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IMPORTS EN AJUDES COVID 

En la modalitat de famílies
assalariades afectades, es va
subvencionar l'import a cada
una de les persones amb 10€ al
dia, pel temps que van estar
afectades per Erto o
acomiadament mentre va durar
l'estat d'alarma. L'import total
subvencionat en aquesta
modalitat va ser de 1.560€.

En el cas dels comerços i
autònoms,  es va subvencionar
també amb 10€ per dia de
tancament durant la pandèmia.
L'import total subvencionat va
ser de 1.405€.

Pel que fa als abonaments de la
piscina, l'import subvencionat
amb vals de compra als
comerços va ser de 2.240€

En el ple del 16 de juny, es van
aprovar les bases de la
convocatòria de les ajudes
incloses en el pla de xoc
municipal.

Aquestes, tenien com a objectiu
principal, donar suport a famílies
i comerciants que havien vist
minvats els seus ingressos a
causa d'un acomiadament,
expedient de regulació temporal
o tancament del negoci
comercial.

Un cop rebudes totes les
sol�licituds, es van estudiar els
casos i es van entregar un total
de 5.205€ en ajudes directes a la
població, de les quals, 3.800€
van ser entregades amb vals de
descompte pels comerços del
municipi.
 
 

LLOGUER ESPAIS MUNICIPALS

L'Ajuntament de Montesquiu, amb la voluntat de
potenciar  la participació de la gent i augmentar
l'oferta de cursos i tallers, posa a disposició de la
població, sota lloguer, les sales municipals del 
 Pavelló, sala d'actes de l'Ajuntament, sala dels
Safaretjos i el camp de futbol.

El  preu de les diferents sales està regulat segons
si l'acte que s'hi realitza és  obert al públic amb
remuneració econòmica (cursos, tallers...) 
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o bé si es tracta d'un acte privat tancat
(aniversaris, celebracions...)

Per  totes les activitats obertes i que s'imparteixin
de forma gratuïta, el lloguer dels diferents espais
també serà gratuït.

El calendari d'activitats obertes es publicarà
periòdicament i el podeu consultar en aquesta
revista.

L'Ajuntament  també té a disposició  de tota la
població el material municipal, sota lloguer, de
taules i cadires, per realitzar celebracions als
domicilis particulars.

L'ordenança  reguladora va ser aprovada al ple
municipal amb els vots a favor de Junts per
Montesquiu i Som Montesquiu i els vots en contra
d'Esquerra Montesquiu.

La tinença d'alcaldia, fins ara a
càrrec de Nuri Soler, ha passat a
ser pel regidor Carles Colomo, els
dos del grup municipal de Som
Montesquiu.

El motiu del canvi és personal, i es
deu a la dificultat de
compaginació laboral que li
representa a la fins ara tinenta
d'alcalde, després de l'afectació
que la covid-19 ha tingut en el seu
lloc de treball i que no li permet
continuar amb la reducció de
jornada que va sol�licitar per fer-se
càrrec de la tinença d'alcaldia.

Nuri Soler, continua essent
regidora de l'equip de govern i
cap de llista i portaveu del grup de
Som Montesquiu; el canvi  no
afecta el funcionament de l'equip
de govern i no modifica els acords
que els grups de Junts per
Montesquiu i Som Montesquiu
van pactar per governar. 

CANVI TINENÇA
D'ALCALDIA



                                                                    2020                   2019        
   Ingressos                                             16.178,30€               20.341€
   Despeses                                             21.736,14€               25.299€
   Diferència                                           -5.557,84€               -4.958€
   Nombre d'abonaments                               152                       246
   Entrades a taquilla                                  6.336€                  5.571€                     
   (incloses en ingressos)

BORSA LLAR D'INFANTS

Per tal de disposar de personal qualificat disponible per
cobrir substitucions a la Llar d'infants Els Putxinel�lis pels
propers quatre cursos, des de l'Ajuntament s'ha creat una
Borsa de treball d'educadors i educadores infantils
mitjançant un concurs públic. 

Els contractes que es formalitzin seran de durada
determinada per cobrir vacants i només es formalitzarà la
contractació en cas que sigui necessari proveir el lloc de
treball. Per més informació, consultar la pàgina web de
l'Ajuntament de Montesquiu.
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La cursa Sant Silvestre, que com cada
any s'organitzava conjuntament amb
membres dels municipis de Montesquiu
i Sant Quirze de Besora, ha quedat
anul�lada  per l'afectació de la Covid 19. 

