dels regidors 

de CiP (3). Els pressupostos van quedar aprovats 
el 19 de juny, sense cap al·legació, fet que no succeïa 
des de feia molts anys.

INGRESSOS

PLA D’INVERSIONS 2014 PRESSUPOST CE/ QU GENERALITAT

DESPESES

DIPUTACIÓ CESSIÓ RECURSOS PROPIS

Impostos directes  
Impostos indirectes  
Taxes i altres ingressos  
Transferències corrents  
Ingressos patrimonials  
Alienació d’inversions reals 
Transferències de capital  
Actius financers   
Passius financers    
   

Total ingressos 

1.040.000 €
25.000 €

686.430 €
555.547 €

5.560 €
20,00 €

532.168 €
0 €
0€

2.844.725 €

505.555 €
843.967 €

5.525 €
140.625 €

1.228.678 €
3.400 €

0 €
116.975 € 

   

2.844.725 €

Despeses de personal
Despeses corrents en bens i serveis 
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de Capital 
Actius financers 
Passius financers 

  

Total despeses

281.500 €
20.000 €

20.000 €

5.000 €
15.000 €

—
— 

30.000 €
 

700.000€
50.000€

200.000€

50.000€
15.000€

30.000€
153.668€
30.000€

—
30.000 €

200.000 €

—
—

30.000 €
153.668 €

—

—
—

180.000 €

45.000 €
—

—
—
—

318.000 €
—

—

—
—

—
—
—

100.000 €
—

—

—
—

—
—
—

Ca La Salut
Projecte Estudi 
Clavegueram
Obres Adjacents 
PA·3
Carrer Cabrera
Adquisició 
Vehicle
Camins Rurals
Pont Romànic
Projecte Local 
Social Cantoni

ERC-NECat

CiU

IC-V

PP

PSC

EH BIL-
DU-BNG

Podemos

Escons en blanc

Ciutadans

Pirates 
de Catalunya

UPYD

Corriente roja

Equo

Partido X

CENS

Vots emesos

Participació

Vots nuls
Vots en blanc

MESA C
ST. MARTÍ SESCORTS

MESA D
CANTONIGRÒS TOTALMESA A

L’ESQUIROL2014 MESA B
L’ESQUIROL

612

372

 

1
7

687

407

0
6

151

84

0
2

303

190

1
4

1753

1053

2
19

60,78%

0,27%
1,88%

59,24%

0,00%
1,47%

55,63%

0,00%
2,38%

62,71%

0,53%
2,11%

60,07%

0,19%
1,80%

169

138

37

5

6

3

2

1

2

0

1

0

0

0

182

158

39

10

5

2

0

0

1

2

0

1

1

0

38

40

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

70

16

6

1

1

2

3

0

0

1

0

0

1

473

406

93

23

13

6

4

4

3

2

2

1

1

1

45,43%

37,10%

9,95%

1,34%

1,61%

0,81%

0,54%

0,27%

0,54%

0,00%

0,27%

0,00%

0,00%

0,00%

44,72%

38,82%

9,58%

2,46%

1,23%

0,49%

0,00%

0,00%

0,25%

0,49%

0,00%

0,25%

0,25%

0,00%   

45,24%

47,62%

1,19%

2,38%

1,19%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

44,21%

36,84%

8,42%

3,16%

0,53%

0,53%

1,05%

1,58%

0,00%

0,00%

0,53%

0,00%

0,00%

0,53%

44,92%

38,56%

8,83%

2,18%

1,23%

0,57%

0,38%

0,38%

0,28%

0,19%

0,19%

0,09%

0,09%

0,09%
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07.
Comunicació

08.
Medi ambient

09.
Joventut

SUBVENCIONS

En relació a la convocatòria del “Programa complemen-
tari de suport a les inversions financerament sosteni-
bles i a la prestació adequada de serveis públics  locals” 
amb un import de 72.205 euros, l’ajuntament n’ha 
sol·licitat les següent despeses:

· Accessos Escola CEIP El Cabrerès
· Espai lúdic “La Pollancreda” de l’Esquirol
· Pista poliesportiva de Cantonigròs
· Legalització de les instal·lacions d’enllumenat públic
  de L’Esquirol i Sant Martí Sescorts.
· Inversions en equipaments de locals municipals
· Arranjament camí de Sant Jaume paral·lel a la C-153
  des de “Ca La Rotllada” al “Restaurant Can Puntí”

Com ja vam informar en el butlletí anterior, CIP i CIU 
no van aprovar el Calendari de Participació i Comuni-
cació proposat per AUD per la segona part de la legis-
latura, on s’especificava les convocatòries de Plens 
Ordinaris, les reunions amb els altres grups municipals, 
la convocatòria del Consell Ciutadà i la publicació del 
butlletí municipal. Ara, però, els grups a l’oposició CIU i 
CIP exigeixen a l’equip de govern allò que no van apro-
var en el seu moment, i és per això que en el darrer Ple, 
abans de l’estiu, van aprovar reprovar l’alcalde.

Des del canvi de govern el passat mes d’octubre del 2013 els 
regidors i alcalde de l’equip de govern hi ha ates a les oficines 
del consistori un centenar de veïns de tot el municipi durant 
les hores de visita establertes per l’atenció als ciutadans. 
També, i al marge de les hores de visita concertades s’han 
atès veïns i les entitats del municipi que així ho han demanat. 
L’ajuntament ha convocat a totes les entitats 
de forma col·lectiva (l’equivalent al Consell Ciutadà), 
i de forma individual s’ha reunit amb 24 de les 36 entitats re-
gistrades al municipi que ho han sol·licitat fins ara. L’anterior 
equip de govern va convocar el Consell Ciutadà just uns dies 
abans de fer el traspàs de l’alcaldia.

