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01.
Educació
ADEQUACIÓ NOVA AULA 
A L’ESCOLA BRESSOL

TERRITORIS: CONCERT D’HIVERN

PREMI TREBALL DE RECERCA “EL CABRERÈS”

L’Escola Bressol Municipal de l’Esquirol, durant el curs 
2015-16, va adequar una nova aula i incorporar una edu-
cadora per fer front a les noves matriculacions.

L’Escola Bressol Municipal de l’Esquirol, durant el curs 2015-
16, va adequar una nova aula i incorporar una educadora per fer 
front a les noves matriculacions.

La mitjana de matriculacions d’aquests darrers 4 anys ha estat 
de 24. Enguany, el curs es va iniciar amb 18 infants i amb l’in-
crement de matriculacions formalitzades s’ha arribat als 30 
infants. L’augment significatiu és degut no només a l’augment 
de la natalitat local sinó també a l’arribada d’infants de pobles 
propers com Rupit o Roda de Ter. La bona atenció que presten 
les educadores, les bones instal·lacions i les activitats que es 
van programant durant l’any per aprofundir en la relació entre 
els pares i les mares,  educadores i infants suma també per va-
lorar i finalment per portar els fills/es a l’escola bressol.

En el concert anual que es celebra al pavelló hi van par-
ticipar tots els alumnes de l’Escola Municipal de Música 
“El Faristol” (Roda de Ter i l’Esquirol), que enguany ja 
superen els 150, junt amb la participació dels alumnes de 
l’EMM de Torelló.

El passat dissabte 18 de juny, l’Ajuntament de l’Esquirol 
va fer entrega del 9è Premi al Millor Treball de Recer-
ca de Batxillerat “El Cabrerès” dotat amb un premi de 
1000€.

A la convocatòria d’enguany s’hi van presentar un total de 
12 treballs de recerca de batxillerat. La guanyadora va ser 
Anna Palomeque de l’Institut la Plana de Vic amb el treball: 
Memòries a la boira, una història inspirada en la vida de les 
seves avies. La resta de participants van obtenir un diploma 
de participació i un llibre. En l’acte es va fer esment de l’eleva-
da qualitat de molts dels treballs presentats, i per això es va 
proposar la possibilitat que en pròximes edicions es puguin 
atorgar premis ex aequo.

L’acte va ser presidit per l’alcalde, Àlex Montanyà, i per els 
membres del jurat: Blanca Busquets (periodista i escriptora), 
Pau Comajoan (biotecnòleg, màster en biomedicina i realit-
zant doctorat), Sílvia Grau (Professora de Turisme de l’Uni-
versitat de Vic) i Xavier Pàmies (Biòleg i traductor). 

Aquest és un premi que té com a objectiu potenciar l’interès 
dels alumnes de batxillerat per la investigació, i especial 
atenció a treballs l’objectiu dels quals tingui relació amb el 
municipi i el seu entorn, sigui quin sigui l’àmbit disciplinari de 
la recerca, i estimular, alhora, la recerca d’aquests estudiants 
en tots els àmbits de la nostra societat. A la convocatòria s’hi 
podien presentar els treballs de recerca de batxillerat corres-
ponents al curs 2015 – 2016, tant de la comarca d’Osona, com 
de la Garrotxa, el Ripollès o la Selva. La dotació del premi ha 
estat una aportació integra de les empreses col.laboradores 
locals, Mircar, Patel i Verdaguer i Serrat 
Associats.
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ESCULTURES VIVES AMPA ESCOLA EL CABRERÈS

Dins el programa de la segona temporada del cicle cultu-
ral Collsacabra Creix es va plantejar una activitat dife-
rent que fés participar a la comunitat educativa del po-
ble: “Escultures Vives” de salze.

Des d’aquest Butlletí municipal es vol donar a conèixer, 
breument, informació publicada al Butlletí núm. 36 
de l’AMPA (Associació de mares i pares de l’Escola El 
Cabrerès i l’Escola Bressol municipal) que es creu d’in-
terès general per augmentar i millorar la relació entre 
el veinatge, alumnes, professorat, pares i mares, i el 
consistori.

La junta de l’AMPA ha proposat amb molt bona participació 
de les families la creació de diferents comissions de treball per 
tal crear, revisar i impulsar projectes i millorar espais edu-
catius fora del mes estricte àmbit de treball lectiu. Aquestes 
comissions son les següents: Comissió menjador, comissió 
comunicació, comissió pati, comissió pollancreda, comissió 
escola de pares i mares, comissió d’extraescolars i comissió de 
festes.

Aquesta és una actuació que pretén deixar empremta en algun 
espai del nostre municipi. L’activitat va estar pensada per po-
der-la realitzar amb l’Escola El Cabrerès, i que els alumnes de 
3r fins a 6è de primària, poguessin participar i elaborar una 
escultura que quedarà fixa. El lloc escollit fou la Plaça Quirze 
Parés a l’Esquirol.

Així doncs, els alumnes de l’Escola El Cabrerès van crear junts 
una gran escultura que permet jugar, imaginar, estudiar, ob-
servar... és una escultura viva i per tant canviant. Aquestes 
queden integrades en el paisatge i l’entorn on vivim, per conti-
nuar embellint el poble a través de la bellesa de la natura.

Aquesta proposta artística es va repetir fidelment i en petit for-
mat, a la Llar d’Infants de l’Esquirol, on “Pont de Querós” de 
Folgueroles, els encarregats de dissenyar i donar forma a les es-
cultures, va crear un petit iglú viu amb salze; salze, tot ell, cul-
tivat i recollit dies abans dels rierols del municipi de l’Esquirol. 
Així es va aconseguir un espai al pati diferent, en el qual els in-
fants hi podran jugar i divertir-se, refugiar-se del sol a l’estiu...

REFORÇ ESCOLAR

En una trobada molt especial a la Sala de Plens de l’Ajun-
tament es va fer el tancament del reforç escolar amb els 
alumnes que hi van participar.

Durant el curs escolar 2015-2016 es van atendre fins al mes 
de juny, divuit alumnes repartits en dos grups, els alumnes de 
primària i els alumnes de secundària. En l’espai de trobada els 
alumnes són acompanyats per una mestra i psicòloga que els 
ajuda amb les tasques escolars, es reforcen matèries instru-
mentals i se’ls acompanya emocionalment.

Els resultats i la satisfacció de les famílies i els alumnes a la fi 
del curs es notable, fet que garanteix l’impuls del consistori en 
la renovació del projecte any rera any.
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02.
Sanitat i salut pública
CICLE DE TALLERS D’ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE: SEGONA EDICIÓ

ACTE DE COMIAT A LA DOLORS

Després de la molt bona acollida de la primera edició 
del Cicle de Tallers d’Alimentació Saludable,  que es va 
realitzar del mes d’octubre de l’any passat fins el mes de 
març d’aquest any, exhaurint totes les places disponibles 
en cada un d’ells, el mes de juny va arrancar la 2a edició; 
el qual s’allargarà fins el mes de desembre amb nous 
tallers per aprendre a cuinar de manera saludable.

Aquesta segona edició va començar amb un taller sobre els 
llegums a càrrec de Maria Comajoan, de Ca la Rotllada, en el 
que es va aprendre a cuinar plats, on el llegum era l’ingredient 
principal.

El segon va ser un taller sobre “Els formatges” a càrrec de Jor-
di Anglada d’El Molí de l’Alzina, on es va aprendre a fer mató, 
receptes fàcils i saludables amb productes làctics, i el tercer, el 
taller: “Com vols que comenci el teu dia? L’Esmorzar és clau”. 

A partir de setembre es presentaran els altres 3 tallers que 
tancaran aquesta segona edició.  Es recorda que les inscrip-
cions a tots els tallers són gratuïtes i limitades.

El passat dilluns 27 de juny, el Centre d’Atenció 
Primària de l’Esquirol juntament amb l’Ajuntament de 
l’Esquirol van organitzar un acte de comiat a la Dolors 
Bach en motiu de la seva jubilació.

En l’acte hi assistiren els seus companys, veïns, personal i 
regidors de l’Ajuntament, així com la Directora de l’EAP Roda 
de Ter, la senyora Maria Dolors Collell Rovira i l’alcalde de 
l’Ajuntament de l’Esquirol, el senyor Àlex Montanyà i Rifà.

Tant Maria Dolors Collell com Àlex Montanyà l’hi agraïren els 
més de quinze anys treballats al consultori. Destacant-ne l’ac-
titud positiva i alegre per la que veïns i companys la trobaran 
a faltar. I desitjant-li també que la nova etapa que inicia sigui 
igual d’esplèndida.
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CASAL DE LA SANTA CREU ESPAI ACTIVA’T CANTONIGRÒS

ACTES COMMEMORATIUS

L’abril passat és van inaugurar les noves instal·lacions 
de la Residencia Casal de la Santa Creu de les Germanes 
Hospitalàries de l’ Esquirol amb la Missa Solemne cele-
brada per Monsenyor Romà Casanova i Casanova, Bisbe 
de Vic i Mossèn Pol, Rector de l’ Esquirol, i l’ assistència 
de la Mare superiora Mercè Arimany , Sr. José Manuel 
López, director de la Fundació Summa Humanitate i 
Regidors de l’Ajuntament.

