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ERC-AM de Montesquiu 

VOTACIONS 
PLENS MUNICIPALS

PLE ORDINARI 7 DE JUNY

Adjudicació obres de remodelació Plaça República

Aprovació projecte de rehabilitació del Centre Obrer
Recreatiu de Montesquiu

PLE EXTRAORDINARI 3 DE MAIG

A FAVOR A FAVOR 

A FAVOR A FAVOR A FAVOR 

Fixació festes locals 2023

Modificació de crèdit subvenció obres teatre 
Centre Obrer

Soŀlicitud informes per competències diferents de les
pròpies i delegades

Alteració de béns. Martí Masdeu 19

Alteració de béns. Carrer església 22-24

Alteració de béns. C/ 25 d'Agost

Moció en defensa dels jutjats de Pau

A FAVOR A FAVOR 

A FAVOR A FAVOR 

A FAVOR A FAVOR A FAVOR 

A FAVOR A FAVOR A FAVOR 

A FAVOR A FAVOR 

SEGELL INFOPARTICIPA
L'Ajuntament de Montesquiu ha obtingut el Segell
Infoparticipa per la qualitat i la transparència de la
comunicació pública local. En aquesta ocasió, el
consistori ha renovat el distintiu per segon any
consecutiu assolint el 84,6% dels indicadors
examinats. 

Des de l'Ajuntament, es continuarà treballant per
millorar la transparència municipal i la participació
ciutadana com a element transformador de la relació
entre ciutadania i administracions.

Modificació taxa servei Llar d'Infants

Modificació normes d'organització i funcionament
Llar d'Infants

Acord municipal per a la ubicació i creació de la
nova zona escolar

Modificació ordenança fiscal reguladora del
subministrament d'aigua

Aprovació expedient de contractació obres del
Centre Obrer Recreatiu

Adhesió al programa Leader Ripollès Ges Bisaura 

PLE ORDINARI 26 DE JULIOL
A FAVOR A FAVOR 

A FAVOR A FAVOR 

A FAVOR A FAVOR EN CONTRA 

A FAVOR A FAVOR A FAVOR 

A FAVOR A FAVOR ABSTENCIÓ 

A FAVOR 

A FAVOR A FAVOR 

A FAVOR A FAVOR 

A FAVOR A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

ABSTENCIÓ 

A FAVOR 

EN CONTRA 
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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Vots vàlids 338

11. Resta de propostes
40.5%

1. Instal·lar càmeres de vigilància 
13.9%

2. Instal·lació descalcificador
10.7%

3. Eliminació barreres arquitectòniques
6.2%

4. Rehabilitació zona esportiva Font d'en Nando
5%

5. Posar semàfors a la carretera 
4.7%

6. Millores pati Escola El Rocal
4.4%8. Adequació acústiva pavelló

3.6%

10. Instal·lació skatepark
3.3%

Persones participants 122

Propostes més votades

Vots presencials 157

Vots App 181

La 1a edició dels Pressupostos Participatius va finalitzar després que
els veïns i veïnes de Montesquiu escollissin la proposta guanyadora.

Un total de 122 persones van emetre el seu vot i cada participant podia
votar fins a tres de les 36 propostes finalistes. 

La proposta més votada va ser la instal�lació de càmeres de vigilància
per evitar incivisme i delinqüència amb un total de 47 vots. L'import
previst per a aquesta actuació és de 15.000€. 

La segona posició, l'ocupava la instal�lació de descalcificadors per a
reduir la calç de l'aigua de consum amb 36 vots, i en tercera posició
l'eliminació de barreres arquitectòniques per facilitar la mobilitat de
les persones que utilitzen cadires de rodes, caminadors i altres
elements amb 21 vots. 

Actualment, s'estan sol�licitant pressupostos a diferents empreses per
buscar la millor opció i posteriorment es demanarà permís al
Departament d'Interior per poder instal�lar les càmeres.

Per la temporada d'estiu, s'han
contractat dues persones per
desenvolupar les tasques de
control i gestió de l'entrada a la
piscina, subvencionades amb
un pla d'ocupació.

INCORPORACIONS
PISCINA MUNICIPAL

A través d'un Pla d'ocupació del
SOC, es comparteixen amb Sant
Quirze, 2 places noves: una de
suport a la brigada i una altra de
suport a la feina d'agent Cívic. 

BRIGADA I AGENT CÍVIC

PRÀCTIQUES ODISSEUM
Durant l'estiu, l'oficina de
l'Ajuntament  compta amb la
col�laboració d'un estudiant
universitari, en Josep, que
realitza  pràctiques remunera-
des d'auxiliar administratiu, dins
el Programa Odisseum.

TÈCNIC D'ESPORTS
Per tal de cobrir la baixa de
maternitat de la tècnica
d'esports del Consorci, durant
aquest temps comptem amb
en Lluís, el nou tècnic d'esports.
El podeu trobar a l'Ajuntament
els dimarts al matí. 

TÈCNICA DE JOVENTUT
Des del mes de juny la Clara  és
la nova tècnica de joventut. La
podreu trobar els dimarts al
matí a l'Ajuntament i, a partir de
setembre, les tardes de dimarts
i dijous a l'espai de joves al
Centre Cívic. 

TÈCNIC ENERGIA
En Galdric és el tècnic que
ocupa  el càrrec dins el nou
servei d'assessorament 
 energètic. 
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AJUDA SOCIAL LLIBRES ESCOLA

També s'ha creat un nou  servei
de recollida de denúncies per part
dels Mossos d'Esquadra al Bisaura
i al Lluçanès per apropar i facilitar
a la ciutadania la tramesa
d'aquestes.

És un servei periòdic que es
realitza el 1r i 3r dimarts de cada
mes  d'11:30h a 13:30h a Sant
Quirze de Besora. 
Cal reservar cita prèvia al telèfon
93 852 9017.

L'Ajuntament, aquest any,
continuarà oferint una ajuda
social a les famílies pel pagament
dels llibres  dels alumnes de
l'escola El Rocal, la qual  s'abonarà
directament a les famílies, a
diferència dels darrers anys.

