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PRESSUPOST 2023
El ple de l’Ajuntament de Montesquiu del 9 de
febrer, va aprovar el pressupost municipal per l’any
2023, amb els vots a favor de Som Montesquiu,
Junts per Montesquiu i els vots en contra
d'Esquerra Montesquiu.

 El pressupost, té un import d'1.503.162,36 €, la xifra
més alta aprovada a Montesquiu en el pressupost
municipal i que suposa un augment del 16,8%
respecte al de l'any anterior.

El capítol d'inversions augmenta un 116% respecte
a l'any anterior, gràcies a les nombroses
subvencions rebudes durant els últims mesos i
que seran efectives al llarg d'aquest any 2023.

En destaca també l'aposta per la participació
ciutadana amb la segona edició dels pressupostos  

DESPESES 2023
1.503.162,36€

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST ANY A ANY
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INGRESSOS 2023
1.503.162,36€

Transferències 
de capital

431.127,09€
 

Ingressos
patrimonials
8.448,00€

 

Transferències
corrents 

468.383,58€
 

Impostos directes
(IBI, IAE, IVTM,

IIVTNU)
275.590,43€
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€

Treballs realitzats per
altres empreses

115.421,76€
 

Despeses
 financeres 

12.200€
 

Subministraments i
assegurances
130.138,69€
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Reparacions i
conservació
92.043,14€

EVOLUCIÓ DEL DEUTE MUNICIPAL 
*Dades del deute amb entitats financeres a 31 de
desembre de cada anualitat 
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Compra nau brigada⠀

Obres teatre centre obrer recreatiu

Obres millora consultori

Cloradors salins a les piscines

Carregador cotxes elèctric 

Iluminació Passeig i Parc del Ter⠀

Nous aparcaments en solars cedits

Pressupostos participatius 2a. edició ⠀

LES INVERSIONS MÉS DESTACADES 
DEL PRESSUPOST 2023

98.480,80€⠀

288.000€

24.200€

23.126€

21.000€

13.800€⠀

3.500€

15.000€⠀

Impostos indirectes
15.000€

 
Taxes i altres
ingressos
304.613,26€
 

participatius on tornaran a ser els veïns i veïnes que
decidiran on invertir els 15.000 € previstos.  

Durant el transcurs d'aquest any 2023, es finalitzarà  
el crèdit sol·licitat l'any 2012, per valor de 470.199,47
€ i s'eixugarà així el 100% del deute amb les entitats
financeres.
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SUBVENCIONS ASSOCIACIONS

Aprovació pressupost 2023, bases d'execució i
plantilles de personal

ERC-AM de Montesquiu 

VOTACIONS 
PLENS MUNICIPALS

PLE ORDINARI 9 DE FEBRER

PLE ORDINARI 20 DE DESEMBRE

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 

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

Club dards Bisaura 

Trail del Bisaura

Catalunya girls cup (futbol femení)

TOTAL SUBVENCIONS 2023    
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Gràfic de l'evolució de les subvencions els últims 6 anys: 

Detall subvencions any 2023: 
12.500€
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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,  continuant així la tendència a l'alça dels darrers anys.

11.600€
 

Aprovació provisional Modificació puntual Normes
subsidiàries, subqualificació urbanística camp de futbol 

Modificació de crèdit per majors ingressos

Modificació ordenança fiscal reguladora de l'expedició
de documents administratius

Modificació millora finançament administració local 

Moció per al reconeixement i l'acompanyament en el dol
gestacional, perinatal i neonatal

A FAVOR 

EN CONTRA 

2023
 

Aprovació calendari de sessions any 2023

Increment retributiu personal Ajuntament

Aprovació mapa de soroll i capacitat acústica

Aprovació pla d'accessibilitat del municipi

Compra nau per Magatzem de brigada

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 EN CONTRA 

EN CONTRA 



GRAU DE COMPLIMENT DEL 
PAM 2020-2027

Executades
65.6%

Per iniciar
27.9%

Parcials
6.6%

Executades
44.9%

Per iniciar
33.3%

Parcials
21.7%

Executades
60.4%

Per iniciar
22.6%

Parcials
17%

Executades
70%

Per iniciar
20%

parcials
10%

El Pla d'Actuació Municipal, es va presentar l'any 2020
com una de les primeres accions que va dur a terme el
nou govern de coalició entre Som Montesquiu i Junts
per Montesquiu. El pla, contenia fins a 203 accions a
desenvolupar durant els pròxims 7 anys, ja que l'acord
de govern entre els dos partits es realitzava fins a l'any
2027. 

El PAM és un instrument de planificació que defineix
quins són els objectius, les línies a seguir, les
intencions i les accions més rellevants que configuren
l'acció del govern. Aquest document també és un
compromís amb la ciutadania perquè aquesta pugui
valorar de forma objectiva el treball del govern segons
l'obtenció o no dels objectius previstos a l'inici del
mandat.

Tres anys després, al mes de gener del 2023, es va
publicar novament el seu grau de compliment. Podeu
consultar el PAM complet a la pàgina web de
l'Ajuntament. 

Executades
57.6%

Per iniciar
27.6%

Parcials
14.8%

EIX 4 PROMOCIÓ ECONÒMICA
 I ADMINISTRACIÓ

69 ACCIONS PREVISTES

53 ACCIONS PREVISTES

20 ACCIONS PREVISTES

EXECUCIÓ GLOBAL DEL PAM

TERRITORI I ESPAI PÚBLIC

EIX 1 LES PERSONES

EIX 2

EIX 3 QUALITAT DE VIDA

61 ACCIONS PREVISTES

117 ACCIONS EXECUTADES - 57,6% DEL TOTAL

EXECUCIÓ DEL PAM 
PER EIXOS

30 ACCIONS EXECUTADES PARCIALMENT -
14,8% DEL TOTAL

203 ACCIONS TOTALS

56 ACCIONS NO INICIADES - 27,6% DEL TOTAL

72,4 %  

ACCIONS 
EXECUTADES

COMPLETAMENT O
PARCIALMENT  

>  42,8 %  

TEMPS 
 TRANSCORREGUT   
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PLA D'ACCESSIBILITAT
DE MONTESQUIU En el ple ordinari del 9 de febrer, es va aprovar per

unanimitat, el Pla d'accessibilitat de Montesquiu.

