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Editorial i consistori

Esteve Pujol i Badà 
(Tots per Camprodon-CP)

Jordi Berdala i 
Vidal 
(Tots per Camprodon-CP)

Xavi Guitart i Cano 
(Tots per Camprodon-CP)

Laura Costa i 
Escolano 
(Tots per Camprodon-CP)

Joan Faig i 
Colomer 
(Tots per Camprodon-CP)

La gestió de la piscina municipal  
passarà a mans d’una entitat del poble

piscina
municipal

Equipament més 
sostenible i adaptat
La Regidoria d’Esports està im-
pulsant un paquet de mesures 
per convertir les instal·lacions 
de la piscina municipal en un 
equipament més sostenible i 
millor adaptat per a les perso·
nes amb mobilitat reduïda i el 
públic en general. Entre aques-
tes actuacions s’hi troba l’adap·
tació de la piscina petita a una 
nova superfície que permeti 
reduir la despesa del cos de 
socorristes, els arranjaments 
a la platja de la piscina que ac-
tualment està en molt mal estat, 
l’habilitació d’un lavabo i dut·
xa adaptat, i altres treballs de 
caràcter més tècnic relacionats 
amb la seguretat i la salubritat 
de la instal·lació. 

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha acceptat 
les al·legacions presentades per l’Ajuntament 
En el marc dels treballs previs per a l’elaboració del Pla de Transport de Viat-
gers de Catalunya 2020 l’Ajuntament de Camprodon, conjuntament amb la 
resta de pobles de la Vall i altres municipis veïns, va presentar un seguit d’al·
legacions a l’esborrany inicial del pla per tal que es contemplés una mi·
llora del servei de bus entre Camprodon i Olot, que aquest fos coordinat 
amb els serveis exprés Olot-Girona i permetés, alhora, relligar els municipis 
de la Vall de Camprodon. Finalment, l’Ajuntament ha rebut la confirmació per 
part de la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalu-
nya de la incorporació d’aquestes al·legacions al pla. El nou servei de bus ja 
està en marxa des del passat 2 de maig.

Les al·legacions també han permès incloure en el pla definitiu una nova 
parada al nord de Camprodon i una altra a la rotonda d’entrada al túnel 
de Collabós.

S’amplien les expedicions de bus entre Camprodon i 
Olot i es coordinaran amb l’exprés Olot·Girona

bus
Camprodon-Olot

Xavier Sala i Pujol 
(Junts Fem Camprodon)
Alcalde
Àrees. Presidència, 
Hisenda, Recursos humans, 
Règim interior, Serveis 
municipals, Comunicació i 
Relacions institucionals.

Jordi Batchelli i 
Aulines
(ERC + Camprodon)
Primer tinent d’alcalde
Àrees. Urbanisme, Medi 
ambient i Sostenibilitat, 
Obres i manteniment i 
Habitatge.

Xavier Juncà i 
Morer 
(Junts Fem Camprodon)
Segon tinent d’alcalde 
Àrees. Turisme, Activitat 
i Promoció econòmica, 
Estètica, Paisatge i Noves 
tecnologies.

Xavier Rigat i 
Gardella
(Junts Fem Camprodon)
Tercer tinent d’alcalde
Àrees. Governació, Nuclis, 
Desenvolupament rural, 
Mobilitat, Seguretat, 
Equipaments, Participació 
ciutadana i Esports.

Anna Colomer i Vila
(ERC + Camprodon) 
Àrees. Cultura, Festes, 
Joventut i Patrimoni.

Núria Mas i Soler 
(Junts Fem Camprodon)
Àrees. Qualitat de vida, 
Serveis socials, Salut, 
Geriàtric, Educació, 
Infància, Família, Gent 
gran, Convivència i Igualtat 
i Solidaritat.

Benvolgut camprodoní/na,

Una de les prioritats de l'actual govern municipal és do-
nar un salt qualitatiu en termes de transparència i 
comunicació pel que fa a la nostra gestió al capdavant 
de l'Ajuntament. La nostra voluntat és oferir als campro-
donins i camprodonines informació puntual i rigoro·
sa de tots els projectes i actuacions que tirem endavant 
des de les diferents àrees del consistori, així com dels 
esdeveniments més importants que es produeixin a la 
nostra vila. En aquest sentit, estem desplegant des del 
primer dia una activitat comunicativa intensa a ni-
vell de xarxes socials, pàgina web i mitjans de comuni-
cació a fi que existeixi un flux continuat i ininterromput 
d'informació cap als camprodonins i camprodonines.