Es destinarà un import de 3.700€,
tal com es va pressupostar, tenint
en compte la despesa dels últims
cursos. Aquesta quantitat es
distribuirà entre tots els alumnes
d'Educació Infantil i d'Educació
Primària,  i representarà el
pagament aproximat del 40% del
preu dels llibres o de les llicències
digitals de cada infant, amb la
voluntat  que tot l'alumnat se'n
pugui beneficiar.

L'augment del cost dels llibres i
quaderns que des de l'escola
s'han escollit per aquest curs, i per
altra banda, l'augment creixent de
l'alumnat, fa que actualment no
es pugui assumir tota la despesa.

REUNIÓ INFORMATIVA MOSSOS
L'Alcaldessa de Montesquiu i
l'Alcalde de Sant Quirze van fer
conjuntament una reunió
informativa per a la població dels
dos municipis, en la qual van
participar els Mossos d'Esquadra
per explicar què es podia fer
davant l'incivisme i delinqüència
juvenil i quins eren els termes en
els quals s'estava treballant des
del cos policial i Ajuntaments per
poder reduir i erradicar aquestes
conductes.

L'any passat amb el mateix
import l'Ajuntament va pagar el
100% de llibres i llicències digitals
de tots els alumnes.

Des de l'escola s'ha decidit que
cada família compri els llibres pel
seu compte. És necessari guardar
la factura, ja que per poder
sol�licitar l'ajuda dels llibres caldrà
presentar-la a l'Ajuntament.      
Al setembre, un cop iniciada
l'escola s'anunciarà la forma de
pagament de l'ajuda.

Cal fer esment que l'Ajuntament,
a més d'aquesta ajuda, paga totes
les beques de llibres i material,
que les famílies sol�liciten
directament al Consell Comarcal,
o les tramiten a través dels tècnics
de Serveis Socials.  Així doncs,
l'Ajuntament aposta  per a
l'educació dels infants i per  a
disminuir la despesa a les famílies.

Al mes de juny va començar el
nou vigilant municipal de
l'Ajuntament de Montesquiu. 
A en Rashid, el trobareu
patrullant pels carrers del nostre
municipi en horari nocturn per
desenvolupar, entre d'altres, les
tasques de vigilància de la via
pública i participar en les
tasques d’auxili al ciutadà en cas
de ser necessari.

L'objectiu de l'Ajuntament amb
aquesta contractació, és
intentar reduir els actes incívics
a la via pública i garantir així la
seguretat de tothom.

Si teniu qualsevol dubte o
incidència, heu de continuar
trucant al 112, però en Rashid
també estarà disponible per
ajudar-vos de forma més ràpida,
al telèfon 610 48 15 55, en cas
que estigui de servei.

VIGILANT 
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NOU PARC D'OCI
El nou parc infantil i d'oci situat al Passeig del Ter ja està obert pel
gaudi de tothom. Aquesta proposta va ser la més votada pels veïns i
veïnes de Montesquiu a la primera consulta ciutadana del municipi.

La inversió dóna ús a aquesta zona i millora els espais públics del barri
amb més densitat d'habitatges del poble.

L'adequació de l'espai no està finalitzada, ja que s'hi han d'instal�lar
bancs, taules, papereres, una font pel consum i una altra font pels jocs
d'aigua del parc. També es preveu replantar la gespa en algunes zones
per millorar-ne els espais on no ha arrelat en un inici.

Esperem que famílies i infants gaudiu d'aquest nou parc i desitgem
que amb el temps es converteixi en un dels referents naturals i d'oci del
nostre municipi.

NOVA ÀREA DE 
COMPOSTATGE
Montesquiu estrena un nou punt
verd per a la gestió de restes de
material vegetal procedent de la
poda i neteja de jardins
domèstics i espais verds
municipals. Els veïns i veïnes
podeu portar les vostres restes
vegetals a la zona de la
deixalleria i dipositar-les en una
de les dues àrees senyalitzades
segons la seva naturalesa:

-Fracció vegetal petita no
llenyosa: gespa, fullaraca i rams
de flors...

-Fracció vegetal gran i llenyosa:
resta de poda que requereix
trituració prèvia.

La trituració i gestió de les restes
seran a càrrec de l'Ajuntament i
el compost que s'obtingui del
procés, podrà ser utilitzat per
veïns i veïnes com a fertilitzant
de terres dels seus horts o
jardins.

DECIDEIX EL NOM DEL PARC
Si tens més de 16 anys i estàs empadronada a Montesquiu, vota a
través de l'App mòbil o presencialment a les oficines de l'Ajuntament
o durant la diada de l'11 de setembre, dia en què finalitzarà el procés. 

En el mateix espai s'ha destinat
una zona d'esbarjo delimitada per
a gossos perquè puguin gaudir de
la llibertat, ja que a tota la zona del
parc, així com a la resta de l'àrea
urbana del poble, està prohibit
portar-los deslligats. 

Per utilitzar l'espai, cal que els
propietaris dels animals segueixin
les normes d'ús que hi ha a
l'entrada del recinte. 

ZONA D'ESBARJO 
PER A GOSSOS
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PROJECTE ÒLIBA
Durant els mesos de maig i juliol,
es va dur a terme el projecte òliba,  
per a la reintroducció de dues
òlibes al nostre entorn mitjançant
la tècnica de hàcking.

Després de ser alimentades per
persones voluntàries durant
setmanes a les golfes de l'església,
se'ls va obrir la finestra perquè
fossin  lliures; després de
setmanes entrant i sortint,
finalment van deixar l'espai per
buscar una nova zona on viure i
reproduir-se. El projecte va ser un
èxit i volem donar les gràcies a
totes les persones que hi van
participar i ho van fer possible. 

El dijous 9 de juny, es va realitzar
al Centre Cívic una xerrada de
Transició energètica a càrrec de
Galdric Ruiz, el tècnic de
Transició energètica del Consorci
Vall del Ges, Orís i Bisaura. 