El pla pretén ser l'instrument que guiï al municipi
de forma progressiva cap a un entorn sense
barreres. 

En el pla s'identifiquen totes les barreres que hi ha
actualment a Montesquiu, per crear un inventari
de totes les zones adaptades i de les que no ho
són, per posteriorment estudiar-ne les solucions i
ordenar-les en un pla d'etapes amb pressupost
per dur-les a terme progressivament. 

L'Ajuntament es compromet anualment a
destinar partides del pressupost en aquest sentit. 

En aquesta anualitat 2023, s'estan reduint les
barreres de la plaça i hi ha previst invertir 24.200€
en l'accessibilitat del consultori mèdic i en pintar
places d'aparcament adaptades al pàrquing de
l'escola. 
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Les obres de la Plaça de la República s'estan
allargant més del previst i estan esdevenint un
problema per a veïns i veïnes que hi circulen
diàriament o hi viuen, els quals estan afectats de
forma més directa. 

La problemàtica està essent difícil de solucionar tot
i que des de l'Ajuntament s'han posat tots els
esforços en poder trobar una solució. Totes les
decisions preses sempre han estat per poder
finalitzar les obres el més aviat millor.

Primerament, l'obra va estar parada durant mesos
per falta de subministrament del material previst
en el projecte; posteriorment es van iniciar
desavinences entre l'empresa constructora i els
arquitectes redactors del projecte guanyador de la
consulta popular i encarregats de la direcció
tècnica, aquestes diferències van dur l'obra a una
situació insostenible, deixant-la novament parada i
amb diferències a l'hora d'executar els treballs i de
fer proves de resistència del terreny.

LES OBRES DE LA PLAÇA 
DE LA REPÚBLICA Des de l'Ajuntament, s'havien de prendre mesures

per a poder continuar amb l'obra, i després de
plantejar tots els escenaris possibles, i amb
l'objectiu de no afectar més els terminis d'execució
i simplificar el funcionament de l'obra, es va decidir
rescindir el contracte amb l'empresa d'arquitectura
contractada. Actualment, és l'arquitecta municipal
de l'Ajuntament qui assumeix la direcció tècnica
fins a finalitzar l'obra. 
 
Des de l'Ajuntament, demanem disculpes a veïns i
veïnes per les molèsties ocasionades, som
coneixedors que en totes les obres hi ha molèsties i
imprevistos i que en aquests moments el sector de
la construcció es veu molt afectat tant per
disponibilitat material com de personal; però
també som conscients que el funcionament i
coordinació de l'obra no ha estat l'esperat per la
ciutadania i pel mateix consistori.

Esperem que a partir d'aquest moment el
desenvolupament sigui més fluid i que puguem
veure'n els resultats al més aviat possible.

Per evitar aquesta despesa als veïns i veïnes,
l'Ajuntament va fer la compra de 100 comptadors
d'aigua per començar-los a instal·lar a les llars on
aquests són més antics.

La instal·lació i la compra de l'aparell està 100%
subvencionada per l'Ajuntament i, a les llars on es
canviïn, no n'hauran d'afrontar cap despesa per
aquests conceptes. Passaran a pagar únicament
una quota de manteniment de 3 € al trimestre, per
a poder canviar-lo quan s'exhaureixi la seva vida
útil  o  quan  funcioni incorrectament; l'Ajuntament
es compromet a fer-ne el manteniment sense cost
pels usuaris. 

Amb aquesta acció, es pretén facilitar a les famílies
el canvi i la seva instal·lació i alhora permet a
l'Ajuntament tenir un control i un registre del parc
de comptadors instal·lats a les llars del municipi.

CANVI DE COMPTADORS
SUBVENCIONATS
L'ordre ministerial ICT/155/2020, obliga als
propietaris de comptadors d'aigua de més de 12
anys d'antiguitat a canviar-los per un de nou.
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ADEQUACIÓ ACÚSTICA 
AL PAVELLÓ 
L’empresa Absotec va instal·lar panells
fonoabsorbents que redueixen el temps de
reverberació del so un 65% al sostre i parets del
pavelló durant el mes de novembre.

L'objectiu de l'adequació era millorar la sonoritat,
oferir als montesquiuencs i montesquiuenques
una millor experiència durant les activitats
esportives i poder realitzar-hi diferents tipus
d'actes lúdics i musicals.

A part de la millora en el desenvolupament dels
esdeveniments esportius, durant els actes de la
festa major, es va poder constatar que la millora és
una realitat i ja s'hi pot dur a terme qualsevol
mena d'esdeveniment social i musical, guanyant
així un nou espai on programar aquest tipus
d'actes.

La despesa de l'adequació va ser de 29.844,85 € +
iva, la qual va ser 100% subvencionada combinant
dues subvencions de la Diputació de Barcelona.

NETEJA DE SEDIMENTS 
A LA LLERA DEL RIU
L’objectiu de l’actuació va ser la retirada de tots els
sediments i vegetació presents per facilitar el pas
de l'aigua, augmentar el volum hídric del riu i
minimitzar el risc d’inundació.

En aquest punt, al llarg dels anys s'havien
acumulat sediments formant una àrea de 1.350 m2
i més de 2,5m d'alçada en alguns punts, suposant
un impediment per a la circulació de l'aigua i, en
èpoques d'avingudes, facilitant el desbordament
del riu, com el viscut fa 4 anys.

L'actuació es va realitzar amb una subvenció de
l'Agència Catalana de l'Aigua per l'execució
d'actuacions de manteniment i conservació de
lleres públiques en trams urbans.

La subvenció sol·licitada per l'Ajuntament, es va
realitzar amb la col·laboració del Consorci del Ter i
l'import subvencionat va ser de 17.726 €. 

Amb un conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Montesquiu, la Diputació de
Barcelona amb el Parc del Castell de Montesquiu i
l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora, es van
iniciar els treballs per millorar i condicionar el vial
que uneix Montesquiu amb Sant Quirze pel costat
de la via del tren.

