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Una nova etapa 
al bar de les piscines

La
recuperació

del Teatre
del Centre

Obrer, una
realitat 

S'ha sol·licitat la
declaració de l'edifici
com a Bé Cultural
d'Interès Local, i
actualment s'està
redactant el projecte
arquitectònic per
recuperar l'ús del
teatre.
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Millores a la font 
dels Tells
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Espai de famílies i joves al centre cívic⠀

Construcció Plaça de la República⠀

Obres voreres ⠀

Nous ordinadors sala d'informàtica

Ampliació vestuaris pavelló⠀

Millores font dels Tells⠀

Millores font d'en Nando⠀

Mobiliari urbà⠀
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PRESSUPOST 2022
El ple de l’Ajuntament de Montesquiu del 22 de
març, va aprovar el pressupost municipal per l’any
2022, amb els vots a favor de Som Montesquiu,
Junts per Montesquiu i l'abstenció d'Esquerra
Montesquiu.

 El pressupost, té un import d'1.286.328,21€ i és una
clara aposta per involucrar a la ciutadania en les
decisions de govern a través de la participació
ciutadana, mitjançant diferents consultes i
processos participatius, perquè els veïns i veïnes
decideixin en què invertir un total de 88.550€.

D'aquest import, 73.550€ es decidiran a través
d'una consulta ciutadana per votar quines
inversions de les incloses en el Pla d'Actuació
Municipal són les més importants per realitzar 

aquest any i 15.000€ més per iniciar els
pressupostos participatius a Montesquiu, on seran
els mateixos veïns i veïnes que proposaran i llavors
decidiran on invertir aquest import.⠀

LES INVERSIONS MÉS DESTACADES DEL PRESSUPOST 2022

4.000€

PRESSUPOST 2022
1.286.328,21€
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DESPESES

Despeses 
personal

466.864,03€
 

Transferències
corrents 

73.420,83€
 

Reparacions i
conservació
149.314,94€

Inversions reals
252.256,64€

 

Festes, activitats i
altres despeses

70.022,80€
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PRESSUPOST 2022
1.286.328,21€

INGRESSOS

Ingressos
patrimonials
8.248,00€

 

Transferències 
de capital

168.636,07€
 

Taxes i altres
ingressos
287.238,02€
 

Transferències
corrents 

444.512,48€
 

Impostos indirectes
13.900,34€

 

Impostos directes
(IBI, IAE, IVTM,

IIVTNU)
263.793,30€

 

1.
28

6.
32

8,
21

€

Passius financers
100.000€

 

Treballs realitzats per
altres empreses

130.089,84€
 

Despeses
 financeres 
22.645,17€

 

Subministraments i
assegurances
121.713,96€

 

Focus LED al camp de futbol⠀ 2.500€
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SUBVENCIONS ASSOCIACIONS
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Aprovació pressupost 2022 i bases d'execució i
plantilles de personal

ERC-AM de Montesquiu 

VOTACIONS 
PLENS MUNICIPALS

PLE EXTRAORDINARI 15 DE MARÇ

PLE ORDINARI 5 ABRIL

Modificació ordenança plusvàlua municipal 

Projecte remodelació Plaça de la República

Contractació obres plaça de la República

Drets i deures retributius 2022

Aprovació pla local de joventut 21-24

Pròrroga pla igualtat de gènere

Pròrroga pla comarcal igualtat per raó d'orientació
sexual i identitat de gènere 

 

PLE EXTRAORDINARI 1 DE FEBRER

A FAVOR A FAVOR ABSTENCIÓ 

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 

A FAVOR A FAVOR A FAVOR 

Prestació servei de recollida selectiva i deixalleria 

Conveni encomana servei tècnic de Medi Ambient

Moció contra l'exclusió financera

Representació de l'Ajuntament a la Mancomunitat del
Bisaura i Alt Lluçanès

A FAVOR A FAVOR 

Club Patí Montesquiu

Club Esportiu Montesquiu 

AFA el Rocal

AFA els Putxinel�lis

Colla Gegantera

Ràdio Club Bisaura

Patronat gent gran

Associació de Músics de Montesquiu

TOTAL SUBVENCIONS 2022    
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11.600 €  
2018

