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FI ALS TALLS DE LLUM

El Departament d'Infraestructures
Viàries de la Diputació de
Barcelona, ha iniciat un estudi
d'alternatives per la construcció de
la passera, que hauria d'estar
finalitzat a finals d'aquest any i que
analitzarà tècnicament i
econòmicament les possibilitats de
construcció.

El mateix Departament però, va
comunicar que el pagament i
l'execució de l'obra no són de la
seva competència i s'haurà de
sol�licitar el finançament al
Departament d'Espais Naturals de
la Diputació.

Un cop comunicat aquest fet, es va
contactar amb el diputat adjunt
d'Espais Naturals, el qual va
informar que des del seu
Departament es comprometen a
què un cop estigui redactat l'estudi
d'alternatives,  contractaran un
projecte constructiu i assignaran
una partida pressupostària per les
obres.

Fa dos anys  el riu Ter  es va
emportar la passera i tot just ara es
comença a redactar el primer
document tècnic. 

Som plenament  conscients de les
molèsties que aquest fet provoca a
tots els veïns i veïnes, però no
podem crear falses expectatives, ja
que el termini d'execució  serà més
llarg del que tots desitgem.  

Les converses mantingudes amb la
Diputació, ens fan ser optimistes i
creiem que finalment es podrà
aconseguir finançament perquè la
nova passera sigui una realitat.

Els talls de llum a Montesquiu
per part de la companyia
elèctrica, han estat habituals al
municipi durant molts anys   en
cada tempesta o pluja forta; la
previsió és que   ja no es
repeteixin gràcies al  tancament
de l'anella elèctrica.

S'estan realitzant els treballs per
la construcció d'un nou tram de
línia elèctrica de mitja tensió a 25
kV per millorar el subministre als
gairebé 600 punts de servei de
Montesquiu.

L'actuació traça un tram de
150m de línia aèria i  subterrània,
que travessa la carretera C-17 per
enllaçar dues línies de mitja
tensió i tancar així l'anella
elèctrica.

l ' A j u n t a m e n t  I n f o r m a  p 2

Des del dilluns 9 de novembre, el
nou menjador de l'escola El Rocal
està en funcionament i tots els
alumnes de l'escola poden gaudir
d'aquest nou espai a dins l'edifici.

Les obres permeten que els
alumnes no s'hagin de desplaçar
fora del recinte escolar com en els
últims 6 anys, i alhora complir la
normativa de menjadors escolars
exigida per Sanitat.  

LA PASSERA

Aquestes obres han estat
subvencionades pel Departament
d'Ensenyament i l'Ajuntament ha
assumit el projecte i algunes
partides extres. 

En la mateixa actuació, també
s'han canviat els lavabos del pati,
s'han obert dues finestres a aules
que fins al moment no tenien
ventilació i alhora s'ha millorat la
calefacció escolar instal�lant més
radiadors en algunes aules.

Aquesta intervenció permetrà
donar servei a través d'una via
alternativa en cas de talls
elèctrics per causes d'incidència
o de treballs de manteniment,
sense  interrupció del submi-
nistre general.

Amb les obres, també millorarà
la seguretat al centre
transformador del Passeig de
Sora i s'hi afegiran elements
tecnològics per poder-lo
gestionar a distància i així
agilitzar la commutació de la
xarxa elèctrica en cas
d'incidència.

Les obres es realitzen a càrrec
d'Endesa i tenen un cost
aproximat de 35.000 €.

EL NOU MENJADOR ESCOLAR



pilones i jardineres per tal que
els cotxes no hi estacionin.

Tanmateix s'obrirà una nova
zona d'aparcament  a la
parcel�la del carrer Sant Boi
núm. 20, per compensar la falta
d'aparcament al nucli antic. 

El terreny ha estat cedit a
l'Ajuntament dins del Pla de
solars buits del municipi. En
aquest solar, fins ara abandonat,
es preveu que hi puguin
aparcar 16 cotxes.

