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Informatiu sobre actuacions i notícies municipals
Qualsevol suggeriment que ens vulgueu fer serà benvingut. Podeu adreçar-vos tant a l’equip de govern com als grups municipals deixant els vostres comentaris a la bústia de l’edifici de l’Ajuntament, lliurant-los al personal administratiu durant les hores
d’oficina o bé escrivint-nos a través de la pestanya “Contacteu” de la pàgina web de l’Ajuntament (http://www.lesquirol.cat/) o a
l’adreça del carrer Nou núm. 1 de l’Esquirol. D’altra banda, qualsevol veí que vulgui consultar el butlletí per correu electrònic pot
fer-ho a través de la pàgina web municipal.
Un mitjà alternatiu on també podeu consultar informacions diverses sobre el municipi i els pobles veïns és la pàgina web de Ràdio
Cabrerès (http://radiocabreres.cat/)

NOTÍCIES DESTACADES
S’han aprovat els pressupostos
d’aquest any
El ple ordinari d’aquest 12 de març va aprovar,
amb els vots favorables d’AUD i CiP, la proposta de
pressupostos per al 2013. El grup Independents
pel Collsacabra-ERC es va abstenir, i Convergència
i Unió va votar-hi en contra. Passat un mes sense
impugnacions, els pressupostos quedaran aprovats
en ferm i es podrà treballar en els tràmits necessaris
per executar les inversions previstes. Aquestes són
les quantitats per capítols:
Ingressos
Impostos directes
Inmpostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passisu financers
Despeses
Personal
Béns corrents i serveis
Despeses financeres

2.727.697,00 €
1.003.000,00 €
45.000,00 €
577.750,00 €
575.160,00 €
4.770,00 €
20,00 €
521.997,00 €
0,00 €
0,00 €
2.727.697,00 €
504.720,00 €
805.444,00 €
21.000,00 €

Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

123.540,00 €
1.159.583,00 €
3.400,00 €
0,00 €
110.010,00 €

Procés i criteris d’elaboració dels
pressupostos pel 2013
Al llarg dels últims mesos del 2012 l’equip de govern va
facilitar als grups polítics i a les entitats i associacions
del municipi un full de càlcul amb les dades del
pressupost del 2012 i amb la informació sobre la seva
execució partida per partida. El 10 de desembre es
va convocar una sessió ordinària del Consell Ciutadà
amb aquest tema com a punt de l’ordre del dia. Van
assistir-hi un bon nombre d’entitats representades.
Entre l’11 i el 14 de gener vam fer arribar a aquestes
entitats la proposta de pressupostos per al 2013.
També vam fer-la arribar als grups municipals, als
quals, a més a més, vam proposar un calendari de
reunions. Hi ha hagut reunions amb Convergència i
Unió (el 31 de gener, el 7, el 13 i el 27 de febrer),
amb Units per Decidir (el 21 de gener, el 8 i el 28 de
febrer), i amb Independents pel Collsacabra - ERC (el
20 de febrer).
Els criteris generals que han guiat l’equip de govern
a l’hora de redactar la proposta de pressupostos
sotmesa a consideració dels grups municipals han
estat:
1. Actualització de la despesa ordinària, especialment
a causa dels augments normatius produïts durant
el 2012 (augment de l’IVA del 18 al 21 per cent en
determinats serveis).
2. Regularització de despeses en funció de les
propostes de modificació en les contractacions
Queixes sobre animals de companyia, pàg. 7

d’alguns serveis (servei de neteja i servei
activitats directament o indirectament gestiod’assegurances municipals).
nades per entitats de gent gran (teleassistència,
cursets del Casal dels Jubilats, etc.). Festes de
3. Manteniment, amb alguna reducció puntual,
barris, festes majors, diada de la gent gran. Atende la despesa dirigida a activitats lúdiques,
cions benèfiques.
festives, ornamentals, etc. Inclou la reducció de la
participació d’entitats i associacions en la despesa E) Manteniment del municipi (infraestructures i
serveis): Manteniment de carrers, enllumenat
pública.
públic, jardineria, recollida selectiva, etc.
4. Garantiment de la participació municipal en la
Combustible dels vehicles i de la calefacció de
prestació dels serveis socials bàsics (educació,
l’Ajuntament. Promoció econòmica i turisme.
sanitat, benestar social).
F) Devolució de capital, interessos, despeses
5. Endeutament zero.
bancàries.
6. Voluntat de crear ocupació per a obres de
manteniment en base a la legislació recent que G) Inversions previstes.
permet completar els salaris a treballadors en
l’atur per fer feines comunitàries.
Despeses de personal
20,76%
566.220 €
7. Compromís amb les inversions ja definides i no
executades (edifici de la plaça Nova, Ca la Salut,
4,49 %
122.344 €
caldera de biomassa, estudis per a les mancances Despeses d’administració
de clavegueram).