Fins el dia d'avui s'han realitzat els treballs de
jardineria sobre la vegetació del vial, la retirada de
les tanques de carretera, noves plantacions
d'arbres, i la col·locació de bancs i papereres.
Queda per realitzar el pintat del carril bici. 

MILLORES AL VIAL DEL
COSTAT DE LA VIA 
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PRESENTACIÓ PROJECTE DE LA NOVA PASSERA 
El dimarts 10 de gener al Centre cívic, es va fer la
presentació de la nova passera de Montesquiu
que comunicarà el poble amb el Parc Natural del
Castell.

El coordinador del projecte Valentí Aceña i el
diputat Pere Pons van explicar el disseny de la
nova passera, els elements constructius més
importants, les característiques del conveni signat,
les dades de la inversió i d'execució i el
finançament i van resoldre els dubtes de la
ciutadania. 

La despesa de les obres està aprovada i serà
assumida íntegrament per la Diputació de
Barcelona amb càrrec a l'aplicació pressupostària
G/50100/45301/61104 de l'any 2023 i 2024. 

Pressupost: 
1.144.149,84 € (IVA inclòs)

Inici obres: 
segon semestre 2023

Previsió duració obres: 
6 mesos

La despesa serà la inversió més alta realitzada mai
al nostre municipi, per davant de la feta al pavelló
municipal anys enrere, amb un cost de
1.144.149,84€ IVA inclòs.

Els tràmits de la licitació de les obres per designar
l'empresa constructora estan iniciats i es preveu
que les obres puguin començar a inicis del segon
semestre de l'any 2023.

El termini d'execució de les obres està previst
inicialment en 6 mesos. L'Ajuntament de
Montesquiu en serà el titular i s'encarregarà del
manteniment ordinari.

Característiques
constructives:

69'5 metres de llargada

3'40 metres d'amplada

4 nous pilars

Fonamentació profunda amb
micro-pilons 

Nous accessos a les dues ribes
del riu Ter

LES DADES DE LA 
NOVA  PASSERA 

Finançament: 100% a càrrec
de la Diputació de Barcelona
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L'Ajuntament de Montesquiu ha rebut  una nova subvenció de
200.000€ per poder executar completament la rehabilitació del Centre
Obrer Recreatiu.

Aquesta, ha estat concedida dins el programa sectorial de rehabilitació
i millora d'edificis amb valors patrimonials de la Diputació i se suma als
imports anteriorment aconseguits per poder rehabilitar l'edifici i
executar la recuperació de l'històric teatre de forma 100%
subvencionada.

Les subvencions obtingudes per aquest projecte ascendeixen a un
import de 468.257,84 € i permetran construir tota l'obra i equipar-lo
sense haver de destinar recursos propis municipals.

L'edifici, que va ser declarat Bé Cultural d'Interès Local uns mesos
enrere, amb previsió de poder accedir a subvencions com aquesta,
recuperarà la seva esplendor viscuda anys enrere amb el moviment
obrer de l'època, recuperant així part de la seva memòria històrica.

Alhora, s'oferirà a tota la població un edifici modern i obert a tothom on
poder gaudir de tota mena d'actes: des d'actuacions teatrals
professionals programades dins dels cicles estables teatrals, actuacions
amateurs com les que ja es realitzen actualment amb el grup teatral
local, actes culturals i educatius que puguin realitzar les escoles,
associacions i l'escola de música com audicions musicals, concerts,
tallers d'arts escèniques, balls i també altres activitats com
conferències, presentacions i ponències. 

Recuperem el passat, per entendre el present i construir un bon futur. 

EL NOU TEATRE DEL CENTRE 
OBRER 100% SUBVENCIONAT

La licitació de les obres del teatre
del Centre Obrer Recreatiu està
oberta per la presentació d'ofertes
d'empreses constructores.

 L'objecte del contracte és
l'execució de les obres del Lot1 del
Projecte de rehabilitació,
consistent en l'obra civil; el
pressupost de licitació és de
281.288,09 € (IVA inclòs). 

Aquest lot s'uneix al de plaques
fotovoltaiques ja adjudicat que
s'instal·laran aviat i s'unirà amb el
lot de material escenotècnic i
equipament del teatre que es
realitzarà un cop acabada l'obra i
que finalitzarà amb la despesa
dels  468.257,84 € previstos.  

L'inici de les obres, es preveu que
sigui en els pròxims mesos i
començarà a comptar des del dia
en què se signi l'acta de
comprovació de replanteig i
s'iniciïn les obres. La durada
prevista de les obres segons
projecte és de 6 mesos. El termini
de presentació d'ofertes finalitza el
12/02/23.

LICITACIÓ 
OBERTA
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Actualment, el municipi de Montesquiu disposa
d’un sistema de depuració insuficient, que
ocasiona que les aigües residuals generades
siguin abocades al medi natural amb unes
càrregues contaminants superiors a les permeses,
no complint amb els mínims de qualitat de l’aigua
exigibles.

Les aigües residuals són conduïdes per gravetat a
un pou o fossa sèptica, des d’on s’impulsen per
mitjà d’una bomba, previ tamisat a través d’un
sistema estàtic, tipus "hidranet", que separa els
sòlids en suspensió i posteriorment són abocades
al riu Ter.

El tractament resulta insuficient i les aigües
abocades al medi tenen una càrrega de
contaminants per sobre dels llindars establerts.

Anys enrere, ja hi va haver una forta demanda, per
part de la població, per depurar les aigües previ al
seu abocament al riu, plantejant la possibilitat de
connectar les aigües residuals de Montesquiu a la
depuradora de Sant Quirze de Besora, però
aquesta no estava suficientment dimensionada
per acceptar els cabals d’un altre municipi i la
proposta es va acabar descartant.

Actualment, les mancances a nivell de depuració,
continuen essent les mateixes que dècades
enrere i per aquest motiu hi ha la necessitat de
construir una planta depuradora pròpia pel nostre
municipi.

És per aquest motiu, que amb un treball conjunt
entre Consell Comarcal d'Osona, Agència Catalana
de l'Aigua i Ajuntament de Montesquiu, s'ha estat
treballant perquè el projecte de la nova
depuradora sigui una realitat.