 

7.642€
 

9.538€
 

10.187€
 

10.687€
 

Gràfic de l'evolució de les subvencions els últims 5 anys: 

Detall subvencions any 2022: 
11.600€

 

2019
 

2020
 

2021
 

2022
 

Seguint amb la política de promoció del teixit associatiu del municipi com a motor del poble i base de creació
d'activitats, la dotació pressupostària per a les associacions inscrites al registre municipal d'entitats continua
augmentant,  seguint així la tendència a l'alça dels darrers anys.
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Dades de
participació 

Propostes presentades

64
Propostes finalistes

36
Propostes no vàlides

10
Propostes  repetides

18

A Montesquiu s'ha estrenat la 1a
edició dels Pressupostos
Participatius. Un mecanisme de
participació directa on els veïns i
veïnes han pogut proposar les
seves idees per invertir els
15.000€ previstos, i posteriorment
poder-les votar per escollir la
guanyadora.

El procés  consta de 4 fases. La 1a
fase va finalitzar amb un gran èxit
de participació, recollint un total
de 64 propostes. La 2a, consistia
en la validació de propostes per
tal de comprovar que les
actuacions presentades
complissin amb els requisits
establerts a les bases per poder
passar a la 3a fase.

A partir del 8 d'abril, es va iniciar
la 3a fase de votació popular amb
36 propostes finalistes entre les
quals la ciutadania pot escollir la
que prefereix que es dugui a
terme aquest mateix any 2022.

Poden votar totes les persones
empadronades a Montesquiu

majors de 16 anys, i cada una
d'elles pot escollir fins a un
màxim de 3 propostes.

La votació es pot fer a través de
l'app de l'Ajuntament  o amb vot
presencial a les oficines
municipals o als punts de votació
que tindran lloc els dimarts 12 i 19
d'abril al mercat municipal i el
dissabte 23 d'abril coincidint amb
els actes de Sant Jordi.  

Finalitzada la votació i fet el
recompte es faran públics els
resultats i s'iniciarà la fase 4 que
consistirà en l'execució de la
proposta o propostes més
votades fins a esgotar el
pressupost previst, essent
responsabilitat directa de l'equip
de govern de l'Ajuntament.

 
 

Presentació 

de propostes
Validació 

propostes
recollides

Votació
propostes
finalistes

Fase 4
Execució i
seguiment

FASE
REALITZADA

FASE
REALITZADA

FASE
EN PROCÉS

15.000€ 

PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS

1A EDICIÓ 

ANY 2022 

Participa-hi!

El futur de Montesquiu 

el decidim entre tots i totes



Els centres escolars del
municipi, estan preparant el
procés d'admissió de nous
alumnes pel curs vinent. 

A l'escola El Rocal, el període de
preinscripció va tenir lloc al mes
de març i es van registrar 12
preinscripcions, sumades a les 6
noves admissions que hi ha
hagut durant el curs vigent. 

La Llar d'infants municipal Els
Putxinel�lis, iniciarà el procés
durant el mes de maig. Per
accedir-hi, els infants hauran de
tenir mínim 6 mesos en el
moment de començar. Si al
centre hi ha vacants al llarg del
curs, hi podrà haver noves
incorporacions.
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Durant el mes de març i fins al 5
d'abril, es va obrir el procés de
licitació per a la concessió del bar
de les piscines municipals,
mitjançant procediment obert, en
el que tota persona interessada
podia presentar una oferta.

Els resultats i puntuacions es
poden consultar a la pàgina web
de l'Ajuntament de Montesquiu.

La proposta guanyadora ha estat
la presentada per "Serveis i
produccions artístiques del
Ripollès". La concessió durarà 2
anys, amb una possibilitat de 2
pròrrogues de 2 anys cadascuna.