Des de l’ Ajuntament volem felicitar  la dedicació, l’ajuda i 
l’esforç de la Comunitat de la Congregació de les Germanes 
Hospitalàries de la Santa Creu, que van dur a terme des del 
1950. I des de fa cinc anys a la directora Sonia Guix, i a tots els 
empleats i tècnics del Casal de la Santa Creu.

El 6 de maig a l’Esplai de Cantonigròs es va presentar 
l’”ESPAI ACTIVAT”. TU TRIES EL TEU TEMPS LLIU-
RE”, organitzat per l’Ajuntament i el Consell Comarcal 
d’Osona. 

L’Espai Activa’t son centres de diferents pobles de la comar-
ca d’Osona que s’han unit per ampliar el ventall d’activitats 
adaptades als interessos i necessitats de les persones properes 
a l’edat de jubilació o ja jubilades actives i dinàmiques. L’objec-
tiu d’aquest programa és promoure el dinamisme i mantenir 
l’autonomia i el benestar de les persones a través d’activitats 
d’oci i lleure, com ara: tallers lúdics i terapèutics; manualitats, 
memòria, activitat física, ús de mitjans audiovisuals, cuina, 
etc.

A la presentació hi assistiren, la regidora de Benestar Social, 
Alba Molas, acompanyada del Conseller de Benestar Social del 
Consell Comarcal d’Osona, senyor Joan Carles Rodríguez i les 
tècniques del Consell Comarcal Anna Rufí i Núria Serra.

S’esta impulsant la propera obertura del segon ESPAI AC-
TIVA’T al municipi, a l’Esquirol, que es preveu tenir apunt 
durant la tardor.

Entrega de la Medalla Centenària

Sentida i emotiva celebració del lliurament de la Medalla 
Centenària a Francisca Balbuena a la Residència de Canto-
nigròs. Lidia Truñó, representant de la Generalitat, alcalde i 
regidors del consistori, professionals i usuaris de la Residència 
i familiars, van homenatjar la Francisca el passat dimecres 11 
de maig.

També, durant el mes de juny es va celebrar l’emotiu lliura-
ment de la Medalla Centenària a Dolors Pou a la Residència 
Casal de la Santa Creu de l’Esquirol, amb la presència de Sònia 
Guix, directora de la residència, familiars, professionals, 
usuaris, i l’alcalde i regidors de l’Esquirol. Durant l’homenatge 
a la Dolors es va projectar un recull d’imatges de la seva vida 
que va ser realitzat pels professionals del mateix centre.

03.
Benestar Social
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RECOLLIDA DE ROBA USADA PLANS D’OCUPACIÓ

Des de ja fa molts anys l’Ajuntament de l’Esquirol col·la-
bora amb l’Associació Tapís. Aquesta associació treballa 
directa i també conjuntament amb entitats del sector 
social, amb l’objectiu de la recerca de solucions compro-
meses amb la finalitat de donar suport i assistència a 
aquells sectors de població que presenten mes dificul-
tats.

Aquesta col·laboració posa a disposició de l’Ajuntament els 
diferents recursos que disposa i d’una manera concreta les 
diferents seccions de l’empresa d’inserció laboral i d’altres 
serveis i programes que desenvolupa l’Associació. Aquest 
col·laboració formalitza entre d’altres el servei de recollida 
de roba usada que durant tants anys ja es ve desenvolupant al 
municipi. 

Actualment es recullen aproximadament uns 2.000 kg a l’any 
de roba usada al municipi i segons ens informa l’associació la 
mitjana teòrica per un poble d’aquestes característiques es de 
4.000 kg l’any. Per tal de millorar el servei i ampliar la cober-
tura a tot el municipi el consistori ha instal·lat dos contenidors 
de recollida de roba usada: un a l’Esquirol (Can Gall) i l’altre a 
Cantonigròs.

El passat mes de març la Diputació de Barcelona va apro-
var el  “Programa complementari de foment de l’ocupa-
ció i de suport a la integració social”, renovant així, el 
compromís de continuar prestant suport econòmic als 
governs locals en la generació de nova ocupació. 

L’Ajuntament es va adherir a aquest programa de foment 
d’ocupació i d’aquesta manera va aconseguir una subvenció de 
37.500 euros durant aquest any 2016 per obrir una convoca-
tòria per a la contractació temporal durant 6 mesos (maig-se-
tembre) i a temps parcial de dues persones per cobrir  dues 
places de peó i renovar el contracte de la técnica de cultura de 
l’Ajuntament.

Recordar que l’Ajuntament disposa d’una borsa de treball a 
través de la qual els demandants d’ocupació poden accedir a 
les ofertes de feina de les empreses del territori com del propi 
Ajuntament. Aquest servei està gestionat pel Servei de Pro-
moció Econòmica del Collsacabra que neix de la col•laboració 
dels ajuntaments de Tavertet, Rupit i Pruit i l’Esquirol per tal 
de planificar una estratègia d’actuació econòmica adequada a 
les necessitats de les persones, les empreses i del territori del 
Collsacabra. Entre les funcions que es porten a terme des del 
Servei, hi ha la de recerca d’ajuts per crear o ampliar negocis, 
assessorament en  plans d’empresa, formació, dinamització 
comercial i promoció turística.
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APROVACIÓ PROJECTE 
CLAVEGUERAM BARRI DEL PADRÓ

En el Ple Extraordinari del dia 11 de juliol es va aprovar 
el projecte executiu d’obra municipal titulat PROJEC-
TE EXECUTIU DE CONTRUCCIÓ DELS COL•LEC-
TORS DEL BARRI DEL PADRÓ I DEL CARRER DEL 
PUIG, amb un pressupost d’execució per contracta de 
1.140.736,84 euros (IVA vigent inclòs), redactat per 
encàrrec de l’Ajuntament, per l’enginyer industrial Sr. 
Josep Colomer Oferil (col·legiat COEIC 6115) de la mer-
cantil COLOMER-RIFÀ SLP.

Finalment i després de mes de 20 anys d’intents fallits, el 
consistori ha aprovat per unanimitat el projecte per a la cons-
trucció dels col·lectors del barri del Padró i carrer del Puig, 
permetent d’aquesta manera resoldre la recollida i tractament 
de les aigües brutes dels 160 habitatges d’aquest tram urbà de 
l’Esquirol. Aigües que han estat abocades de forma continua-
da i incontrolada en tot l’entorn natural de la zona del Padró 
i que han provocat molèsties de pudors, contaminació de les 
aigües de pluja, presència d’insectes i problemes de salubritat 
per a les persones i per a la fauna i flora en general.

En el darrer any i com a pas previ a la seva aprovació inicial, el 
consistori va convocar a la junta de  l’Associació de veïns Pla 
de l’Alzinar que representa la majoria de veïns del Padró, i a 
tots les veïns després, per presentar-los el projecte que hauria 
de resoldre la problemàtica existent, i així poder debatre 
possibles modificacions. Arran d’aquestes convocatòries i les 
consultes particulars d’alguns veïns es va acabar de perfilar el 
projecte que dona com a resultat una solució individualitza-
da a totes i cadascuna de les llars del barri del Padró i carrer 
del Puig. El projecte preveu la construcció de col·lectors, 3 
bombaments i la construcció d’una estació depuradora per 
tractar les aigües residuals i poder-les abocar adequadament 
a la llera.

Es preveu que les obres s’iniciïn durant la tardor i tinguin una 
durada de 8 mesos. El pagament de l’obra anirà a càrrec de 
l’ajuntament en un 50% i del veïns, a través de contribucions 
especial, per a l’altre 50%. Cal informar que l’ajuntament ha 
aconseguit per a l’esmentada obra una subvenció de 100.000 
euros de la Diputació de Barcelona, que com l’Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA), ha considerat molt satisfactori el projecte 
presentat. Aquesta subvenció reduirà les contribucions espe-
cials que han de fer front els veïns.

04.
Medi Ambient

Al marge de resoldre la recollida d’aigües residuals, amb 
aquesta actuació s’ha buscat resoldre una altre problemàtica 
important del barri: aconseguir una franja de seguretat per-
manent en cas d’incendi per a tot el sector.
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PROGRAMA CLIMA

L’Ajuntament ha aconseguit un ajut econòmic en el marc 
del programa Clima BM-Rural. Aquest programa vol 
estimular la instal·lació de les calderes de biomassa al 
territori, tant en el sector públic com privat, amb això 
s’aconsegueix que es vagin renovant les antigues calde-
res alimentades, normalment, per combustibles fòssils, 
les emissions de CO2 de les quals eren molt altes. 

Aquesta iniciativa implica que qualsevol particular, empresa 
privada o pública dels territoris rurals que participin amb 
aquest programa de cooperació, i que vulguin instal·lar una 
caldera de biomassa percebin 9,70€ per tona de carboni que 
hagin deixat d’emetre. En concret es calcula que l’Ajuntament 
de l’Esquirol, amb la instal·lació de la caldera de biomassa a la 
zona esportiva, unes 86,28 tones anuals d’emissions de CO2 a 
l’atmosfera, que es tradueix a un ajut anual de 836,92€ anual 
durant aquests propers 4 anys. Al mateix temps el programa 
també suposa un seguiment gratuït dels consums de biomassa 
fins el 31 de desembre de 2019 i una verificació anual de les 
emissions de la caldera de biomassa.