Per escollir la ubicació de l'EDAR, es van proposar
diferents solars, els quals van ser estudiats i
validats per l'ACA, que demanava que estigués
fora de la zona inundable. 

El solar escollit per realitzar-hi el projecte és una
parcel·la situada al carrer Bellmunt. Actualment és
una finca industrial sense edificar. La parcel·la es
troba ubicada a la zona industrial, apartada del
nucli del municipi. Aquest fet, suposa un
avantatge pel que fa a la minimització de les
molèsties als veïns i veïnes.

Així mateix, l’accessibilitat és bona i gran part de la
xarxa de sanejament existent es pot aprofitar;
únicament cal modificar, en part, el tram final de
la xarxa, introduint una impulsió des de l'hidranet
actual i construint un nou pou de bombeig, per fer
arribar les aigües fins a la nova estació
depuradora. 

La parcel·la està en procés d'expropiació a càrrec
del Consell Comarcal i amb pagament per part de
l'ACA.

ANTECEDENTS LA UBICACIÓ DE L'EDAR

La nova estació
depuradora 
 d'aigües
residuals



El  projecte ja està redactat i ha estat entregat a
l'Ajuntament i a l'Agència Catalana de l'Aigua, els
quals han d'emetre el seu informe positiu en els
pròxims mesos. 

Tant l'adquisició del solar, com les despeses de
redacció del projecte i execució de l'obra, són a
càrrec de l'Agència Catalana de l'Aigua. Les obres
estan previstes que es licitin a finals de l'any 2023 i
que es realitzin durant l'any 2024.

El manteniment de l'EDAR serà a càrrec del
Consell Comarcal d'Osona, 

PRESENTACIÓ 
DEL PROJECTE
DE LA NOVA EDAR

1 DE MARÇ
19:00H CENTRE CÍVIC
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El  projecte inclou la modificació de l’estació de
bombeig per a aigües residuals (EBAR) existent,
propera al riu Ter i la construcció d’una nova
estació depuradora d’aigües residuals (EDAR)
mitjançant un sistema de biodiscs format per un
tanc polivalent de tres càmeres, on es porten a
terme les funcions de sedimentació (decantació
primària), laminació i digestió de llots.

La capacitat de depuració està dissenyada per un
cabal de 150 m3 al dia.

EL SISTEMA DE DEPURACIÓ
Preu de projecte 906.192,99€ (IVA inclòs)

Licitació de les obres finals de l'any 2023

Execució durant l'any 2024

Finançament íntegre a càrrec de l'ACA 

LES DADES 

PLAÇOS D'EXECUCIÓ

Sistema de depuració per biodiscs tancats com el 
que s'instal·larà a Montesquiu:



El magatzem de la brigada municipal, situat al
centre de la plaça de la República i a dins de 
 l'històric edifici del Centre Obrer Recreatiu, declarat
Bé Cultural d'Interès Local, s'ha de canviar d'ubicació.

Els motius en són, en primer lloc,  la recuperació de
l'edifici històric i, en segon lloc,  la manca d'espai
disponible per poder desenvolupar amb eficiència i
comoditat els treballs municipals. Al llarg del temps i
tal com també ha fet el municipi els últims anys, la
brigada municipal ha crescut, així com ho han fet la
maquinària municipal i les necessitats
d'emmagatzematge de l'Ajuntament; quedant petit i
totalment obsolet el magatzem actual, amb 225 m2 i
una forma rectangular i allargada que no permet
l'eficiència en els treballs; així com tampoc a l'hora
d'ordenar els diferents vehicles municipals.

Per aquest motiu, des de l'equip de govern i els
serveis tècnics de l'Ajuntament, es van estudiar tots
els locals de Montesquiu amb més de 300-320 m2 on
poder encabir el nou magatzem de brigada i es va
parlar amb diferents persones propietàries sobre la
venda o lloguer del seu immoble.

Analitzades totes les opcions es proposa adquirir
aquest el local situat al C/Sant Boi, núm. 40 de
374m2.
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EL NOU MAGATZEM DE LA
BRIGADA MUNICIPAL 

Té un bon accés, es considera que el preu és ajustat,
s'hi permet l'ús al qual es vol destinar, està a
disposició per ser adquirit d’immediat i és
sensiblement més gran que el magatzem actual
(149 m2 més). De totes les opcions disponibles a
Montesquiu i que s'adapten a les necessitats, és el
preu d'inversió més baix. Es valora també respecte
a la construcció pròpia, que la compra augmenta el
patrimoni municipal, sense perdre el valor dels
altres terrenys propis, els quals sempre es podran
vendre o construir-hi en cas d'una necessitat futura
i recuperar bona part de la inversió realitzada.

El preu de compra es realitza per la valoració feta
pels serveis tècnics municipals  99.480,80 €. Es
destinarà una subvenció de resiliència 3.0 atorgada
per l’any 2023, per un valor de 76.041,95 €, una part
de la subvenció de resiliència 2.0 de l’any 2022 per
un import de 5000 €; i els 18.438,85 € restants del
preu de compra més els impostos corresponents es
pagaran amb fons propis de l’Ajuntament aprovats
dins del pressupost municipal 2023. D'aquesta
forma, la compra és subvencionada en un 81,46%, i
s'eviten crèdits i endeutaments a llarg termini.

Les adequacions a realitzar-hi s'estan estudiant
actualment pels serveis tècnics municipals i estan
previstes que es realitzin amb recursos propis
municipals. 

Superfície: 374m2 + 72m2 a l'aire lliure

Preu de compra: 99.480,80€

Finançament: Compra subvencionada un

81% per la Diputació de Barcelona dins

dels programes de Resiliència 2.0 i 3.0

LES DADES DEL NOU MAGATZEM

El magatzem actual ha quedat petit:



Es visiten dues naus industrials en venda al municipi,
les dues en sòl urbà i qualificades en planejament
com a sòl industrial. 