Als grups municipals a l’oposició se’ls ha convocat per motius 
ben importants: dues vegades per debatre els pressupostos 
municipals del 2014, i una tercera vegada per parlar del pro-
jecte del sector de l’empresa PATEL. Per la trobada per parlar 
de PATEL només hi va assistir el regidor de CIU, Antoni 
Comas.

D’altra banda, esmentar que el Consell Escolar Municipal, 
segons consta en el registre municipal, s’ha convocat oficial-
ment des de la seva creació, l’any 2011, una sola vegada: el 29 
de maig del 2013. Aviat, al setembre, farem la convocatòria 
d’enguany.

L’acumulació d’expedients i sol·licituds d’informació dels 
veïns deixats sense resposta per l’anterior equip de govern és 
comprensible, a causa de les poques hores de dedicació que 
destinaven als afers municipals, fetes públiques pels matei-
xos regidors i alcalde. La gran majoria de noves sol·licituds 
es responen dins el termini legal de 3 mesos per fer-ho, i la 
resta queden pendents a causa del gran volum de documen-
tació, moltes vegades, que es requereix per completar-ne la 
sol·licitud.

Aquest equip de govern, suma a totes les eines de comunicació 
entre el consistori i els veïns:  L’ALTAVEU MUNICIPAL, una 
eina de comunicació més directe i eficaç per tal de posar en 
contacte ràpidament Ajuntament i veïns. Veient que  internet 
ha esdevingut un canal de difusió ràpid i immediat i que el 
seu ús és cada dia més habitual, creiem que és un canal per 
utilitzar i és per això que agrairíem a aquelles persones que 
volen rebre informació de l’Ajuntament i utilitzen habitual-
ment aquest canal ens facilitessin les seves dades de contacte 
(email) per així agilitzar la tramesa, tant de L’ALTAVEU 
MUNICIPAL de notícies i informació, com del BUTLLETÍ 
MUNICIPAL.

Tenim la sort de tenir una població 
amb molts horts, jardins particu-
lars i patis. Això vol dir, però, que 
generem molt residu verd sobretot 
a la primavera i a l’estiu. Aquestes 
restes es poden transformar en 
adob, mitjançant els compostadors 
casolans o portant-les a una planta 
de compostatge, on un cop tritura-
des es convertiran en adob orgànic.   

Des de l’Ajuntament hem adequat dos 
espais al municipi de recollida de les 
restes de residu verd: a L’Esquirol, a 
Can “Gall”, al Passeig del Pedró per tal 
que tots els veïns puguin dipositar-les 
de dilluns a dissabte de 9 matí a 8 del 

vespre. Les restes recollides es portaran 
a la planta de compostatge de Tavèr-
noles. Queda doncs tancat el punt que 
fins ara hi havia amb precari al costat 
del cementiri de L’Esquirol. L’espai 
habilitat a Cantonigròs és darrere el 
camp de futbol, al costat de l’aparca-
ment de la Foradada.  Per tal que aquest 
servei funcioni adequadament és molt 
important que es dipositin únicament 
en l’espai habilitat i únicament restes 
vegetals: restes llenyoses d’arbres i ar-
bustos, restes de gespa, fullaraca, flors 
seques, herba, restes de l’hort i, sempre 
sense bosses! Recordem als veïns que 
aquests espais estan vídeo vigilats. 
També recordem als veïns que per 

continuar amb la bona tasca de reciclat-
ge queda totalment prohibit dipositar 
qualsevol tipus de runa d’obres, andrò-
mines i electrodomèstics vells als punts 
de recollida de residus. Les runes s’han 
de portar obligatòriament a la deixalle-
ria de Manlleu, servei gratuït per a tots 
els veïns del municipi.

Per la recollida de trastos vells i 
andròmines cal trucar a les oficines 
de l’ajuntament perquè es passin a 
recollir davant l’habitatge els dies 
previstos (cada quart divendres de 
mes).

Durant el mes de juliol s’ha dut a 
terme, una iniciativa pionera al 
municipi: el Projecte Voluntariat 
Jove 2014. Aquesta iniciativa de 
les regidories de Joventut, Serveis 
Socials i, Obres i Serveis, ofereix un 
treball de voluntariat dirigit a joves 
de 13 a 20 anys.

Els joves participants partint de l’apre-
nentatge i servei, han rebut formació 
sobre voluntariat i formació bàsica, 
alhora que han realitzat un servei al 
municipi que consisteix en una actua-
ció de voluntariat ambiental a la Font 
de l’Escudella i  accions de voluntariat 
social al Casal de la Santa Creu i la Llar 
d’Infants.

Les famílies interessades van  inscriure 
els seus fills per a 19 de les 20 places 
disponibles. Els joves participants re-
bran a canvi una bonificació a la piscina 
municipal i una beca en llibres i mate-
rial escolar pel curs vinent. Esperem 
que aquesta iniciativa transversal hagi 
estat útil també per tal de conciliar la 
vida laboral i l’atenció als fills.AGRAIRÍEM QUE HO FÉSSIU ARRIBAR A LES OFICINES DE L’AJUN-

TAMENT O AL CORREU ELECTRÒNIC: vilellamm@diba.cat

PROJECTE 
DE VOLUNTARIAT JOVE

NOU SERVEI MUNICIPAL 
DE RECOLLIDA DEL RESIDU VERD
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10.
Entitats

Un cop finalitzat el curs escolar, la direcció de l’escola 
va sol·licitar a l’ajuntament l’obra per ampliar el gim-
nàs. Aquesta ampliació suposava l’eliminació d’una aula 
per convertir-la en un espai on ubicar-hi un escenari 
pel teatre, és a dir, que minorava l’estructura funcio-
nal d’escolarització del centre. L’Ajuntament hi estava 
d’acord, sempre i quan el Departament d’Educació 
n’autoritzes l’obra, ja que aquesta obra podia afectar la 
distribució d’aules i alumnes del centre.

