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El Butlletí del poble  s’edita 
trimestralment i es fa arribar, 
mitjançant una bustiada, a 
totes les llars del municipi. 
Si no el rebeu correctament, 
comuniqueu-ho al telèfon    
93 852 91 00 o a l’adreça de 
correu electrònic  
montesquiu@montesquiu.cat

També la podeu consultar 
a través de la pàgina web 
municipal.

Podeu enviar les vostres 
queixes, suggeriments o  
comentaris sobre el Butlletí 
del poble a l’adreça de  
correu electrònic:  
mntq.info@montesquiu.cat 
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SUMARI

Benvolguts i benvolgudes, 
És un gran honor per nosaltres poder escriure aquesta primera edi-
torial com a nou equip de govern de l’ajuntament de Montesquiu.
Hem arribat aquí gràcies a 195 montesquiuenques i montesqui-
uencs que ens han donat el seu suport. Som un grup dinàmic i par-
ticipatiu tant nosaltres tres com la resta del nostre grup, estem a 
la disposició de qualsevol de vosaltres perquè ens ajudeu a iden-
tificar necessitats, propostes, problemàtiques i oportunitats pel 
nostre poble i així donar resposta i solució a aquestes peticions. 
Som conscients que no és una feina fàcil, que és una gran res-
ponsabilitat i estem preparats per afrontar-la, la nostra tasca és 
donar suport i servei a tots i cada un dels veïns, independentment 
del pensament polític que tinguem, hem arribat per millorar i tre-
ballar plegats per tothom. 
Tornem a publicar el butlletí trimestral per informar de totes les 
actuacions, informacions públiques i activitats referents al nostre 
poble, entenem que és una eina útil perquè la informació arribi a 
tothom.
Desitjo que trobeu interessant aquesta nova edició del butlletí i re-
cordeu que teniu el correu montesquiu@montesquiu.cat i la bústia 
per enviar els vostres suggeriments, propostes, comentaris o queixes.
Per acabar tornem a agrair l’ajuda de qui incondicionalment ens 
la dona, a les persones que van confiar en nosaltres i esperem de-
mostrar que, amb ganes i paciència es pot arribar i aconseguir el 
que ens proposem.
Visca Montesquiu
Equip de Govern

EDITORIAL

NOTÍCIES

Sònia Muñoz Culubret s’estrena com a  
alcaldessa de l’Ajuntament de Montesquiu

Les eleccions del 26 de maig van 
conduir a un canvi en el ple muni-
cipal. En aquesta ocasió ERC-AM 
va tornar a ser la força més vota-
da sumant un total de 3 regidories, 
les mateixes que ja va obtenir en la 
passada legislatura. D’altra banda, 
Som Montesquiu-Amunt va obtenir 
dues regidories, les mateixes que 
Junts per Catalunya. 

Amb aquest resultat, va ser ERC, 
la força més votada, la que va con-
formar l’equip de govern encapça-
lat per l’alcaldessa Sònia Muñoz 
i Culubret. La resta de l’equip de 
govern el conformen l’Albert Soler 
i Freixer i la Montserrat Armengol 
Portell. La resta de membres del ple 
municipal són, per SM-AMUNT, 
Nuri Soler Sucarrat i Carles Co-
lomo Espona i, per JxCat-JUNTS, 
Jaume Romeu Cruells i Federico 
Trapé i Farres. 

CARTIPÀS
Amb l’equip de govern conformat, 

doncs, es va aprovar el nou cartipàs 
municipal que ha quedat conformat 
de la següent manera: 

Sònia Muñoz i Culubret és 
l’alcaldessa i la regidora de les àre-
es d’Hisenda, Sanitat, Medi Ambi-
ent, Indústria, Turisme i Personal 
i comparteix les àrees d’Obres i 
Serveis amb el regidor  Albert So-
ler i Freixer. Muñoz també és la 
representant en el Consorci de la 
Vall del Ges, Orís i Bisaura, d’Oso-
na Turisme i del Consorci del Ter.

Albert Soler i Freixer és el pri-
mer tinent d’alcaldessa i regidor 
d’Urbanisme, Obres i Serveis, Co-
merç, Educació i Esports. També 
és el representant del Consell Es-
colar.

Montserrat Armengol i Por-
tell és la segona tinenta d’alcal-
dessa i regidora de Cultura, Fes-
tes, Joventut, Igualtat, Habitatge 
i Benestar Social. També és la re-
presentant de la Mancomunitat del 
Bisaura i l’Alt Lluçanès.
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La pluja no desllueix la 8a edició de la 
Fira de la Nou de Montesquiu 

Les obres de millora del Pont estaran 
acabades durant l’exercici 2020

Tot i ser un cap de setmana 
de molta pluja, la 8a edició de 
la Fira de la Nou va ser un èxit 
absolut. Finalment no van po-
der ser-hi presents les 42 pa-
rades que havien confirmat la 
seva assistència per  raons cli-
matològiques, sí que n’hi va ha-
ver fins a 30, que es van posar 
sota la Pèrgola permetent que 
la Fira es portés a terme pràc-
ticament amb total normalitat. 