Tens entre mans el primer número d'una publicació que 
neix amb la vocació i el compromís d'esdevenir un ca-

nal estable de comunicació de les actuacions, projectes 
i activitats que duem a terme des de l'Ajuntament. Com 
veuràs, en aquest primer número de la revista hem 
volgut posar l'accent en la cultura i el turisme, dos 
dels eixos que entenem com a cabdals per al desen·
volupament estratègic i econòmic de Camprodon. 
En les pàgines que segueixen hi trobaràs, presentada 
de forma amena, una explicació detallada dels diversos 
projectes i actuacions que l'Ajuntament està tirant en-
davant a fi de reforçar els nostres actius culturals i im-
pulsar el sector turístic del municipi. 

Desitjo que la revista sigui del teu interès i et sigui d'uti-
litat per estar al dia de l'actualitat municipal.

Xavier Sala
Alcalde de Camprodon

Editorial

Composició del consistori 2015·19

Gestió a càrrec  
d’una entitat local
L’Ajuntament ha tret a concurs la gestió de 
les instal·lacions de la piscina municipal. 
L’objecte del contracte és el manteniment 
i explotació del bar de la piscina muni·
cipal de Camprodon i el control d’en·
trades a l’equipament municipal durant 
aquesta temporada d’estiu (de l’1 de juny 
al 13 de setembre). Les entitats que s’hi 
presentin podran incorporar millores com 
l’assumpció del servei de socorrista de la 
piscina o el servei de neteja del bar.

Ampliació de la 
temporada
A més, l’Ajuntament preveu 
ampliar la temporada obrint 
la piscina municipal a partir 
del dimecres 1 de juny, és a 
dir, gairebé un mes abans del 
que ho feia fins ara. Una jor-
nada inaugural que comptarà 
amb un seguit d’activitats a les 
quals es convidarà a participar 
les escoles del poble.
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El passat 30 de març l’Ajuntament va donar el tret 
de sortida al projecte d’actualització i posada a 
punt d’aquesta important artèria del poble. 
El projecte de remodelació consisteix en la substitució de les llam·
bordes en mal estat i l’arranjament d’alguns serveis. El tram objecte 
d’actuació és el comprès entre la Plaça de la Vila i el capdamunt del C/ 
Isaac Albéniz. Les obres tindran una durada aproximada de tres mesos. 
Atès que es tracta d’una via de pas molt important per a la mobilitat del 
municipi, els treballs s’efectuaran de forma esglaonada a fi de generar la 
mínima alteració possible en el dia a dia dels veïns i veïnes. Amb aquesta 
actuació es posarà a punt un dels eixos comercials i cívics més impor·
tants de la vila.

Avancen les obres de remodelació  
dels carrers Sant Roc i Albéniz

obres de
remodelació

Avancen les obres de remodelació  
dels carrers Sant Roc i Albéniz

via pública

Millores en la instal·lació de calefacció  
del CEIP Doctor Robert

educació

El passat mes de desembre l’empresa Repsol Gas va 
efectuar uns treballs de millora a la instal·lació de ca-
lefacció del CEIP Doctor Robert per tal de corregir els 
problemes tèrmics que el centre arrossegava com a 
conseqüència d’una instal·lació que ja acusava el pas 
del temps. Les actuacions dutes a terme van ser la 
substitució de la caldera de gasoil per una de gas 
i la sectorització de la instal·lació en 5 zones més de 
les que hi havia anteriorment, amb la instal·lació dels

corresponents termòstats. D’aquesta manera, en l’actu·
alitat l’escola compta amb fins a 11 zones tèrmica·
ment independents.

Repsol assumeix tot el cost dels treballs
El cost total de l’actuació va ser de gairebé 26.000€, però 
ni l’Ajuntament ni l’escola van haver d’efectuar cap 
despesa, ja que finalment l’empresa Repsol Gas es va 
avenir a assumir la totalitat del cost de les reformes. 