Es varen tractar temes com les
energies renovables, l'estalvi
energètic i les comunitats
energètiques. Pròximament, hi
haurà una nova reunió per a
totes les persones interessades a
participar en la creació d'una
comunitat energètica.

XERRADA ENERGIA I NOU SERVEI
D'ASSESSORAMENT ENERGÈTIC

En la mateixa reunió, es va
presentar el nou servei
municipal d'assessorament
energètic personalitzat, creat
des de l'Ajuntament de
Montesquiu, juntament amb el
Consorci  per informar, analitzar
i trobar solucions als problemes
energètics dels veïns i veïnes.

Per poder rebre assessorament,
cal demanar cita prèvia trucant
a l'Ajuntament. El servei es duu
a terme dos dijous al mes de
10.00h a 14.00h. 

Per organitzar la programació que
es realitza al municipi,
l'Ajuntament publica cada inici de
mes i des del maig, l'Agenda
d'activitats.  

En ella s'hi recullen totes les
activitats municipals i els actes
previstos per les pròximes
setmanes.

Podeu consultar-la en format
digital a les xarxes socials, al web
de l'Ajuntament, al grup de difusió
o recollir una còpia en paper a
l'Ajuntament.

AGENDA CANVIS ORDENANÇA AIGUA
Al ple del dia 26 de juliol, es va
aprovar per unanimitat la
modificació de l'ordenança fiscal
del subministrament d'aigua.
L'objectiu és facilitar la
substitució dels comptadors
antics a tots els usuaris que fa
més de 10 anys que el tenen
instal�lat, tal com marca la llei, i
alhora reduir la gran quantitat
d'aigua consumida però no
facturada per l'Ajuntament.

En l'ordenança es modifiquen els
preus a la baixa per la compra
del comptador i drets
d'escomesa, amb la novetat que 

serà la brigada municipal qui els
instal�li per facilitat dels usuaris.

Per facilitar el canvi de
comptador l'Ajuntament
l'iniciarà amb una primera
inversió, ja realitzada, de 100
comptadors; el canvi no tindrà
cost d'instal�lació per a les
persones usuàries tot i que
aquestes passaran a pagar un
1€ mensual pel  manteniment.

A partir del canvi, l'Ajuntament
s'encarregarà de substituir-los
sempre que sigui necessari.
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El diumenge 8 de maig a
Montesquiu vam participar en la
campanya #LetsCleanUp.

La jornada va començar amb el
contacontes 'El senyor Riu' per
explicar als infants la
importància de l'aigua.

A continuació, es va realitzar una
jornada de neteja de l'entorn, on
veïns i veïnes voluntàries van
recollir brossa de diferents espais
naturals del nostre poble.

LET'S CLEAN UP 

L'exposició es va poder veure al
passeig del Ter des del 7 al 26 de
maig amb l'objectiu  de remoure
consciències i sensibilitzar a la
ciutadania sobre l'impacte
ambiental que els plàstics causen
al medi natural.

La mostra, presentava la
problemàtica ambiental
generada per l'ús generalitzat i
inadequat dels plàstics i va
permetre veure com el material
és present d’una manera
important a les nostres vides.

Es van recollir residus de la llera
del riu, de l'espai de la deixalleria
i del passeig de la Coromina que
connecta Montesquiu amb Sant
Quirze de Besora.

La majoria d'aquests van  ser
classificats i dipositats als
contenidors corresponents i, la
resta com pneumàtics i ferralla,
es van portar a la deixalleria
mòbil. Cuidem i netegem el
nostre entorn, menys residus,
més vida!

EXPOSICIÓ 
MENYS RESIDUS MÉS VIDA

Coincidint amb el 17 de maig,  Dia
Mundial del reciclatge, des de
l'Ajuntament es va posar una
parada al mercat per informar els
veïns i veïnes sobre la necessitat
de reciclar per contribuir en  la
cura del planeta. Si volem un  
 món millor i sostenible, reciclar 
 és l'opció més fàcil i senzilla.

Amb l'objectiu de poder reciclar
bé a casa nostra, es van donar
galledes per la gestió de la brossa
orgànica i bosses per organitzar el
vidre i els envasos fins a exhaurir
existències. Reduïm residus i
reciclem! De segur que les noves
generacions ens ho agrairan.

CAMPANYA DE 
RECICLATGE

Més del 90% dels productes i
objectes que ens envolten estan
fets de plàstic, que acostuma a
tenir un baix cost de producció i
una elevada resistència,
esdevenint un problema de grans
proporcions per al conjunt de la
humanitat, posant en risc
l’adequat equilibri del medi hídric
i el benestar de les espècies
animals.

Seguint amb el lema de
l'exposició, digue'm adéu als
plàstics, cada gest compta!

Des de l'Ajuntament es va invertir
en la compra de 10 ordinadors
restaurats per substituir els que 
hi havia fins a l'actualitat.

La compra es va efectuar per
millorar la velocitat dels
ordinadors i facilitar
l'aprenentatge a les persones
participants als cursos
d'informàtica que es programen
des de l'Ajuntament, a través del
Consorci.

COMPRA
ORDINADORS 

https://www.facebook.com/hashtag/letscleanup?__eep__=6&__cft__[0]=AZXPZc3Ims0swtc8yv4CQ9eWouN8Lg0vs4fnwl8spzbAt1GoimDS7wHqJ3hz-XOmUw8h_owpU0xYTc3xXjUv_PRfbEBFmNw_8CE3la7pC2yccY-H7ft-Y_eDJFdd8UnXvpGVAVvTD7_DSxLCV72A9aOW3Qt_Nu-j5volTVCGomiHlg&__tn__=*NK-R
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LA PROBLEMÀTICA
Des del maig del 2007, l’Escola el
Rocal intenta encabir l’augment
d’alumnes, adaptant espais i
realitzant diferents obres i
divisions internes davant la
necessitat de disposar de més
aules per encabir a l'alumnat. 

Les diferents accions s'han
desenvolupat esperant una
ampliació que retornés tots els
espais perduts: biblioteca, sala
polivalent, aula d’informàtica,
laboratori i menjador escolar. 