Per tal d'aproximar
l'aparcament als comerços del
poble, es crearà una zona
d'aparca i compra amb temps
limitat i gratuït a la plaça de la
República. 

L'Ajuntament ha fet un nou pas
per fer front als problemes
causats per l'abandonament de
terrenys al municipi amb la
creació d'un Pla de solars buits.

El pla es desenvolupa amb una
nova ordenança de neteja i
tancament de solars, aprovada pel
ple municipal, el passat dia 6
d'octubre amb els vots a favor de
Som Montesquiu i Junts per
Montesquiu i amb l'abstenció
d'Esquerra Montesquiu. 

Seguint les directrius de
l'ordenança, es proposa als
propietaris un conveni de cessió,
que beneficiï les dues parts  i així
el municipi pugui disposar de
nous espais d'ús públic:
aparcaments i horts urbans.

Els propietaris dels solars
abandonats als quals no els
interessi la cessió, poden donar un
ús privat al seu solar o bé complir
amb la nova ordenança, pensada
per evitar l'abandonament dels
terrenys, millorar l'aspecte visual
del municipi i evitar problemes de
salubritat i de proliferació de
rosegadors i altres animals.

REGULACIÓ D'APARCAMENTS AL
CARRER SANT BOI
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PLA DE SOLARS 
BUITS

El carrer Sant Boi fa anys que
pateix una problemàtica amb els
cotxes que s'aparquen al llarg
del carrer i que no respecten el
senyal de prohibit estacionar-hi.

Aquest fet ha causat nombroses
queixes de veïns i veïnes, perquè
els cotxes obstaculitzen la porta
dels seus habitatges. També se'n
veuen afectades les persones, ja
que en tractar-se d'un carrer
amb plataforma única, aquestes
han d'envair la part central
destinada al trànsit de vehicles al
no poder caminar
tranquil�lament per la part
reservada als vianants.

En les properes setmanes, es
millorarà aquest problema, ja
que l'Ajuntament instal�larà 

MILLORES ALS EQUIPAMENTS
ESPORTIUS

Aquesta tardor s'ha aplanat el
camp de futbol, gràcies a la
brigada municipal juntament
amb el Club Esportiu
Montesquiu. També es va posar
un escalfador elèctric d'aigua
calenta sanitària de 300L perquè
no s'acabi l'aigua calenta mentre
es dutxin els diferents equips. 

En les pròximes setmanes, està
prevista també l'execució de la 
 reparació de les graderies del
camp i un segon aplanament
del camp de futbol, perquè els
nostres jugadors puguin
encarar la tornada de la
competició amb les millors
condicions.



Aquest any, malauradament tot i que no podrem
gaudir amb normalitat del goig de les festes
nadalenques, des de l'Ajuntament, volem donar un
xic d'alegria sortejant una GRAN PANERA valorada
en 800 € i quatre de més petites valorades en 200 €.

Per participar en el sorteig, només cal que per cada
compra que es faci en un comerç local, es demani la
butlleta de la panera, s'apunti el nom i el telèfon i es
dipositi a la bústia instal�lada en el mateix comerç. 

El 23 de desembre a les 12.00 h. es retransmetrà el
sorteig a través de Ràdio Montesquiu, en  el que
l'alumnat de l'Escola el Rocal, representants
municipals i comerciants treuran les butlletes
guanyadores.

"Si vols guanyar la panera, 
de productes del poble omple la nevera"
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El passat mes d'octubre es va publicar, en el taulell
d'anuncis, una oferta de treball temporal que
corresponia  a un contracte temporal de substitució,
d'una persona per la neteja d'edificis i instal�lacions
municipals. La jornada que s'oferia era completa, de
37,5 hores de dilluns a dissabte. 

L'oferta de feina es va fer efectiva el passat dilluns 26
d'octubre. Es van valorar els mèrits al�legats i el
nombre d'anys d'experiència de cada candidat/a.   