L’Ajuntament ha fet un inventari de 221 
actuacions per arranjar o millorar dife·
rents punts i elements de la via pública
L’Ajuntament ha realitzat un estudi exhaustiu de les defici-
ències existents en els carrers i places de la vila. L’objectiu 
d’aquest anàlisi és disposar d’un pla de xoc per arranjar i 
condicionar degudament tots aquells racons, voreres, 
asfalts, lloses, etc., en mal estat. Aquesta actuació té un 
caràcter permanent i, tot i que ja s’ha acomplert una pri-
mera fase d’arranjaments, la voluntat del govern municipal 
és seguir mantenint una alerta constant respecte aquells 
llocs del poble que requereixen d’una intervenció d’obra 
menor i que pot ser efectuada per la brigada d’obres de 
l’Ajuntament.

Fins el moment, s’han detectat 221 punts a la via públi·
ca que requereixen d’una intervenció, la majoria d’elles 
estan relacionades amb temes de senyalització, voreres, 
asfaltats i instal·lacions elèctriques deteriorades, barreres 
arquitectòniques, papereres, etc. El regidor de Mobilitat, 
Xavier Rigat, explica que “l’objectiu del pla de xoc és mi-
llorar, en termes generals, la imatge del municipi. I donat 
que s’han externalitzat els treballs de jardineria, la brigada 
municipal podrà dedicar -se amb més intensitat a resoldre 
totes aquestes petites actuacions del nostre espai públic”. 

Pla de xoc per millorar l’espai públic via pública

L’Ajuntament continua treballant per tal de dotar els 
comerços, empreses i entitats de Camprodon d’eines 
i plataformes de projecció i desenvolupament.
L’Ajuntament de Camprodon segueix apostant per la promoció eco·
nòmica i la dinamització comercial com a eixos principals de desen·
volupament estratègic de Camprodon. En el marc d’aquesta aposta, la 
Regidoria de Promoció Econòmica treballa per tal de dissenyar estratègies 
i activitats que dotin el teixit empresarial del poble de noves oportuni·
tats de creixement. La passada edició de la Fira de la Puríssima representa 
un dels primers resultats tangibles d’aquest esforç. 

Tot tractant d’aprofitar sinergies i dotar l’esdeveniment de major volada, 
l’Ajuntament va decidir obrir la Fira a establiments comercials i enti·
tats de tota la Vall de Camprodon, essent el 85% dels expositors de la 
mateixa Vall. I, com a conseqüència d’aquesta decisió, la Fira de la Puríssi·
ma de 2015 va representar un punt d’inflexió important en termes de 
ressò i projecció territorial. En paraules del regidor de Promoció Econò-
mica, Xavier Juncà, la voluntat de l’Ajuntament de cara al futur és “explorar 
totes les sinergies possibles amb la Vall per continuar dotant de continguts 
i recursos la fira”, tot tractant de convertir-la, amb el temps, en “una data 
assenyalada dins del calendari comercial i econòmic de la comarca i, per 
què no, de totes les comarques gironines”.

L’Ajuntament aposta per les sinergies amb la Vall de 
Camprodon per projectar l’economia del territori

desenvolupament 
econòmic
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L’Ajuntament de Camprodon segueix treballant per tal de dotar els col·lectius més vulnerables de millors ser·
veis i recursos. En aquest sentit, la Regidoria de Serveis Socials acaba de presentar un pla  estratègic per a la difusió de 
la cartera de serveis que ofereix la Residència Geriàtrica Municipal. Tal com explica la regidora de Serveis Socials, Núria 
Mas, el pla contempla “accions específiques” per a la projecció arreu de la comarca de cadascun dels serveis 
actualment disponibles al centre, tot buscant “ampliar la quota de residents i arribar a més persones”. 

Iniciativa pionera
Camprodon ha posat en marxa una ordenança per establir una re·
gulació d’àmbit municipal sobre les actituds i activitats de partici·
pació altruista i solidària pel bé comú de la vila. Aquest reglament 
neix amb la finalitat de regular l’acció voluntària com a complement 
de l’activitat desenvolupada per l’Ajuntament i els seus organismes 
autònoms.