La direcció de l’escola volia destinar el sobrant de la seva tre-
soreria (5.000 euros aprox.) a la compra d’un escenari mòbil 
per instal·lar en aquest nou espai.

L’Ajuntament, tenint en compte la precarietat de l’actual es-
cenari de què disposa el municipi i, l’elevat i creixent nombre 
d’activitats musicals, culturals i esportives que en reque-
reixen un de millor, i de majors prestacions (m2, baranes 
de seguretat, etc.) va demanar el pressupost d’un escenari 
de segona mà (estructura d’acer galvanitzat i fusta ignifuga 

antilliscant) i va proposar a la direcció de l’escola compar-
tir-ne l’ús tot l’any i també la seva compra. El cost de l’escena-
ri era de 4.328 euros (IVA inclòs) a pagar meitat l’ajuntament 
i meitat l’escola.

Davant d’aquesta proposta d’interès general pel municipi, la 
direcció de l’escola s’ha fet enrere per uns motius que abans 
no va contemplar quan ella mateixa proposava comprar un 
escenari.

Lamentem doncs, aquesta oportunitat perduda pel municipi 
de comptar amb un escenari propi com “cal”. Ara l’ajunta-
ment si ho creu prioritari, haurà de fer front a la despesa 
íntegra de l’escenari i mentrestant pagar el lloguer del mateix 
quan ens calgui al municipi (ex: Festa Major).

Amb la voluntat de continuar coneixent les inquietuds 
de totes les entitats del municipi, l’ajuntament va 
convocar durant el mes de maig a l’AMPA. Alguns dels 
temes tractats foren els següents:
· Activitats extraescolars, contractació de monitors.
· Concurs per la plaça de cuinera i ajudant de cuina de l’Escola 
CEIP El Cabrerès.
· Usos, cessions i espais municipals destinats al pati de l’escola.
· Arranjament i solucions per la mobilitat dels vehicles i alum-
nes davant l’Escola CEIP.

Estem d’enhorabona! El Club Basquet L’Esquirol creix. 
Per la temporada vinent comptarà amb un nou equip 
mixt. Per tant, l’entitat disposarà d’un equip mixt pre-
benjamí, i un equip mixt benjamí. Per la seva part, els 
veterans continuen entrenant.

A passes petites l’entitat es va consolidant, és per això que 
esperem comptar a finals d’any amb un local municipal al 
pavelló per les seves necessitats per guardar material i que 
serveixi  també com a punt de trobada.

El Club de Tennis L’Esquirol, 
durant un parell de reunions, va 
debatre amb l’Ajuntament la seva 
trajectòria com a entitat i les seves 
inquietuds de futur. 

El “tennis” és l’entitat del municipi amb 
més associats (150 aprox.)
 i la seva activitat es continua durant 
tot l’any. L’equip de govern va informar 
als representats de la junta que aviat 
es començarà el tràmit per establir el 
conveni entre l’ajuntament i l’entitat 
en relació a la gestió i usos que fa el 
“tennis” dels espais municipals. També, 
va recollir la idea 
de l’entitat per a la construcció d’una 
pista de pàdel i les seves possibles ubi-
cacions. L’Ajuntament està d’acord 
amb la construcció de la pista 
de pàdel, sempre i quan es trobi la 
millor ubicació i l’entitat pugui assumir 
gran part del pressupost, i el consistori 
fer front al pressupost restant.

La primera Junta directiva de la 
CAC després de finalitzar el seu 
mandat ha donat el relleu a una 
nova Junta formada per comer-
ciants de L’Esquirol i Cantonigròs. 

La bona tasca portada a terme per la 
primera junta i el suport de l’ajunta-
ment a tots els comerciants del munici-
pi s’ha traduït en un augment dels asso-
ciats a la CAC del 11 fins a 22 membres. 
A partir d’ara els comerciants dels dos 
nuclis sumaran esforços per impulsar 
noves iniciatives.

L’Associació Esportiva Cabrerès va 
organitzar el passat mes de maig la 
22 edició de la CabrerèsBTT. 

Segons una enquesta de la Diputació 
realitzada a 764 dels 3.000 inscrits la 
valoració global de l’estada del partici-
pant al territori, en un 94% és de molt 
bona-bona, i la valoració global  de la 
CabrerèsBTT en un 91,4% és de molt 
bona-bona. També es desprèn de l’en-
questa que l’impacte econòmic directe 
al territori durant el cap de setmana 
és de 130.000 euros: en allotjaments, 
àpats, activitats i compres.