Aquesta ampliació es va
planificar durant el curs 2018-
2019. Al mes de maig de 2019,
l’ACA va emetre un informe
desfavorable per a l'ampliació, ja
que el centre es troba dins de la
zona inundable de flux preferent
i van cancel�lar el projecte. 

Avui, a Montesquiu, hi ha una
preocupació creixent per part de
docents i famílies, no només per
la manca d’espais, sinó per la
situació de l’escola a només tres
metres del mur del riu i amb una
realitat climàtica que ens porta
cada vegada més a episodis forts
i sobtats de pluges intenses.

Aquests dos fets han posat en
evidència la urgència de buscar
un nou emplaçament pels dos
centres educatius, ja que a més,
el Departament d'Ensenyament,
els sindicats educatius i l'ACA
exigeixen que es faci el més aviat
possible.
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El gran parc d’habitatges creats
els últims anys a Montesquiu, i la
seva finalització i posada en
lloguer i venda de grans
promocions de pisos que van
quedar parades entre els anys
2009 i 2011, ha fet augmentar la
població de Montesquiu un
22’9% en  els últims 8 anys,
passant de 895 habitants l’any
2014 a 1100 habitants en
l'actualitat. 

Aquesta xifra, que augmenta dia
a dia, s’estima que pot continuar
augmentant pel fet que encara
hi ha habitatges desocupats al
municipi i hi ha una bona
quantitat de solars buits
edificables on es poden construir
més habitatges.

El fet d’haver d’encabir aquesta
quantitat d'alumnes en una
escola projectada per menys de
la meitat, ha estat el causant de
la pèrdua progressiva d’espais
educatius. És evident que a
l’escola hi ha una necessitat
d'espais que permetin
desenvolupar la tasca docent,
tant pel que fa al treball dels
mestres alhora de dur a terme la
seva feina com a l'aprenentatge
dels infants en l'espai i
condicions que es mereixen,
sumada al perill d’estar situada
en zona de risc per inundabilitat. 

LA UBICACIÓ DE
LA NOVA ZONA
ESCOLAR

En el moment de la construcció
de l’escola actual, l’edifici es va
projectar per una escola rural
cíclica, pensada per 40-45
alumnes. Hi havia una aula
destinada a cada cicle educatiu
més les aules complementàries,
destinades a biblioteca, aula
d’experimentació aula d’informà-
tica, aula d’usos múltiples,
magatzem, sala de mestres,
despatx i petita tutoria. Aquests
últims espais han anat
desapareixent per ser habilitats
com a aules.

L’Escola El Rocal, ha passat a ser
una escola d’una línia, amb 9
grups enlloc de 4 i amb 113
alumnes durant aquest últim
curs 2021-2022.

PROJECCIÓ D'ALUMNAT A L'ESCOLA EL ROCAL

ESTUDI POBLACIÓ 
A MONTESQUIU

Pel que fa a la Llar d’Infants
municipal, el problema és
similar al de l'escola. 
La construcció del mòdul
prefabricat fa gairebé 20 anys té
mancances d'espai, tèrmiques,
energètiques necessàries per
dur a terme una activitat
educativa amb tots els imputs
de qualitat.  A aquest fet se
suma l'alta demanda que té el
servei educatiu i la limitació de
les 15 places que es poden oferir. 

L'edificació tampoc té
possibilitat d’ampliació o de
transformació en una obra nova
per estar en zona inundable, fet
que fa que  sigui urgent buscar
un nou espai per a la ubicació i
construcció d’un nou edifici per
a la llar d'infants. 

LA LLAR D'INFANTS
ELS PUTXINEĿLIS
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"Sabem que tocar el camp de futbol, és
tocar una part sensible, perquè hi ha
moltes persones del poble que tenen
una gran estima per aquest espai i
aquest entorn, perquè s'hi han dedicat,
perquè l'han cuidat durant molts anys,
perquè se l'estimen tant que se'l
consideren seu i això ho entenem molt
bé; i més lluny estem de voler
perjudicar tot això. Però com a equip de
govern nosaltres pensem que hem de
complir amb la nostra responsabilitat i
la nostra obligació i deixar la part
sentimental una mica a banda perquè
el que hem de fer és vetllar per l'interès
general i comú com és l'escola i la Llar
d'infants."

Pel que fa a la nova ubicació del
camp, l’Ajuntament ja ha iniciat
estudis per determinar la nova
ubicació, així com  un projecte
per poder començar a sol�licitar
subvencions per la seva
construcció, ja que hi ha marge
de temps suficient per construir-
lo abans de tenir l'escola. 

Des de l'Ajuntament també s'han
iniciat contactes amb la
Secretaria de l'esport per explicar
la problemàtica i poder sol�licitar
subvencions. En aquest procés,
es té present que un equipament
esportiu com un camp municipal
d’esports, es pot situar en sòls
que actualment són no
urbanitzables i sense problemes
en els tràmits amb urbanisme.

EL PLE EN 5 FRASES

El nou camp es preveu que es
pugui dissenyar per a millorar les
instal�lacions actuals i solucionar els
problemes i mancances del camp
actual, amb un ferm més regular i
amb un terreny de joc que
compleixi les mides
reglamentàries, els espais laterals
de seguretat..,  i també que pugui
encabir-hi un camp de futbol 7 per
a promocionar l’esport en
categories infantils.

La realització del projecte, es farà
d’acord amb les demandes del
Club Esportiu Montesquiu, amb la
voluntat de poder treballar
conjuntament un projecte de
camp atractiu pel club, els
jugadors, i les persones sòcies i
aficionades.

Nuri Soler (Som Montesquiu)

Sònia Muñoz (Esquerra)
"Tots sabem que és prioritari fer una
escola nova, però entenc que el primer
hagués set trobar un emplaçament pel
camp de futbol. El nostre vot en contra
és simplement per l'ordre en què s'han
fet les coses."

Carles Colomo (Som Montesquiu)
"Penso que no s'ha de veure com un
problema, sinó com una oportunitat per,
en cinc anys, tenir dos equipaments
nous per Montesquiu; una escola en
què el Departament d'Ensenyament
està disposat a destinar més de 2 o 3
milions d'Euros i l'oportunitat de tenir un
camp de futbol nou que solucioni també
totes les mancances que té l'actual."