Distribució dels pressupostos
d’aquest any per objectius
A) Despeses de personal: Els pagaments directes
o indirectes al personal que treballa per
l’Ajuntament, sigui funcionari, personal laboral, fix
o temporal: pagaments directes de sous, salaris,
hores extres, treballs determinats, etc. Pagament
de seguretat social, retenció per a l’impost de
renda de les persones físiques, etc.
B) Despeses d’administració: Pagaments per a
l’adquisició de material d’oficina, serveis de
comunicacions (telefonia, internet, reprografia,
consumibles (paper, grapes, clips, gomes,
bolígrafs, carpetes). Assegurances.
C) Atenció directa a l’ infància i a la joventut: Despeses
destinades a mantenir el funcionament de l’Escola
El Cabrerès, la Llar d’Infants (la despesa directa
del personal de la Llar d’Infants s’inclou en les
despeses de personal), les aportacions a l’Escola
de Música, les aportacions al Casal d’Estiu de
Cantonigròs. Subvencions, ajudes, aportacions a
entitats l’objectiu principal de les quals és l’atenció
a la infància i a la joventut (equips de futbol, de
bàsquet, associacions de mares i pares, centres
dinamitzadors per als infants, etc.) Una part del
consum de combustible, electricitat i neteja de
l’escola s’hauria d’imputar a l’epígraf següent, ja
que hi ha activitats culturals o recreatives d’adults
que es realitzen a l’escola fora de l’horari escolar.
D) Atenció als ciutadans i benestar social: Despeses
de manteniment de l’ambulatori, pagaments a

Atenció a la infància i a la
joventut

5,71 %

155.740 €

Atenció als ciutadans, benestar social

5,91 %

161.200 €

Manteniment municipi
(infraestructures i serveis)

15,82 %

431.600 €

4,80 %

131.010 €

Inversions previstes

42,51 %

1.159.583 €

Total pressupostat

100,00 %

2.727.697 €

Devolució préstecs, interessos, despeses bancàries

Canvis en els horaris laborals dels
membres de la brigada municipal
Des de l’u de març, els components de la brigada
han passat a treballar 37,5 hores setmanals d’acord
amb el reial decret-llei 20/2012. Fins a aquesta
data treballaven 40 hores i a més a més assumien
tasques extraordinàries que es compensaven amb
dies de descans. Amb el canvi, les dues hores i mitja
setmanals de reducció es compensaran amb les tasques
extraordinàries de caps de setmana i festius.

Declaracions institucionals
Al ple del dia 20 de desembre l’Ajuntament va
declarar el municipi lliure de fracking, una tecnologia
d’extracció de gas del subsòl que no ofereix cap
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garantia mediambiental i que pot posar en perill
la qualitat de les aigües subterrànies i potenciar el
canvi climàtic.

3. Ajut de 200.000 € per a l’aixecament de l’edifici
de la plaça Nova de l’Esquirol, que té un cost total
de 351.918,86 €.

Al ple ordinari del mes de novembre es va declarar
l’Esquirol municipi català lliure i es va aprovar una
declaració de rebuig a l’esborrany de la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) o
“llei Wert”.

4. Ajut per cobrir el dèficit de l’escola bressol municipal durant el període 2012-2015. S’ha sol·licitat
el 50% dels 126.000 € que es preveuen de dèficit
durant aquest període.

Ajuts sol·licitats al PUOSC

URBANISME I OBRES PÚBLIQUES

Per al Pla Unificat d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC) del període 2012-2015 l’Ajuntament ha proposat subvencions o ajuts per a les següents obres:

Variant de la carretera de Tavertet
Malgrat les dificultats econòmiques, sembla que
aquesta vella aspiració del municipi serà possible a
mig termini. El 21 de desembre passat, a la Diputació
de Barcelona es va concretar que l’obra pujarà al voltant de 2 milions d’euros, ha de sortir a informació
pública pròximament, i que durant l’any 2013 se’n
tramitarà l’informe ambiental. Si tot va com està previst, l’execució podria realitzar-se a finals del 2015 o
començament del 2016.