OPORTUNITAT PERDUDA

ASSOCIACIÓ 
DE PARES I MARES | AMPA

CLUB BASQUET 
L’ESQUIROL

CLUB DE TENNIS 
L’ESQUIROL

CABRERÈS ASSOCIACIÓ 
DE COMERCIANTS

ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA CABRERÈS
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126 164 32

11.
Consistori

ROBATORIS ESCOLA CEIP EL CABRERÈS, LLAR 
D’INFANTS, ARXIUS MUNICIPALS

RESUM DELS ACORDS DEBATUTS 
I ADOPTATS DES DEL CANVI D’ALCALDIA 
(OCTUBRE 2013-JULIOL 2014)

Informem i lamentem dels robato-
ris que ha patit durant aquest curs 
l’Escola CEIP El Cabrerès i la Llar 
d’Infants des de la seva obertura 
l’any 2010. És per aquest motiu 
que durant el mes de juliol s’han 
instal·lat, tant al CEIP com a la Llar 
d’Infants sistemes d’alarma i segu-
retat. Uns sistemes que no evitaran 
els robatoris però sí que els condi-
cionaran.

D’altra banda també lamentem, i sense 
ànim de crear alarma social, que durant 
els últims dies de responsabilitat de 
govern de CIP, justament la mateixa 
tarda del dia en què per PLE es va fer 
el traspàs d’alcaldia, es van sostreure 
de l’ordinador del despatx dels serveis 
tècnics municipals, aproximadament, 
6.000 documents indexats en matèria 
d’urbanisme del municipi (expedients 
d’obra, llicències d’activitats, dades per-

sonals dels veïns, etc.) D’aquesta acció, 
no en sabem tot l’abast, ni la gravetat, ni 
les motivacions, ni l´ús que se’n poden 
fer de les dades sostretes. És per això 
que ho vam posar en coneixement dels 
Mossos d’Esquadra i també vam infor-
mar a CIP.

En el Ple Extraordinari del 29 d’abril es va aprovar ini-
cialment la “Modificació Puntual del POUM pel Polígon 
d’Actuació-4 PATEL.” 

Després d’anys d’espera i de nombroses propostes rebutja-
des, la direcció de PATEL i l’Ajuntament de L’Esquirol han 
consensuat un projecte que permetrà mantenir aquesta 
industria al municipi. Entre altres aspectes aquest projecte 
preveu modificar el trajecte del camí Ral Vic-Olot que pas-
sarà per fora de les naus de l’empresa, tancar tot el perímetre 
de l’empresa amb vegetació per evitar l’impacte visual, guan-
yar una zona verda municipal accessible per tots els veïns, 
canviar de titularitat el camp de futbol de Sant Martí Sescorts 
que passarà a ser municipal, canviar l’accés perillós a PATEL 
des de la carretera i fer-lo per l’antic accés a “l’ Sporting”, etc. 

Per Patel, aquest projecte suposarà poder fer les obres ne-
cessàries per unir les naus de producció i millorar la qualitat 
dels processos i en un futur, per poder créixer no en produc-
ció sinó en I+D (investigació i desenvolupament) per millorar 
i ampliar el catàleg de productes acabats. Patel  SAU, es una 
empresa dedicada al sacrifici i especejament de carn. Actual-
ment, dona feina a un col·lectiu de més de 600 persones 
de les quals el 90% aproximadament són de la comarca i una 
trentena del municipi. Va tancar 2013 amb una facturació 
aproximada d’uns 300M €, un 60% dels quals corresponen 
a exportacions.

L’enfoc estratègic de l’empresa és l’apertura de nous mercats 
internacionals i un creixement sostingut, basat més en pro-
ductes de valor afegit que en increment de volums. 

Durant el mes de maig d’enguany es va recuperar al centre 
del poble de L’Esquirol el Mercat de la Terra, batejat ara amb 
el nom de Mercat dels Tastes i la Terra. L’èxit de la convo-
catòria fou notable, una vintena de firaries exposaren els 
seus productes i les nombroses activitats paral·leles van ser 
seguides amb molt d’entusiasme. Celebrar activitats cultu-
rals, festives, musicals, promocionals o esportives al municipi 
serveix per mantenir viva la història d’aquestes festivitats 
i per convertir-les en un punt de trobada dels veïns i entitats. 
Ens ha de reconfortar al mateix temps que aquestes trobades 
portin visitants que hi participen i en gaudeixen.  

Resolucions d’Alcaldia
i Hisenda:

Acords de la Junta 
de Govern Local

 Acords
Plenaris

resolucions acords 
73 són llicències d’obres

acords

12.
Promoció econòmica

PATEL SAU MERCAT DELS TASTETS 
I LA TERRA
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13.
Benestar social

14.
Gent gran

15.
Recursos humans

AJUDA A FAMÍLIES 
NECESSITADES

L’Ajuntament a través del Consorci d’Osona de Serveis 
Socials vetlla i coordina les ajudes a les famílies amb dificul-
tats del municipi. Les diferents problemàtiques que s’atenen 
estan relacionades amb: mancances socials, discapacitats, 
economia de la llar, laborals, aprenentatge, drogodependèn-
cia i habitatge.

Es una prioritat per l’equip de govern recolzar en tot moment 
qualsevol eventualitat no desitjada dels veïns.

CASAL 
DELS AVIS

NÒMINES. LA DIPUTACIÓ 
ENS POT ATENDRE

PLANS LOCALS 
D’OCUPACIÓ

CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
AMB L’INSTITUT 
DE LA GARROTXA

PROCÉS SELECTIU PER EL LLOC
DE TREBALL D’ARQUITECTE MUNICIPAL

PROCÉS PER A LA CONTRACTACIÓ DE SER-
VEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI TÈCNIC 
DE SALUT PÚBLICA

CASAL DE LA 
SANTA CREU

Des de l’ Ajuntament lamentem profundament la pèr-
dua del Sr. Josep Moliner Campins, i en nom de tot el 
municipi volem expressar-li l’agraïment postúm per 
seguir sent President d’ una de les entitats més vitals 
de nostre municipi, tot i la seva malaltia.