Antiga nau de Max Common
És l'immoble més gran disponible al nostre municipi,
i el fa una opció atractiva quant a metres quadrats i
possibilitats futures. La nau industrial, però necessita
una gran inversió de reparació i millora d'elements
constructius. Es negocia amb la propietat i, des de
l'Ajuntament, es realitza una oferta econòmica a la
baixa que és descartada. Davant aquesta negativa, es
valora la inversió a realitzar amb més de 450.000€
entre compra i rehabilitació. Motiu pel qual l'opció
queda descartada

Carrer Sant Boi 40
L'edificació compleix les característiques necessàries
per poder desenvolupar les tasques de la brigada
municipal i l'estat de la construcció no necessita
grans inversions i reformes constructives, més enllà
de l'adequació de vestidors i espais d'ús intern. 

La nau té una superfície de 374 m2 de superfície
construïda en dues plantes i 72 m2 d'espai exterior
complementari.

L'edifici només es pot utilitzar per ús industrial
segons la normativa urbanística i aquest és un punt a
favor per aconseguir un bon preu de venda. 

OPCIONS DE LLOGUER
S'estudia la construcció d'una nova edificació de
planta baixa al solar del Passeig del Ter de titularitat
municipal. L'opció era la millor quant a adaptabilitat
a les necessitats de la brigada, ja que es construïa a
mida amb aquesta finalitat, però amb l'inconvenient
de l'elevat cost d'inversió (entre 250.000 i 300.000 €)
i que és un solar en una zona residencial on l'ús
previst podria provocar molèsties.

L'opció es descarta per l'alt preu de la inversió a
realitzar i pel fet que, en cas d'actuar en aquest solar,
aquests no estarien disponibles per altres usos
municipals o per vendre en un futur, realitzant així
una inversió elevada que no augmentaria el
patrimoni municipal.

OPCIÓ DE CONSTRUCCIÓ

OPCIONS DE COMPRA

S'estudien tots els locals i es parla amb diferents propietats per determinar-ne la disponibilitat i el seu cost. 
A continuació es detallen tots els locals lliures estudiats i els motius pels quals són descartats o escollits.

S'estudien i es visiten dues opcions de lloguer en
diferents ubicacions dins del municipi a partir de
800€ al mes. Es tracta d’una nau industrial i un local
amb antic ús comercial. En els dos locals estudiats,
s'hi ha de realitzar algun tipus d'adequació per a
poder ser utilitzat per la brigada municipal, tot i
tractar-se de locals grans i amb bon estat constructiu
i d'instal·lacions.

Ambdues opcions es desestimen per motius
econòmics, ja que al no tractar-se d'una opció de
compra, l'import de pagament a 10-15 anys és molt
elevat per no acabar essent propietat municipal. Es
valoren com a opció transitòria per un temps
determinat
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ESTUDI D'ALTERNATIVES 

SOLAR PASSEIG DEL TER

NAU CARRETERA DE RIBES

NAU CARRER SANT BOI 40 (PLANTA 1A)

DESCARTADES DESCARTADA

DESCARTADA

ESCOLLIDA
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Nou Sorteig
parcel·les
horts
urbans
ecològics 

El mes d'abril, es compliran dos anys de
l'adjudicació de les parcel·les als horts urbans
municipals de Montesquiu; parcel·les
aconseguides gràcies al Pla de Solars Buits
redactat per l'Ajuntament i gràcies a les persones
propietàries que van cedir aquests solars perquè
altres persones veïnes poguessin desenvolupar un
hort ecològic.

Tal com s'indicava en les bases reguladores del
sorteig i en les clàusules dels convenis de cessió
de l'ús de les parcel·les, la concessió dels horts, era
per un temps màxim limitat a dos anys.

Atès que el termini de cessió dels horts urbans
finalitzen aquest mes d'abril de 2023, s'inicia
novament el procés administratiu per fer un nou
sorteig de les parcel·les.

En aquesta ocasió, se sortejaran 8 parcel·les, ja
que hi ha 3 horts que fa un any que van firmar el
conveni a causa de renúncies de les persones que
en tenien l'ús i encara els queda aproximadament
1 any d'utilització. 

La modalitat d'adjudicació de les parcel·les
tornarà a ser per sorteig entre totes les persones
inscrites i que compleixin els requisits establerts;
entre d'altres estar empadronat/da i residir a
Montesquiu. 

Les noves bases sortiran durant el mes de febrer i
cal que les persones interessades s'inscriguin a
l'Ajuntament durant el termini establert. 

També es podran presentar les persones  que
actualment estan gaudint d'un d'aquests horts i
se'ls acaba la cessió, les quals, en cas de guanyar,
podran escollir quedar-se a la mateixa parcel·la on
han estat fins ara.
 
Com a novetat en aquesta edició, les persones
que es presenten, també podran escollir si volen
una parcel·la sencera o mitja compartida amb una
altra persona, també escollida a sorteig. 

VESTIDORS PAVELLÓ
Les obres dels nous vestidors al pavelló van
finalitzar setmanes enrere i ja estan en ple
funcionament i utilització pels equips i activitats
que s'hi realitzen regularment.

La dinamització de l'esport al pavelló ha anat en
augment els últims anys gràcies a la dedicació i al
treball constant del Club Patí Montesquiu i altres

entitats que hi duen a terme  activitats esportives  
pels infants i joves del Bisaura.

 Amb aquesta adequació, s'han realitzat 3 nous
vestidors de 22,8 m2, 21,39 m2 i 9,7 m2
respectivament i una sala amb armaris per
guardar material esportiu, on s'ubica el nou termo
elèctric per a l'escalfament de l'aigua per a les 12
dutxes. L'equipament es complementa amb 3
piques, bancs i penjadors pels mateixos usuaris.

Aquesta ampliació, combinada amb l'adequació
acústica del pavelló acabada també durant el mes
de desembre, milloren encara més les
instal·lacions esportives de Montesquiu i
col·loquen el nostre pavelló com un dels referents
al territori on poder desenvolupar activitats
esportives.
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PISTES PETANCA
Les pistes de la Font d'en Nando
van ser rehabilitades i ampliades
per millorar l'espai i les
condicions de joc. 