Jaume Romeu (Junts per
Montesquiu)
"La prioritat principal és tenir una escola
com déu mana en un lloc segur per la
canalla. A partir d'aquí hem de buscar i
l'estem buscant, la ubicació del camp
de futbol."

Albert Soler (Esquerra)
"Hi ha molts dubtes i òbviament no
sabem què passarà d'aquí a 5 anys, i
entenc que és temps per trobar una
solució, no és un mes.
Per part nostre, com que estem a l'altre
cantó, ho veiem una mica diferent"

*Podeu veure el ple íntegrament pel
canal de youtube de l'Ajuntament

EL SOLAR ESCOLLIT PER A LA NOVA 
ZONA ESCOLAR: EL CAMP DE FUTBOL
Per determinar la ubicació de la
nova zona escolar, s’ha realitzat
un estudi de tots els solars buits
del municipi, tant privats com
municipals per determinar quin
és el més viable (vegeu resum a
les següents pàgines)

Aquesta nova zona escolar ha de
permetre encabir els dos centres
escolars, l’Escola el Rocal i la Llar
d’infants Els Putxinel�lis en un
terreny ampli de més de 5.000m2
situat fora de la zona inundable.

 

  

Després de dos anys de treball
conjunt entre l'Ajuntament, el
Departament d'Ensenyament i el
Departament d'Urbanisme, i tot i
intentar des de l'equip de govern
fins a l'últim moment, treballar la
viabilitat dels altres solars per no
haver de moure el camp de futbol,
es determina per part
d'Ensenyament i dels serveis
tècnics municipals, el camp de
futbol com a únic terreny viable al
municipi per a poder-hi construir la
nova zona escolar.  
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Solar urbà privat, situat dins de la Unitat
d'actuació 3 de les Normes de planejament,
amb un gran valor econòmic a causa de
l'alta possibilitat de construcció de metres
de sostre. Les demandes econòmiques de la
propietat i l'opinió contrària del
Departament d'Ensenyament per tenir
l'escola al costat de la carretera el van
descartar.
  

7884m2.  Titularitat privada
Descartat

Terreny privat qualificat com a urbà en una
part i a l'altra com a sòl no urbanitzable.
Sense viabilitat econòmica per la necessitat
de comprar un sòl urbà amb alt valor i un
sòl no urbanitzable amb menys valor, però
amb la necessitat de grans inversions en
moviments de terres, murs i rampes
d'accés. Les edificacions s'havien de separar
25m del cementiri. El Departament
d'Ensenyament el va descartar per motius
d'accessibilitat i per quedar allunyat de la
trama urbana del municipi. 

7834 m2. Titularitat privada
Descartat

Solar amb gran valor edificable i acceptat per
ensenyament per fer-hi la nova zona escolar. Es
va proposar a urbanisme, amb acord entre
propietat i Ajuntament, un conveni en què se
cedia la titularitat de 6.000m2 d'aquest solar a
l'Ajuntament sense cost econòmic, a canvi
d'una requalificació del solar del Passeig de
Sora (de la mateixa propietat) i així crear una
nova zona edificable de cases on la propietat
pogués compensar el valor del solar cedit a
l'Ajuntament.

Després de les negociacions amb Urbanisme,
els seus tècnics van desestimar la proposta, per
considerar que a Montesquiu no estava
justificada la necessitat d'una nova zona
edificable en haver-hi encara un bon nombre
de solars per desenvolupar i construir. 

  

8036m2.  Titularitat privada
Descartat
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Terreny actualment utilitzat pel  nou parc infantil. El solar
va ser descartat ja inicialment, per estar dins de la zona
inundable, on l'ACA no  permet la construcció de nous
centres escolars.
  

8285m2. Titularitat municipal
Descartat

Es determina el camp de futbol com a únic terreny viable
on poder construir la nova zona escolar, ja que de tots els
solars, és l’únic que reuneix les premisses necessàries:

-No és inundable.
-És de titularitat municipal i l’Ajuntament no s’ha
d’endeutar a llarg termini per la compra d'un solar urbà.
-El tràmit urbanístic a realitzar és senzill, pel fet que només
s’ha de canviar d’equipament esportiu per equipament
docent. 
-El Departament d'Ensenyament determina el solar com el
millor, perquè és rectangular i totalment pla, té tots els
serveis necessaris a peu de parcel�la, es podrà utilitzar el
pavelló com a gimnàs de l'escola i està situat en una zona
d'habitatges de baixa densitat amb poc trànsit rodat. 

5852m2. Titularitat municipal
Terreny Escollit



 

ELS TELLS
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OBRES PLAÇA 

 

Les obres de la Plaça de la
República continuen avançant,
tot i que s'allargaran més del
previst  a conseqüència d'unes
modificacions del projecte que
han implicat més dificultat a la
primera fase.   

El voladís sobre el riu que l'ACA
no ha permès  i els jocs d'aigua
que a causa de l'augment de
preus en aquests materials fan
inviable la seva execució, s'han
substituït per millorar l'acabat
del banc circular el qual serà
íntegrament d'acer corten, i
també per fer tot el sanejament
de pluvials nou de la plaça amb
sortida directa al riu, que no
estava inclòs en el projecte,  i així
reduir el cabal de la claveguera
aigües avall.

Durant el mes de maig, la
brigada municipal va realitzar
les obres de millora  de l'espai de
la font dels Tells.  Amb l'actuació
es va millorar un dels espais
històrics més emblemàtics del
municipi, oferint una nova zona
enjardinada amb nous bancs de
descans i amb el canvi de
mobiliari i papereres.

PASSEIG DEL TER

Després de més de dos anys del
tall de la incorporació a la
carretera causada per
l'esllavissada de part de la
muntanya durant el temporal
Glòria del gener del 2020,
finalment i després de molta
insistència, el 17 de juny es va
obrir el nou accés a la C-17 en
sentit Ripoll. La seva construcció,
havia estat una demanada
conjunta i reiterada de tots els
Ajuntaments del Bisaura a la
Generalitat de Catalunya a fi que
la seva execució es realitzés el
més aviat possible. 