Una de les activitats estrella 
va ser el renovat tastet de tapes 
que va anar càrrec de diversos 
restauradors del Bisaura, que 
per primera vegada es va por-
tar a terme al migdia. 

La primera Exhibició de ve-
hicles antics i clàssics, així com 
les activitats per a la mainada 
amb els jocs infantils i els po-
nis, que es van poder portar a 
terme amb normalitat. També 
es va portar a terme la quarta 
edició de l’exposició col·lectiva 
Nouart i la VII Trobada d’acor-
dionistes, que va reunir unes 
150 persones a la sala d’actes 
de l’Ajuntament. 

Tot i que en un primer mo-
ment la Diputació de Barcelona 
no tenia intenció d’afegir a la 
subvenció la reforma i millora  
de tot el Camí Ral, finalment 
hem aconseguit que aquest pro-
jecte es pugui portar a terme. La 
Diputació l’ha inclòs en el marc 
de les obres de millora i accés al 
Parc del Castell de Montesquiu 
i es reformarà el camí Ral fins 
a la plaça de la República. Per 
aquesta raó, el projecte ha pas-
sat de suposar una inversió de  
473.915,70 euros  a una inver-
sió total de 519.794, 75 euros.

Aquest projecte inclou l’ei-
xamplament del tauler del pont 
sobre el riu Ter i permetrà la 
circulació de vehicles i vianants 
en condicions de més seguretat. 

L’Ajuntament en contra 
de la sentència de l’1O

Trobada amb la Delegada 
Territorial del Govern de 
la Generalitat

L’Ajuntament de Montesquiu va aprovar per 
unanimitat el 16 d’octubre de 2019 una moció 
de resposta a la sentència del Tribunal Suprem 
i per demanar l’amnistia per a les persones pre-
ses polítiques catalanes i en defensa del dret 
d’autodeterminació. Una vegada aprovada, a 
més, aquest ens va ser un dels 814 municipis de 
Catalunya que van acudir el 26 d’Octubre al Pa-
lau de la Generalitat per fer entrega de la moció 
al president Quim Torra. 

L’alcaldessa de Montesquiu Sònia Muñoz i el 
regidor Albert Soler es van reunir el dia 26 de 
setembre amb la Delegada Territorial del Go-
vern de la Generalitat a la Catalunya Central, 
Alba Camps per tractar temes cabdals de la 
vila, en els quals les dues institucions hi poden 
col·laborar.

A més, el treball incorpora la 
creació d’un itinerari adaptat 
per a vianants entre el Passeig 
del Ter i el mirador ubicat al 
marge esquerre del Ter, a tra-

vés del carrer Santiago Rusiñol, 
i s’amplia el pas inferior sota el 
carrer Santiago Rusiñol per do-
nar continuïtat al Passeig del 
Ter.

NOTÍCIES
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S’aprova el Pla Intern 
d’igualtat de gènere 2019-23

En el ple del passat 3 d’octu-
bre es va aprovar el primer Pla 
Intern d’Igualtat de Gènere de 
l’Ajuntament de Montesquiu 
2019-2023, un document elabo-
rat amb el suport de la Dipu-
tació de Barcelona. Aquest Pla 
pretén dotar l’Ajuntament de 
Montesquiu d’una eina i d’un re-
curs per desenvolupar i establir 
com a prioritàries, unes accions 
dirigides a promoure la igualtat 
real i efectiva de dones i homes 
en tots els àmbits de l’organitza-
ció municipal.

El document, que es va presen-
tar a tot el personal de l’ajunta-
ment, conté una diagnosi de la si-
tuació de l’ajuntament en termes  
de gènere i a partir del resultat de 

Aquest any des de l’Ajunta-
ment s’ha apostat per un canvi 
en la política respecte a la poda 
de l’arbrat urbà. L’assessora-
ment tècnic ens ha indicat que 
en el cas dels plataners del pas-
seig de Sora, aprofitant que l’any 
passat es va dur a terme una 
poda de reformació eliminant les 
brocades antigues, no es durà a 
terme la poda al nivell que s’ha-
via realitzat els anys anteriors. 
Només es realitzaran ocasional-
ment podes funcionals o per mo-
tius de seguretat en cas que sigui 
necessari. Això afavorirà d’aquí 
en endavant el creixement de 
capçades equilibrades i sanes. 
L’ajuntament és conscient dels 
inconvenients que això pot pro-
vocar al veïnat, però ens compro-

Durant els mesos d’estiu es 
va portar a terme una nova 
campanya informativa sobre el 
reciclatge de les escombraries, 
la importància de fer-lo bé i els 
beneficis que comporta. La cam-
panya va suposar la introducció 
de nous contenidors d’orgànica  
i d’uns vinils explicatius del ti-
pus de residus que van a cada 
contenidor que es van col·locar 
als mateixos contenidors. La 
campanya també inclou cubells 
i bosses d’orgànica que els veïns 
i veïnes poden recollir de mane-
ra gratuïta a l’Ajuntament.