Aquesta actuació està integrada en el programa de cooperació 
dels grups Leader, més ampli anomenat “Energia i Forest” i 
que té per objectiu la implamentació de la biomassa i la reco-
peració de la gestió forestal.
Aquest projecte està liderat per l’Associació Leader del Ripo-
llés Ges Bisaura. L’Ajuntament hi ha pogut participar perquè 
forma part del grup Leader ADRINOC que és un dels grups 
que hi participen. El senyor Joan Callejón, regidor de Promo-
ció Econòmica i Turisme de l’Esquirol és el representant dels 
municipis del Collsacabra que periòdicament assisteix a les 
juntes de govern i reunions d’ADRINOC a Olot.

APROVACIÓ PROJECTE 
CLAVEGUERAM DE CANTONIGRÒS

L’Ajuntament de l’Esquirol, en el Ple Ordinari del mes 
de juny, ha aprovat el projecte executiu d’obra munici-
pal titulat ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESI-
DUALS DE CANTONIGRÒS – PRIMERA FASE, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 469.611,05 euros 
redactat per encàrrec d’aquest Ajuntament als Serveis 
Tècnics del Consell Comarcal d’Osona, en virtut del con-
veni d’assistència tècnica subscrit entre l’Ajuntament i 
l’ens comarcal.

A Cantonigròs actualment hi ha una xarxa de clavegueram 
que dona servei aproximadament a un 95% dels veïns. Aquesta 
xarxa, però, esta connectada a tres fosses sèptiques construï-
des fa mes de 15 anys que poc desprès van deixar de depurar 
les aigües brutes correctament.

El consistori actual, davant d’aquesta  insostenible situació, 
s’ha emplaçat a resoldre-la sense més demora. A principis de 
l’any 2016, un cop encarregat, rebut i revisat el projecte com-
plet, l’alcalde va convocar a tots els veïns de Cantonigròs per 
explicar-los i poder debatre amb detall el projecte d’1.200.00 
euros de pressupost, que inclou la construcció de col·lectors, 
un punt de bombeig i la construcció de l’estació depuradora 
que substitueixi les tres fosses sèptiques que seran retira-
des completament de la seva ubicació actual. Les obres de la 
primera fase es preveu que durin 6 mesos i un cop acabades es 
podrà posar en funcionament l’estació depuradora i quedarà 
eliminada una de les tres fosses sèptiques que aboquen direc-
tament les aigües brutes al medi.

Durant l’any 2017 es preveu licitar la resta del projecte que po-
sarà fi a l’abocament continuo durant anys d’aigües residuals a 
les rieres més properes de Cantonigròs.
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CAMPANYA DE RECOLLIDA 
D’OLI DE CUINA

Nous contenidors per a la recollida 
d’oli de cuina al municipi

L’Ajuntament ha iniciat un sistema de 
recollida i reciclatge de l’oli de cuina per-
què tots hi poguem participar. Els nous 
contenidors per a la recollida d’oli de 
cuina es troben a Can Gall (l’Esquirol) i 
al C/ major (Cantonigròs).

Els contenidors estan dins les casetes 
de fusta adquirides a la Fundació Areté, 
empresa d’economia social que promou 
la inserció sociolaboral de persones amb 
problemes de salut mental i dificultats 
per incorporar-se al món laboral.

L’OLI CONTAMINA.
SI SEPAREM, DEIXEM DE CONTAMI-
NAR.
LA SOLUCIÓ:

RECUPERAR 
I RECICLAR L’OLI DE CUINA

VILES FLORIDES ITINERARI BOTÀNIC DE LA 
FONT DE L’ESCUDELLA

L’Esquirol i Cantonigròs s’han in-
corporat al moviment Viles Flori-
des, que ja suma 77 municipis a tota 
Catalunya així com més de 200 llars 
i espais públics al llarg de tot el te-
rritori. Viles Florides és una iniciati-
va de la Confederació d’Horticultura 
Ornamental de Catalunya (CHOC) 
que promou la transformació de 
racons, pobles i ciutats de Catalunya 
a través de la flor i la planta 
ornamental

El projecte, que compta amb el suport 
de l’Agencia Catalana de Turisme, busca 
posar en valor la protecció dels espais 
verds, la millora de la qualitat de  vida, 
la conscienciació social vers polítiques 
sostenibles o el desenvolupament d’eco-
nomies locals a  través de l’atractiu de 
parcs i jardins

Es per aquest motiu que l’Ajuntament 
va prendre la iniciativa de convocar 
una “Jornada Florida” a principis de la 
primavera a l’Esquirol i Cantonigròs, 
per tal de fer partíceps a tots els veïns 
d’aquest projecte. Es  van distribuir jar-
dineres i terres entre els veïns del poble 
i es van convocar els jardiners propers 
a oferir les flors i plantes a tots aquells 
veïns que les vulguessin adquirir, per tal 
que tothom pogues col·laborar amb la 
iniciativa d’embellir el municipi.

Aquesta projecte també té com a 
objectiu que els nuclis urbans quedin 
integrats en la natura que ens envolta. 
La intenció és continuar millorant el be-
nestar de la població i fer que el visitant 
es trobi en un espai més agradable.

El proper 16 de setembre tindrà lloc 
l’acte de lliurament dels reconeixements 
del moviment Viles Florides.

L’any 2015, es va demanar una  
subvenció a l’àrea de Territori i 
Sostenibilitat  de la Diputació de 
Barcelona,  per portar a terme un 
inventari de les espècies vegetals del 
municipi, amb l’objectiu de donar-les 
a conèixer i sensibilitzar a la gent de 
la necessitat de tenir cura tant de les 
plantes com de l’espai on creixen. 

És per això que es va encarregar al Sr. 
Santi Jàvega, l’herbolari, fer  aquest 
inventari. Seguint les seves indicacions 
es va creure que el més convenient era 
fer aquest treball en una zona propera 
al nucli de l’Esquirol i de fàcil accés. La 
zona escollida va ser el camí que porta 
del cementiri de l’Esquirol a la font de 
l’Escudella. Es va creure que aquesta 
zona, ja tenia prou interès i era prou re-
presentativa de la flora del municipi. En 
una primera fase es va dur a terme una 
neteja de l’espai, molt respectuosa i amb 
l’únic objectiu de remarcar les espècies 
més interessants, i posteriorment en 
Santi va confeccionar un inventari.

Posteriorment, aprofitant el treball 
fet l’any anterior i gràcies un ajut de la 
Diputació de Barcelona, es planteja la 
possibilitat de fer un breu recorregut 
botànic per la zona estudiada i és així 
com es confeccionen dos panells amb 
les principals espècies que s’hi troben. 
Aquests panells, instal·lats recentment, 
estan situats un al començament del 
recorregut, al cementiri, i l’altre a la font 
de l’Escudella, en un hi apareixen arbres 
i arbusts i a l’altre herbàcies.
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COLLSACABRA CREIX

Ignasi Garolera, regidor de cultu-
ra, acompanyat de l’alcalde Àlex 
Montanyà, van presentar la segona 
temporada del cicle anual d’activi-
tats culturals Collsacabra Creix. 
Estan programats mensualment 
interessants espectacles i tallers 
de diferents disciplines i propostes 
artístiques que intervindran també 
en el paisatge urbà del municipi. 

Collsacabra Creix, consolida l’estructu-
ra per trimestres, i per aquest any 2016 
es van preveure així: arts escèniques; 
circ i escultura; música i pintura; arts 
visuals i literatura. El cicle, intenciona-
dament d’abast territorial, s’està des-
envolupant en els 4 nuclis del municipi: 
l’Esquirol, Cantonigròs, Sant Martí 
Sescorts i Sant Julià de Cabrera, i en 
entorns privilegiats del Collsacabra.

05.
Cultura

La programació és oberta a tothom: 
infants, joves, adults i s-avis per gaudir 
de les activitats i la cultura, pròxima i 
forana. Enguany, es reforcen els espais 
i les temàtiques que van tenir més bona 
acollida durant la primera temporada 
i s’exploren altres disciplines i entorns 
perquè hi puguin participar un espectre 
important de visitants i tanmateix artis-
tes locals i/o foranis amb una trajectòria 
descoberta o encara per descobrir. 

El cicle va quedar inaugurat el mes de 
gener, amb “TRIPULA”, espectacle 
celebrat al pavelló municipal que va ficar 
tots els joves espectadors dins un globus 

“estàtic” i els va convidar a un viatge 
intens i imaginari.

Al febrer, “COPACABANA” de la com-
panyia Ponten Pie va transformar la 
pista del pavelló en un restaurant on 
el públic, protagonista fonamental per 
l’elaboració de l’espectacle, va assistir-hi 
com a client i quedà immers dins la 
representació on va poder degustar les 
petites quantitats d’uns deliciosos plats 
cuinats pels actors.

Al març, amb la lectura dramatitzada 
“MOVENT LES PARAULES” de Pepa 
Lavilla, actriu de l’Esquirol es va omplir 
la sala de les Antigues Escoles de Can-
tonigròs, un espectacle de petit format, 
on la paraula, la música i la dansa es van 
donar les mans.