CURS 22-23 COMENÇA UNA NOVA ETAPA  
AL BAR DE LES PISCINES 

El projecte guanyador proposa un
servei de bar i restaurant sota el
nom "El Xiringuitu, plats i música"
amb un servei d'esmorzars, dinars
amb menu diari, sopars amb
tapes calentes i fredes, carta
d'entrepans, nits de pintxos,
còctels i opcions veganes i
vegetarianes amb productes
locals i de proximitat.

Es proposen també un ampli
ventall d'activitats, amb
espectacles infantils, presentació
de llibres, vermuts  musicals,
concerts, punt d'informació
turística, petita biblioteca d'estiu i
servei de wifi obert pels usuaris de
la piscina i clients del bar, etc.

AJUDA HUMANITÀRIA A UCRAÏNA 
Des de l'inici del conflicte, des de
Montesquiu s'han iniciat activitats
solidàries pel poble ucrainès. 

El dia 1 de març es va fer una
concentració solidària amb un
clam per la pau i missatges de 'No
a la guerra'. Després de llegir la
declaració del municipalisme
català i fer un minut de silenci, es
va sentir la cançó d'Imagine de
John Lennon i també es va
proposar als assistents col�laborar
organitzant recaptes de material.

Durant dues setmanes, moltes
persones varen proporcionar
material i aliments per l'ajuda. Un
grup de persones voluntàries es
varen  encarregar de la recollida
del material al Centre Cívic.

Amb el recapte de Montesquiu,
juntament amb el dels pobles
veïns, es varen organitzar diferents
viatges carregats de palets cap a
Polònia, gràcies als empresaris,
camioners, persones d'Ucraïna
que viuen a la comarca i els
Ajuntaments que s'han coordinat i
organitzar l'ajuda.

Al mes d'abril es continua
recaptant material. Els punts de
recollida són els comerços del
poble, l'escola i el Centre Cívic on
es classifica i es preparen les
caixes del material per enviar. Es
preveu seguir aquesta iniciativa
mentre duri el conflicte.

Gràcies a tothom per la
col�laboració!



l ' A j u n t a m e n t  I n f o r m a  p 6

UN BÉ CULTURAL 
D'INTERÈS LOCAL
Des de l'Ajuntament, s'ha
sol�licitat al Consell Comarcal, la
tramitació de l'edifici del Centre
Obrer, situat a la Plaça de la
República,  com a Bé Cultural
d'Interès Local BCIL.

La tramitació permetrà catalogar
l'edifici com el primer BCIL de
Montesquiu i es podran sol�licitar
noves subvencions per poder-lo
conservar i recuperar-ne l'ús i la
funció que tenia en els seus inicis.

MONTESQUIU 
RECUPERARÀ 
EL TEATRE 
DEL CENTRE 
OBRER 

QUÈ ÉS EL CENTRE?
El "Centre" és un edifici de
principis del segle XX en bon
estat estructural i d'un gran valor
cultural i històric local.

A principis del s.XX, fruit de la
transformació que va portar a la
classe obrera a millorar les seves
condicions de vida, trencant la
concepció individualista del
liberalisme burgès i apostant per
una idea més de col�lectivitat, a
molts pobles, viles i ciutats del
país, els obrers van crear Ateneus
Obrers on poder fer pintura,
música, escultura i tenir accés a
la literatura, al coneixement de
les ciències, a la discussió, a
l'intercanvi d'idees.., ja que fins
aquell moment, només eren les
classes  socials benestants o la
burgesia les que en gaudien.

Des dels seus inicis havia estat
destinat a usos culturals, essent
el centre neuràlgic del municipi i
el lloc principal de dinamització
cultural entre les classes obreres
juntament amb la Cooperativa
l'Amistat. Tenia  una sala de
teatre a la planta baixa on s'hi
representaven obres de teatre,
pastorets, sainets i també s'hi feia
cinema. A la primera planta hi
havia  el bar cafeteria i el lloc
d'esbarjo.