Com formar part de la Borsa de voluntaris?
Per tal d’incorporar·se a la Borsa només s’ha de presentar una sol·
licitud acompanyada d’una declaració jurada de no està inhabilitat 
per a funcions públiques per sentència ferma. Aquesta sol·licitud es 
pot trobar en el web www.camprodon.cat i s’ha de presentar al Ser-
vei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.

Primers voluntaris i tasques
Actualment ja existeix un primer grup de voluntaris, aquest està 
treballant en la confecció del Pla de Protecció Civil Municipal de 
Camprodon. Concretament, està realitzant el treball de camp per a la 
identificació d’Elements Vulnerables, Masies i Cases de Pagès. Des de 
l’Ajuntament es valora molt positivament la tasca que està duent a ter-
me aquest primer grup de voluntaris i, actualment, s’estan preparant 
nous projectes per poder donar resposta a la demanda del voluntariat.

L’Ajuntament presenta un pla estratègic per a la 
difusió dels serveis de la Residència Geriàtrica

serveis socials

Servei d’estades 
temporals i 
descàrregues familiars
El servei d’estades temporals 
està pensat per oferir una alter·
nativa a les persones que  ha·
bitualment tenen al seu càrrec 
una persona amb dependència 
i que necessiten disposar d’uns 
dies lliures o de vacances. En el 
cas de Camprodon, al ser una po-
blació amb moltes segones resi-
dències, el servei d’estada tem-
poral també pot ser entès com a 
substitutori del centre habitual.

Residència assistida
Servei substitutori de la llar 
adreçat a persones grans amb 
diferents graus de dependència 
i de necessitats socials. L’objec-
tiu d’aquest servei és oferir a les 
persones d’edat avançada una 
alternativa d’atenció integral en 
un ambient familiar i adequat a 
les característiques personals de 
cadascú. La Residència Geriàtrica 
de Camprodon es caracteritza per 
disposar d’una ràtio de personal 
clarament per sobre dels estàn-
dards que marca la Generalitat, 
la qual cosa permet al centre pro-
porcionar als residents una aten-
ció de primera qualitat.

Centre de dia
Recurs assistencial els usuaris 
del qual passen el dia a la Re·
sidència (aproximadament de 
les 9 del matí a les 7 de la tarda) 
i retornen al domicili a dormir. El 
servei està pensat per funcionar 
de dilluns a divendres, però actu-
alment la Residència està oferint 
una àmplia flexibilitat horària per 
tal de poder cobrir demandes de 
dies discontinus, mitja jornada i 
caps de setmana o festius. El ser-
vei de transport el proporciona 
Creu Roja de Camprodon.

Volem millorar la vida de les persones
Totes aquelles persones que desitgin informació o tinguin sol·licituds 
específiques sobre els serveis de la Residència poden trucar al 972 74 01 24  
o enviar un correu electrònic a geriatric@camprodon.cat.

Més info al web 

www.residenciacamprodon.cat

Entra en funcionament l’Ordenança  
Municipal del Voluntariat

camprodon
solidari

La Fundació MAP assumirà la gestió  
dels parcs i jardins del municipi

parcs i jardins

Ningú dubta que els espais verds i els jardins són ele·
ments indispensables i segell d’identitat del municipi 
de Camprodon. És per això que la cura de les zones verdes 
representa, des del primer dia, una de les prioritats impor-
tants del govern municipal. En aquest sentit, la Regidoria 
de Medi Ambient ha impulsat recentment un projecte 
d’externalització de la jardineria que té per objectiu 
una optimització del servei i una gestió professionalit·
zada. En virtut d’aquesta decisió, a partir d’ara la Fundació 
MAP assumirà la cura de tots els parcs i jardins del poble, la 
qual cosa es traduirà en un important estalvi econòmic per 
a l’Ajuntament i una gestió de les zones verdes professio-
nal i de primera qualitat.
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En marxa la nova imatge turística  
de Camprodon