El dia 22 de juliol vam rebre la
visita de diferents representants
de la Generalitat, entre ells la
Delegada Rosa Vestit.

INCORPORACIÓ 

La segona proposta més votada
a la primera Consulta Popular es
va finalitzar durant el mes
d'abril. 

Des de llavors, els veïns i veïnes
poden gaudir del nou Passeig
del Ter per als vianants i que
enllaça la zona de la Font d'En
Nando amb el nou Parc infantil i
d'oci de la deixalleria. 

VESTIDORS
La dinamització de l'esport al
pavelló ha anat en augment els
últims anys gràcies a la feina
del Club Patí Montesquiu i les
instal�lacions han quedat
petites per a la utilització actual.

En el pressupost d'aquest any
2022 ja hi havia la previsió de fer
vestidors nous i es
complementarà la inversió amb
una subvenció de Resiliència de
la Diputació per poder-les
acabar amb millors condicions. 

Les obres que ja s'han iniciat, es
realitzen al magatzem que hi
ha actualment en planta baixa,   
seguint el projecte dels serveis
tècnics municipals i es preveu
que a finals de setembre
estiguin acabades per poder ser
utilitzats durant tota la
temporada esportiva. 

L'adequació costarà entre
25.000€ i 30.000€ (+Iva),
incloent-hi les obres, fusteria,
llauneria i mobiliari i constarà
de 12 noves dutxes i piques en
cada un dels 3 vestidors.
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PRIMER PAS PER LA RECUPERACIÓ
DE LES ESCOLES VELLES
Durant els últims mesos,
l'Ajuntament ha estat estudiant
la possibilitat de recuperar les
Escoles Velles per a donar-li un
ús municipal. Primer es va
contractar un advocat
especialista en immatriculacions
per estudiar si era un bé amb
aquestes característiques i si
podia retornar a titularitat
pública en cas de ser-ho. 

Tot i que hi havia documents
que permetien iniciar un procés
per reclamar la seva titularitat,
n'hi havia d'altres que van fer
impossible seguir amb el procés,
ja que  existeix un contracte de
lloguer de fa molts anys, pel
qual l'Ajuntament reconeixia la
titularitat del Bisbat i en pagava
lloguer per poder utilitzar
l'edifici. 

Un cop descartada aquesta via,
es va convocar una reunió amb
el Bisbat per reclamar-ne
millores i acostar posicions per a
poder-li donar un ús públic. 

A la reunió, el Bisbat va oferir la
cessió d'ús a llarg termini de
l'edifici, amb temporalitat a
concretar depenent de la
inversió a realitzar per part de
l'Ajuntament i també va oferir la
opció de compra de l'edifici i,
amb els diners que rebria el
Bisbat, els retornaria a
Montesquiu per fer millores a la
parròquia (Cementiri i Església).

Després de les bones sinergies
obtingudes a la reunió,
l'Ajuntament ha sol�licitat a l'ACA
quins són els usos que
permetrien en aquest edifici, ja
que està en zona inundable.
Amb anterioritat havien
manifestat que no s'hi podria
dur a terme cap ús docent ni
assistencial a l'edifici.  

Un cop l'informe de l'ACA arribi
a mans municipals, s'estudiarà
quins són els usos possibles i
s'avançarà novament amb el
Bisbat per executar alguna de
les opcions plantejades. 

La reconstrucció de la passera
continua avançant pas a pas; més
lent del que tothom voldria, però
va superant totes les etapes
necessàries abans de la licitació.

El projecte està realitzat des de fa
mesos, presentat a l'Ajuntament, i
aprovat pels serveis tècnics
municipals. Actualment, només
manca firmar el conveni de
col�laboració entre l'Ajuntament i la
Diputació per poder iniciar el
procés de licitació de les obres; la
maqueta del conveni ja està a
l'Ajuntament, però des dels serveis
jurídics de la Diputació van
demanar un informe de
sostenibilitat ambiental al
Departament de Medi Ambient
com a últim pas abans de la firma.
 
Demanem paciència a la població
per l'execució de la passera. Sabem
que és una infraestructura clau i
molt necessària per veïns, veïnes i
persones que tenen un hort a
l'altre costat del riu. La burocràcia
és molt lenta, però el camí més
difícil ja està recorregut, ja que, en
alguns moments, la passera ha
perillat de construir-se; primer per
la negativa de la Diputació per
pagar-ne el projecte i la
construcció i, posteriorment, per la
negativa de l'ACA per poder-la
reconstruir.

Cada obstacle s'ha anat superant i
actualment el projecte està
realitzat i el finançament a punt
per executar íntegrament des de la
Diputació. Només demanem una
mica més de paciència i aviat
podrem gaudir de la nova passera
per molts anys més.  

PASSERA
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PRESENTACIÓ PLA ACOLLIDA
El mes de maig es va fer la
presentació del Pla d'acollida del
municipi, el qual s'ha estat
treballant des de l'Ajuntament
amb el suport de la Diputació de
Barcelona.

Després de la seva exposició, es
va fer una dinàmica entre les
persones assistents per saber la
seva opinió referent a les
accions que es podrien
implementar perquè les
persones que arriben a
Montesquiu, se sentin acollides. 

43è HOMENATGE A LA GENT GRAN

Actualment, s'està finalitzant la
nova guia d'acollida elaborada a
partir del treball que s'ha
realitzat durant aquest temps, i
compta amb tota la informació
municipal necessària per
conèixer el nostre municipi.

Moltes gràcies a tothom que va
participar en la presentació, per
les seves aportacions i per
treballar per un Montesquiu
acollidor.

El diumenge 10 de juliol, es va
celebrar el 43è homenatge a la
gent gran del nostre poble. 

La jornada va començar amb
una missa i un recital de trombó
amb Hudson Riboldi de la
Simfònica Clavé.

A continuació, 99 persones van
participar del dinar al
Restaurant Can Dachs de Les
Llosses.
 