Després que el grup organitzador
n'estudiés la viabilitat i seguretat, es va
decidir suspendre-la seguint l'exemple
de les altres curses que es fan al nostre
territori, com la Cursa del Castell de
Montesquiu i el Trail del Bisaura.

HOMENATGE A LA GENT GRAN
La 41a edició de l'homenatge a la gent
gran que s'havia de celebrar enguany, es
va ajornar a causa de l'afectació de la
covid-19 per la vulnerabilitat de les
persones d'edat avançada o vulnerables;
s'estudiaran alternatives amb el
Patronat de la Gent Gran per poder
homenatjar com cal a la gent gran del
nostre municipi.

LA PISCINA EN XIFRES ANUL�LACIONS
D'ACTES COVID19

La 9a edició de la Fira de la nou que
havia de tenir lloc  a Montesquiu durant
el mes d'octubre ha quedat suspesa  a
conseqüència de la pandèmia de la
covid-19. 

Des de l'Ajuntament, considerem que la
seguretat pels veïns i veïnes és una
prioritat i creiem que realitzar-la hagués
suposat assumir riscos que poden ser
evitables pel fet que no s'hagués pogut
garantir la seguretat per la gran
mobilitat dels paradistes i visitants, així
com tampoc el distanciament de les
persones durant la fira.

Al municipi es continuaran realitzant
petits actes i esdeveniments de caire 
 local, com poden ser el mercat
setmanal o altres actes culturals.

CURSA SANT SILVESTRE

FIRA DE LA NOU

Aquesta temporada ha estat marcada per la situació de la
covid-19, per aquest motiu s’han pres mesures extraordinàries
com la contractació de dues persones per realitzar tasques de
control d’entrada i aforament i desinfecció del recinte. Tot i
aquesta contractació, que no s'havia realitzat els anys
anteriors, la reducció en despeses ha estat significativa.

Al juliol es va començar amb un aforament màxim de 90
persones i coincidint amb el mes d'agost es va augmentar
l’aforament a 110 persones. Per facilitar el control a temps real
de l’aforament dels usuaris es va oferir també un sistema de
control online. En total es va arribar a l'aforament màxim en 9
ocasions dels 62 dies en què es va obrir la piscina.

Dels 152 abonaments fets, 59 d’ells han estat subvencionats
pel pla de xoc municipal amb un import total de 2.290€,
entregats amb vals de compra pels comerços, revertint així en
el municipi.

Per ajudar a fer més agradable l’estiu al poble, s’han realitzat
11 sessions  d’aquagim gratuïtes amb un èxit de participació.
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Des de l'Ajuntament de Montesquiu demanem màxima precaució
i responsabilitat a tots els veïns i veïnes de Montesquiu per reduir
el risc de transmissió del coronavirus i evitar contagis.

En les últimes setmanes s'han detectat nous casos positius de
covid-19 al municipi. Un d'aquests positius va ser detectat a un
grup de l'Escola El Rocal, el qual va ser aïllat i des del Departament
d'Ensenyament i Salut es van activar els protocols previstos i es
van fer proves a la resta d'alumnes i a la mestra del grup escolar,
les quals van donar totes negatives. 

Recordem que és obligatori fer servir la mascareta a l'espai públic i
a tots els equipaments municipals pels majors de 6 anys (inclosos
els parcs infantils i les places), rentar-se sovint les mans i mantenir
la distància física per evitar nous rebrots.

Només la responsabilitat personal de tothom,  farà que els
equipaments públics, esportius i lúdics es puguin mantenir oberts.
 
 

Dins de la voluntat de l'equip de govern
d'involucrar els joves en la participació municipal, el
passat 22 de setembre va començar a caminar el
Consell de Joves amb una primera reunió,
organitzats en dues franges d'edat diferents. 

El Consell de Joves  és un òrgan totalment obert  i
hi poden participar tots els joves que hi estiguin
interessats a partir dels 13 anys. 

L'objectiu és que aquest col�lectiu tingui un espai
propi de decisió dins del dia a dia municipal, que
pugui proposar noves actuacions, canvis i millores a
la regidoria de Joventut, decidir amb què gastar-se
els diners destinats al jovent, organitzar-se i
participar en la creació d'un espai o local per joves...
 