1. Obres d’actualització de la xarxa d’aigua potable
del municpi en diversos carrers en els quals una
inspecció de l’Agència Catalana de Salut ha detectat canonades de plom.
2. Projecte executiu i execució del clavegueram del
Puig i el Pedró.
3. Projecte executiu i execució del clavegueram a
Cantonigròs.
4. Projecte executiu i execució del clavegueram a
Sant Martí Sescorts.

Estudis dels quatre ponts del municipi
A través d’un conveni amb la Diputació de Barcelona
s’han redactat quatre estudis de conservació i millora corresponents als quatre ponts del terme municipal: el pont Vell (o del Molí de la Bertrana), el pont
de la Gorga, el pont de les Palanques i el pont de la
Teuleria. Quan les disponibilitats pressupostàries ho
permetin es procurarà conservar aquests elements
del patrimoni arquitectònic i cultural del nostre municipi.

OBRES I SERVEIS
Generació de residus al municipi

Sol·licitud d’ajuts 2013 -2016 a la
Xarxa de Municipis (Diputació de
Barcelona)

Durant el mes de gener, al municipi s’han recollit 2,76
tones de vidre, 2,17 tones de multiproducte, 3,13 tones de matèria orgànica i 4,38 tones de rebuig. De
l’anàlisi d’aquestes dades podem deduir com som i com
ens comportem amb relació als residus municipals, i
en resulta que recollim selectivament el 65% del que
generem. Podem fer-ho molt millor, i segur que ho sabrem fer. Com més bé triem les escombraries i menys
en vagin al rebuig, més s’abaixarà el cost de recollida.

Des de l’Ajuntament s’ha sol·licitat subvenció per als
següents projectes:

Residu verd darrere del cementiri
Últimament, de manera desafortunadament massa
habitual, algunes persones i empreses aboquen residu verd a la zona adjacent al cementiri. Aquest és un
costum de fa temps que caldria canviar. És per això
que informem que no es poden realitzar abocaments
en aquesta zona, i que la responsabilitat, si correspon, serà dels infractors.

1. Redacció de projectes per a la proposta d’execució
de clavegueres de Sant Martí Sescorts, Cantonigròs i barris del Pedró i el Puig de l’Esquirol, per
un import de 30.000 €.
2. Construcció de la caldera de biomassa de la zona
escolar i esportiva de l’Esquirol. S’ha demanat el
50% del cost total del projecte, que ascendeix a
289.163,78 €.
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Requeriment de netejar finques per
arbrat que envaeix la via pública

banística Municipal (POUM) , farà una xerrada sobre
els criteris principals que es van seguir per definir-hi
el sòl forestal, la situació present i les perspectives de
futur en els usos de sòl forestal i sòl agrícola.

A finals de desembre, en compliment de l’ordenança
municipal vigent, es va realitzar la revisió i valoració de l’estat de conservació i seguretat de totes les
parcel·les del municipi. El resultat va ser molt positiu: només dues propietats presentaven problemes
importants. Tot i això, en una vuitantena de casos
(cinquanta-cinc a l’Esquirol i uns vint-i cinc a Cantonigròs) es va constatar que diversos arbres envaïen
la via pública i dificultaven el trànsit de vehicles, i en
conseqüència se’ls va notificar que procuressin solucionar aquests inconvenients en la mesura que fos
possible, perquè aquesta època de l’any és ideal per
esporgar alzines i roures. La resposta ha estat molt
positiva per part de gairebé tothom.

COMERÇ I TURISME
Mercat de la Terra
Els dies 16 de desembre a la plaça Nova de l’Esquirol,
i el 20 de gener, el 17 de febrer i el 17 de març als
Quatre Camins, són les quatre dates en què s’ha convocat aquest “nou” mercat en format mensual. Des
de l’Ajuntament tenim la intenció d’anar recollint impressions i realitats dels firaires i dels assistents per
continuar dibuixant un model que pugui satisfer com
més gent millor. Qualsevol comentari crític i constructiu serà molt ben rebut. El Mercat es fa el tercer
diumenge de mes, o sigui que a l’abril serà el diumenge 21.