També volem donar les gràcies a la Sr. Maria Aumatell Cas-
tellet, Vicepresidenta del Casal i a la resta de membres de la 
junta fins ara, per els seu suport i ajut a totes les activitats 
portades a terme durant els darrers anys.

Donem la benvinguda, per tant, a la nova Junta Directiva del 
Casal dels Avis escollida per unanimitat, tot desitjant-l’hi 
molta feina i alegria. 

Presidenta  Sra. Rosa Calvó Bassols
Vicepresident  Sr. Josep Calvó Juvanteny
Secretaria  Sra. Anna Morató Aguilar
Tresorer  Sr. Jaume Serra Sadurní
Vocals   Sra. Antonia Danés  Crosas   
   Sra. Agustina Verdaguer 

L’equip de govern ha acordat amb 
Diputació traslladar-li la gestió de les 
nòmines, fet que suposarà un estal-
vi municipal anual de 4.000 euros. 
Durant l’última reunió mantinguda a 
l’ajuntament amb la gerent dels Serveis 
d’Assistència al Govern Local, aquesta 
ens va informar dels 4 intents frustrats 
des  de l’any 2004 per posar fil a l’agulla 
amb aquesta qüestió, i que superats ara 
els entrebancs, tant bon punt finalitzi 
l’auditoria interna en relació a les nomi-
nes a l’ajuntament, la gestió d’aquestes, 
a finals d’any passarà a les seves mans.

L’actual context de crisi econòmica està 
afectant considerablement el conjunt 
de població, es per això que l’Ajun-
tament s’ha adherit al programa  de 
suport a l’economia local i d’ocupació 
emès per la Diputació de Barcelona. 
L’objectiu del programa es incidir en 
gran mesura sobre les condicions de les 
persones i les famílies. L’Ajuntament ha 
accedit al finançament de plans locals 
d’ocupació per a la contractació de nous 
treballadors en situació legal de des-
ocupació, en concret dos plans locals 
d’ocupació, durant un any, destinats a:

· Ajudant de Brigada
· Tècnica de Cultura

També, tal i com informàvem en l’anterior butlletí, es 
va iniciar a principi d’any l’expedient per a la contrac-
tació de serveis per a la prestació del servei tècnic de 
Salut Pública i Medi Ambient. 

D’acord amb el procediment establert i segons el Plec de 
clàusules administratives s’adjudicà el contracte per a dos 
anys a la Sra. Isabel C. Recordem que la Sra. Isabel ha estat 
prestant de forma ininterrompuda aquest o similars serveis a 
l’ajuntament des de l’època de l’ex alcalde Antoni Roquer.
Amb aquesta contractació l’ajuntament regularitza una altre 
situació contractual irregular que es donava des de fa anys.

Informàvem en l’anterior butlletí, de la convocatòria del pro-
cés selectiu per a la provisió, amb caràcter interí i en règim 
de personal funcionari a temps parcial, del lloc de treball 
d’arquitecte municipal. Els aspirants, 18 en total, es van con-
vocar a la seu de l’ajuntament a la prova pràctica el 13 
de març. El Tribunal, d’acord amb les bases de la convoca-
tòria i després de la correcció de la prova va declarar aptes 
4 dels 18 aspirant que van finalitzar la prova. Tot seguit, van 
procedir a la valoració dels mèrits i en conseqüència, l’aspi-
rant amb la màxima puntuació obtinguda va ser el Sr. Xavier 
Claparols.

Aquest procés selectiu, iniciat a principis de legislatura amb 
CIP-AUD, finalitza amb una situació contractual irregular 
de mes de 10 anys de durada.

L’Ajuntament de L’Esquirol i l’Institut 
de la Garrotxa han signat un conveni 
de col·laboració per a la formació pràc-
tica d’un alumne que durant 3 mesos 
participarà en tasques de jardineria 
i floristeria al municipi.

Després de diverses trobades entre la direcció del Casal 
i l’equip de govern, amb molta satisfacció comuniquem que 
l’Ajuntament ha rebut de mans de la Congregació Germanes 
Hospitalàries de la Santa Creu, el projecte bàsic i d’execució 
per a la reforma de la residència per a gent gran “Casal de la 
Santa Creu”. Una vegada revisada tota la informació per part 
dels serveis tècnics de l’ajuntament s’ha procedit a la seva 
aprovació per a l’inici de les obres.
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16.
Cultura

FIRA DEL LLIBRE DE MUNTANYA 
DEL COLLSACABRA

RESSORGIR 2014 VARIANT DE LA CARRETERA 
DE TAVERTET

En motiu de la celebració del Tri-
centenari l’Ajuntament va sol·licitar 
i la Generalitat ha concedit, una 
subvenció per acollir a L’Esquirol, 
l’obra Ressorgir 2014 del mestre 
de Manresa, Manel Camp. 
Una obra amb poemes inèdits de 
Miquel Martí i Pol, en clau de jazz 
i glosada amb la veu de Lídia Pujol.

Disculpem l’ex-equip de govern de CIP en relació a un 
tema d’importància cabdal per L’Esquirol: la variant 
de la carretera de Tavertet. CIP publicava desafortu-
nadament, per desconeixement o desinterès, als veïns 
del municipi en el butlletí núm.7 (març de 2013) que 
la Diputació havia dit que l’obra sortiria a informació 
pública pròximament. Doncs, i després de les visites de 
l’alcalde, la  Diputació va informar a l’equip de govern 
que en cap cas es podia confirmar els terminis de l’exe-
cució de la variant si abans l’Ajuntament no escollia 
una de les 3 propostes i en sol·licitava al Departament 
d’Infraestructures iniciar-ne tots els tràmits legals i 
informes oportuns.