Encetada la primavera, Collsacabra 
Creix va sortir a l’exterior amb propos-
tes d’art per omplir espais que no tenien 
cap valor ni encant i apropar-la a tota 
la població per tal d’anar donant vida 
i color arreu del municipi: la primera 
proposta fou a l’abril amb “Escultures 
Vives” i la següent “Fem Murals”que 
durant els mesos de maig a l’Esquirol 
i juliol a Cantonigròs respectivament, 
van dur a terme l’artista de Folgueroles, 
Gerard Torrents i l’artista de l’Esqui-
rol,  Bet Serra amb la col·laboració dels 
voluntaris del Projecte Voluntariat 
l’Esquirol 2016.

Durant el mes de juny, degut a l’èxit del 
primer any, es va repetir el taller de ma-
labars i acrobàcies, i l’espectacle de circ 
amb la companyia Si lo se no me cuelgo.

A l’espera del Festivalet del Collsacabra 
a Cantonigròs, durant el mes de juliol es 
van programar tres trobades musicals: 
l’extraordinaria acutació de Pau Codi-
na, talentós violoncel·lista de l’Esquirol 
que va actuar a l’Església de Sant Martí 
Sescorts, la banda Moby Dixie exhibint 
el seu jazz tradicional a les piscines 
municipals de l’Esquirol, i la conexió en 
directe del “Liceu a la fresca” per escol-
tar l’Òpera La Bohème de G. Puccini, a 
l’Esquirol i a Cantonigròs.

Per finalitzar la programació d’enguany 
resten el recuperat Aplec de Sant Julià 
de Cabrera amb missa, arrossada, con-
cert i sardanes el dia 28 d’agost, el Festi-
valet del Collsacabra, el 3 de setembre, el 
concurs de fotografía “COLLsaCABRA”, 
el curs de curtmetratges i “PINTEM 
CONTES”.
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MAPA PATRIMONIAL

El juliol es va començar a treballar en l’elaboració del 
mapa del patrimoni cultural i natural del municipi. 
Aquest és un projecte engegat des de l’Ajuntament amb 
el suport de la Oficina de Patrimoni Cultural de la Dipu-
tació de Barcelona.

Aquest mapa pretén la detecció exhaustiva, la descripció i la 
valoració del:

• patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics,...)
• patrimoni moble (objectes singulars i coleccions)
• patrimoni documental (fons fotogràfics, documentals i 
bibliogràfics)
• patrimoni immaterial (manifestacions festives, costumari-
música, tradició oral,...)
• patrimoni natural (zones d’interès natural, especimens 
botànics singulars,..)

En la primera fase es farà un recull, el màxim exhaustiu 
possible, de tot el que es coneix i es va trobant. Indubtable-
ment aquesta és una tasca molt gran i és per aquest motiu que 
la Diputació ha encarregat a una empresa que faci el recull i 
posterior tractament de la informació La persona que farà 
el treball de camp i recollirà la informació sobre el terreny, 
durant els propers mesos,  serà la Srta. Vírgina Cepero.

Aquest és un projecte molt ambiciós i creiem que no podrà ser 
complert sense les aportacions que puguin fer entitats i parti-
culars i és per aquest motiu que us encoratgem a aportar totes 
aquelles dades que cregueu que puguin ser d’interès per la rea-
lització del mapa, la vostra col·laboració és molt important.

Si teniu alguna informació, document, fotografia,..., que creieu 
rellevant us podeu adreçar a les oficines de l’Ajuntament i 
allà us posaran en contacte amb la persona responsable del 
projecte.

Març de 2015

APLEC

En els orígens, l’aplec era una trobada religiosa i festiva 
que se celebrava arreu del territori de parla catalana a 
l’aire lliure, a l’entorn d’un santuari o d’un indret amb 
algun emblema o significat religiós. Amb els anys el 
mot aplec ha pres una significació que va més enllà de la 
religió i han esdevingut també celebracions folklòriques 
o patriòtiques.

Aquests son els aplecs que s’han celebrat i s’han de celebrar als 
nostres pobles:

Aplec a Vilanova de les Escales. Es celebra el primer o se-
gon diumenge de maig a l’ermita de Santa Maria de Vilanova, 
de Sant Martí Sescorts.

Aplec Independentista del Collsacabra, enguany, celebrat 
el 22 de maig a Can Pamar (Sant Julià de Cabrera).

Aplec de Cabrera, celebrat el dia 22 maig al Santuari de la 
Mare de Dèu de Cabrera.

Aplec de Sant Julià de Cabrera, que es celebra l’últim 
diumenge d’agost, enguany el dia 28, als prats de Sant Julià de 
Cabrera.

Aplec de Santa Margarida. Es celebra el dia 4 de setembre 
a l’ermita de Santa Margarida de Vila-seca, de Sant Martí 
Sescorts.

I ben aprop: l’Aplec de Sant Bartomeu Sesgorgues (Ta-
vertet), pels volts del 20 d’agost. I, l’Aplec de Sant Corneli 
(Tavertet) pels volts del 16 de setembre.
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PLA D’INVERSIONS
2016
——————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————— ——
Clavegueram
Urbanització carrer Jaume Pons
Projecte Quatre Camins
La Pollancreda
Projecte Equipaments esportius
Projecte carrer Osona
Projecte Plaça Nova
Aparcament carrer Major
Restauració Pont del Molí
Adequació edifici Cooperativa
——————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————— ——
TOTAL

Pressupost

440.000€
206.000€
3.000€
20.000€
4.000€
3.000€
5.000€
15.000€
52.000
150.000

1.235.433€

06.
Hisenda
PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2016

INGRESSOS
———————————————————————————————————————————
Impostos directes   1.111.184€
Impostos indirectes   34.000€
Taxes i altres ingressos   866.790€
Transferències corrents   553.430€
Ingressos patrimonials   14.222€
Alienació d’inversions reals  10€
Transferències de capital  918.500€
Actius financers    0€
Passius financers   0€
———————————————————————————————————————————
TOTAL     3.498.136€

DESPESES
———————————————————————————————————————————
Despeses de personal   602.131€
Despeses corrents en béns i serveis 804.310€
Despeses financeres   3.000€
Transferències corrents   206.060€
Inversions reals    1.763.000€
Transferències de capital   31.635€
Actius financers    0€

Passius financers   88.000€
———————————————————————————————————————————
TOTAL     3.498.136€

L’ESQUIROL CANTONIGRÒS

PLA D’INVERSIONS
2016

Clavegueram
Adequació font del Faig
Restauració Pou de Glaç
Zona aparcament autocaravanes
Obres polígon actuacio num 3
Adequació camí de la Foredada
Projecte d’aparcament

TOTAL

Pressupost

600.000€
2.000€
2.000€
17.000€
200.000€
10.000€
10.000€

841.000€

SANT MARTI SESCORTS SANT JULIA CABRERA

PLA D’INVERSIONS
2016
——————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————— ——
Reposició camíns
——————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————— ——
TOTAL

Pressupost

20.000€

20.000€

PLA D’INVERSIONS
2016

Adequació camíns

TOTAL

Pressupost

4.000€

4.000€
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PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 2016

Com a novetat destacada, en l’elaboració dels pressupos-
tos municipials del 2015 es va preveure la participació 
dels veins per la confecció d’una part dels mateixos. 
Mitjançant una enquesta, els veïns van poder opinar 
sobre el destí, en inversions o despeses corrents, d’una 
part dels diners municipals que s’administren des de 
l’ajuntament, en l’àrea i acció van considerar oportuna: 
cultura, medi ambient, turisme, mobiliari urbà, cursos, 
formació, ensenyament, espais i edificis públics, enti-
tats, esports, música, comerç, jovent, gent gran, activi-
tats, promoció, noves tecnologies... 

Finalment, malgrat la molt baixa participació en la convoca-
tòria dels pressupostos participatius de l’any 2015: 77 enques-
tes rebudes (3,6% de participació);  de nou el consistori obre 
un periòde de 30 dies perquè es poguin contestar i entregar les 
enquestes de participació. És per aquest motiu que es repar-
tiran casa per casa i també es possaran a disposició dels veins 
a traves de la pàgina web municipal. El format, l’objectiu i la 
proporcionalitat per definir els pressupostos participatius es 
el mateix que l’any anterior. Tenint en compte que ens trobem 
més enllà de  l’equador de l’any 2016, totes aquelles actuacions 
o intervencions que es proposin i no es poguin dur a terme 
durant el que resta de 2016, aquestes es prorrogaran fins el 
juliol del 2017.

El resultat de les enquestes de l’any 2015 es van publicar a 
l’apartat “noticies” de la web municipal el dia 28 de març: 

http://www.lesquirol.cat/ca/noticies/resultats-pressu-
post-participatius-2015

Moltes de les actuacions proposades es van poder dur a terme. 

D’altres, per l’esgotament del pressupost, per impediments 
legislatius o  per la temporalitat s’han ajornat.

Així doncs, durant el mes de setembre de 2016, els veïns de 
tot municipi, a través de l’enquesta facilitada pel consisto-
ri, podran opinar sobre el destí de 50.000€ previstos pels 
Pressupostos Municipals 2016. Aquest import es repartirà de 
la següent manera i proporcionalment als nuclis del nostre 
municipi tenint en compte el 50% d’IBI (Impost de Béns Im-
mobles) recaptat  i el 50% del nombre d’habitants de cadascun 
d’ells:

• L’Esquirol: 34.000€ 
• Cantonigròs i Sant Julià de Cabrera: 11.000€ 
• Sant Martí Sescorts: 5.000€ 

Una part dels diners aniran destinats a inversions: diners que 
es destinen per una cosa que perdurarà en el temps: construc-
cions, arranjaments de carrers, senyalitzacions. I l’altre part, 
destinats a despeses ordinàries: van dirigides s a activitats i 
actes que es poden fer pel municipi, són més concretes i pun-
tuals: espectacles, cursos, xerrades informatives...
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07.
Obres i serveis
OBRES IL·LEGALS SANT MARTI 
SESCORTS

CONCURS ENGINYER MUNICIPAL

Vist l’informe de la inspecció urbanística municipal, 
l’Ajuntament ha incoat procediment de protecció de la 
legalitat urbanística contra la propietat de la finca, Ca-
sanova de la Sala al nucli de Sant Martí Sescorts. 