Contenidors cremats
Aquest hivern s’han cremat dos contenidors de rebuig (dels verds), un a Cantonigròs i l’altre a la plaça
Quirze Parés de l’Esquirol. La causa ha estat la irresponsabilitat o la deixadesa dels usuaris que hi han
buidat cendra no apagada de llars de foc. El cost per
al municipi ha estat superior als 700 €.

Fira del Llibre de Muntanya 2013

Fa unes quantes setmanes va tenir lloc la reunió de
tancament de l’edició del 2012 de la Fira. Tot i constatar la disminució del nombre de visitants, la valoració
Nova àrea d’aportació de residus a global va ser positiva. Pel que fa a l’edició del 2013,
es va obrir un període de reflexió d’un mes per valoSant Martí Sescorts
rar algunes propostes de modificació aportades pels
Ha entrat en funcionament una nova àrea d’aportació membres de la comissió organitzadora. Tot i aquests
de residus amb tres contenidors (orgànica, rebuig i dubtes, l’edició del 2013 es farà amb normalitat, però
multiproducte) al trencant de la carretera de la Casa podria ser que inclogués activitats distribuïdes pels
de l’Hora. Des de l’Ajuntament i en nom del municipi tres municipis implicats en l’organització de la fira i
volem agrair la cessió gratuïta de l’espai per part del que no es concentrés en un únic nucli de població
propietaris de Can Toi.
com s’ha fet fins ara. Al pròxim full informatiu us
podrem informar segurament de les decisions que
s’hauran pres.

SALUT

Difusió d’iniciatives empresarials en
productes locals

Dimarts 26 de març a les 9 del vespre, a la sala de
plens de l’Ajuntament, es fa una xerrada pràctica per
valorar els diferents mètodes per deixar de fumar, a
càrrec de la doctora Lurdes Comas, organitzada pels
serveis de salut municipals.

Aquest 4 de març, a la sala de plens de l’Ajuntament,
amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la
coordinació de la cooperativa Sambucus, va tenir lloc
una jornada sobre iniciatives empresarials en productes locals. L’acte va comptar amb la participació
de 17 assistents, la majoria del territori, i va ser una
experiència profitosa que esperem poder repetir.

AGRICULTURA I RAMADERIA

D’altra banda, l’11 de març ha tingut lloc, a càrrec de
les mateixes entitats organitzadores i col·laboradores,
una visita a tres empreses locals especialitzades en

Dimecres 3 d’abril a les 12 del migdia, a la sala de
plens de l’Ajuntament, el senyor Eduard Fenoy, advocat i membre redactor del vigent Pla d’Ordenació Ur4

municipal. Vint nenes i nens de diferents edats van
respondre a la iniciativa. En la valoració final del mes
de desembre, una bona colla de pares i mares es van
comprometre a reactivar el Club Bàsquet l’Esquirol
i fer-se seva l’activitat iniciada des de la Regidoria
d’Esports. Si hi esteu interessats, el dimecres i el divendres podeu anar de 2/4 de 5 a 6 al pavelló a fer
bàsquet. L’objectiu és crear com a mínim un equip i
començar a competir la temporada 2013-2014.

productes de proximitat, per donar a conèixer iniciatives en el camp de la producció agrícola, ramadera i
de l’alimentació.

ESPORTS
La iniciativa privada torna a agafar
les regnes de la CabrerèsBTT
L’Ajuntament i l’ Associació Esportiva Cabrerès han
firmat un conveni de col·laboració segons el qual
l’edició d’aquest 2013 serà organitzada per aquesta entitat esportiva i l’Ajuntament passarà a ser-ne
col·laborador.

EDUCACIÓ I JOVENTUT
Canvis a la llar d’infants
Amb la voluntat de donar coherència als horaris de
les treballadores i facilitar l’atenció als pares per part
de les corresponents tutores, des del dia 1 de febrer
les tres educadores fan un horari unificat, de 2/4 de
9 a 2/4 d’1 i de 3 a 5, mentre que l’auxiliar cobreix
l’horari de 2/4 d’1 fins a les 3, que és el de menjador,
juntament amb la monitora de l’AMPA i amb el suport puntual d’una educadora.