L’equip de govern AUD-ERC, durant els primeres mesos 
del 2013 ha empès i desencallat amb diferents reunions
amb Diputació, amb l’Ajuntament de Tavertet i especialment 
amb els propietaris de les finques afectades, l’inici de l’expe-
dient per a l’obra de la variant de Tavertet. La opció escollida 
i consensuada amb els propietaris afectats ha estat al mateix 
temps la menys impactant per el territori i la menys costosa 
per Diputació. L’Ajuntament, per tant, desprès de concre-
tar-ne l’opció escollida, ho ha comunicat a Diputació per, 
ara sí, iniciar-ne formalment tots els tràmits per 
a l’execució definitiva.

El primer expedient iniciat per aquesta Alcaldia per a la 
protecció de la legalitat urbanística al municipi s’ha in-
coat contra la llicència d’obres municipal concedida el 7 
de març del 2011 per l’ex alcalde Pep Mas per la “Refor-
ma de la cabana del Mas La Dogueria”.

El segon expedient iniciat per l’Alcaldia per a la protecció 
de la legalitat urbanística al municipi s’ha incoat contra la lli-
cència d’obres municipal concedida el 2 d’abril de 2013 ator-
gada per Acord de la Junta de Govern Local núm. 072/2013.

En ambdós casos la realització d’obres excedeixen la llicència 
atorgada, i es per aquest motiu que s’ha instat a les persones 
interessades a la restauració de la realitat física alterada 
i de l’ordre jurídic vulnerat, en els termes i condicions de la 
legislació vigent.

Els alcaldes de L’Esquirol i Tavertet, i la Regidora de Fires i Mercats de Vic signen 
a Tavertet el conveni per organitzar conjuntament la propera Fira de Muntanya i 
del Llibre Vic & Collsacabra Després de 8 mesos d’intenses trobades per recuperar 
i rellançar una fira que s’adapti a la realitat econòmica del moment i a les deman-
des culturals i de promoció dels territoris i entitats, els ajuntaments de L’Esquirol, 
Tavertet i Vic han acordat organitzar els propers 12,13,14,15 i 16 de novembre de 
2014, la Fira de la Muntanya i del Llibre Vic & Collsacabra.
El Servei de Promoció Econòmica del Collsacabra que ha coorganitzat durant 12 
anys i de manera itinerant als municipis del Collsacabra, la Fira del Llibre de Mun-
tanya del Collsacabra i l’Ajuntament de Vic van detectar la possibilitat de crear 
sinergies, si les activitats que acompanyen aquestes dues fires es fan de forma 
conjunta però alhora de manera descentralitzada i repartida en els territoris dels 
municipis promotors de la fira. Per tal d’emprendre aquestes activitats de manera 
associada i comuna, els dos certàmens, Fira del Llibre de Muntanya del Collsaca-
bra (de l’Esquirol, Tavertet i Rupit) i la Fira de la Muntanya (de Vic) es celebraran 
en els seus apartats comercials i d’activitats durant les mateixes dates als munici-
pis del Collsacabra i al recinte Firal El Sucre de Vic i, es fusionaran en una sola 
i única fira anomenada Fira de la Muntanya i del Llibre Vic & Collsacabra.
Els 3 ajuntaments organitzadors de la fira elaboraran un programa comú d’acti-
vitats, jornades tècniques i exposicions amb un pla de promoció i comunicació 
conjunta. Es preveu que el gruix d’activitats entorn la fira (curses, exposicions, 
xerrades, concerts, exhibicions…) es celebrin als diferents nuclis del Collsacabra: 
L’Esquirol, Cantonigròs, Tavertet i Rupit i que l’espai Firal El Sucre de Vic dongui 
aixopluc als expositors (material de muntanya, llibres, empreses del sector…).
Enguany, la implicació i esforç dels ajuntaments i entitats del Collsacabra ha per-
mès gestar un acord transversal amb l’Ajuntament de Vic, i comptar amb el suport 
del Departament de Cultura de la Generalitat. Amb aquest format es preveu una 
major repercussió de la fira i una major promoció econòmica i cultural de tots 
els territoris i entitats involucrades. L’equip de govern considera que l’Associació 
d’Amics dels Cingles del Collsacabra, co-organitzadora de la Fira del Llibre de 
Muntanya del Collsacabra, actualment i des de fa dos anys constituïda amb una 
Junta Directiva sense cap membre censat a cap dels municipis dels Collsacabra, ha 
donat culturalment l’esquena al territori. El compromís de l’Associació era portar 
de nou la fira al Collsacabra al 2014, però durant aquests últims mesos ha posat tot 
tipus d’impediments perquè aquest fet es produís. Davant dels constants reque-
riments fallits amb l’entitat per trobar una formula de consens, els ajuntaments 
han optat per liderar un projecte comú entre ells i empènyer aquesta fira, nascuda 
gràcies a les entitats i veïns del Collsacabra, a una nova etapa. Des de l’ajunta-
ment no hem cessat de buscar i trobar solucions òptimes per retornar la fira on va 
néixer, solucions que l’ex equip de govern de CIP ens consta que no havia explorat 
per impedir que marxes la fira cap a Vic l’any 2013. 

17.
Infraestructures

18.
Urbanisme

El diputat d’infraestructures 
Sr. Marc Castells i l’alcalde Àlex Montanyà.