Paral�lelament, la tècnica de joventut de
l'Ajuntament, està redactant el nou pla local de
joventut pels anys 2021-2024, per poder planificar
les actuacions i propostes a realitzar des del
consistori amb la població jove del municipi. 

Amb  l'objectiu de donar valor al comerç de
proximitat, l'Ajuntament de Montesquiu, juntament
amb el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura va
tornar  a realitzar una campanya sota el lema "El
nostre comerç és un luxe".

En aquesta nova edició els clients van poder tenir
regals instantanis, a partir de butlletes “rasca rasca”.
Entre tots els municipis participants,  es varen
repartir 3.500 butlletes per provar la sort i un total de
500 premis, els lots de bosses.

Els regals consistien en un lot de bosses de compra:
una de ràfia tipus cabàs, una de reixa amb nanses  i
una de tela específica per fruita i verdura.

Paral�lelament, des del consorci i impulsat per la
regidoria de comerç, aquest setembre es comença a
treballar en el disseny d'una nova imatge dels
comerços de Montesquiu mitjançant l'ampliació de
la pàgina web Municipal.

SEGONA ONADA DE COVID19 A MONTESQUIU

CONSELL DE JOVES COMERÇ



Actualment s'està realitzant la
primera fase de l'obra per
eixamplar el pas inferior del
passeig del Ter i està prevista
que acabi la setmana del 5
d'octubre. 

A partir d'aquesta data i durant
la segona fase, el pas de
vianants pel pont estarà obert
tots els caps de setmana i
s'estudiarà amb la coordinació
de seguretat de l'obra  obrir-lo
també fora dels horaris de
treball entre setmana i segons
avancen les obres, permetre el
pas  durant més hores al dia.
Aquesta segona fase durarà 6
setmanes, i a partir de mitjans
de novembre, el pas ja estarà
obert tant per a vehicles com
per a vianants. En l'última fase
de l'actuació, es realitzaran les
obres i l'asfaltat del Camí Ral
informant prèviament als veïns
i veïnes de les possibles
afectacions.

Després d'observar la gran
quantitat d'excrements de gossos
que hi ha a la via pública i la
deixadesa d'alguns dels seus amos
a l'hora de recollir-los, des de
l'Ajuntament s'ha iniciat una
campanya a través de cartells als
punts més concorreguts i a través
de les xarxes per tal d'alertar als
propietaris dels animals. 

Tanmateix, els gossos també han
d'anar sempre lligats
independentment de la seva mida.

Les sancions per incomplir la
normativa   són de 150€ fins a
500€ segons l'ordenança de
tinença d'animals aprovada
l'octubre de 2014.

AMPLIACIÓ BAR PISCINA

QUAN S'OBRIRÀ EL PONT?

El passat 7 de setembre, es van iniciar les obres d'ampliació del bar
de la piscina municipal de Montesquiu.

L'activitat del bar continuarà en funcionament durant gran part del
temps d'execució, gràcies a una paret separadora provisional que
s'ha realitzat entre el bar i la nova zona d'obres. 
 
Les obres han de tenir una durada aproximada de 3 mesos i ha
d'estar totalment acabada abans de final d'any. Durant l'obra s'ha
delimitat un pas de vianants per a la Font d'En Nando i als lavabos.
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CAMPANYA
EXCREMENTS
GOSSOS

FESTES 2021
L'Ajuntament de Montesquiu va
aprovar per ple amb els vots a
favor dels tres partits representats,
el calendari de festes locals per a
l'any 2021.

Els festius escollits pel consistori
són l'1 d'octubre i el 7 de
desembre.

Paral�lelament, com es va
explicar en el butlletí municipal,
Montesquiu havia de cofinançar
l'obra del pont juntament amb
la Diputació aportant
57.890,18€ segons el conveni
firmat el mes d'octubre del
2019.  Des de l'equip de govern
s'ha treballat amb Diputació
per la reducció d'aquest import,
i poder fer front al pagament.
Per fer-ho, es modificaran
algunes obres de les previstes
per així rebaixar el cost al
mínim de conveni: 14.692,49€.

Es deixarà de fer la rampa per
valor de 29.800€, ja que
connecta amb un espai no
adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda i ja es disposa
d'un itinerari alternatiu a pocs
metres. També es modificarà la
partida d'escales que té un
valor de 18.300€ per fer una
escala més econòmica i poder-
la encabir dins de l'import total.