21ena CabrerèsBTT
El 25-26 de maig vinent l’Esquirol acollirà una nova
edició de la CabrerèsBTT. Vint-i-un anys dalt de la bicicleta per gaudir com sempre dels paisatges del Collsacabra, els companys i l’esport. L’Associació Esportiva Cabrerès (AEC) pren el relleu a l’Ajuntament en
l’organització de la pedalada esperant poder acomplir un any més totes les expectatives generades al
voltant d’un cap de setmana molt especial per a tot
el municipi, tant per als voluntaris que hi participen
com per a tots els ciclistes, visitants o acompanyants
que s’acosten a l’Esquirol. Per a aquesta vint-i-unena
edició hi ha previst un seguit de novetats, per fer més
atractiva encara, si això és possible, la visita a tots els
qui vinguin a la CabrerèsBTT: la 1era Outlet&Ocasió
de bicicletes per portar o trobar la bicicleta que vulguis, o el Magazine CabrerèsBTT per informar tot el
país i els visitants d’aquesta multitudinària trobada
de ciclistes. No hi faltaran la MiniCabrerèsBTT, ni els
inflables, ni les exhibicions de trial.

Comptes de la llar d’infants
A l’hora de justificar les dades per a la aportació de
la Generalitat pel curs 2011-2012 hem elaborat el
següent balanç per a aquest curs:
De les famílies
De la Generalitat
De l’Ajuntament
Total

Ingressos
46.302 €
32.500 €
35.364 €
114.166 €

40,55%
28,47%
30,98%
100%

Despeses
Personal
Subministraments
Neteja
Assegurances
Mat. fungibles
Total

La presentació oficial de la 21ena CabrerèsBTT està
prevista a finals de març a l’antiga fàbrica de Estrella
Damm, a la ciutat de Barcelona.
Podeu trobar més informació a la web de sempre:
www.cabreresbtt.com
Bona Cabrerès 2013!

85.543 €
5.450 €
16.101 €
1.836 €
5.236 €
114.166 €

Cursos de formació per a les educadores de la llar d’infants

Associació Esportiva Cabrerès

Aquest mes de març, amb l’objectiu de proporcionar
un servei escolar més segur i més complet, les quatre treballadores municipals de la llar d’infants han
fet, a càrrec de l’Ajuntament, un curset de primers
auxilis organitzat per la Fundació Mil·lenari de Vic.

Bàsquet a l’Esquirol
Durant l’últim trimestre del 2012 l’Ajuntament va
impulsar la represa d’aquesta activitat esportiva al
nostre municipi per tal de donar més vida al pavelló
5

Premi al millor treball de recerca
de batxillerat

Activitats del Punt aquest primer
trimestre de l’any

S’ha obert la convocatòria de la sisena edició del
premi de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó –
l’Esquirol al millor treball de recerca de batxillerat.
El termini màxim de presentació dels treballs és el
dia 12 d’abril, i l’acte de lliurament del premi es farà
l’últim dissabte del mes de juny. La dotació del premi
és de 700 euros, amb la voluntat de col·laborar en
la continuïtat de la formació de l’estudiant premiat.
L’Ajuntament agraeix el compromís de col·laboració
en el finançament de l’edició d’aquest any a les empreses Verdaguer i Serrat Associats S.L., Construccions Mircar S.L., Patel S.A. i Feixas Aulet S.A. Les
bases del premi es poden consultar a la pàgina web
municipal (pestanya lateral “Serveis municipals i entitats”, subpestanya “Premi batxillerat”, o bé picant
sobre el logotip del premi).

Des del Punt Jove, aquests mesos de gener i febrer
s´han dut a terme diverses activitats a banda de les
tasques d´informació, punt TIC i dinamització de
l´espai jove que es desenvolupen habitualment. Per
al carnaval de Torelló s´ha gestionat la tramesa de tiquets per al BUS NIT que oferia el Consell Comarcal
d´Osona, per tal de poder tornar a casa sense haver
d´agafar vehicle propi després de la festa, amb prop
d’una desena d’inscrits. També s´han coordinat les
inscripcions per al programa “Jove, prepara’t” ofert
des del Consell Comarcal destinat a tots aquells nois
i noies, amb graduat d´ ESO o sense, que vulguin emprendre un itinerari laboral amb pràctiques incloses
dintre la comarca.
D’altra banda, arran d’un conveni puntual entre
l’Ajuntament i la Universitat de Vic, durant tres setmanes d’aquest mes de març al Punt hi ha hagut una
estudiant del municipi en pràctiques d’educadora social que hi ha realitzat activitats de suport i un seguiment dels usuaris pel que fa a l’ús correcte d’internet,

Concert d’hivern i altres
actuacions de l’Escola de Música
El 19 de gener passat va tenir lloc a la pista de la cooperativa de l’Esquirol aquest concert ja tradicional de
la nostra escola de música intermunicipal. La pista va
quedar petita, i potser haurem d’anar pensant en altres localitzacions per encabir tots els músics i tots
els seus acompanyants i admiradors.

i especialment de xarxes socials com Facebook.