EXPEDIENTS 
DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
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L’EXERCICI DE LES 
RESPONSABILITATS
PÚBLIQUES

EL CANVI DE NOM 
DEL MUNICIPI

JA N’HI HA PROU! 

És difícil i complex fer un ús políticament 
correcte d’un espai de comunicació com 
el butlletí municipal des de  l’oposició. 
Parlem del passat, de les diferències 
que ens van portar a trencar un pacte 
de govern? Reconeixem que ens vam 
equivocar? Entrem en detalls de quin és 
el tracte que l’equip de govern dispensa 
a l’oposició en els plens? Proposem al-
ternatives? Critiquem? L’espai és massa 
limitat per entrar-hi a fons i per això hem 
optat per fer evident el poc interès i la 
mínima preocupació de l’equip de govern 
per la participació, la comunicació i la 
transparència informativa. Consell Esco-
lar Municipal: La finalitat i la composició 
d’aquest Consell es van aprovar  el 17-XI-

Grup Municipal
Cabrerès i Progrés | CiP

Grup municipal
Convergència i Unió | CiU

Grup Municipal
Units per Decidir | AUD

2011 per unanimitat del ple de l’Ajunta-
ment, unanimitat de la qual formava part 
el senyor alcalde. Fins al juliol del 2013 
es va reunir sis vegades. El senyor alcalde 
encara no l’ha convocat mai tot i haver-hi 
motius suficients i un requeriment escrit 
de vuit membres del consell de data 20 de 
maig i amb registre d’entrada núm 622. 
És per aquest motiu que a l’últim ple mu-
nicipal d’aquest 8 de juliol vam presentar 
una moció de reprovació contra l’alcalde, 
que es va aprovar amb 7 vots a favor (de 
CiU i CiP) i 3 en contra (2 d’AUD i un 
d’ERC). Consell Ciutadà: Es va constituir 
el 7-VI-2012 i en formen part represen-
tants de totes les entitats i associacions 
locals registrades i de tots els grups 

polítics. L’actual equip de govern encara 
no l’ha convocat; suposem que prefereix 
parlar entitat per entitat i no entrar en el 
debat públic i obert. Grups municipals:  
Desconeixem com l’equip de govern 
actual ha tractat l’altre grup que és també 
a l’oposició, però a nosaltres, CiP, només 
ens ha convocat dues vegades, pocs dies 
abans de presentar els pressupostos a 
aprovació en el ple municipal, i, de fet, 
amb l’únic interès de conèixer quina era 
la nostra valoració de la seva proposta. 
Butlletí municipal: El que teniu a les 
mans és el segon que s’ha publicat durant 
els 10 mesos que fa que AUD va assumir 
l’alcaldia. Fins a l’octubre del 2013 el 
ritme de publicació era trimestral. Accés 

a la informació: A primers d’abril vam 
tenir coneixement de l’obertura d’un 
procediment de protecció de la legalitat 
urbanística (per realització d’obres sense 
permís municipal, per entendre’ns) a la 
casa de la Dogueria. 
El 28 d’abril vam sol·licitar còpia de l’ex-
pedient i dels informes del secretari 
i de l’arquitecte municipal. A data d’avui 
no han arribat. Durant el darrers mesos 
hem pogut comprovar com diverses 
persones i entitats han reclamat diverses 
vegades informació a l’Ajuntament, i pel 
que es veu tampoc han tingut sort. Algun 
cas és preocupant, perquè afecta la defen-
sa de les persones davant els tribunals 
de justícia. El senyor alcalde sap que 

pensem de manera diferent, i és per això 
que estem en grups polítics diferents; 
però entenem que el dret a la informació 
és irrenunciable i que la possibilitat de 
debatre, contrastar i, si cal, discrepar 
hauria de ser prioritària per a qualsevol 
càrrec públic. Si no comparteix aquest 
criteri, pot proposar al ple la derogació 
d’aquelles ordenances municipals que no 
li plaguin i que volen garantir la partici-
pació ciutadana.

Els ciutadans es van pronunciar en un 
sentit molt clar a favor de l’opció de l’Es-
quirol en lloc de Santa Maria de Corcó en 
la consulta convocada fa uns mesos. Tots 
els qui estaven interessats en el tema 
i volien opinar van tenir l’ocasió 
de manifestar el seu punt de vista. Aquest 
considerem que és l’argument de pes, 
el que ha de prevaldre sempre a l’hora 
de prendre decisions.

La voluntat del poble, lliurement expres-
sada d’una manera aclaparadora, en una 
jornada de convivència exemplar, ha 
de donar pas al canvi. Les lleis, els regla-
ments, s’han d’adaptar i tneir en cojmpte 
el que vol la gent. La força de la demo-
cràcia resideix en aquest fet essencial, 
respecte al que vol la majoria. Ens sembla 
molt important que hàgim resolt el tema 
com s’ha de fer sempre, a les urnes, amb 

transparència, amb un debat serè i ben 
documentat. Tant de bo que en tots els 
litigis poguéssim anar per aquesta via.
Creiem que hi ha raons històriques i 
de pes que avalen el canvi. L’Institut 
d’Estudis Catalans ja va recomanar en els 
primers anys de la democràcia el nom de 
l’Esquirol, com també ho va fer un histo-
riador de prestigi com Antoni Pladevall 
en un estudi que li va encarregar 

el primer ajuntament democràtic del mu-
nicipi després de la dictadura franquista. 
S’ha de tenir en compte però, que Santa 
Maria de Corcó no desapareixerà, sinó 
que continuarà sent el nom de la 
nostra parròquia.
També podem parlar de raons d’utilitat. 
Perquè considerem que d’aquesta manera 
fem oficial el que ja està al carrer, al mu-
nicipi i a la comarca des de fa molts anys. 