Actualment, continua essent un
dels edificis més emblemàtics del
municipi, tot i que l'any 2001 es
va transformar en magatzem
municipal i es va destruir la zona
interior del teatre, el "galliner" i
les pintures de la façana que eren
considerades una obra d'art tant
pels habitants de Montesquiu
com pels visitants que gaudien
del nostre entorn. Aquest canvi
d'ús no va ser ben acceptat per
una bona part de la població, la
qual es va concentrar davant de
l'edifici per evitar-ne la seva
destrucció.

La proposta de recuperar el
centre obrer, és un mandat
directe de la població de
Montesquiu, ja que els dos
partits del govern actual, Som
Montesquiu i Junts per
Montesquiu, portaven aquesta
obra en els seus programes
electorals com a gran actuació
de la legislatura i varen obtenir
el 63% dels vots.  
  
La recuperació del Centre com
a teatre té dos vessants, la
primera és la de recuperar la
memòria històrica del municipi
i fer honor a les classes obreres
que durant tant de temps van
marcar el desenvolupament
del nostre municipi. La segona
és la de crear una sala on poder
potenciar la cultura en totes les
seves expressions, teatre,
dansa, música, cinema i
qualsevol altra expressió que
pugui apropar una mica més la
cultura a la nostra població.
Actualment, la sala d'actes no
facilita ni potencia aquest tipus
de representacions culturals i
és necessari buscar noves
instal�lacions per poder
desenvolupar-les amb
condicions òptimes. 

PER QUÈ LA SEVA
RECUPERACIÓ?
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Actualment, s'està acabant la
redacció del projecte del teatre, i
es presentarà  properament al
ple municipal. 

El projecte preveu la realització
d'un espai teatral a peu pla, per
poder-hi muntar un escenari si és
necessari, però a la vegada poder
disposar d'un espai més
polivalent, més ampli i adaptat a
persones amb diversitat
funcional. Aquest tipus d'espais
també permeten realitzar un nou
tipus de representacions
familiars i de petit format sense
necessitat d'escenari.

Les places del públic estaran
col�locades en part en  grades
inclinades i una altra part a nivell
de la sala. Tindrà una capacitat
per a 130 persones. 

COM SERÀ 
EL PROJECTE? L'edifici actualment està ocupat

pel magatzem de la brigada
municipal, el qual amb el temps
ha quedat petit, fent que sigui
necessari buscar noves
ubicacions per poder treballar-hi
amb més seguretat, comoditat i
eficàcia.

El fet de no tenir prou espai en
aquest edifici, comporta a la
vegada, haver de repartir per
altres solars i edificis la
maquinària i el material.

Actualment, des de l'Ajuntament
s'està valorant quina és la millor
opció econòmica per ubicar el
nou magatzem de la brigada, ja
que no hi ha cap altre edifici
municipal prou gran per poder-lo
encabir.  Es busca que sigui molt
més gran que l'actual per poder-
hi guardar tota la maquinària i
poder disposar d'una zona de
treball més àmplia que l'actual.

Les opcions sobre la taula són
diverses, des de l'opció de
construir un magatzem en un
solar municipal, passant pel
lloguer d'una construcció
existent, o bé la compra o
permuta d'una nau existent. Un
cop es valorin totes les opcions,
s'explicaran les conclusions i
l'opció escollida.

EL MAGATZEM 
DE LA BRIGADA

COM ES FINANÇARAN LES OBRES?
El cost del projecte encara no està definit al 100%, perquè està en
la seva fase final de redacció, però ja s'han aconseguit diferents
subvencions per poder-ho dur a terme i s'està treballant per
aconseguir-ne de noves. 

Hi ha atorgada una subvenció de Cultura de la Diputació per valor
de 42.408,21€, una altra del programa sectorial d'actuacions per
l'emergència climàtica per valor de 13.848.43€. També existeix
l'import adjudicat del Programa General d'Inversions per valor de
198.152,77€ el qual es sol�licitarà per aquest projecte.  S'ha rebut
també una altra subvenció de la Diputació per incloure un estudi
acústic i  escenotècnic professional dins del projecte arquitectònic
i una altra subvenció per la realització d'un projecte fotovoltaic per
instal�lar a la  teulada del centre. 