Canvi en la política de poda 
dels arbres del municipi

Crida a la ciutadania per a 
millorar el reciclatge

La Diputació tornarà a fer la  
passera, però el 2021

Ja tenim plaça de 
la Repúblicametem a netejar la zona amb la 

brigada, tot i que s’ha de tenir en 
compte que la tardor comporta 
la pèrdua permanent de fulles i 
aquest paisatge.

En el cas dels plataners de 
la zona de la pèrgola, entre els 
mesos de gener i febrer es durà 
a terme la mateixa poda de re-
formació per aconseguir els ob-
jectius esmentats en el cas dels 
plataners del passeig de Sora.

Pel que fa a la resta de l’arbrat 
urbà, se seguiran els criteris 
aplicats durant aquests últims 
anys i només es podaran totes 
les moreres del poble que donen 
fruit i tots els arbres que puguin 
arribar a donar problemes de 
seguretat o funcionals sense un 
manteniment adequat.

La riuada del novembre de 
l’any passat va deixar el mu-
nicipi sense una passera molt 
necessària. Coneixedors dels 
inconvenients que suposa a 
tota la població, hem treba-
llat insistentment per tal que 
la Diputació refaci la passera. 
Diverses circumstàncies, en-
tre altres el fet que la Diputa-
ció ha canviat  de color polític, 
han anat retardant el projec-
te. Finalment, i una vegada 
aconseguida l’autorització de 
l’ACA, ara tenim el compromís 
que la passera estarà acabada 
el 2021. Des de l’Ajuntament 
no deixem d’insistir al Depar-
tament, tant tècnicament com 
políticament,  seguim insistint 
per agilitzar el procés i l’execu-
ció de l’obra.

Campanya per  
reduir la població 
de coloms

Una olivera 
substituirà l’antiga 
font de la plaça 
Jacint Verdaguer

Davant de la creixent necessi-
tat de reduir la població de co-
loms urbans, l’Ajuntament conti-
nua la campanya per reduir-los. 
L’empresa que hi ha contractada 
ha instal·lat dues gàbies-trampa 
amb la intenció de capturar en-
tre 100 i 150 exemplars. A banda 
d’aquestes actuacions l’empresa 
està oberta a atendre qualsevol 
queixa o sol·licitud d’informació 
dels ciutadans que ho sol·licitin. 
En total aquesta campanya anu-
al suposa una inversió de 1.452, 
00 euros.

L’equip de govern ha fet un pro-
cés participatiu per adequar l’es-
pai on hi havia la font de la plaça 
Mossèn Jacint Verdaguer. En to-
tal, 50 persones han participat en 
el procés, de les quals 19 han votat 
posar-hi una olivera. També hi ha 
hagut 3 persones que han votat 
posar-hi una noguera, 3 més una 
alzina o un roure, 2 persones opta-
ven per un avet i  1 per un cedre. 
D’altra banda, 7 persones preferi-
en posar-hi  una escultura, de les 
quals dues optaven per una escul-
tura en honor a Emili Juncadella. 
Finalment, 10 persones van votar 
deixar la font i 5 persones van vo-
tar altres opcions.

L’antiga plaça Emili Juncade-
lla ha passat a dir-se  plaça de la 
República. Durant la Diada de 
l’11 de setembre es va fer la des-
coberta de la placa amb la nova 
nomenclatura. La intenció era 
recuperar aquest nom instaurat 
pel president Macià el 17 de juliol 
del 1932, però que s’havia canviat 
durant la dictadura franquista. 
Ara s’ha volgut restituir el nom 
com a acte de reparació democrà-
tica, justícia i memòria històrica.