Des de l'Espai Activa't es van
iniciar les sessions de joc obertes
a tothom on també van
participar els membres de l'espai
jove, creant així jornades de joc
intergeneracionals molt 
 enriquidores per a totes i tots.

MILLORES A L'ESCOLA EL ROCAL
A l'edifici municipal de l'Escola
es van fer algunes millores
aprofitant les vacances de
Nadal.

Es va canviar la porta d'entrada
d'alumini, ja que la que hi havia
no tancava bé i passava molt
aire entre les juntes, fet que
disminuïa el confort tèrmic. La
inversió s'ha realitzat amb fons
propis de l'Ajuntament. 

Es van canviar també tots els
fluorescents d'una de les aules
per llums LED amb la previsió
de canviar la resta d'aules
pròximament.

També es va dur a terme una
modificació de la instal·lació
elèctrica perquè a l'aula més
freda s'hi puguin connectar
radiadors elèctrics i millorar així
el confort.

A partir del 21 de novembre, es va
començar a sancionar a totes les
persones propietàries de gossos
que els duen deslligats a la via
pública o bé que no recullen els
seus excrements. Ja s'han fet
vàries denúncies i actualment
s'han iniciat els tràmits
administrativament.  

Ajuda'ns a tenir un Montesquiu
net i respectuós amb tothom. Si
ets propietari, estalviat sancions
de fins a 500 € i procura pels teus
veïns. Si ets un veí o veïna i veus
que algú incompleix l'ordenança,
fes-li saber o envia'ns una imatge
del gos per poder contactar amb
la persona propietària.

PRIMERES
SANCIONS 

 

Durant el mes de desembre es
va pintar un mural en una de
les parets del passeig del Ter,
per recuperar fragments de la
història del poble a través de
l'art, reproduint imatges reals
de l'època guardades a l'Arxiu
Històric Municipal de
Montesquiu. 

El pont metàl·lic, conegut
popularment com el pont de
ferro, es va construir a principis
del s. XX per comunicar el
municipi amb el passeig del
Carbur, els safaretjos públics i el
Castell.
 
La riuada del 1940 se'l va
emportar juntament amb el 

MURAL HISTÒRIC A MONTESQUIU
molí que hi havia a tocar del
pont. 

Aquestes imatges ens mostren
elements emblemàtics del
nostre poble i activitats que es
desenvolupaven al voltant del
riu Ter; com les dones que
feinejaven als safaretjos.
D'aquesta manera també es
reivindica  la importància del
treball de la dona en el dia a dia
d'aquella època. 

Des d'aquí agraïm a la
propietària, Sra. Maria Roca,
que  va cedir la paret per fer
possible donar a conèixer la
nostra història i l'activitat dels
nostres avantpassats.
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Des de l'Ajuntament, es va
sol·licitar el recurs del catàleg de
Diputació, "Gestió de la
transparència", amb la voluntat de
continuar treballant i millorant en
la informació publicada per
l'Ajuntament.

El 31 de gener, el diputat de
transparència i Govern Obert, Marc
Verdaguer, acompanyat del tècnic,
van fer una visita a l'Ajuntament
per entregar el document final.
Primerament, es va fer una
diagnosi per posteriorment
proposar un calendari per
executar-ne les millores, algunes
de les quals ja s'ha publicat
actualment.

TRANSPARÈNCIA

SORTIDA A 
PORT AVENTURA
Durant el mes de novembre,
diversos joves del municipi
juntament amb joves d'altres
pobles van fer una sortida al parc
d'oci de Port Aventura. 

L'activitat es va programar des
dels serveis tècnics de joventut
de Montesquiu conjuntament
amb diferents municipis d'Osona.

XERRADA INFORMATIVA 
AMB MOSSOS D'ESQUADRA
Els Mossos d'Esquadra van fer
una xerrada conjunta amb els
Ajuntaments de Sant Quirze de
Besora i Montesquiu al Centre
cívic, per explicar el treball que
s'està fent al territori i resoldre
dubtes i neguits de la població.
Des dels dos consistoris es va
explicar la feina que s'ha estat
fent per solucionar el problema i
es va demanar col·laboració a la
ciutadania per trucar al 112,  en
cas que vegin qualsevol fet

DUES NOVES CONTRACTACIONS 
A finals d'any, es va rebre una
subvenció del SOC (Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya) dins
de la nova línia de subvencions
d'acollida ACOL. 

Està  destinada a persones
migrades en situació
administrativa irregular que
complexin els requisits per
obtenir una autorització de
residència temporal per
circumstàncies excepcionals
d'arrelament social i puguin
subscriure un contracte de
treball. 

La tècnica de famílies del CSSO   
 i la tècnica d'ocupació del CVOB 

s'encarreguen de valorar les
persones que compleixen els
requisits, fer la proposta, 
 gestionar la tramitació i fer
l'acompanyament.

Els dos nous contractes de
treball ja són efectius i tenen una
durada de 12 mesos. 

Una de les dues persones
contractades està fent treballs de
neteja als equipaments públics
municipals i la segona persona
està fent de suport en tasques
administratives i al centre cívic,
obrint l'espai i dinamitzant
algunes activitats.

delictiu o sospitós de ser-ho. 

Des del cos de Mossos
d'Esquadra, es va aprofundir més
en la problemàtica dels robatoris
dels dos municipis i les
especificitats dels delictes,
explicant quina ha estat la seva
feina fins al moment i com estan
treballant per aconseguir revertir
la situació i per garantir la
tranquil·litat dels veïns i veïnes.
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Festa
Major 
Montesquiu va viure entre els
dies 8 i 11 de desembre, una
nova i fantàstica edició de la
festa major més fresca de la
comarca.

La festa va comptar amb una
vintena d'actes diversos 
 pensats per a tothom. Els veïns
i veïnes dels més xics fins als
més grans s'ho van passar d'allò
més bé. 

Novament, la participació en
tots els actes va ser
espectacular, esgotant les
entrades prèvies de tots els
actes programats.  Des de
l'Ajuntament volem agrair-vos
la participació de petits i grans i
que novament escolliu el nostre
municipi per gaudir, celebrar i
emocionar-vos amb companyia
de familiars, amics i veïns.