Foment de la lectura
Dintre del programa de foment de la lectura als bibliobusos, hi ha previst celebrar-ne una sessió a
l’escola de l’Esquirol el dimarts 16 d’abril a 2/4 de 4
de la tarda, amb l’espectacle Peripècies, les trifulgues
d’un aprenent d’heroi, de la companyia Katraska.

D’altra banda, la xaranga de l’escola de música va
participar en el cercavila previ a l’espectacle del carnestoltes infantil del 9 de febrer a l’Esquirol mateix, i
el diumenge 17 de març al migdia s’ha fet un concert
de les orquestres de corda i de guitarres a l’Esplai de
Cantonigròs. El dissabte 20 d’abril hi ha programat un
concert a la sala rodona de l’Ajuntament a les 12 del
migdia. Us hi esperem!

Taxa per utilitzar el transport
escolar de primària
Si no canvien les coses, a partir del curs vinent 20132014 el transport escolar de primària dintre el municipi deixarà de ser gratuït, i les famílies dels alumnes
de primària que utilitzen l’autobús escolar per anar
i tornar de l’escola de l’Esquirol n’hauran de pagar
part del cost. Es tracta d’una llei estatal, a partir de
la qual el Consell Comarcal haurà d’aprovar el preu
públic en un ple aquest mes de març. Se’n donarà
informació a les famílies durant els dies de matriculació pel curs vinent, moment en què caldrà proporcionar les dades bancàries per al cobrament del servei.
Correspondrà pagar 1,5 euros per dia (anar i tornar),
que segons el Consell Comarcal correspon a un 30%

Canvis al Punt Jove de l’Esquirol
La Mariona Vilar, responsable del Punt Jove de
l’Esquirol durant aquests últims anys, va comunicar
la seva voluntat de deixar aquest lloc de treball. Atenent la manca de temps per convocar el corresponent concurs per cobrir la plaça, l’educadora social
dels serveis socials municipals, Núria Portolés, ha assumit temporalment aquesta responsabilitat mentre
la plaça no es convoca formalment. La convocatòria
està prevista pel mes d’abril.
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del cost. Això representa 265,50 euros l’any, que es
podran pagar en tres tongades, per trimestres, a raó
de 88,50 euros cada vegada. Un segon fill de la mateixa família pagarà 59 euros per trimestre, i, a partir
del tercer fill, 29,50 euros per trimestre. S’oferirà una
subvenció, encara no sabem a través de quina institució pública, a les famílies que portin el fill o els
fills a l’escola pel seu compte, a raó de 0’12 euros per
quilòmetre.

que seran presents en la gestió municipal. L’aspecte
més preocupant va ser constatar que no hi ha relleu
generacional en les diverses juntes directives de les
entitats.

Des de l’Ajuntament preveiem la possibilitat que les
famílies que puguin justificar-ne la necessitat es puguin acollir a ajudes puntuals a través dels serveis socials municipals.

Segons les dades del Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya, amb data 1 de gener del 2013
al nostre municipi hi ha 129 persones aturades, de
les quals 72 són dones i 59 homes. Una altra realitat és que al nostre municipi hi ha 29 persones (14
de les quals són infants i joves) que han de fer un ús
continuat del Banc dels Aliments de la comarca. Des
de l’Ajuntament considerem important no perdre de
vista aquesta realitat.

INFORMACIONS DIVERSES
Atur i banc d‘aliments

FESTES
Festa de reis
El patge reial va arribar puntual el dia u de gener a recollir totes les nostres cartes, i els Reis de l’Orient, tot i
arribar a peu, ens van visitar i repartir regals el vespre,
la nit i la matinada del 5 de gener. Des de l’Ajuntament
agraïm molt sincerament la col·laboració i la dedicació de totes les persones que ho van fer possible.