CRIDA PER GARANTIR LA 
SEGURETAT

Mentrestant, amb la col·labo-
ració de la Diputació, s’ha habi-
litat un pas per accedir als horts 
que hi ha a l’altra banda de la 
passera i hem demanat a ADIF 
que posin barreres i un senyal 
acústic al pas a nivell per ga-

la diagnosi es prioritzen un total 
de 19 accions planificades al llarg 
dels quatre anys vinents. Cada 
una de les accions conté un calen-
dari d’execució, basat en la prio-
rització i la disposició de recursos 
per implementar-les i els indica-
dors per fer-ne un seguiment i 
avaluació per part de la Comissió 
d’Igualtat. Per aquest seguiment, 
el 7 de novembre es va crear la 
Comissió d’Igualtat  que està 
formada per la Montserrat Ar-
mengol, regidora d’Igualtat; els 
regidors Jaume Romeu i Núria 
Soler; la tècnica de Recursos Hu-
mans Maria Jesús Llinars; la tèc-
nica d’Igualtat Helena Castany, i 
la delegada del personal laboral 
Luiza El Maymouni. 

rantir la seguretat. En aquest 
sentit es fa una crida a totes 
les persones que han d’accedir 
a aquesta zona que sota cap cir-
cumstància passin pel túnel del 
tren. És un pas totalment pro-
hibit i sense cap garantia de se-
guretat d’ús exclusiu per a les 
locomotores. 
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MONTESQUIU ACTIU
OFRENA FLORAL AL MONUMENT DE 1714

40è HOMENATGE A LA GENT GRAN XERRADA SOBRE 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE I 
ADOLESCÈNCIA 

 Diumenge 22 de setem-
bre va tenir lloc la 31a cur-
sa del Castell de Montes-
quiu, la clàssica del nord 
d’Osona, que va ser tot un 
èxit. Com cada any, la cur-
sa d’adults es va fer amb 
un recorregut d’11,6 qui-
lòmetres. A banda, però, 
es van fer diverses curses 
infantils d’entre 150 i 1.800 
metres.

Aquesta Diada, el mo-
nument de 1714  va 
comptar amb l’ofrena 
floral dels tres grups 
municipals (ERC-AM, 
Junts x Montesquiu i 
Som Montesquiu) però 
també amb l’ofrena del 
CDR Bisaura i ANC Bi-
saura.

La Sala d’Actes de l’Ajuntament va acollir una 
nova edició del Dinar de la Gent Gran de Montes-
quiu i ja en van 40. La intenció és homenatjar la 
gent gran del poble, oferint-los una missa amb 
concert i un dinar de germanor, on poden anar 
acompanyats de familiars i amics. L’Ajuntament 
vol destacar el seu agraïment a totes les perso-
nes del Patronat de la Gent Gran, que organitzen 
cada any aquesta activitat amb la col·laboració 
econòmica de l’ens municipal.

Amb motiu de la del dia interna-
cional per eliminar la violència 
de gènere, el 25 de novembre, el 
dissabte anterior Elena Crespi va 
oferir una xerrada oberta a tot-
hom sobre violència de gènere i 
adolescència.

La Font d’en Nando va acollir el passat 13 de juliol 
el IV Aplec de Sardanes. En aquesta ocasió es va 
comptar amb  la Cobla Jovenívola de Sabadell i la 
Cobla Vents de Riella.

El Parc del Castell de 
Montesquiu va acollir 
el 7 de setembre la 
desena Trobada anual de 
Radioaficionats. L’edició 
va tornar a ser un èxit i va 
portar radioaficionats de 
tot Catalunya. 

31a EDICIÓ DE LA CURSA DEL CASTELL DE 
MONTESQUIU: 

TROBADA 
RADIOAFICIONATS

IV APLEC DE SARDANES:
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La Generalitat es repensa el projecte 
d’ampliació de l’escola El Rocal

Tot i que el projecte d’amplia-
ció de l’escola El Rocal ja estava 
aprovat i a punt per executar-se, 
a darrer moment es va haver 
d’aturar per un informe negatiu 
de l’ACA que deia que l’amplia-
ció es volia fer en una zona inun-
dable. En un primer moment 
semblava que aquesta situació 
implicava canviar l’escola de 
lloc, però ara la Generalitat s’ha 
repensat la situació. Segons la 
directora territorial d’Educació 
a la Catalunya Central, Dolors 
Collell, ara el que s’ha de fer és 
analitzar la projecció de l’alum-
nat per comprovar si realment 
és necessària l’ampliació de 
cara als anys que venen. Men-
trestant, i després d’una reunió 
entre la directora i l’alcaldessa, 

Estrenem escola de Música Nova edició dels tallers  
Fem Salut 

L’Ajuntament ha cedit l’espai de la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu a l’Associació de Músics 
de Montesquiu, que hi ha posat en funciona-
ment una escola de Música, oberta a infants i 
adults. A banda, també hi ofereixen l’activitat 
de música d’extraescolar. 

Per tal d’incentivar la qualitat de vida dels 
veïns i veïnes del municipi s’ofereix el  taller 
Fem Salut amb exercicis per reconèixer el 
propi cos a càrrec del naturòpata Joan Espo-
na. El taller, de caràcter gratuït, es va fer de 
les 10.30 h del matí fins a les 11.30 h durant 
els mesos de setembre i octubre i es preveu 
repetir-lo el 2020. Igualment, gràcies a la sub-
venció de la Diputació de Barcelona, també 
s’ofereixen cursos de Memòria i Gimnàs per a 
la gent gran. 