La llicència municipal d’obres concedida, ho fou per a la subs-
titució  de teules trencades i arrebossat de parets de totxana 
existent. Les obres que s’estan executant consisteixen en la 
reforma integral del cobert principal i la reforma de tots els 
coberts adossats. L’aspecte exterior de l’edificació ha sofert 
una important transformació.

El passat mes de maig es van aprovar les bases específi-
ques de la convocatòria per a la provisió, amb caràcter 
interí i en règim de personal funcionari a temps parcial, 
del lloc de treball d’enginyer/a municipal i es va con-
vocar el corresponent concurs-oposició per a la seva 
provisió. Entre d’altres, les tasques encomanades i les 
caracterísitiques del lloc de treball son les següents:

• Planificar, fer el seguiment i asessorar sobre projectes, pro-
grames, actuacions i contractes de serveis en l’àmbit de medi 
ambient i enginyeria,

• Gestionar i vetllar per el manteniment de les infraestructu-
res i els serveis municipals,

• Atendre i assessorar als veïns, personalment i telefònica-
ment, resolent aquelles qüestions per a les que estigui factul-
tat/da,

• Suprevisar i coordinar els treballs de les empreses adjudica-
tàries en l’elaboració de projectes d’obres municipals,

• Informar i dur a terme inspeccions i controls de competèn-
cia municipal en matèria de seguretat i medi ambient sobre les 
activitats, instal·lacions i establiments,

• Fer el seguiment de projectes, memòries o estudis sobre 
l’enllumenat públic, les instal·lacions elèctriques, aigua, gas, 
clavegueram, climatització, calefacció i telecomunicacions.SERVEI DE NETEJA DE LES 

DEPENDENCIES MUNICIPAL

En sessió ordinària celebrada el dia 4 d’abril, es va adop-
tar per unanimitat dels regidors del consistori declarar 
vàlid el procediment licitador obert i amb més d’un cri-
teri d’adjudicació, convocat a contractar el SERVEI DE 
NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE 
L’AJUNTAMENT DE L’ESQUIROL.
 
D’acord amb les 5 ofertes presentades, el concurs es va adju-
dicar a l’empresa Unión Internacional de Servicios Integrales 
UNI2 S.A. pel preu de 61.377 € anual. La durada del contracte 
és de quatre anys i inclou les següents dependencies munici-
pals: Escola El Cabrerès, Escola Bressol de l’Esquirol, Pavelló 
Municipal, Local d’Entitats, el consultori  (CAP) de l’Esquri-
rol, i l’Esplai i el consultori de Cantonigròs.

Amb aquesta adjudicació per el servei de neteja, l’ajuntament 
preveu un estalvi d’aproximadament 10.000 euros anuals. En 
els darrers anys el servei de neteja era compartit i adjudicat, 
sense concurs obert, entre dues empreses.
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SERVEI DE BAR AL PAVELLÓ MUNICIPAL

Durant el mes de gener del 2016 es va resoldre la licitació 
per a la contractació de la concessió administrativa de 
l’explotació del servei de bar del pavelló i piscines muni-
cipals de l’Esquirol.

En la licitació, mitjançant procediment obert i sistema 
de concurs públic amb més d’un criteri de valoració, es 
va presentar una única oferta económica i de serveis 
que fou la guanyadora segons el plec de clàusules econò-
miques i administratives particulars reguladores del 
concurs per a l’esmentada concessió. La durada del con-
tracte será de quatre anys i aquest podrá ser prorrogat 
per mutu acord de les parts per dos anys més.

08.
Urbanisme
REVISIÓ DEL CATÀLEG DE MASIES DEL MUNICIPI

L’Ajuntament obre un període per fer la revisió del Ca-
tàleg de Masies, cases rurals i altres edificacions exis-
tents en sòl no urbanitzable al municipi. És per això que 
va prepara una sessió informativa el dia 30 de juny a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Esquriol, amb l’objec-
tiu d’explicar als propietaris de masies què esta sotmès a 
revisió i el funcionament del procés de revisió, i presen-
tar l’equip redactor.

L’objectiu del catàleg és identificar les construccions situades 
en sòl no urbanitzable que, d’acord amb la llei d’urbanisme de 
Catalunya, són susceptibles de reconstrucció o rehabilitació, 
justificar les raons que determinen la seva preservació o recu-
peració i establir-ne les condicions reguladores d’edificació i 
ús.

Amb aquesta revisió el consistori pretén corregir les deficièn-
cies detectades en l’aprovació del Catàleg de Masies del POUM 
(Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) el 2007, que entre 
d’altres coses, limitava els usos en les masies del territori i no 
garantia l’habitatge per mantenir el relleu generacional de les 
activitats agrícoles i ramaderes familiars molt arrelades al 
municipi.
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APROVACIÓ PROJECTE CARRER JAUME PONS

Jaume Pons i Jufré, l’Esquirol, 24 de març de 1918 -10 de 
desembre del 1983, va ser un músic osonenc, intèrpret 
de trombó i fiscorn, i compositor, especialment de sar-
danes. Fou autor de ballables, caramelles i himnes. Va 
escriure el poema simfònic per a cobla i timbales El fill 
pròdig (1962), i se li atribueixen 115 sardanes.

En el Ple Extraordinari del dia 11 de juliol es va aprovar 
el projecte executiu d’obra municipal titulat PROJECTE 
D’EXECUCIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER JAU-
ME PONS, amb un pressupost d’execució per contracta de 
182.173,38 euros (IVA vigent inclòs), redactat per encàrrec de 
l’Ajuntament, per l’arquitecte sr. Marc Rifà Rovira.

El consistori va aprovar per unanimitat el projecte per a la 
urbanització del carrer Jaume Pons que actualment es troba 
sense urbanitzar i és lloc de pas de vehicles cap al carrer del 
Puig i a la zona esportiva del pavelló i piscines municipals. 
Com a pas previ a la seva aprovació inicial, el consistori va 
convocar a tots les veïns afectats per presentar-los el projecte, 
i així poder debatre possibles modificacions. Arran d’aquestes 
reunions es va acabar de perfilar el projecte que dona com a 
resultat la millor solució per a l’entorn. El projecte preveu, 
entre d’altres, la construcció d’un vial en un únic sentit, el 
soterrament de les línies elèctriques existents, una zona 
d’aparcament per a 30 vehicles i un espai enjardinat.

Es preveu que les obres s’iniciïn durant la tardor i tinguin 
una durada màxima de 4 mesos. El pagament de l’obra anirà 
a càrrec de l’ajuntament en un 50% i del veïns, a través de 
contribucions especial, per a l’altre 50%.

ACTUALITZACIÓ CADASTRAL

El dia 22 de febrer de 2016 es va publicar al Butlletí Ofi-
cial de l’Estat la Resolució de 16 de febrer de 2016, de la 
Direcció General del Cadastre, per la qual es determinen 
els municipis i el període d’aplicació del procediment de 
regularització cadastral, en la que figura el municipi de 
l’Esquirol.

L’empresa a la que s’han adjudicat els treballs d’aquest pro-
cediment és DV Serveis. Al llarg dels propers mesos, es farà 
el treball de camp a l’Esquirol, Cantonigròs i Sant Martí Ses-
corts. És per aquest motiu que hi haurà treballadors d’aques-
ta empresa realitzant fotografies de totes les edificacions i 
construccions, tant en sòl rústic com urbà. Aquests disposesn 
de les corresponents acreditacions del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques per a la realització d’aquests tre-
balls. Si veieu, doncs, alguna persona que realitza fotografies 
del vostre habitatge / edifici, etc. podeu demanar-los l’acredi-
tació i verificar que siguin aquests treballadors.
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VARIANT DE L’ESQUIROL

La reivindicada variant de l’Esquirol, un vial que 
naixerà de l’actual encreuament de Quatre Camins i que 
enllaçarà amb la carretera de Tavertet, estarà en servei 
a finals de l’any 2018.

Aquest és el calendari que va fixar el mes de març, el diputat 
d’Infraestructures de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbre-
ga, en una reunió informativa a l’Esquirol amb una trentena 
de veïns. Fàbrega va estar acompanyat de Vicenç Izquierdo, 
gerent del servei d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la 
Diputació, Valentí Aceña, cap de l’oficina tècnica de Planifica-
ció i Actuació en Infraestructures, Àlex Montanyà, alcalde de 
l’Esquirol i Lourdes Rovira, alcaldessa de Tavertet.