I des de l'Ajuntament, volem
agrair també l'esforç i dedicació
de totes les persones que
formen part de l'engranatge i
muntatge de la festa: a la
Comissió de festes, als
col·laboradors que han
participat o organitzat algunes
activitats i a les associacions
que han set motores d'actes
multitudinaris.

  



L'obertura del centre cívic i la
dinamització d'activitats tant
municipals com voluntàries als
seus espais, ha significat l'impuls
definitiu per aconseguir un
Montesquiu viu i participatiu
amb activitats per a totes les
edats. 

La participació al Centre cívic va
cada dia en augment i s'utilitza
pràcticament cada hora dels dies
laborables en algun dels tres
espais.

Està esdevenint un espai de
trobada, d'integració i de cohesió
veïnal, on poder compartir
moments i conèixer veïns i
veïnes.  

Aquest mes de gener s'han
iniciat noves activitats, algunes
dirigides des de l'Ajuntament i
d'altres totalment organitzades
per persones voluntàries,
completant un gran catàleg
d'activitats a Montesquiu:
Hipopressius, Consciència
corporal, Mindfulness, Classes de
català, d'anglès, manualitats,
teatre, estiraments, ioga, balls en
línia, pilates, Dones en xarxa, etc.

  

L'IMPULS DEL
CENTRE CÍVIC 

Des de l'Espai Activa't aquest trimestre s'ha iniciat la programació
d'hivern amb moltes propostes obertes a tothom. 

Al gener es va fer una sortida al teatre a Barcelona per anar a veure
el musical "El petit Príncep" que tancava la seva 9a temporada.
També s'ha iniciat un cicle de caminades començant per una
sortida a Planeses. Les properes seran el 28 de febrer i el 21 de març. 

Cada dimarts a més, es duu a terme un taller de memòria i està
programat un taller de formatges artesans, una xerrada
d'envelliment actiu i un dinar de barbacoa i jocs de petanca per
estrenar la primavera. 
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Montesquiu
més viu 
que mai 

ESPAI ACTIVA'T
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TALLERS 
ESCOLARS
Durant l'últim trimestre de l'any
els dos centres educatius del
municipi van poder gaudir de
diferents tallers amb el suport i
finançament de l'Ajuntament i
la Diputació de Barcelona:
Taller de percussió grupal
Drum Circle, taller de pinta
cares, taller de clown,
maquillatge d'efectes especials
i els sons de l'aigua.

Al novembre, es va organitzar
una xerrada sobre serveis i
subministraments bàsics per
poder entendre les factures,
conèixer mesures d'estalvi,
possibles descomptes i
bonificacions.  

Durant els mesos de novembre i desembre, els infants de 0-3 anys i
les seves famílies van poder participar d'un espai educatiu de
socialització acompanyades de professionals de l'àmbit educatiu i
social, subvencionat pel CSSO.

Actualment, s'ha ofert la possibilitat d'utilitzar l'espai familiar per
poder-hi fer trobades els divendres al matí per continuar compartint
estones de joc entre els infants i els seus referents amb la resta del
grup.  

Els dilluns, dimecres i divendres, continua obert l'espai per a infants i
les seves famílies de 0 a 12 anys de 2/4 de 17h a les 19h de la tarda amb
un gran èxit de participació. Recordem que els infants han d'estar
acompanyats per una persona adulta responsable. 

XERRADA SERVEIS I
SUBMNISTRAMENTS

ESPAI NADÓ
SORTIDA A 
PRATS DE MOLLÓ
El grup d'interpretació del
paisatge, va organitzar una
sortida col·lectiva a Prats de
Molló durant el mes de
novembre per tancar el 1r cicle.

Aquest mes es  reprenen les
conferències dinamitzades per
en Jose Antonio Molina.
Aquesta vegada dedicades a
persones que han estat
rellevants per a la història de
Montesquiu. 

PRESENTACIÓ LLIBRE
ÒXID DE FERRO
Al desembre l'Albert Canadell
Vilalta va fer una presentació del
seu nou llibre Òxid de ferro al
Centre cívic, juntament amb el
poeta Gabriel Salvans. 

L'obra va rebre el premi de
contes i narracions Sant Carles
Bartomeu 2021 i està editat per
Pagès editors. 

ALTRES TALLERS
I ACTIVITATS
PUNTUALS

ESPAI D'ESTUDI
Al centre cívic, s'ha obert també un espai d'estudi per a adults i un
altre per a joves en hores concretes.

L'espai d'estudi per adults, està obert de dilluns a divendres de 09:00
a 12:00 del matí. L'hora d'estudi per joves entre 12 i 18 anys, es realitza
dilluns, dimecres i divendres de 15:00 a 17:00.

Les persones estudiants, poden gaudir d'un espai tranquil on fer
deures, estudiar o consultar els ordinadors del centre cívic.
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CASTANYADA
El 31 d'octubre a Montesquiu vam gaudir d'una magnífica tarda entre
castanyes, panellets i disfresses terrorífiques! La Castanyera va
amenitzar un berenar popular al pati del Centre Cívic i va repartir
paperines amb castanyes acabades de torrar, per acompanyar els
panellets i el moscatell.

Seguidament, es va projectar la pel·lícula d'animació 'Coco' com a
símbol del record als difunts pel dia de Tots Sants. 

A les 7 de la tarda, infants, joves i famílies es varen aplegar a la Placeta
per obtenir el mapa que els guiaria per les cases que es van oferir per
regalar dolços a petits i grans.

Durant la ruta, també es podia visitar el 'Passatge del Terror' creat pels
veïns i veïnes del Passatge Montserrat, amb una decoració
ambientada per l'ocasió i que va aglutinar centenars de visitants.

MONTESQUIU BATEGA PER 
LA MARATÓ 

Aquest any, després de la
pandèmia de la covid-19, es va
tornar a realitzar el quinto de
Sant Esteve, organitzat per
diferents associacions del
municipi, amb la voluntat de
poder finançar-se per
desenvolupar la seva activitat.

En aquesta ocasió, va ser el Club
Esportiu Montesquiu, que va
organitzar aquesta nova edició,
amb un pavelló Municipal replet
de veïns i veïnes, amb ganes de
col·laborar i esperar tenir una
mica de sort.