Ensenyament ha decidit refer el 
pla de seguretat i evacuació de 
l’escola, que ara només inclou 
incendis, afegint-hi l’evacuació 
per inundació. A banda, des del 
Departament d’Ensenyament, 
es farà una visita al centre 

per estudiar possibles millores 
de l’espai existent, si s’escau. 
Posteriorment es rependran 
converses amb el Departament 
quan els estudis de projecció 
d’alumnat indiquin que cal una 
escola més gran.

L’Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona han subvencionat el 
cicle de tallers Descobreix la ci-
ència fent experiments. Es tracta 
d’un total de tres tallers de dues 
hores cada un que s’han ofert als 
alumnes de cicle mitjà i superior 
de l’escola el Rocal. 

D’altra banda, s’ha demanat el 
suport a la Diputació de Barcelo-
na per tal que el mes de març es 
pugui portar  a terme el projecte 
Matins de ciència. Un conjunt de 
4 tallers de quaranta-cinc mi-
nuts cada un, que estan dirigits 
a infants de 0 a 3 anys. 

Des de l’Ajuntament de Mon-
tesquiu oferim un nou servei 
d’informació per a la ciutada-
nia a través de la missatgeria 
de l’aplicació WhatsApp. És 
una eina de difusió que busca 
arribar al nombre més gran 
possible de veïnes i veïns, amb 
rapidesa i de manera gratuïta.
Les persones interessades no-
més cal que es donin d’alta al 
servei Montesquiu Informa, 
des d’on es crearà una llista 
de difusió per enviar els mis-
satges. Remarquem que els 
números de telèfon quedaran 
ocults per a la resta dels usu-
aris, garantint la protecció de 
dades. Les dades dels usuaris 
seran introduïdes en una base 
de dades exclusiva per aquest 
servei. Aquestes dades no es 
facilitaran a cap organisme 
extern ni tampoc s’utilitzaran 
amb cap altra finalitat.
Com donar-se d’alta i de baixa?
• Afegir el número 648 091 611 

Nou canal d’informació via  
WhatsApp

Tallers de ciència per a 
infants a Montesquiu

Reforma de l’edifici del 
Safareig

Rehabilitació de la  
coberta del pavelló

L’Ajuntament vol  
renovar la plaça de la 
República

L’Ajuntament ha iniciat un 
projecte de reforma de l’edifici 
del safareig amb l’objectiu de 
poder-ne fer un ús públic. El 
projecte inclou obres de millo-
ra en la instal·lació elèctrica 
i la climatització de l’edifici i 
suposarà una inversió de prop 
de 15.000 euros. Una vegada 
acabades les obres, que serà a 
principis del 2020, la intenció 
és que s’hi puguin fer la major 
part d’activitats públiques que 

L’Ajuntament va aprofitar 
l’aturada de les activitats del 
mes d’agost per portar a terme  
les obres de reforma de la cober-
ta del pavelló municipal. La in-
tenció era resoldre el problema 
de goteres que hi havia des de 
feia temps i això va suposar una 
inversió de 6.125,02 euros. 

L’Ajuntament està buscant els 
recursos necessaris per a un pro-
jecte de millora de la mobilitat i 
els serveis de la plaça de la Re-
pública. És per aquest motiu que 
s’ha presentat dins el termini es-
tablert la sol·licitud per rebre una 
subvenció del Pla Únic d’Obres i 
Serveis 2020-2024, ja que sense 
aquests recursos el projecte no 
es pot tirar endavant. Ha estat 
gràcies al suport de JuntsxMon-
tesquiu hem pogut fer la petició 
d’aquesta subvenció.

fins ara es feien a la sala d’actes 
de l’Ajuntament, cosa que supo-
sarà un estalvi significatiu.

com a contacte en el vostre te-
lèfon amb el nom de “Montes-
quiu Informa”.
• Enviar un missatge de What-
sApp al mòbil 648 091 611 indi-
cant: “ALTA + nom i cognoms”.
• El servei s’activarà al cap de 
24h.
• L’usuari pot donar-se de BAI-
XA en qualsevol moment, envi-
ant la paraula BAIXA en un 
missatge de WhatsApp al mò-
bil 648 091 611.