Des del passat 27 d'octubre i fins el 10 de novembre,
el consistori local va obrir un període de presentació
de sol�licituds per crear una borsa d'educador/a per a
la Llar d'infants Els Putxinel�lis (Podeu consultar els
resultats de la borsa a la pàgina web de
l'Ajuntament de Montesquiu.)

L'objectiu era crear una borsa de personal docent
qualificat amb la finalitat de cobrir substitucions al
centre educatiu al llarg dels quatre propers cursos.
Es van presentar 36 sol�licituds, dues de les quals van
quedar excloses per manca de la titulació requerida.

Els contractes que es puguin realitzar seran de
durada determinada per cobrir vacants i només es
formalitzaran contractacions en cas que sigui
necessari proveir el lloc de treball. Actualment, ja
s'ha formalitzat un contracte per substituir una
baixa d'embaràs. 

CONTRACTACIONS

OFERTA PLAÇA NETEJA

BORSA LLAR D'INFANTS

CAMPANYES DE COMERÇ

L'Ajuntament, per tal de promocionar el comerç
local, està preparant una campanya que consistirà
en butlletes "Rasca i guanya" de premi immediat. 

Es repartiran 1000 "rasques" a parts iguals a cada
comerç per cada una de les compres fins a finalitzar
existències i hi haurà un total de 40 premis. 

"Com més compraràs, més rascaràs" 

GRAN PANERA DE NADAL

CAMPANYA "RASCA I GUANYA"



El passat 25 de novembre, dia
internacional per a l'Eliminació
de la Violència envers les Dones,
des de l'Ajuntament, juntament
amb la Comissió de dones i la
tècnica de joventut, es van
organitzar diferents activitats per
reivindicar aquest dia. 

A l'inici de l'acte es va penjar  el
mural  a la façana de
l'Ajuntament amb fotografies,
dibuixos i frases per reivindicar
aquesta diada, donar suport a
totes les persones que estan
patint violència, la qual ha
augmentat durant aquesta etapa
de pandèmia, i sensibilitzar a la
població davant aquestes
situacions.

Es va fer una breu explicació del
tríptic informatiu sobre la
violència a joves i famílies, es va
fer la lectura del manifest i un
minut de silenci per les víctimes. 

Des d'aquí  volem agrair la vostra
participació i us convidem a
visitar la pàgina web de l'Institut
Català de la Dona, on trobareu
informació complementària.

Amb l'objectiu d'apropar
l'educació emocional, afectiva-
sexual als infants, joves,  famílies i
docents, i de prevenir la violència
de gènere, des de l'Ajuntament
amb el suport de la Diputació de
Barcelona i la col�laboració de la
Comissió de dones i la tècnica de
joventut, s'ha organitzat un cicle
de xerrades. 

L'objectiu és crear un espai
compartit, on poder parlar
d'aquests temes i rebre
l'acompanyament de l'Elena
Crespi, especialista i experta en
psicologia  i sexologia , en teràpia
familiar i de parella.

El format  de les xerrades és
obert i dinàmic, ja que a més de 

donar unes orientacions es
pretén que sigui participatiu i
que tothom tingui l'oportunitat
d'expressar el seu neguit,
plantejar dubtes, fer preguntes,
de manera que es puguin
compartir i debatre aspectes que
a vegades són difícils d'afrontar i
de parlar amb naturalitat.

Malauradament les xerrades-
tallers no poden ser presencials,
per tant cal que les persones
interessades facin la inscripció a
través del correu electrònic de
l'Ajuntament:  
 montesquiu@montesquiu.cat, i
se'ls enviarà l'enllaç per poder-se
connectar i gaudir d'aquesta
experiència interessant i
enriquidora.

25NCICLE XERRADES
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TROBADA D'IGUALTAT

La trobada d'igualtat
programada pel passat dia 9
d'octubre es va haver d'ajornar i
tot seguit es van aplicar mesures
restrictives a causa de l'augment
general del coronavirus. 