QUINTO 
SANT ESTEVE

SANT SILVESTRE 
DEL BISAURA
La XI edició de la cursa Sant
Silvestre del Bisaura, es va
realitzar el dia  8 pels carrers de
Sant Quirze i Montesquiu.

L'edició va comptar amb molt
bona participació, en total 86
participants, alguns d'ells ben
disfressats per l'ocasió. 

Com en les passades curses, hi va
haver premis als guanyadors i
guanyadores de les diferents
categories i també a la millor
disfressa.

El dia 18 de desembre, Montesquiu va bategar per la Marató. El matí 
 va començar amb un taller de lettering amb la tallerista solidària
Marta Freixedes, on les persones participants van aprendre a fer
lletres boniques amb retoladors de pinzell i van poder fer una postal
de Nadal i altres missatges solidaris.

A continuació, es va realitzar un concert de Nadal dinamitzat pel
grup de dones cantaires de Montesquiu, les quals ens van oferir un
ventall de cançons nadalenques per l'ocasió.

Gràcies a la col·laboració de la gent i a l'aportació municipal, es van
recaptar 540,70 € per la sensibilització, divulgació i impuls de la
recerca científica de les malalties cardiovasculars; la principal causa
de mort als països desenvolupats i un dels problemes actuals de
salut pública més rellevants.
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OLLA COMUNA
L'Olla comuna de Montesquiu, és una tradició recuperada l’any
2011 i es realitza el primer diumenge del mes de febrer.

Els orígens de la festivitat es remunten a fa un segle, ja que per
debilitar la moral de resistència del moviment reivindicatiu obrer,
els fabricants del municipi recorrien al pacte de fam, amb la qual
cosa els obrers es quedaven sense feina i sense possibilitat de
trobar-la en cap fàbrica. Els treballadors quedaven condemnats a
la misèria o al desterrament. 

Llavors els treballadors, per subsistir, feien recaptes de solidaritat
amb les quals poder omplir l’olla comuna que alimentava les
famílies obreres desvalgudes.

Actualment, l’Olla Comuna de Montesquiu esdevé una festa
popular que atrau públic de tota la comarca.

En aquesta edició, es van preparar més de 1000 racions amb 9
olles de sopa que al migdia es van repartir entre totes les
persones assistents. 

La festa es va complementar amb un taller infantil de circ, un
concert del grup Leftsiders i el ja tradicional mercat de l'olla, amb
parades d'artesania i productes de proximitat.

CURS D'AUTOPROTECCIÓ 
I SUPORT VITAL BÀSIC I DEA
El dissabte 19 de novembre es va realitzar un taller al Centre Cívic,
on les persones assistents van poder aprendre les tècniques de
suport vital bàsic i d'un desfibril·lador de forma teòrica i pràctica.

L'objectiu principal va ser dotar els participants d'eines i recursos
necessaris per identificar una situació d'emergència i saber com
actuar. Es va poder practicar la posició lateral de seguretat, la
RCP o ressuscitació cardiopulmonar, les obstruccions de la via
aèria per cos estrany i el DEA amb una demostració de
desfibril·lació externa automatitzada.

En el curs, també es va donar molta importància al fet de saber
entendre i saber aplicar el concepte de prevenció, des de la
cultura de l'autoprotecció.

Totes les persones assistents van rebre el certificat del curs.



Xerrada cicle de les violències masclistes

Taller d'autodefensa feminista

Penjada senyals a Montesquiu
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Al voltant del 25 de novembre dia per l'eliminació
de la violència Masclista envers les dones, es va
realitzar una programació amb  actes i activitats,
a més de l'activitat periòdica de Dones en Xarxa
que es realitza un cop al mes al centre cívic i
l'exposició temporal de la campanya
"Impensables". 

VIVES 
LLIURES 
I SENSE 
POR 

Presentació del llibre "Sortir de Mare" d'Helena
Crespi amb Zoe García

El dissabte 24 de desembre,  va tenir
lloc l'activitat del tió. La matinal va
començar amb un esmorzar popular
de coca i xocolata desfeta per a
tothom i, a continuació, els infants
varen participar en un taller d'imants
de tions que varen resultar ben
originals! 

Seguidament, es va fer la popular
cagada a la Plaça Jacint Verdaguer, on
també es van cantar cançons
envoltant l'arbre de llums de Nadal
que decorava la plaça. El tió va cagar
calidoscopis per a tots els infants
presents a la cagada.

TIÓ TIÓ CAGA TURRÓ



Un any més,  patges arribats des d'Orient van
apropar la il·lusió a totes les famílies  mostrant  els 
 preparatius  que Ses Majestats els van encomanar,
des de la lectura de mapes estel·lars fins a la creació
de les llaminadures més dolces, passant per la patge
dels xumets, el carter reial, la kronos la patge del
temps i molts altres personatges ben especials que
van fer les delícies de petits i grans. 
Més de 620 persones vingudes de tota la comarca
van visitar el campament. 

La màgia d'Orient va continuar el 5 de gener, amb
l'arribada de Ses Majestats els reis d'Orient,
acompanyats del seu seguici de patges, músics,
torxers i banderers. 

Aquest any, encapçalava la comparsa la patge Estel,
guiant tota la comitiva reial, que un cop més va
comptar amb l'ajuda dels patges carters recollint les
cartes d'última hora, les carrosses, els regals i fins i
tot els carboners amb el seu nou tren van acabar
d'omplir de màgia la nit més esperada de l'any per
grans i petits.

Els tres reis van arribar amb tres carruatges de
cavalls, davant l'expectació de petits i grans i al
finalitzar la rua van rebre a tots els infants al seu
decorat portat d'orient i muntat a la plaça Jacint
Verdaguer.
⠀
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La màgia
d'orient a
Montesquiu



Dies festius
2023

GRÀCIES A LES
PERSONES QUE

VAN FER POSSIBLE
LA MÀGIA DEL

NADAL

L'INCIVISME
CONTINUA.

DEPOSICIONS DE
GOSSOS A LA VIA

PÚBLICA

'
EL SEMÀFOR