turisme

Nova marca municipal
Camprodon disposa, des del passat 18 de març, d’un logo·
tip i eslògan identificatius que volen ser el nou segell 
de projecció turística del municipi. Van ser els propis 
veïns i veïnes del poble que en una sessió participativa 
van escollir la nova marca municipal. El logotip escollit 
consisteix en una representació gràfica de la silueta del 
pont, sens dubte un dels segells identificatius més caracte-
rístics del municipi. I pel que fa a l’eslògan, els presents es 
van inclinar per la fórmula “Tot l’any”, que posa l’accent en 
la voluntat de l’Ajuntament de convertir Camprodon en un 
destí turístic vinculat a totes les estacions de l’any. A més, el 
logotip l’acompanya un codi de colors -8 pictogrames- que 
cadascun d’ells ajudarà a diferenciar i reconèixer les dife-
rents àrees d’interès turístic: Natura i Turisme actiu, Esport, 
Cultura i tradicions, oci i Comerç, Descobreix, En família, 
Gastronomia i Salut i Bellesa.

Actuacions de millora  
als parcs infantils

parcs i jardins

L’Ajuntament realitza una posada a 
punt dels parcs infantils de la Campa i 
de la Mare de la Font
Després que el passat estiu ja s’efectués una intervenció 
per arranjar peces en mal estat que suposaven un risc 
per a la seguretat dels infants, ara, la Regidoria d’Equi-
paments ha engegat una segona fase d’actuacions 
consistent en pintar, netejar i millorar la imatge dels 
elements i estructures dels parcs de la Campa i de la 
Mare de la Font.

Es preveu que les obres d’arranjament, que ja han co-
mençat, finalitzin abans de la Diada de Sant Jordi. El 
regidor Xavier Rigat comenta que “aquestes accions 
formen part de la cura que volem tenir per l’espai 
públic del poble i, encara que no siguin grans obres, 
són necessàries per garantir la seguretat dels nens i 
millorar la imatge dels parcs“.

Recuperant els gegants de Camprodon: 
una aposta per la cultura popular 

cultura

L’Ajuntament posa a punt la Violeta i en Patllari amb 
l’objectiu d’iniciar una nova etapa de major activitat i 
dinamisme. Es busquen persones per formar una Colla 
Gegantera.

L’Ajuntament segueix apostant per promocionar les tradicions i la cultura po-
pular de Camprodon. És per això que des del mes d’abril els gegants de Cam-
prodon, la Violeta i en Patllari, estan a les instal·lacions del taller rosinc 
AnimARt, on un equip expert en restauració els està posant a punt dels 
desperfectes que tant l’un com l’altre tenen. Entre d’altres coses, hauran de 
reparar el braç trencat i el pont romà d’en Patllari i la cara de la Violeta.

Des de l’Ajuntament existeix la voluntat de fer-los lluir amb les seves millors 
gales en la cercavila de la Festa Major i que aquest dia marqui un nou punt 
d’inflexió en la seva activitat. Tant és així que la Regidoria de Cultura ha inici·
at el procés per a la creació formal d’una Colla Gegantera, és a dir, un grup 
de persones amb ganes d’esdevenir els acompanyants habituals de la Violeta i 
en Patllari, fent-los ballar en festes i portant-los a trobades i celebracions arreu. 

No hi ha limitació d’edat; qualsevol persona pot ser gegantera. Fins i tot les fa·
mílies senceres poden implicar·se en aquest bonic projecte. Més informa-
ció al telèfon 972 740 010 o al correu electrònic informació@camprodon.cat.

Es renova el plànol de Camprodon i 
s’edita un plànol turístic
La Regidoria de Turisme ha editat una nova versió 
del plànol del poble en el qual s’hi inclou de mane·
ra molt visual els establiments comercials i serveis 
de Camprodon, que estan classificats segons el sec-
tor al qual pertanyen. El nou plànol fa una aposta per 
les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies 
i incorpora un codi QR a través del qual s’accedeix 
als continguts del web turismecamprodon.cat des 
de la popular plataforma munip.cat. Xavier Juncà, 
regidor de Turisme i Activitat i Promoció Econòmica, 
comenta que “és una iniciativa que busca, principal-
ment, fer més visibles tots els comerços i serveis del 
poble. Tenim una oferta turística, comercial i cultural 
molt potent i des de l’Ajuntament farem tot el possi-
ble per posar-la en valor “.
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Camprodon incrementa l’índex de  
recollida selectiva en contenidors
Camprodon ha millorat els percentatges de recollida selectiva en conteni·
dors en relació a anteriors anys. Aquesta dada posa de manifest els bons re-
sultats de la campanya ReSíClar, que va arrencar el passat mes d'agost i ha estat 
prorrogada uns mesos més per qüestions logístiques. I és l'Ajuntament treballa 
per tal de donar totes les facilitats als camprodonins en matèria de reciclatge i, 
en aquest sentit, durant els darrers mesos s'han instal·lat nous contenidors i s'han 
creat noves zones de recollida selectiva.