Paral�lelament, també s'està preparant la documentació per
sol�licitar la subvenció del  "Programa sectorial de rehabilitació i
millora d'edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb
valors patrimonials", amb la qual es preveu poder acabar de
finançar la totalitat del cost del projecte. 

Gràcies a l'estudi escenotècnic
subvencionat per la Diputació, 
 s'ha calculat l'acústica de la sala i
s'hi preveu un revestiment de
llistons de fusta a les parets
especialment dissenyats per
aquest fi. El revestiment del
paviment tant de la sala com de
l'escenari serà també de fusta per
permetre una major calidesa a la
sala. El teatre també constarà de
zona tècnica, lavabos adaptats i
un vestuari per a les persones
artistes. De l'edifici inicial,
actualment només es conserva
l'arc estructural, el qual també es
manté en el projecte.

Quant a instal�lacions, s'ha
projectat un sistema de plaques
fotovoltaiques  a la coberta que
quan el teatre no s'utilitzi, servirà
electricitat a l'Ajuntament. 
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El 3 d'abril va finalitzar el termini
per presentar les ofertes de
licitació del projecte de la plaça
de la república i els seus
accessos.  

L'adjudicació del contracte es va
realitzar mitjançant procediment
obert simplificat utilitzant el
criteri d'adjudicació de la millor
relació qualitat-preu i altres
criteris avaluables, de
conformitat amb el que
s'estableix a la convocatòria.

Després de les valoracions de la
mesa de contractació, l'empresa
adjudicatària de les obres ha
estat Construccions Icart SL  

LES OBRES DE LA PLAÇA
JA ESTAN LICITADES

El 28 de febrer va començar una
nova fase de millora de les
voreres del municipi. Les obres
s'han realitzat a la vorera de la
carretera de Ribes des de la
cruïlla amb el carrer Vint-i-cinc
d'agost fins al passatge
Montserrat i permetran millorar
l'accessibilitat de la zona.

MILLORES A 
L'ESPAI PÚBLIC
Seguint les propostes
guanyadores de la consulta
popular, s'estan duent a terme les
obres d'adequació de la zona de
la deixalleria per construir-hi un
nou parc i s'estan acabant les
tasques de remodelació del nou
passeig del Ter. 

Al parc, s'han construït  turons i
s'han plantat 25 arbres amb
l'objectiu de crear diferents zones
d'ombra, amb la previsió de
realitzar més plantacions a la
tardor.

Durant les properes setmanes,
s'hi instal�larà el reg automàtic, es
sembrarà la gespa i s'hi muntaran
els jocs infantils i el mobiliari urbà.

Al passeig del Ter, s'han col�locat
diferents bancs per gaudir de
noves zones de descans i diverses
papereres. A la resta del poble
també s'han instal�lat nous bancs
per remodelar els que estaven en
mal estat a la zona del parc
proper a la pèrgola i de la
residència i, durant els pròxims
mesos, es preveu seguir amb la
col�locació de bancs i taules a les
zones verdes del municipi.

L'empresa adjudicatària ha
millorat la proposta econòmica
passant a 172.848,50€ (IVAinclòs),
ha reduït el termini d'execució,
augmentat l'ampliació del
termini de garantia i ha entrat
dins del contracte les millores
d'arbrat i bancs proposades en el
projecte. 

L'inici d'execució de les obres es
durà a terme dins dels cinc dies
hàbils des de la formalització del
contracte i serà de tres mesos.

Abans de l'inici de les mateixes
s'informarà els veïns i veïnes de
les fases de l'obra i les
interrupcions del trànsit rodat.

UNA NOVA FASE DE LES
VORERES ACABADA

Aquestes han connectat les
voreres de la carretera de Ribes
amb el carrer 25 d'agost, tal
com es va fer també amb el
Carrer Martí Masdeu. 