Esperem que ben aviat i quan
les circumstàncies de la COVID-
19 ens ho permetin es pugui fer.

La voluntat és obrir la regidoria a
totes les persones per garantir la

igualtat d'oportunitats. 
Es vol fer de forma presencial, de
manera que ningú se'n pugui
sentir exclòs, per poder parlar
obertament, crear xarxa i decidir
les polítiques d'igualtat al
municipi,  compartint propostes
i projectes dins dels diferents
àmbits: igualtat de gènere,
col�lectiu LGTBIQ+, diversitat
cultural, diversitat funcional,
acolliment i acompanyament a
les persones... 



S'AJORNA LA FESTA MAJOR

A Montesquiu l'1 d'octubre va ser
festa local, d'aquesta manera es
reflecteix la importància del que
va succeir fa tres anys. El poble va
exercir un dret fonamental i
democràtic el d'escollir el seu
camí, va votar i ho va fer a favor
d'una Catalunya independent i
Republicana. 

Per commemorar els fets es va
convidar a la Dolors Feliu
(Directora general de serveis
consultius i coordinació Jurídica
de la Generalitat), autora del llibre
"Octubre al Carrer".  El llibre mira
de nou aquells dies per analitzar
què va passar i tenir pistes per
saber on som ara.  
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1 D'OCTUBRE

Aquest acte va estar
acompanyat per una exposició
fotogràfica de l'Eugeni Bel. Les
imatges van estar preses en
diferents manifestacions i actes
reivindicatius  que es van anar
succeint en tot el país uns
mesos abans  i després de l'1
d'octubre. 

També hi havia una col�lecció
de fotografies fetes a
Montesquiu que mostraven
com el poble va viure amb
emoció el Referèndum d'auto-
determinació de Catalunya.

La celebració es va realitzar a la
plaça de la República.

Les regidories de cultura i festes,
davant la complicada situació
que  estem vivint a causa de la
pandèmia de la Covid-19 i en
compliment de les restriccions
prorrogades que limiten tant la
distància social com  l'aforament
de persones, ha pres la difícil
decisió d'ajornar  la festa  major.

Per aquest motiu s'ha decidit
traslladar-la al proper estiu, a
l'espera que l'actual situació
millori i es pugui desenvolupar 

un programa d'actes de festa
major adaptat a les
circumstàncies del moment i
permeti a tots els
montesquiuencs i montes-
quiuenques gaudir d'una festa
tan arrelada al nostre municipi.

Ara és moment de tenir cura de
nosaltres mateixos i dels qui ens
envolten per poder gaudir més
endavant tots plegats d'unes
festes ben lluïdes!

PURIFICADOR
D'AIRE PELS 
MÉS PETITS

La Llar d'infants Els Putxinel�lis
disposa d'un purificador d'aire
portàtil per garantir al màxim la
qualitat de l'aire interior, el
benestar dels infants  i
aconseguir fer front a la
propagació de la covid-19 a  les
aules, gràcies a la donació de
l'empresa SODECA.

MÀQUINES 
DESINFECTANTS

L'Ajuntament de Montesquiu
per garantir que tots els espais
municipals on es realitzen
activitats esportives o lúdiques,
es desinfectin adequadament
després de cada utilització, ha
comprat dues màquines amb
pistola atomitzadora de líquids
desinfectants; una pel pavelló
municipal i una altra per a les
dependències de la plaça de la
República.

Amb aquesta compra es vol
ajudar a prevenir la propagació
de la covid-19 entre els nostres
veïns i veïnes.
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EL TIÓ I L'ARRIBADA DELS REIS TROBADA JOVE

El passat dia 10 d’Octubre va
tenir lloc la segona trobada
del Consell de Joves de
Montesquiu. La participació
va ser notòria i el Consell ja
l’integren uns quants joves
més del municipi amb ganes
de participar, fer sentir la
seva veu, proposar millores i
detectar necessitats. 