La variant, que tindrà un cost d’entre 1,5 i 2 milions, perme-
trà alliberar de trànsit (362 vehicles diaris, 600 els caps de 
setmana, 30 camions i autocars) el carrer Major, el vial que 
creua l’Esquirol, dels vehicles pesants que es dirigeixen cap a 
Tavertet i, alhora, facilitarà un accés als veïns del carrer del 
Pont. La Diputació, que executa i finança l’obra, ha començat 
la redacció del projecte. La previsió és tenir-lo enllestit a l’es-
tiu. Tot i això, els estudis que s’han fet ja permeten esbossar 
com serà la nova carretera, que es desplegarà en un tram de 
760 metres.

La variant, que no es vol que afecti el paratge del rec de Sant 
Genís, discorrerà prop del nucli urbà. Arrenca de Quatre Ca-
mins –se n’aprofita part del traçat–, creua el torrent de la Pa-
rra i enllaça amb la carretera de Tavertet passat el pont actual 
de Can Curema. Hi haurà un accés per continuar entrant a 
l’Esquirol i un accés per als veïns del carrer del Pont abans de 
connectar la variant nova a la carretera antiga. Al costat de la 
carretera, i a petició de l’Ajuntament, s’aprofitarà per deixar-
hi un camí per a vianants. La variant, que fuig del concepte de 
variant allunyada del nucli urbà, passa a prop del poble, motiu 
per el qual no expulsarà hipotètics visitants.
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PONT DEL PROGRÉS

Durant el mes de maig, la visita de treball de l’alcalde i el 
regidor adjunt a l’alcaldia de l’Esquirol, al Servei Terri-
torial de Carreteres de Barcelona, del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
va servir per avançar en resoldre la problemàtica dels 
accesos al poble de l’Esquirol.

El trànsit rodat del nostre poble ha tingut tota la vida un coll 
d’ampolla en el carrer Major, la Plaça Major i la Plaça Nova. 
És molt d’agrair el comportament de la majoria de veïns que 
cedeixen el pas a l’altre vehicle que ha iniciat la maniobra i 
estacionen correctament els seus vehicles, no es així els caps 
de setmana que solen visitar-nos gent de fora. Part del pro-
blema esta en vies de solució, gràcies al projecte de la variant 
de l’Esquirol a Tavertet, la qual cosa suposarà que els nostres 
veïns de Tavertet i també els visitant i vehicles de gran volum ( 
autobusos, transport de bestiar, tractors, etc.) podran utilit-
zar-la, alleugerint el trànsit al Carrer Major.

De tota manera el problema continua, els vehicles del nostre 
municipi augmenten cada dia, però els accessos al poble con-
tinuen sent els mateixos. Poques vegades ( Festa Major) es pot 
tancar el nucli històric del poble al trànsit rodat per accedir a 
la zona sud del poble, on hi resideix aproximadament el 50% 
dels veïns, i on hi ha l’escola i la zona esportiva.

Es per això, que aquest consistori ha iniciat amb clara inten-
ció de dur a terme, els tràmits per un nou accés al poble, ja 
previst en el POUM ( Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) 
aprovat l’any 2007, el pont que anomenem “Pont del Progrés” 
que representaria la solució definitiva a l’entrada i sortida de 
vehicles per l’interior del nostre poble. Aquesta visita, doncs, 
va servir per recollir tota la informació en relació a la cons-
trucció del pont ( cost i pagament de la construcció, redacció 
del projecte, assessorament del departament, competències 
del manteniment, ocupació de parcel·les, etc…) i programar un 
possible calendari d’execució.

La visita institucional i de treball també va servir per exigir 
una rotonda a l’accés prinicipal al nucli de l’Esquirol perquè 
s’utilitzi també en un futur per donar accés a l’únic polígon in-
dustrial (encara per desenvolupar urbanísticament) del poble, 
i exigir una altre rotonda a l’entrada a l’Esquirol per “Quatre 
camins” ja que el perill es evident. Molts veïns creuen a peu, 
amb bicicleta o a cavall aquest punt on la velocitat dels cotxes 
es alta i la visibilitat poca

ACORDS DE PLE

Aquests son alguns dels acords de Ple que s’han pres en els 
plens ordinaris i extraordinaris del consistori des del mes de 
desembre al juliol d’enguany.

Aprovació del pressupost de la corporació per a l’exercici 
2016, bases d’execució i plantilla de personal.
APROVAT PER UNANIMITAT

Aprovació de proposta de festes locals per a l’any 2017
APROVAT PER UNANIMITAT

Aprovació d’adjudicació del contracte administratiu de 
serveis del servei de neteja de les dependències munici-
pals de l’Ajuntament de l’Esquirol.
APROVAT PER UNANIMITAT

Aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2016 
(2.168 hab.) i de la gestió del padró municipal d’habitants 
realitzada per la Diputació de Barcelona
APROVAT PER UNANIMITAT

Aprovació del projecte “Estació depuradora d’aigües 
residuals EDAR de Cantonigròs-Primera fase”.
APROVAT PER UNANIMITAT

Aprovació del “Projecte d’execució de la urbanització del 
carrer Jaume Pons”.
APROVAT PER UNANIMITAT

Aprovació del “Projecte executiu de construcció dels 
col·lectors del barri del Padró i del carrer del Puig”
APROVAT PER UNANIMITAT

Aprovació de la verificació del text refós de la modifi-
cació puntual del POUM amb ordenació detallada de 
l’àmbit del Polígon d’actuació núm.4 - PATEL
APROVAT PER UNANIMITAT

Aprovació de l’ordenança reguladora de la restió dels 
residus de construcció i demolició.
APROVAT PER UNANIMITAT

Aprovació de la Moció d’Adhesió a la Xarxa de Municipis 
Acollidors.
APROVAT,  8 vots a favor (AUD-ERC) i 2 abstencions 
(CIU)

09.
Governació
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MILLORES EN ELS EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS DE LLEURE I ESPORTIUS

10.
Espais i equipaments 
públics

En el decurs de l’any s’ha invertit per millorar el funcio-
nament i espais dels equipaments municipals esportius 
i de lleure.

Al pavelló municipial s’ha instal·lat un descalcificador, aparell 
que serveix per aturar l’excés de calç que porta l’aigua de xar-
xa potable i que ha estat provocant desde la seva obertura, una 
acumulació excessiva de calç en totes les conduccions d’aigua 
als vestidors i lavabos que ha malmès aixetes, dutxes i tube-
ries; al bar del pavelló, per evitar els sorolls i les olors a l’espai 
de les taules, s’ha desplaçat la cuina a un espai interior, i a les 
piscines municipals s’ha substituit la valla antiga metal·lica 
que toca a la Pollancreda i al carrer Osona, actuació que ha 
permés guanyar uns metres d’espai d’herba i millorar la visi-
bilitat de tot l’entorn. També a la piscina municipal i durant 
l’estiu s’ha instal·lat una caseta de fusta que facilita l’accés i el 
control a la piscina.

GRONXADORS ADAPTATS

Arrel d’una sol·licitud d’una veïna amb la voluntat de 
facilitar als infants de mobilitat reduïda i als nadons, 
al poder gaudir plenament de jocs i d’esbarjos en es-
pais públics, l’Ajuntament ha instal·lat dos gronxadors 
adaptats, un al parc infantil de la Plaça Quirze Parés de 
l’Esquirol i un altre al parc infantil de Cantonigròs.

Amb aquesta actuació, l’Ajuntament pretén convertir el mu-
nicipi en un lloc més acollidor, generós i proper. I així poder 
millorar la vida dels infants i nadons.
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MERCAT I TASTETS DE LA TERRA

El passat abril, es va celebrarar la 3ª edició del “Mercat 
i Tastets de la Terra” a l’Esquirol. Aquest mercat vol 
ser un aparador dels comerços, productors i artesans 
locals. Comptarà amb la presència de múltiples parades 
del municipi i d’altres provinents de diversos punts de 
Catalunya.

Durant el dia es van dur a terme   diverses activitats:

La 1ª trobada de burros del Collsacabra, el concurs de pin-
tura infantil: “dibuixa un burro”, la 3ª pujada al campanar, 
la  Jornada Florida que, dins el projecte “Viles Florides”, vol 
que l’Esquirol es guarneixi amb flors. A la tarda  una tirada de 
petanca  per a tothom i posteriorment,  trobada de Country i 
tastet de gintònics.

Durant tot el dia  hi van haver inflables: pels més menuts i es 
va relitzar un concurs a través d’Instagram.

FIRA DE REMEIS I
VIDA SALUDABLE

11.
Promoció econòmica i 
turisme

El dia 30 de juliol a Cantonigròs es va celebrar una nova 
edició de la Fira de Remeis i Vida Saludable. Fira orga-
nitzada per l’Associació Remeis del Collsacabra amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. 

La jornada, en un entorn molt distès i agradable, va servir per-
què els nombrosos visitants coneguessin de més aprop aquest 
àmbit a través de les conferències, els expositors i les altres 
activitats programades (dansa, ioga, passejades…). Aquesta és 
una fira de recent creació que esperem que es vagi consolidant 
en els propers anys.

FIRA DE LA MUNTANYA 
VIC-COLLSACABRA 2016

Un any mes es celebra la Fira de la Muntanya Vic-Collsa-
cabra amb canvis imporants: s’amplia el nombre de dies 
de la fira, del 5 al 13 de novembre, i s’involucren de nou 
els pobles de Tavertet i Rupit. 