Des de l'Ajuntament volem
donar les gràcies a totes les
persones que un any més han
fet possible aquesta diada tan
especial de retrobament i
germanor; al Patronat de la gent
Gran i a totes les persones que
van participar de la jornada.

CENTRE CÍVIC
L'espai del Centre Cívic, s'ha
convertit en l'eix principal de
dinamització d'activitats, cursos,
tallers i punt de trobada de la
població. 

Durant aquest temps, s'han
continuat duent a terme
activitats regulars per a tots els
públics dinamitzades per
persones voluntàries a més a
més de l'Espai Activa't dels
dimarts a la tarda, amb el taller
de memòria setmanal i altres
propostes que han anat sorgint
durant l'any com dues sessions
de Txikung, un taller d'autocura i
benestar personal i dues
sortides fora del poble: al
Monestir de Sant Pere de
Casserres i als Jardins
Marimurtra de Blanes.

A banda d'aquestes activitats, el
Centre Cívic ha acollit un taller
gratuït d'ús del telèfon mòbil i
un d'administració electrònica a
més a més de les diferents
activitats i trobades que s'han
organitzat des de la Comissió de
Feminisme i Igualtat, classes de
reforç escolar, classes de català a
nivell inicial i avançat, xerrada
d'LGTBI fòbia, xerrada d'energia i
activitats de Festa Major d'Estiu. 

Després de les vacances d'estiu,
està previst inaugurar el nou
espai de famílies i l'espai de
joves per esdevenir un punt de
trobada de totes les persones
del poble ampliant així la
programació i oferta que s'ha
anat oferint durant aquest últim
any des de la seva inauguració. 
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ACTIVITATS D'ESTIU A LA PISCINA

El dissabte 2 de juliol al matí, es va dur a terme un taller gratuït de
suport vital bàsic dinamitzat per l'empresa que gestiona els
socorristes de la piscina durant la temporada d'estiu. 

Al curs, es varen ensenyar tècniques de suport vital bàsic, es va
aprendre a utilitzar un desfibril�lador i es va parlar sobre quines
mesures són necessàries per evitar accidents.

Durant el mes de juliol, des de
l'Ajuntament es van proposar
classes de reforç escolar gratuïtes
pels infants del municipi que ho
desitgessin. 

Les classes es van fer en tres grups
diferenciats per cicles (inicial, mitjà i
superior) i varen ser dinamitzades
per la Sílvia Casellas, la persona
encarregada de dur a terme les
classes de català inicial i avançat
que es duen a terme al Centre cívic. 

Un estiu més, i com ja és habitual, a la piscina municipal es pot
gaudir de classes d'Aquagym obertes a tothom amb l'entrada de la
piscina, tots els diumenges de juliol i agost a les 11:30h dinamitzades
per la Marisol Jiménez. 

CLASSES DE
REFORÇ ESCOLAR

Durant el mes de juliol es va dur a terme un curset de natació
infantil al recinte de les piscines municipals. 

Una trentena d'infants van gaudir de l'aigua i les activitats
proposades pels monitors en els diferents grups per nivells i edats
que es van organitzar.

L'activitat va ser un èxit de participació i es va realitzar cada dimarts
i dijous amb monitors de l'empresa JustSport.

TALLER DE PRIMERS AUXILIS

CURSET DE NATACIÓ D'ESTIU

AQUAGYM

El Club Esportiu Montesquiu es va
proclamar campió del 39è
campionat de futbol sala del
Bisaura, derrotant per 4 gols a 3 al
"Bar el Centre" en una final molt
disputada i amb una gran emoció
de principi a fi.

Moltes gràcies a tots els
organitzadors del torneig i felicitats
al C.E. Montesquiu pel seu nou títol.

EL C.E.
MONTESQUIU
CAMPIÓ DE
FUTBOL SALA
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El 23 d'abril malgrat la pluja,
vàrem  viure la Diada de Sant
Jordi 2022 a Montesquiu. 

Per primera vegada es va fer
una Fira de Sant Jordi al
municipi, on els artistes locals,
van exposar i vendre les seves
obres amb una gran participació
d'exposicions. 

REVETLLA I FLAMA DEL CANIGÓ 
Montesquiu va rebre el 23 de
juny, la Flama del Canigó
portada des de Coll d'Ares en
una diada plena de tradició,
història i cultura. 

Els gegants van iniciar la seva
rebuda amb gralles i caixes,
seguits dels infants i joves del
poble que lluïen la senyera
marcant el camí de la comitiva
fins a la Font del Tells. 

MULLA'T PER 
L'ESCLEROSI
El diumenge 10  de juliol, a
Montesquiu ens vàrem mullar
per l'Esclerosi Múltiple. Després
de fer un salt a l'aigua conjunt,
es va dur a terme l'activitat
d'aquagym amb un gran
nombre de participants.

Es van recaptar un total de
955'30€; 700€ dels quals amb
entrades, 151€ amb productes
de marxandatge solidari i
104'30€ amb donatius per la
FEM (Fundació Esclerosi M.)

L'objectiu era recaptar diners
perquè des de la FEM puguin
fer un bon acompanyament de
les persones afectades per
l'esclerosi i destinar fons a la
recerca.

Després dels parlaments de
l'Equip de govern i els
representants del Tradicat,
Òmnium i companys de la
Catalunya Nord, es va encendre
el peveter i es va cantar l'himne
dels segadors. Els assistents a
l'acte, varen gaudir d'un concert
de música amb l'orquestra
Riverter i després es va fer
l'encesa de la Flama de
Montesquiu. 

La nit va finalitzar amb un gran
sopar popular amb petards i
coets al voltant de la foguera. 

Gràcies a totes les persones que
fan possible mantenir i reviure
les tradicions al nostre municipi i
a totes aquelles que van
participar de l'acte. 

SANT JORDI Per al públic infantil, hi va haver
al Centre Cívic un espai de
lectura coeducadora organitzada
per la Comissió de Feminisme i
Igualtat i també el conta-contes
il�lustrat 'Un dia a l'Índia' amb
Mònica López i Margarita
Jeanneret.