S’oferirà informació sobre talls 
en els subministraments, talls 
de vies públiques, emergènci-
es, altra informació d’interès 
(plens municipals, informació 
municipal, etc.)
No és vàlid per a tot…
Aquest canal és un servei d’in-
formació municipal, no es res-
pondran les trucades ni es con-
testaran els missatges. Tampoc 
servirà com a canal per comu-
nicar incidències o queixes.
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TELÈFONS I SERVEIS D’INTERÈS MUNICIPAL
Ajuntament de Montesquiu
T. 93 852 91 00
Horari:
Matins: dilluns a divendres de 9h a 2h.
Tardes: dimarts i dijous de 4 a 6
e-mail: montesquiu@montesquiu.cat

Consultori municipal Montesquiu
93 852 90 68

CAP Sant Quirze de Besora
93 852 90 54

Escola El Rocal
T. 93 855 11 57

Castell de Montesquiu
93 472 76 00

Emergències  112
Bombers de la Generalitat  112
Mossos d’Esquadra   112

Correus electrònics de l’alcaldessa i 
l’equip de govern: 
Sònia Muñoz Culubret:  
munozcs@montesquiu.cat
Albert Soler Freixer:  
solerfal@montesquiu.cat
Montserrat Armengol Portell:  
armengolpmn@montesquiu.cat

www.montesquiu.cat

Benvolguts vilatans.
Com segurament sabeu, hem 

estat vuit anys treballant jun-
tament amb l’equip de govern, 
aportant  molta feina i idees amb 
clau positiva i sobretot hem acon-
seguit aportar estabilitat munici-
pal davant els continuats enfron-
taments que malauradament, no 
passaven desapercebuts. 

Ben segur, que a ningú que se 
li haurà escapat, que el nostre 
Grup, ha estat present en tots 
els afers municipals, tant si han 
estat problemes com celebraci-
ons, a les verdes i a les madures, 
treballant amb un sol objectiu: 
sentit de poble. 

Doncs aquest és el nostre lema: 
“Treballar molt i fer poc soroll”.
Estem entregats a fer el que sigui 
necessari, a fi que l’ajuntament si-
gui eficient i pròxim.

Per raons molt respectables, el 
nou equip sorgit del resultat elec-
toral municipal, opta per governar 
en minoria, i sense valorar que els 
votants estaven representats, en 
tres parts quasi iguals.

Des de Som Montesquiu valo-
rem positivament la feina feta 
des de l’oposició. Gràcies al tre-
ball conjunt entre Som Montes-
quiu i Junts per Montesquiu 
s’han aprovat propostes que 
afecten directament la vida dels 
montesquiuencs i montesquiuen-
ques, com la reducció d’un 15% 
en les retribucions dels càrrecs 
electes, estalviant així 17.645 € 
en els 4 anys de legislatura, els 
quals podran invertir-se en altres 
partides més necessàries. Hem 
aprovat conjuntament la creació 
d’altres òrgans per millorar el 
funcionament intern de l’ajunta-
ment, com la junta de portaveus 
i les comissions informatives i 
també que l’oposició formi part 
dels processos d’adjudicació de les 
obres municipals i de la comissió 
d’igualtat.

Fem valoració del poc temps 
que portem a govern, sorpresos 
en veure que l’oposició que no 
s’avenia, ara van agafats de la 
mà. La nostra voluntat és acor-
dar temes amb qualsevol d’ells 
per un bé comú. No entenem el 
menyspreu i la pèrdua de respec-
te vers la nostra persona per part 
d’alguns dels nostres companys 
de treball, que és com els conside-
rem nosaltres, no és la millor ma-
nera de treballar, perquè l’únic 
que surt perjudicat és tot el poble 
de Montesquiu.

La primera proposta que van 
decidir els grups de Som i Junts, 
és la creació d’Òrgans Col·legi-
ats i la reducció de jornada i sou 
de l’alcaldessa aconseguint difi-

Des del nostre grup, creiem im-
portant pel municipi, que l‘experi-
ència adquirida en el món muni-
cipal, per part dels dos grups de 
l’oposició, s’ha de capitalitzar en 
positiu pel municipi, amb les seves 
aportacions en benefici de tothom.

En aquests moments, des del 
nostre grup, creiem que motivat 
per la situació conjuntural que 
ens afecta a tots, és important ac-
tuar amb seny i prudència, doncs 
donada la situació que vivim, a la 
mínima podem estar inhabilitats i 
perdre tota la feina feta.

En l’àmbit municipal, creiem 
que dintre les moltes prioritats a 
resoldre, que tenim, ens preocu-
pa especialment, la situació dels 
nens de l’escola. Com tots sabeu, 
malauradament i en l’àmbit glo-
bal, el canvi en la meteorologia 
ha convertit espais que mai ens 
preocupaven, en espais d’alt risc 
d’inundació, doncs les crescudes 
sobtades dels rius sembla que 
aniran a més.