D’acord amb els membres organitzadors de la fira, 15a edició 
de la Fira del Llibre de Muntanya del Collsacabra i 36a edició 
de la Fira de la Muntanya de Vic; l’Ajuntament de Vic, l’Ajun-
tament de l’Esquirol i l’Associació d’Editors en Llengua Cata-
lana enguany es manté aquest format d’aglutinar dos fires en 
un mateix espai temporal i territorial, fins a trobar la formula 
idonea per fer més atractiva al visitant l’una i l’altre fira.

21ENA MOSTRA MICOLÒGICA 
A CANTONIGRÒS

El dia 9 d’octubre es celebrarà la 21ena Mostra Micològica a 
Cantonigròs. Mostra organitzada per l’Associació de Veïns de 
Cantonigròs amb la col·laboració de la Cabrerès Associació de 
Comerciants (CAC). Com cada any es preveu que sigui una jor-
nada propensa a descobrir el magnific entorn paisatgístic del 
poble tot buscant o caçant els nombrosos exemplars de bolets 
que hi ha al territori. Els expositors i els tastets gastronòmics 
acompanyaran als visitants fidels a aquesta trobada micològi-
ca del Collsacabra.
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NOVA SENYALITZACIÓ 
ESPAI NATURAL PROTEGIT DEL COLLSACABRA

El consistori està renovant i actualizant tota la senyalit-
zació de l’Espai Natural Protegit del Collsacabra a l’àrea 
que correspon al municipi de l’Esquirol. Aquest espai 
natural va ser inclòs en el Pla d’espais d’interès natural 
(PEIN), aprovat pel govern de la Generalitat l’any 1992.
L’espai natural del Collsacabra és un bon exemple, prou 
respresentatiu de la diversitat pròpia del sistema Trans-
versal. Forma una unitat morfològica ben definida per 
un conjunt acinglerat que culmina amb un extens altiplà 
de 10 - 12 Km -Cabrerès-, amb altures mitjanes que 
oscil·len entre 900 i 1.000 m i on les seves altitutds més 
importants corresponen als puigs titulars d’Aiats, 1.305 
m, i de Cabrera, 1.312 m. Pel sector oest i sud-oest entra 
en contacte de forma suau amb la Plana de Vic, mentre 
que pel nord resta tallat per l’abrupte escarpament de 
falla de la vall d’Hostoles, i per l’est, per una immensa 
cinglera que el separa de les Guilleries.

Cal destacar alguns elements de notable singularitat paisat-
gística, com els corrents fluvials que serven paisatges d’una 
gran bellesa, amb engorjats i salts d’aigua molt espectaculars  

( La riera de les Gorgues, el salt de Sallent, la Foradada, la 
Barra de Ferro, la Cua de Cavall…)

La superfície total de l’espai és de 11.511,61 ha, repartits entre 
les comarques de La Selva ( 2.610,47 ha), la Garrotxa (2.970,86 
ha) i Osona ( 5.930,28 ha) on Rupit i Pruit hi té 2.733,20 ha, 
Tavertet 1.112,11 ha,  l’Esquirol 659,95 ha i Sant Pere de Tore-
lló485,71 ha.

Durant aquest any també s’han renovat els cartells de la ca-
rretera C-153 que donen la benvinguda als visitants a Canto-
nigròs. Aquests cartells es van col·locar fa mes de 10 anys amb 
la col·laboració del Consorci de Turisme Vall de Sau-Collsca-
bra, tancat l’any 2013.
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XARXA WIFI MUNICIPAL

La xarxa wifi municipal LESQUIROLwifi és una ins-
tal·lació que emet ones sense cables i que permet con-
nectar-se als veïns i als visitants a Internet de forma 
gratuïta a través d’un ordinador portàtil, una “tablet” o 
un telèfon mòbil adaptat a aquesta funció. Amb aquest 
servei es pretén avançar en el procés de difusió de les 
noves tecnologies. L’Ajuntament ha instal·lat diferents 
antenes repetidores al municipi que donen cobertura a 
espais públics i locals municipals.

Durant el mes de juliol s’han acabat d’instal·lar i comprovar 
les antenes repetidors en els següents espais: Pavelló munici-
pal, piscines municipals, Ajuntament i Sala de Plens (Carrer 
Nou,1), Plaça Nova i Local d’Entitats.

Properament el servei municipal d’accés gratuït a Internet 
s’ampliarà a Cantonigròs a la zona del parc infantil amb el 
nom de CANTONIGROSwifi i, un cop finalitzades les obres 
de l’edifici de Ca La Salut a Sant Martí Sescorts és preveu de la 
mateixa manera donar aquest servei en aquell espai.

MANTENIMENT DE CAMINS 
RURALS: SUBVENCIÓ ECONÒMICA

12.
Comunicació

L’Ajuntament ha presentat una sol·licitat per a un ajut 
econòmic de 50.000 euros a la Diputació de Barcelona 
per a la millora dels camins rurals municipals.

El programa engegat per la Diputació de Barcelona,  previst 
per a l’atorgament d’aquests ajuts, té per finalitat el finança-
ment de les actuacions de millora de camins del municipi. Els 
requisits que han de complir els camins per a poder ser objec-
te del suport de la diputació a través de l’esmentat programa 
són els següents: tenir ús públic, estar integrats en l’àmbit no 
urbà i ser aptes per al trànsit rodat motoritzat. L’ajuntament 
destinarà aquest ajut al camí de Sant Julià de Cabrera, al camí 
de Casa l’Hora a Sant Martí Sescorts i a d’altres camins rurals 
del municipi susceptibles d’actuacions menors però impor-
tants per l’accés a les masies disseminades del territori. 

PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS

L’Ajuntament, l’Associació de Defensa Forestal del 
Cabrerès (ADF) i la Diputació de Barcelona van acor-
dar l’any passat l’actuació quadrianual 2015-2019 per 
el repàs del manteniment de camins públics i/o privats 
del municipi. Camins i pistes forestals que cal mantenir 
en bon estat de conservació perquè els vehicles d’emer-
gència hi tinguin accès en cas d’incendis forestals i per 
prevenir que els incendis forestals s’escampin.

Per l’any 2016 s’han establert les següents actuacions valora-
des en 14.165 €: Repàs de manteniment del camí de la Garole-
ra, repàs de manteniment del camí de Santa Margarida al Feu, 
repàs de manteniment del camí de Campdarbre al Llancís, i 
repàs del camí del Feu fins a Campamar.

Segons els compromisos establerts en el Conveni per a la 
gestió i l’execució dels plans del programa de suport als muni-
cipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, l’aportació 
econòmica de la Diputació de Barcelona és del 95% del cost 
total i de l’Ajuntament és del 5% restant.

13.
Camins i pagesia
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URMA MOSSOS

L’Ajuntament de l’Esquirol va convocar la URMA 
(Mossos d’Esquadra - Unitat Regional de Medi Ambient) 
per tal de poder presentar la seva unitat a tots el veïns 
i explicar les funcions d’aquesta policia, que són les de 
vetllar pel compliment de la normativa sobre el medi 
ambient, els recursos hidràulics i la riquesa cinegètica, 
piscícola, forestal i de qualsevol altra mena, relacionada 
amb la conservació de la natura. 

Aquesta unitat dóna tràmit a les denúcies sobre abocaments 
(líquids/sòlids), accés motoritzat al medi natural, infracció en 
la normativa de prevenció d’incendis, maltractaments d’ani-
mals, vehicles abandonats, caça i pesca.

Finalitzada la presentació hi va haver un torn obert de pre-
guntes al públic assistent per tal de poder aclarir qualsevol 
actuació de la unitat en el municipi.

INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES. VEHICLES AGRI-
COLES I CICLOMOTORS

El passat mes de juliol , de 10 del matí a 2/4 d’1 del mig-
dia, es  va desplaçar a l’Esquirol una unitat mòbil ITV 
per fer la revisió a vehicles agrícoles i ciclomotors. La 
revisió es va portara a terme al camp de futbol munici-
pal de l’Esquirol.
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TANCAMENT LOCALS PEL JOVENT

En el Butlleti del mes de desembre del 2015 informavem 
del tancament d’un dels tres locals de propietat munici-
pal cedits als jovent del poble. Durant el 2015 l’Ajunta-
ment va veure l’oportunitat de transformar uns locals 
en desús a la pista poliesportiva perquè els poguessin 
utilitzar com a punt de trobada els joves del municipi. 

Els locals es van equipar amb les instal·lacions bàsiques de 
llum i aigua, i tot seguit es va obrir un periode de temps per 
recollir les sol·licituds d’ocupació. L’acord de cessiò dels locals 
incloïa respectar unes normes d’ús (mantenir les instal.
lacions: portes, finestres, endolls…en bon estat, no prendre 
begudes alcholiques i no fumar dins els locals, mantenir els 
espais interiors i exteriors nets, etc), respectar uns horaris 
d’ús, i participar en tasques de voluntariat en els diferents 
actes que s’organitzen al municipi. Malaurdament, degut a 
la reiterada infracció de la normativa el mes de maig es van 
haver de tancar tots els locals.