Les obres han tingut un cost de
10.806,91 + IVA
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Les escales del pont del Castell ja
estan obertes i disponibles per ser
utilitzades. També han finalitzat
les obres d'arranjament de la
vorera que quedava pendent del
camí ral. Amb aquestes
actuacions, queden per
finalitzades les obres i actuacions
del Projecte del pont.

ESCALES

PILONES
A la zona de davant de l'església
s'han col�locat pilones per
garantir el pas a l'edifici durant
les cerimònies i alhora permetre
la mobilitat.

L'actuació s'ha realitzat per evitar
que hi hagi vehicles aparcats de
manera recurrent a la zona groga
assenyalada amb prohibició
d'aparcar, tapant l'entrada al
garatge existent i a l'església.

Les pilones són mòbils per
permetre l'entrada al garatge i
l'estacionament dels serveis
funeraris.

NOU MOBILIARI FONT D'EN NANDO

 

Des de l'Ajuntament s'ha fet la
compra de 7 taules de pícnic, 4
de les quals s'han col�locat a la
zona de pícnic de la font d'en
Nando per poder gaudir de
l'espai amb més comoditat. 

Les tres restants es col�locaran
entre el passeig del Ter i el parc
de la deixalleria. 

També s'han arreglat les taules
de pedra en mal estat i els bancs
on faltaven llistons de fusta. 

Des d'aquí insistim en la
importància de tenir cura del
mobiliari públic i de l'espai per tal
de poder gaudir de la zona
privilegiada que tenim al poble. 

Durant el mes d'abril, s'han
iniciat les obres de millora  de
l'espai de la font dels Tells.

Amb l'actuació es millorarà un
dels espais històrics més
emblemàtics del municipi,
oferint una nova zona
enjardinada amb reg automàtic,
nous bancs de descans i la
renovació de la part de vorera
més malmesa.

La caseta de la font també es
millorarà, tapant els forats,
pintant-la i reobrint la font
d'aigua pel gaudi de tothom.

Les obres les està realitzant la
brigada municipal i es preveu
que durin diverses setmanes. 

FONT DELS TELLS



El diumenge dia 6 de febrer, va
tenir lloc l'onzena edició de la
festa de l'Olla Comuna de
Montesquiu, on el grup de l'olla,
va elaborar mil racions
d'escudella per compartir amb
tot el poble. 

Des del mes d'abril, els
divendres i els diumenges
s'obrirà el camp de futbol per a
la pràctica d'esport lliure i la
promoció de l'activitat física
com a eina de salut i gaudi de
petits i grans.

Els horaris són: divendres de 15h
a 19h i diumenges d'11h a 19h.
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OLLA COMUNA 

FETS DE 1714

El diumenge 20 de març, es va
dur a terme la commemoració
dels Fets de Montesquiu de
1714.

Els actes varen començar a les
10 del matí amb un esmorzar
popular i una ballada de
gegants amb la Colla
gegantera de Montesquiu. A
continuació, es va realitzar un
taller infantil d'estendards i

paral�lelament, una xerrada i
una exposició del memorial
1714, a càrrec de Jordi Miravet,
president del memorial. 

També hi va haver una actuació
dels bastoners de Sant
Bartomeu i un vermut musical
amb 'Besora acústic band' amb
el repertori de llegendes del
Bisaura. 

També hi va haver un mercat
amb productes d'alimentació i
artesania i jocs de carrer del
taller Re-crea organitzat pel
Consorci Ges Bisaura.

CARNAVAL 

El diumenge 27 de febrer es va
celebrar la gran festa del
Carnaval.  
Enguany la rua de disfresses va
començar a Montesquiu,
acompanyada de la xaranga
Maracuyà i va arribar fins a la
plaça Bisaura  de Sant Quirze, 

des d'on va continuar fins al
pavelló on la festa va seguir
amb la Disco Baby i un berenar
pels assistents. 

Petits i grans van gaudir
d'aquesta activitat organitzada
entre les dues poblacions. 