La sessió anava destinada,
d’una banda a parlar i fer una
pluja d’idees sobre com
volen que sigui l’espai jove
que el govern vol impulsar
dins un projecte  on es
puguin crear sinergies entre
diferents generacions i, de
l’altra, a debatre entorn
diferents àmbits que els
afecten: educació, treball,
habitatge, oci etc. 

Cal destacar l’energia dels
participants, les propostes i
les necessitats que van sorgir
gràcies al diàleg i l'intercanvi
de subjectivitats. A tall
d'exemple, es va parlar de la
necessitat d’una aula
d’estudi, de la poca
informació i falta
d’assessorament que tenen
al voltant de recursos
existents respecte a
l'ocupació, l'habitatge    i      la
falta de planificació
d’activitats per joves, cursos o
tallers durant tot l’any.
Esperem poder tornar a fer
una propera trobada ben
aviat!
 
Judit Cardellach, Tècnica de
Joventut del Bisaura i Orís.

Ben aviat les festes de Nadal
arribaran i malgrat les limitacions
que actualment regeixen per ara
el nostre dia a dia,  l'esperit
nadalenc i la il�lusió d'aquestes
dates no han de quedar en segon
terme. 

En aquest sentit, es preveu que el
Tió arribi a Montesquiu i tot i que
no es podrà fer la tradicional
cagada de regals, de ben segur
que encomanarà l'alegria
d'aquests dies tan màgics.

D'altra banda, enguany
s'emplaçarà el Campament Reial

al poble, on els nens i nenes que
així ho vulguin podran dipositar la
carta amb tots els seus desitjos a
la bústia reial.

Ses Magestats els Reis d'Orient,
han comunicat a l'Ajuntament
que aquest any tornaran a
Montesquiu per repartir alegria a
totes les cases i us animen a
col�laborar en una de les nits més
esperades de l'any. Si esteu
interessats, poseu-vos en
contacte al núm 648.091.611
enviant un missatge de whatsaap.
Ses majestats els reis us estaran
molt agraïdes

IL�LUMINACIÓ NADALENCA

Aquest any Montesquiu continua
amb la renovació de la
il�luminació nadalenca iniciada
l'any passat. Davant dels temps
difícils que estem vivint, petits i
grans gaudirem de l'esperit
nadalenc i màgic d'aquests dies.

La renovació es financia amb els
diners  previstos en el pressupost
municipal 2020, que inicialment
estaven destinats a les activitats
de  Nadal i el Tió que no es
podran realitzar per la covid-19.

S'han estudiat diverses opcions
de compra i lloguer de llums i
s'ha optat per comprar diverses
tires i garlandes LED i llogar la
il�luminació   de   la   plaça   de   la 

República i així poder-la renovar
anualment.

Abans de comprar els llums, es va
fer un estudi del consum
d'aquests, per si era necessari
plantejar la compra de
temporitzadors per reduir la
despesa energètica.

Aquest any, totes les llums de
Nadal seran de tipus  LED per
reduir despesa energètica; hi
haurà 850m de tires LED de
2'64W, 17 garlandes  de 20'9w, i 60
garlandes de 0'145kw. 

La despesa total en il�luminació,
calculada durant tots els dies
encesos, serà de 269,3€.
 



MONTESQUIU EN IMATGES

Reparació de forats al paviment 
del Passatge Parramon

Taller de percussió a l'escola El
Rocal, subvencionat per la
Diputació  

Concentració contra la sentència 
al President Torra

Ampliació de la xarxa de 
clavegueram municipal 

Recollida de fulles als parcs i 
espais públics 

Mòdul prefabricat utilitzat com a
vestuaris a la residència

Regulació dels aparcaments a la 
zona de Càrniques Ausa

Canvis a la sala de plens per
garantir bona visibilitat al públic

Reparació dels bancs del parc 
de la pèrgola