L'Afa de l'Escola el Rocal va
dinamitzar una xocolatada 

solidària per a la investigació, 
 diagnòstic i tractament del
càncer infantil. I els alumnes de
3r d'ESO l'Institut Bisaura, van
vendre llibres de segona mà i
roses per recaptar fons pel seu
viatge de final de curs. 

Moltes gràcies als artistes i
paradistes que malgrat la pluja
van fer poble durant la Diada.
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MONTESQUIU EN IMATGES

Sortida Espai Activa't al Monestir
de Sant Pere de Casserres.

L'hora del conte, "Tots els petons
del món", organitzat pel Bibliobús.

Els alumnes de l'Escola El Rocal a
l'InfoK de Tv3 parlant de la regla.

1a trobada de Dones en xarxa de
Montesquiu.

Presentació als alumnes del Rocal, la
història de la Flama del Canigó.

1a Trobada de la Tècnica de
Joventut amb els joves i famílies.

Sortida de l'Espai Activat als
jardins Marimurtra de Blanes.

Xerrada amb col�lectiu Argelaga
sobre les discriminacions Lgtbi-
fòbiques.

L'Ajuntament de Montesquiu
recollint el segell infoparticipa.

Entrega de diplomes del curs de
català inicial "Lletres per a tothom"

Festa final del curs de l'activitat
gratuïta municipal "Mou el Cos"
dinamitzada per Meritxell Roura.

Finalització del curs gratuït
municipal de Balls en línia impartit
per Margarita Jeanneret.



F E S T A  
M A J O R  
D ' E S T I U

Per segon any consecutiu,
Montesquiu va poder gaudir de
la Festa Major d'estiu; aquesta
vegada, sense restriccions i
farcida d'activitats d'allò més
engrescadores amb la voluntat
que tornés a ser un veritable
esclat de vida al carrer, de
retrobament i de somriures
desemmascarats. 

La festa, estava pensada com a
la millor oportunitat per
reivindicar el paper de la
cultura popular com a eix de
les festes majors i per unir-nos
com a poble culturalment
divers i inclusiu; el resultat no
va defraudar a ningú amb
concerts, folklore, cultura
popular catalana i actes amb
molta diversió oberts i
totalment gratuïts. 

Va ser una festa oberta a les
entitats i a les persones, on 
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novament es va oferir a totes
les associacions registrades al
municipi l'oportunitat de
participar activament de la
festa organitzant els actes que
desitgessin per promocionar la
seva associació i fer poble. Una
festa per conèixer més bé el
municipi, resseguint-lo a partir
d'activitats, espectacles i
propostes repartides per molts
racons i escenaris, alguns d'ells
nous per molta gent, amb
l'objectiu d'omplir Montesquiu
de talent i ganes de passar-ho
bé. 

No va caldre animar a la
ciutadania a sortir als carrers i
places, per recuperar l'esperit
festiu de Montesquiu en un cap
de setmana intens i ple de
propostes, ja que des d'abans
de l'inici de la festa major, tots
els actes amb reserva prèvia
s'havien omplert per celebrar,



Les xifres de 
la Festa major: 

3 dies de festa

24 Actes

4 activitats de cultura 

11 activitats infantils i familiars

7 entitats organitzadores
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gaudir i retrobar-nos totes
juntes. També es varen haver de
tancar les inscripcions, per falta
de taules i cadires, pel sopar
popular de dissabte amb 150
participants que varen
compartir una nit memorables
en el magnífic entorn de la Font
d'en Nando.  

Ràpel, Segways, caiacs, concerts,
havaneres, sardanes, inflables,
festa holi, correfoc, ballada de
gegants, espai de jocs i taller de
samarretes,  cinema a la fresca i
moltes d'altres, van ser les
activitats que van fer que veïns i
veïnes,  omplissin novament de
gent, de música, color i festa, els
carrers de Montesquiu d'una
manera que ja gairebé no
recordàvem.

La Festa major d'estiu, ha arribat
per quedar-se, amb dues
edicions podem dir que ja ens
l'hem fet nostra; amb ella fem
poble i compartim amb
familiars, veïns i amics, l'orgull
de sentir-nos una vegada més
montesquiuencs i
montesquiuenques.

Volem donar les gràcies a totes
les persones i entitats que fan
possible la Festa Major, a les
persones que treballen
intensament per oferir-vos
aquestes propostes i a la resta
de persones que la fan possible
amb la seva participació en els 

actes i les seves ganes de
gaudir-la al màxim. 

En el pla d'Actuació Municipal
aprovat pel nou govern, hi havia
el punt d'enfortir les
celebracions de diferents festes
populars, entre elles, la festa
major d'Estiu. És per això, que
aquest any en el pressupost
municipal hi havia previstos
15.000€ per la festa major
d'Estiu + 1980€ pel cinema a la
fresca i sardanes que enguany
es van decidir incloure dins del
mateix cap de setmana  de la
Festa major.

Finalment, les despeses de la
festa van ser menors al
pressupost aprovat i es van
poder estalviar entre 2000 i
3000€ que es podran destinar
per complementar La Festa
Major d'Hivern o altres diades i
festivitats populars fins a final
d'any.



'
INSCRIPCIONS OBERTES PER LA
CURSA CASTELL DE MONTESQUIU

Ajuntament de Montesquiu
www.montesquiu.cat

 
 

AGENDA
BIBLIOBÚS
Dimecres quinzenals alterns,
matins d'11.00h a 13.30h i tardes de
15:30h a 18.30h. (Horari ampliat)

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
L'últim dilluns de cada mes

DEIXALLERIA MÒBIL
Segon dilluns de cada mes de 9h
a 15h

DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA
11 Setembre
Inauguració Espai familiar i espai
de joves del Centre Cívic

ACTES SETMANA MOBILITAT
SOSTENIBLE
17 de setembre

CURSA CASTELL DE
MONTESQUIU
25 de Setembre

COMMEMORACIÓ REFERÈNDUM
1 D'OCTUBRE
1 d'Octubre

https://www.cursadelcastell.com/