15.
Joventut

CASALS D’ESTIU

Durant els mesos d’estiu es van organitzar amb bona partici-
pació els casals d’estiu a l’Esquirol i a Cantonigròs. L’empresa 
local Anigami es qui amb la col·laboració de l’Ajuntament va 
ser l’encarregada de la organització del casal d’estiu a l’Esqui-
rol, i a Cantonigròs, l’Ajuntament va cedir la gestió del casal 
d’estiu a una autonoma, veïna de Cantonigròs, dedicada a la 
gestió del lleure juvenil.
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L’ESQUIROL VOLUNTARI

El projecte de voluntariat és un camp de treball d’apre-
nentatge que s’organitza per tercer anys consecutiu a 
través de les regidories de joventut i benestar social de 
l’Ajuntament, i pretén que els joves de 13 a 18 anys que 
participin en el camp de treball durant el mes de juliol, 
realitzin unes tasques d’iniciativa i sensibilització que 
reverteixin positivament en l’entorn del municipi i la 
seva comunitat.

Enguany, el treball medi ambiental que han dut a terme els 
participants ha estat el sanejament de l’entorn i millora de 
l’accés al desconegut Pou de glaç de Cantonigròs. L’acció social 
ha estat donar suport i dinamització a l’Escola Bressol, a la Re-
sidència de la Santa Creu de l’Esquirol i a la Residència de gent 
gran de Cantonigròs. També han treballat pintant el mobiliari 
urbá i col·laborant amb la Bet Serra, artista local, que a través 
del cicle cultural Collsacabra Creix ha estat l’encarregada de 
pintar un mural a la caseta de Telefònica del parc de la tirolina 
de Cantonigròs.

El resultat obtingut en les primeres edicions fou especialment 
satisfactori i és per això que des del consistori es dóna conti-
nuïtat al projecte que reforça el lligam dels nostres joves amb 
l’entorn i les persones més grans i més petites del municipi.  
Els participants que finalitzen el projecte reben una carta de 
recomanació signada per l’alcalde, una activitat d’aventura i 
una beca de llibres i material escolar pel curs següent.
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16.
Entitats

La Unió Esportiva Cantonigròs i el Club Basquet l’Esquirol 
han estat obsequiades pel seu joc net.

El Club Bàsquet l’Esquirol, va recollir l’obsequi com a 
finalista a la IVa edició dels Premis Olímpia de l’Esport, 
juntament amb: Consell Esportiu del Bages, Motorclub 
Baix Berguedà, Eval (Associació Esports amb Valors). 
Aquest premi reconeixia la tasca i dedicació d’entitats, 
clubs i persones que han fet o estan fent una gran labor 
en el format de l’esport local, en cadascuna de les vuit ca-
tegories, que són les d’esport adaptat, escola esportiva, 
equip esportiu escolar, tècnic esportiu, esport revelació, 
contribució a l’esport, constància esportiva i joc net.

Per altra banda, el club de fútbol UE Cantonigròs, va re-
bre un desfibril•lador per ser l’equip més net de Quarta 
Catalana, l’equip que menys targetes va rebre en aquesta 
categoria.És per això que per premiar la seva actitud i 
estil, la Fundació Tomando Conciencia li va lliurar un 
desfibril•lador extern automàtic, que s’instal•larà  al 
camp municipal de Cantonigròs. El premi inclou tam-
bé la formació per aprendre a fer funcionar l’aparell, 
assegurança de Responsabilitat Civil i un manteniment 
de cinc anys.

CLUB TENNIS L’ESQUIROL

Volem felicitar al club per haver guanyat la Copa de la Lliga 
en el Campionat Comarcal 2015-2016, i guanyar també la 
COPA del COMARCAL que es va jugar el passat dia 11 de juny 
contra el Club de Tennis Sant Julià a les instal·lacions del Club 
Tennis Vic.

ASSOCIACIÓ AGERMANAMENT DE 
L’ESQUIROL AMB SAN JUAN DE LIMAY

El passat 11 de juny la Comissió d’Agermanament va celebrar 
el seu 20è aniversari amb una festa al centre del poble on en-
tre d’altres activitats preparades, els participants van pintar 
un nou mural al parc de la petanca. La diada va finalitzar amb 
unes lectures i projeccions al Local d’Entitats que ensenyaven 
en imatges els projectes i tasques de cooperació que s’han 
estat realitzant durant aquests 20 anys a San Juan de Limay 
en motiu de l’Agermanament.

CASAL D’AVIS DE L’ESQUIROL

La colla de Geganters de l’Esquirol, l’any que ve (2017) celebra 
els seus 40 anys! Des del consistori ens afegim a la crida de 
l’entitat que fa a tots els veïns per recollir i omplir de contingut 
aquest aniversari (fotografies, etc…) i aixì mantenir i poder 
reconeixer aquesta tradició tan nostre de la cultura catalana.

Abans de l’estiu es va consitituir la nova Junta del Casal d’Avis 
de l’Esquirol. Des del consistori volem agraïr la dedicació de 
l’anterior Junta i encoratgar a la Carme, nova presidenta, i a 
tots els altres membres de la nova Junta a cercar i impulsar 
noves activitats perquè el casal continui ben actiu i participa-
tiu.

GEGANTERS DE L’ESQUIROL

U.E. CANTONIGRÒS
C.B. L’ESQUIROL
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L’ESQUIROL DE FESTA
COMISSIÓ DE FESTES DE CANTONIGRÒS

UN COP CELEBRADES, DURANT EL MES D’AGOST, LES 
FESTES MAJORS DE L’ESQUIROL I CANTONIGRÒS, ES 
VOL DESTACAR AMB MAJUSCULES LA DEDICACIÓ 
VOLUNTARIA DE LES DUES COMISSIONS DE FESTES 
EN L’ORGANITAZACIÓ D’AMBDUES FESTES MAJORS. 
I TAMBÉ, LA COL.LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS 
VEÏNS I ENTITATS PERQUE ES CELEBRES AMB ÉXIT 
I NORMALITAT LA PROGRAMACIÓ D’ENGUANY. LES 
INCLEMÈNCIES METEOROLOGIQUES VAN PROVOCAR 
CANVIS D’UBICACIONS QUE VAN AFECTAR ALGUNS 
ACTES. MALGRAT AIXÓ, EL BALANÇ ES MOLT POSITIU I 
CALDRAN POCS RETOCS PER MILLORAR ENCARA MÉS 
LES FESTES MES ESPERADES DE L’ANY.
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PISTA DE PÀDEL

Durant la Festa Major de l’Esquirol es va inaugurar 
la pista de pàdel a la zona comunitaria d’equipaments 
esportius i de lleure de l’Esquirol.

La construcció de la pista ha anat a càrrec del Club Tennis 
l’Esquirol i l’Ajuntament. El Club Tennis l’Esquirol, entitat 
que ja gestiona les dues pistes de tennis de l’Esquirol i en fa el 
manteniment, també s’ocuparà de la pista de pàdel. L’augment 
d’aficionats en la pràctica del pàdel, l’excel·lent gestió del club 
per part de la Junta, i les bones previsions d’ús de la pista de 
pàdel van facilitar l’entesa entre el consistori i l’entitat perquè 
es portés a terme l’obra. 

La utilització de la nova pista de pàdel i de les pistes de tennis 
estan a disposició, previa reserva de l’espai a través de l’enti-
tat, dels socis i no socis del Club de Tennis l’Esquirol.

17.
Esports



Agost de 2016

ANIVERSARI MOSSÈN CASTANYÉ

El Mossèn Josep Castanyé, de les parròquies de Canto-
nigròs, Sant Julià de Cabrera, Falgars i,  Rupit i Pruit, 
va celebrar amb els veïns i representants del consistori 
a l’Esglèsia de Cantonigròs, 50 anys de sacerdoci a la 
Missa del diumenge 1 de maig d’enguany 

Mossèn Castanyé durant la Missa va voler compartir amb 
els presents, la seva experiència humana i espiritual durant 
aquests anys. També va demanar que no volia regals, sinó 
que preferia que es col·labores per ajudar a la parròquia i les 
persones del poble. Els veïns van signar un llibre de record pel 
Mossén amb paraules d’agraïment per la seva tasca d’ajuda 
i col·laboració, i els comerciants van organitzar un vermut 
per poder compartir, a la plaça de l’Església, una bona estona 
d’acompanyament.

18.
Altres

AJUNTAMENTS DEL COLLSACABRA

Els alcaldes i regidors dels pobles del Collsacabra, l’Es-
quirol (Cantonigròs, Sant Martí Sescorts, Sant Julià 
de Cabrera) Tavertet i Rupit i Pruit es varen reunir el 
passat 6 de juliol a Rupit per fer “pinya”.

Es tractava d’intercanviar opinions per poder aglutinar 
esforços i treballar conjuntament per defensar els interessos 
comuns i millorar la comunicació entre els consistoris de la 
subcomarca del Collsacabra i Cabrerès. En aquesta primera 
trobada conjunta es van debatre temes com les zones d’apar-
cament i la mobilitat de vehicles, la Fira de la Muntanya i el 
Llibre del Collsacabra, les zones  d’autocaravanes promogudes 
per Osona Turisme, la gestió de les piscines municipals durant 
l’estiu, el clavegueram, la promoció econòmica del teixit co-
mercial i empresarial, l’agenda cultural,etc..

En aquest primer encontre, que s’ha de convertir trimestral, 
va servir perquè els nous alcaldes i regidors dels diferents 
Ajuntaments es poguessin conèixer millor. Es va aprofitar 
l’ocasió per fer una visita a les dependències de l’Ajuntament 
de Rupit i Pruit de la mà de l’alcalde Albert Marcé.
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