MONTESQUIU EN IMATGES

El dia 9 d'octubre, amb la voluntat d'obrir la
regidoria d'igualtat a la participació de totes les
persones interessades, es realitzarà una trobada per
parlar i fer xarxa entre tothom qui vulgui involucrar-
se i decidir les polítiques d'igualtat al municipi.  

D'aquesta trobada n'està previst que en pugui sorgir
una comissió d'igualtat que treballi i aporti idees i
propostes a la regidoria d'igualtat en diferents
temes: igualtat de gènere,  d'orientació sexual i
interculturalitat.

igualtat de gènere,
d'orientació sexual i

interculturalitat
El nou menjador de l'escola El Rocal, està previst
que s'obri durant la setmana del 5 d'octubre, un
cop les obres en permetin la seva utilització. 

El nou espai tindrà 55m2 quadrats de superfície,
amb una cuina office oberta per a escalfar el
menjar i amb tots el mobiliari i electrodomèstics
nous.

Les obres encara continuaran uns dies més per
realitzar els últims acabats als lavabos nous i a la
nova finestra d'una de les aules. 
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Colònia de gatsExposició Bisaurart a la 
Cabanya del Castell

Xerrada laboral de Sumar 
a la Sala d'Actes

Nova reixa de desaigüe 
per evitar embassaments 

Ofrena floral al monument 
del 1714 el dia 11 de setembre

Actes de la Diada Nacional 
de Catalunya  

EL NOU MENJADOR TROBADA D'IGUALTAT



IOGA

TAITXÍ

PILATES

COUNTRY

BALLS 

Dilluns de 15:30h a 16:30h i
dimarts de 19:00h a 18:00h
Sala d'actes de l'Ajuntament

HOQUEI

CLASSES  D'INSTRUMENTS

BIBLIOBÚS
Setembre 30: 17h-18:30h
Octubre 4 i 28: de 11 a 13.30h
Octubre 7 i 21: de 16h a 19 h 

RÀDIO MONTESQUIU
Dimarts i divendres a les 12h.

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS
Els últims dilluns de cada mes

Dimecres de 18:00h a 18:50h i 
19:10h a 20:00h.
Sala d'actes de l'Ajuntament

Dimarts de 19:15h a 18:05h
Espai d'Art i creació musical

CERCLE DE DONES FISIOTERÀPIA I ESTIRAMENTS

Dilluns, dimarts i divendres de
9:00h a 10:00h; i dimecres i
dijous de 8:00h a 9:00h
Sala safareig. Activitat gratuïta

Classes particulars o en grup
Horaris a convenir
Espai d'art i creació musical

CALENDARI D'ACTIVITATS ESPAIS MUNICIPALS

AGENDA 

Dijous de 9:30h a 11:00h i 
de 11:30h a 13:00h
Sala safareig. Activitat gratuïta

Dilluns de 19:15h a 20:15h i 
de 20:30h a 21:30h
Sala d'actes de l'Ajuntament

Dilluns, dimecres i divendres
de 17:00h a 20:00h.
Pavelló municipal

CURS GUITARRA
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ESCOLA ESPORTIVA 

Dimarts i dijous de 17:30h a
19:00h i dimecres de 15:45h a
16:45h
Pavelló Municipal

Dimarts de 18:30h a 20:30h.
Sala safareig

Dijous de 20:00h a 21:00h
Sala d'actes de l'Ajuntament

PLENS MUNICIPALS
Ple ordinari 6 d'octubre 
Ple ordinari 1 de desembre

COMMEMORACIÓ REFERÈNDUM 
1 d'octubre

XERRADA-TALLER D'EDUCACIÓ 
30 de setembre

TROBADA COMISSIÓ D'IGUALTAT
9 d'octubre

*En totes les activitats s'han de
respectar els aforaments
màxims i totes les mesures de
seguretat envers la covid-19

*Per més informació contactar
amb l'Ajuntament.
T. 93.852.91.00 
montesquiu@montesquiu.cat

PARTITS C.E. MONTESQUIU
Partits lliga tercera catalana:
3 d'octubre, 17 d'octubre, 
7 novembre, 21 novembre

PARTITS HOQUEI 
Dissabtes de 9:00 a 14:00

SORTIDA JOVES  PORT AVENTURA
24 d'octubre