Animals de companyia i excrements
als espais públics

Al llarg de les últimes setmanes han arribat a
l’Ajuntament, mitjançant comunicacions verbals,
moltes queixes relacionades amb la tinença d’animals
de companyia, reclamant a l’Ajuntament que apliqui
la normativa vigent i en cas necessari apliqui les sanLa diada de la gent gran
cions corresponents. Des de l’Ajuntament entenem
La festa del 2012 va tenir lloc el 27 de gener del 2013. que les queixes són justificades, però abans d’aplicar
Hi van assistir 104 persones que van participar acti- mesures sancionadores hem optat per fer un recorvament en l’acte de reconeixement als vuit besavis datori públic dels nostres deures i obligacions. En
que hi van venir i en el berenar que es va oferir a aquest sentit hem de recordar que els animals de
continuació, amenitzat per l’actuació del còmic Quim companyia han d’estar identificats i donats d’alta al
Masferrer del Teatre de Guerrilla.
registre municipal, i que, especialment en el cas dels
gossos, els propietaris tenen l’obligació de portar-los
lligats i de recollir-ne els excrements. Ho demanem
Dia de la Dona Treballadora
pel bé de la higiene i de la convivència públiques.
Amb motiu del Dia de la Dona Treballadora, el divendres 8 de març es va fer un col·loqui a càrrec de
l’historiador Santi Ponce de la Universitat de Vic so- Qualitat de l’aigua de fonts del
bre les feines tradicionals de la dona al Collsacabra, municipi
que va coincidir amb la inauguració d’una exposició
En anteriors fulls informatius s’ha fet saber que
de fotografies i textos sobre el mateix tema a la sala
els resultats de les anàlisis de la qualitat de l’aigua
gran de la planta baixa de l’Ajuntament.
de diverses fonts, realitzades per la Diputació de
Barcelona, exigeixen a l’Ajuntament que informi els
usuaris que l’aigua no té garanties sanitàries i que
PARTICIPACIÓ
per tant no és apta per al consum. Les anàlisis del
27 de novembre del 2012 continuen dient el mateix:
Consell de participació ciutadana
la font de la Sala, la de Cabrera, la de la Parra, la de
El 10 de desembre hi havia convocada una reunió la Sanaiada, la de l’Auró i la de les Fontiques estan
ordinària a la qual van assistir vint representants contaminades amb bacteris coliformes d’origen fecal,
d’una quinzena d’entitats locals. La reunió va ser i la de la Sala conté a més a més un nivell de nitrats
molt productiva, perquè hi van sorgir moltes idees superior al màxim permès per la llei. Recomanem
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tenir molt present aquesta informació. Cada mes
es col·loquen indicadors a les fonts, però algunes
persones deuen tenir informació més fiable que la
que ens donen els laboratoris i decideixen treure els
indicadors per iniciativa pròpia. Recordem-ho una
vegada més: l’aigua d’aquestes fonts no té garanties
sanitàries suficients.

Casa de l’Hora, un altre al de Can Codina i un altre al
de Sant Julià de Cabrera, amb la finalitat de tenir dades d’ús d’aquest espais i preveure possibles tasques
de manteniment.

Document de la revisió del gas
enviat pels Mossos d’Esquadra

“Fem dissabte” 2013,
jornada popular de neteja dels rius
i les rieres de Catalunya

Des del Departament de Governació de la Generalitat se’ns han fet arribar quatre consells bàsics que la
població hauria de tenir en compte si reben la visita
d’alguna persona que els vol revisar la instal·lació del
El dissabte 8 de juny està previst realitzar aquesta gas de casa seva. Aquests consells els trobareu penjornada organitzada per l’Associació Hàbitats amb la jats a totes les cartelleres i a les oficines municipals.
col·laboració dels ajuntaments participants. Es trac- Compte, perquè en temps complicats ens podem
ta d’una activitat que se celebra des de l’any 2007, trobar amb qualsevol sorpresa.
en la qual han participat fins ara 140 ajuntaments de
tot Catalunya i on aquest any el nostre Ajuntament
Homenatge a en Ramon Oliu a
s’apuntarà per tal de tenir una Gorga més neta. Us en
Barcelona
tindrem informats!

Comptadors de vehicles en camins
rurals del nostre municipi
Des de finals de gener, el Consell Comarcal d’Osona
ha instal·lat un comptador de vehicles al camí de

Aquest dissabte 16 de març es va inaugurar a
l’avinguda Ferrer i Guàrdia de Barcelona la placamonòlit que l’Ajuntament de Barcelona ha dedidat a
en Ramon Oliu, fill de Cantonigròs i gran impulsor de
les maratons a Catalunya, en ocasió de la celebració
de la Marató de Barcelona d’aquest any.