OBERTURA CAMP

ACTIVA'T
El dimarts 5 d'abril, hi va haver
una jornada d'intercanvi
d'espais Activa't a Montesquiu.

Al matí, l'espai Activa't de Sant
Hipòlit de Voltregà es va
desplaçar fins al nostre poble i
després de la rebuda i els
parlaments, es va fer un petit
esmorzar i una mostra
d’activitats.

Seguidament, es va fer una
visita guiada pel centre de
Montesquiu i a continuació, 
 una visita guiada al Castell. Al
migdia, els participants  varen
compartir un dinar a Sora, al
restaurant Can Coromines. A
l'hora del comiat es va fer
entrega d’obsequis elaborats
des del grup de manualitats, al
taller del dia 2 de març. 
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DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
Per tal de commemorar el Dia
Internacional de les Dones, des
de l'Ajuntament es varen
organitzar diferents actes i
activitats entorn el 8 de març. 

El diumenge dia  6, es va
inaugurar la 2a edició de
l'exposició fotogràfica "Història
amb veu de dona" amb 40
dones protagonistes de la nostra
història i es va poder visitar
durant la 2a setmana de març. 

El projecte es va plasmar en uns
plafons expositors amb
fotografies acompanyades dels
testimonis de dones del poble
que relaten vivències
significatives de la seva vida per
així visibilitzar i reconèixer el
paper dona en altres èpoques.

També s'ha editat un llibret amb
les 20 protagonistes d'aquest
any que podeu recollir a
l'Ajuntament.  

La jornada va estar amenitzada
pel grup de dones cantaires del
centre cívic i va acabar amb un
aperitiu per a totes les persones
assistents.

 

 

El dilluns 7, es va inaugurar
l'exposició d'il�lustracions 'Pintem
la mirada violeta' de Marta
Bellvehí i es va poder visitar fins
al 18 de març al Centre Cívic;
també va fer la presentació de la
seva primera novel�la Bruna
Brown i se'n varen sortejar dos
exemplars entre les persones
assistents. 

El dia 8, es va fer una acció a
través de les xarxes socials per tal
de donar visibilitat  a diferents
situacions i comentaris
quotidians que reprodueixen
estereotips, rols socials i
jerarquies que coarten la nostra
llibertat per avançar com a
societat cap a una normalitat
feminista, responsable, justa,
igualitària, i sense estereotips,
violències, ni pressió estètica i
antiracista. A la tarda, es va fer la
lectura del manifest del 8M i va
engegar la Comissió d'Igualtat i
Feminisme de Montesquiu amb
molt bona acollida entre les
persones participants. També es
va dur a terme una mostra de
balls en línia a càrrec del grup de
ball de Montesquiu 'Dona i
dansa, harmonia en moviment'. 

COMISSIÓ 
FEMINISME I 
IGUALTAT
Amb la creació de la Comissió
d'Igualtat i Feminisme de
Montesquiu, s'han començat a fer
trobades entre les persones que
en formen part per organitzar
diferents actes durant l'any. 

Pel dijous 21 d'abril a la tarda, s'ha
programat una primera activitat
oberta per a totes les dones del
municipi en un espai de trobada.  

En els últims dies, diferents veïns
i veïnes de Montesquiu han
alertat que han trobat marcadors
de paper a la porta d'alguns
domicilis. Aquests, poden ser
marques que posen els
delinqüents per esbrinar si un
habitatge és buit des de fa dies,
ja que col�loquen peces de plàstic
o paper entre el marc i la porta.

En cas de localitzar un marcador
a la porta de casa, s’ha de trucar
al 112, treure el marcador i revisar
a les escales i portes dels veïns i
treure tots els marcadors; i estar
alerta per si es detecten
persones alienes al veïnatge  i
trucar immediatament al 112.