Deixarem de banda confusions i ambi-
güitats. Un únic nom, el de l’Esquirol, ens 
ajudarà a identificar-nos, situar-nos 
i posicionar-nos millor des del punt 
de vista turístic, comercial i industrial. 
Creiem que el canvi, que no té costos 
per els ciutadans, avalat per una majoria 
aclaparadora, tan dels ciutadants, com 
per la majoria del ple, en la seva aprova-
ció definitiva, serà beneficiós.

Finalment, la premsa, i concretament 
un diari comarcal ha aconseguit que res-
ponguem amb un escrit a l’assetjament 
periodístic malintencionat i continuo 
que rebem per part seva. Arran de les 
cròniques i articles que se succeïxen en la 
secció de política vers el nostre municipi 
i davant l’evidència pública i notòria que 
els redactors comptem amb l’amiguisme 
dels regidors de CiP, ja no se’n amaguen 
ni en els Plens! ens veiem abocats, ara sí, 
a explicar-ho i a denunciar-ho pública-
ment. Ens dol com a representats polítics 
i veïns del municipi de L’Esquirol, haver 
de llegir dia si i dia també, escrits més 
propis de diaris sensacionalistes que 
de diaris que se suposa han de ser impar-
cials i dignes d’informar amb realisme. 
Si fem memòria, no recordem durant els 
primers 2 anys i mig de legislatura, amb 
CIP a l’alcaldia, cap notícia menystenint 

els regidors que duien la gestió del con-
sistori. Només una entrevista al ja exal-
calde de CIP, on, enlloc es parlava del seu 
balanç polític, sinó que de nou es parlava 
i ja amb cert cinisme i insult, de la relació 
amb AUD. La frustració política de CiP, 
es començava a posar de manifest de 
seguida i de la mà del diari s’iniciava una 
conxorxa periodística i de descrèdit, per 
contrarestar l’acció dinàmica i valenta de 
AUD i ERC en el dia a dia de la política 
municipal. AUD i ERC han volgut tras-
lladar a la gent i a través dels mitjans de 
comunicació, noticies reals i si cap posi-
tives del municipi per mitigar la sensació 
pública permanent que es te de municipi 
polèmic. No vam ser afortunats: de les 
mes de 12 notes de premsa amb noticies 
mes o menys rellevants i enviades al llarg 
de setmanes a diferents mitjans, el diari 
no en publicà cap, excepte una. Això no 

fou el mes important, durant aquests me-
sos sí que va informar d’altres assumptes 
del municipi, i ho va fer lamentablement, 
tergiversant la realitat i els debats públics 
dels Plens, es a dir: escrivint falsedats, 
recollint informació filtrada d’altres 
fonts vinculades a CIP (blogs, converses 
telefòniques, etc.) i mai contrastades 
des de l’ajuntament, articles que fins i 
tot, han provocat  denuncies entre veïns; 
insinuant favoritismes amb titulars cap-
ciosos, desacreditant a l’alcalde i regidors 
d’AUD mal informant intencionadament, 
per exemple, que la seva voluntat sempre 
ha estat apujar-se el sou quan en realitat 
el que volien era augmentar-se la dedica-
ció amb hores de feina a l’ajuntament, per 
contrarestar “l’apalancament” provocat 
per CIP en els primers 2 anys i mig de 
legislatura; redactant amonestacions als 
regidors d’AUD per haver alçat la veu als 

regidors de l’oposició, però evitant infor-
mar dels motius i dels perquès. No fem 
aquest escrit per els veïns de L’Esquirol 
perquè son prou coneixedors de la reali-
tat política de CIP: no fer ni deixar fer, i 
parlar mes que no pas actuar. El fem per 
la resta de veïns de la comarca. Valorem 
molt la tasca munt de vegades desagraïda 
dels mitjans de comunicació. Mai hem 
obstaculitzat la feina de cap periodista 
i entenem que hi ha informació mes i 
menys noticiable. Ara be, davant els fets 
consumats i el servilisme informatiu que 
vivim, la nostra indefensió creix i diem 
prou. Algun lector recorda haver llegit 
en la crònica de l’aprovació “in extremis” 
dels pressupostos municipals, quelcom 
relacionat amb l’aprovació unànime del 
projecte presentat per AUD i ERC per 
salvar la planta de PATEL, després de 
mes de 15 anys de fallits intents, i que es 

va explicar i aprovar en el mateix Ple? 
Algun lector recorda haver llegit en una 
altre crònica d’un Ple on es parlava de 
l’escola i els espais municipals, quelcom 
relacionat amb la l’aprovació DEFINI-
TIVA i unànime del canvi de nom del 
municipi? Només interessa la polèmica i 
la polèmica vista des del prisma esbiaixat 
de l’oposició amb la connivència del diari. 
I, amb l’única finalitat de generar anti-
patia pública a un equip de govern que 
només en pocs mesos ha fet mes que CIP 
en 2 anys i mig de govern,  i es clar, també 
per desviar l’atenció de la frustració que 
viu CIP per culpa del no haver fet RES, 
però si ara, exigir-ho TOT.  Demanem 
als diaris imparcialitat informativa, i no 
que ho facin pels polítics, que al cap i a la 
fi avui hi som i dema potser no, sinó pel 
veïns, perquè puguin llegir-los amb uns 
altres ulls.