És per això, que hem de realit-
zar un gran esforç per donar solu-

Després d’aquest temps de Go-
vern en minoria, amb només 3 re-
gidors d’un total de 7, constatem 
que l’equip de govern s’ha conver-
tit en el més feble de la història 
de Montesquiu, sense experièn-
cia, motivació ni interès per cor-
regir-la, amb desconeixement de 
la institució, del seu funciona-
ment i amb incapacitat de dialo-
gar i d’aconseguir acords amb els 
altres grups. D’aquests mesos es 
desprèn una sensació creixent de 
desgovern, d’absència de vocació 
de servei públic i de compromís 
amb la mateixa institució.

Dels problemes urgents amb 
els quals vam iniciar la legisla-
tura (passera i escola) continuem 
exactament igual, sense soluci-
ons, tot i oferir-nos reiteradament 
per treballar conjuntament i te-
nir una posició més activa amb 

cultar el nostre treball del dia a 
dia: escoltar, tractar i solucionar 
dubtes i problemes dels nostres 
veïns i veïnes, a més de la gestió 
municipal. La pena és que amb la 
creació d’aquests òrgans nous, la 
despesa ha augmentat i força, per 
tant, tota la rebaixa del sou de 
l’alcaldessa marxa amb aquestes 
reunions oficials. Que quedi molt 
clar que nosaltres ja volem reuni-
ons i trobades, és imprescindible 
amb un govern en minoria. Però 
tal com les vàrem proposar no-
saltres, informals, sense despesa 
municipal i no va poder ser.

Ningú neix ensenyat, tot és 
qüestió de voler i nosaltres vo-
lem! Treballarem perquè dia a 
dia tinguem la satisfacció d’acon-

ció a aquesta prioritat i moure cel 
i terra, per aconseguir traslladar 
escoles i llar d’infants a un indret 
fora de tot perill.

També creiem important im-
pulsar el projecte de la passera 
que se’n va endur el riu, i sabem 
com fer-ho. Tots la trobem a fal-
tar, tant la gent que té horts com 
la gent que tenia per costum anar 
a passejar, i ens sembla una gran 
imprudència que la gent que ha 
d’anar als horts hagi de passar per 
la mina del tren, ja que  s’exposen 
a un risc molt alt - en física el fa-
mós efecte “venturi”- que suposa 
que segons la velocitat del tren, ell 
mateix actua com una aspiradora.

Un altre punt a considerar és 
que finalitzessin les obres de les 
voreres de la carretera.

En resum, des del nostre grup 
tenim moltes idees possibles i tre-
ballarem a fi de fer-les realitat.

aquestes problemàtiques.
La contínua sensació que res es 

mou, del “qui dia passa any em-
peny”, sense afrontar problemes i 
ajornant solucions, es contraposa 
a les urgències desateses i a la 
nostra convicció que com a grup 
podem aportar molt més del que 
aportem des de l’oposició. Al cap 
i a la fi, els ciutadans van expres-
sar a les urnes un missatge de 
diversitat política que en cap cas 
s’està reflectint en el dia a dia a 
l’ajuntament.

seguir les fites proposades, com 
el Pont i Camí Ral, la Plaça, la 
Depuradora, el Camí Vora Ter, i 
com no, la Passarel·la i l’Escola 
que des del primer dia.

Gràcies al personal de l’Ajunta-
ment per la seva dedicació i a tot-
hom que ens va fer confiança, als 
que no, dir-vos que hem arribat 
per treballar independentment 
del color polític, que no ens im-
porta, perquè som veïns i perso-
nes i tenim una cosa en comú: el 
nostre Poble, Montesquiu.

Continuarem treballant per MontesquiuValoració del primer mig any des de les  
eleccions municipals

Hem arribat per treballar
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FESTA MAJOR
Del 5 al 8 de desembre 

DIJOUS 5 DE DESEMBRE
Teatre “CLAU DE DONA”
A les 22h a la Sala d’actes de l’Ajuntament

DIVENDRES 6 DE DESEMBRE
A les 9h a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
Xocolatada popular
Seguidament,
Caminada a Sant Moí (amb avituallament)
(Sortida des de la Plaça de la República)
A les 11h al Pavelló Joan Soler Busquets
Inflables
A les16:30h al Pavelló Joan Soler Busquets
Gran Quinto de Festa Major
A les 00h a la Sala d ‘Actes de l ‘Ajuntament
Concert “BOYS DAMM” i “L’ESKERDA”

DISSABTE 7 DE DESEMBRE
A les 9h al Pavelló Joan Soler Busquets
Esmorzar popular a la brasa (2€/entrepà)
Campionat de Botifarra
Inscripcions a les 9h.
A les 16h a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
Campionat de Dards
Inscripcions mitja hora abans (15:30h)
A les 00h a la Sala d’ ‘Actes de l’Ajuntament
Concert “LA TROPICAL” i “DJ FICI”