MARCADORS

https://www.facebook.com/hashtag/normalitatfeminista?__eep__=6&__cft__[0]=AZXxt9ZDN3Y3c89gA9tP_mdgnRSYVzKB57isM95e6dF-8NJfVF9zn5QtypBGWjgukmAZ5PlBXXksK1ij6cj1G4ILSubeV16wdVQPt_PLJniTDE7rwcNP2dk1NGtjSMC6-bOUxNbk4zbWMviZ4HQVnBpq&__tn__=*NK-R
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AJUDA BEQUES
El departament d'Educació ha
obert el període de presentació
de sol�licituds de beques per a
ensenyaments postobligatoris
no universitaris pel curs
acadèmic 2022-2023. El termini
finalitzarà el 12 de maig de 2022. 

AJUDA LLOGUER
L'Agència de l’Habitatge de
Catalunya ha obert el termini
perquè les persones a partir de
65 anys presentin les sol�licituds
de subvencions per al
pagament del lloguer. El tràmit
es realitza a la Seu electrònica
del Consell Comarcal.

El Consorci d'Osona de Serveis
Social ha obert la "Convocatòria
d'ajuts de subministraments
energètics 2022". 

Des de l'Ajuntament s'ha
organitzat una sessió
d'informació grupal el dijous 7
d'abril a les 11h del matí al Centre
Cívic per tal de rebre informació i
tramitar l'ajut. 

Les sol�licituds es poden
presentar a l'Ajuntament o a
través d'internet al web
https://ajuts.osonaacciosocial.cat/
o al Consorci d'Osona de Serveis
Socials de Vic, fins al 20 d'abril.
 

AJUDA SUBMINISTRES
AJUDES ECONÒMIQUES

A la Residència Els Tells durant
els últims mesos, s'ha fet una
renovació de part del mobiliari
per tal de millorar l'equipament
i la qualitat de vida dels seus
usuaris. 

S'ha substituït el material en
més mal estat, amb l'adquisició
de noves butaques, cadires i
neveres.

Per millorar també l'aspecte
visual de l'edifici, es van pintar
les instal�lacions.
 
La inversió aproximada ha estat
de 15.000€.

RESIDÈNCIA

AGENDA
BIBLIOBÚS
Dimecres quinzenals alterns, matins
d'11.30h a 13.30h i tardes de 16h a
18.30h.

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS
L'últim dilluns de cada mes

DEIXALLERIA MÒBIL
Segon dilluns de cada mes

DIA MUNDIAL MEDI AMBIENT
22 d'abril

SANT JORDI
23 d'abril

JORNADA DE NETEJA DE L'ENTORN
LET'S CLEAN UP
8 de maig

DIA MUNDIAL DEL RECICLATGE
17 de maig

https://www.facebook.com/hashtag/beques?__eep__=6&__cft__[0]=AZWkyURC32bts_dxGkgjdNrQar7bLIagyHrCoZdur97VFLZgLDiq6flEN2rpB6qj2SeAzDIPzb-pdORDv16ZuHTHkioZiUqykPZakpeRFbBmshWPEns0Jy-6fZaM0e22GPC1oinSLKd_XJtoLzXCBsLB&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fajuts.osonaacciosocial.cat%2F%3Ffbclid%3DIwAR2WQKbXifpt_oTtUadeExUV5eTi17y_46uRWbyApbWejuVKbTooiC3UtMo&h=AT0KzYoWl2OypfutHz7Oi0UC5DTsrE5e1fiUkoS67z3jTYgLqIRshC8u5gr3nYC9bRXeoAHVvv1VL98ffvfvN10e0Med65BTsR65xxlsFNwGgKiFyCK-LJJZ8vbY_kZ2SCrKgd6NwRExLi90fg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mTOVcOaoYcD9xVm8PPgj0wqGUcgmQb2oQ_6mGcMoKR92VneUB9Qji_j_e4MjDibJc8NGePoEzJRyxQzqgaX4SuVBHSOcYjskee4VQYCwQxDGTXHaj6OTlW5pzdrYXhPxb8rigYJo0Kf-x-Itnyp43ZBD8btkw9IXRAsjypwMQtg