DIUMENGE 8 DE DESEMBRE
A les 11h a la Plaça de la República
2a Trobada Gegantera Republicana de
Montesquiu
Organitzada per la Colla Gegantera de Mon-
tesquiu
A les 17h a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
Concert i ball de gala amb “CAFÈ TRIO”

CAGATIÓ
23 de desembre 
A les 11h Sala d’actes de l’Ajuntament 

ARRIBADA DEL PATGE REIAL
29 de desembre
A les12h a la Sala d’actes de l’Ajuntament

CURSA DE SANT SILVESTRE 
29 de desembre
A les 10:30h des del pavelló de Sant Quirze de 
Besora

EXPOSICIÓ PERMANENT - ‘MIRABILIA 
SUNT OPERA TUA DOMINE’ EMILI JUN-
CADELLA
Fins als 31 de desembre 
Dissabtes i festius d’11h a 14h; juny i setembre: 
Dissabtes i festius d’11h a 14h i de 16h a 19h; 
Juliol i agost: feiners d’11h a 14h i de 16h a 19h.
Lloc: Castell de Montesquiu

Mirabilia sunt opera tua Domine’ Emili jun-
cadella, montañero 1908-1915. Amb aquesta ex-
clamació en llatí, Emili Juncadella inicia la nar-
ració minuciosa de vint excursions efectuades 
entre els darrers dies de l’agost de 1908 i mitjans 
del mateix mes de cinc anys més tard; cent vint-
i-vuit pàgines d’atapeïda lletra anglesa que de-
scriu amb detall una manera molt determinada 
de practicar i comprendre l’excursionisme, tan 
allunyada de l’actual.
Es conserva, a més, al castell de Montesquiu una 
esplèndida col.lecció de vidres fotogràfics realit-
zats pel mateix Juncadella, quasi cinc-cents del 
quals fan referència precisament a les excursions 
descrites al quadern. Aquesta exposició pretén 
oferir una primera aproximació a la personalitat 
muntanyenca d’aquest personatge singular i, a 
la vegada, donar a conèixer un dels recursos més 
interessants, però a la vegada menys coneguts, 
del Parc del Castell de Montesquiu: els seus fons 
documentals. 

ELS PASTORETS 
27 de desembre
A les 21h Sala d’actes de l’Ajuntament 
29 de desembre 
A les 18h Sala d’actes de l’Ajuntament

EXPOSICIÓ: REPRESENTACIÓ DEL 
SISTEMA SOLAR A ESCALA
Fins al 31 de desembre
Jardins del castell de Montesquiu
Als jardins del castell de Montesquiu, podreu 
resseguir una maqueta del sistema solar amb el 
sol i els planetes reduïts 550 milions de vegades 
més petits, per comprendre les grans magnituds 
d’espai que tenim al nostre entorn.
El recorregut es pot començar pels dos extrems, 
tot i que el més lògic és començar pel Sol, per 
l’extrem nord, davant de la Cabanya del Castell.
De cada planeta i del Sol, es mostra a escala la 
seva mida i color, així com l’inclinació de l’eix de 
rotació i dades de massa, volum i distància al 
Sol, entre d’altres.

VISITA GUIADA AL CASTELL DE 
MONTESQUIU
Fins al 31 de desembre
Dissabtes i festius 10:30h, 11:30h,12:30h i  
13:30h
El castell de Montesquiu és el resultat d’un llarg 
procés històric que ha durat més de deu segles, 
intrínsecament relacionat amb l’evolució del ter-
ritori i la societat del moment. Però la història del 
castell de Montesquiu està envoltada de boires i 
enigmes, i en això rau gran part del seu atractiu.

AUDIOVISUAL: 
TEMPS D’HISTÒRIA I MISTERI
Fins al 31 de desembre
A les hores en punt i visites concertades al castell.
Castell de Montesquiu
El castell de Montesquiu és el resultat d’un lla-
rg procés històric que ha durat més de deu se-
gles, intrínsecament relacionat amb l’evolució 
del territori i la societat del seu moment. Però la 
història del castell de Mon tesquiu està envolta-
da de boires i enigmes. I en això rau gran part del 
seu atractiu.
Narració de la història del castell, de manera 
dramatitzada, a través dels fantasmes dels qua-
tre personatges més significatius que hi han tin-
gut relació.

CAVALCADA DELS REIS DE L’ORIENT
5 de gener
A les 19h des del Castell de Montesquiu

Aquestes festes, entre mol-
tes altres coses, celebrarem 
el retorn dels Pastorets de 
Josep Maria Folch i Torres. 
Es tracta d’una representa-
ció que, per part dels adults, 
no es feia des del 2012 i ara 
s’ha volgut recuperar. 
Es faran 27 a les nou del ves-
pre i el 29 de desembre a les 
sis de la tarda.

AGENDA DE MONTESQUIU 
Desembre-gener 2019-2020

TORNEN ELS PASTORETS!
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