Comencen les obres de remodelació del  
monestir de Sant Pere de Camprodon
A principis de març van començar les obres de remodelació del monestir 
de Sant Pere. Promogudes per la fundació "la Caixa" i la Generalitat de Ca-
talunya, aquestes obres s'emmarquen en el programa "Romànic Obert" i 
tenen per objectiu renovar la coberta i recuperar l'estètica inicial de l'edi-
fici. Els treballs previstos tindran una durada aproximada de 4 mesos i 
consisteixen en la construcció d'una coberta i en refer els encobertats de 
les façanes laterals i cobertes del cimbori i campanar. 

La Llar d’Infants 
Nins oferirà un 
casalet d’estiu
El proper mes d’agost les famí-
lies de Camprodon amb nens 
d’entre 4 mesos i 3 anys comp-
taran amb un nou recurs per als 
seus infants. Es tracta del casalet 
d’estiu que oferirà la Llar d’In-
fants Nins, una proposta lúdica 
i educativa de caràcter integral 
que busca donar resposta a una 
demanda important de nom-
brosos pares i mares camprodo-
nins. 

El projecte Engresca’t arrenca amb 
bon peu
Quatre alumnes del segon cicle d’ESO de l’Institut Germans 
Vila Riera estan desenvolupant tasques diverses de suport en 
diferents àrees de l’Ajuntament en el marc de l’Engresca’t, un 
projecte que té per objectiu atendre la diversitat de l’alumnat 
del centre i oferir una primera presa de contacte amb el món 
laboral als nois i noies que ho desitgin.  

Conclou el projecte Esquí
Alumnes de 1r i 2n d’ESO del SI Germans Vila Riera han participat aquest 
curs en el Projecte Esquí, en el marc del qual han realitzat diverses sortides 
a Vallter 2000 amb l’objectiu de conèixer l’entorn i comprendre el valor 
socioeconòmic de les activitats de muntanya per als municipis de la Vall 
de Camprodon. Aquest projecte forma part del treball de síntesi que els 
alumnes han de dur a terme de forma obligatòria en cadascun dels dos 
primers cursos de l’ESO. L’Ajuntament ha col·laborat en el projecte amb 
una aportació econòmica.

Roba Amiga recull a Camprodon prop de  
10.000 kg de roba usada en només un any
La Cooperativa Roba Amiga ha comunicat a l’Ajuntament de Camprodon els 
resultats assolits al nostre municipi durant el 2015. El balanç global de l’any és 
esplèndid, amb prop de 10.000 kg de roba usada recollida als contenidors dis-
seminats pel municipi.  Aquestes xifres posen novament de manifest el caràcter 
solidari dels camprodonins i camprodonines, que amb el seu compromís amb el 
projecte Roba Amiga estan contribuint a la inserció laboral de persones en risc 
d’exclusió social. 

Nou impuls a la comunicació  
i la informació municipal
L’Ajuntament de Camprodon té, entre les seves prioritats, donar un salt 
endavant en termes de transparència i proximitat. És per això que des 
del passat mes de febrer compta amb el suport d’un equip de professi-
onals de la comunicació que ajudaran les diferents àrees de la institució 
a difondre amb rigor i puntualitat tota la informació rellevant sobre els 
projectes que es duen a terme a l’Ajuntament i els esdeveniments més 
importants que succeeixin al municipi.

Camprodon participa per primer cop  
en La Marató de TV3
El passat mes de desembre Camprodon va participar per primera vegada en els actes de 
La Marató de TV3. Gràcies a la col·laboració d’entitats, voluntaris i veïns, el nostre munici-
pi va recaptar un total de 1601,62€. El programa d’activitats va comptar amb un concurs 
de postres saludables, el ball de La Marató, una classe de Txi-kung, actuacions musicals 
i diversos actes per als més petits. Cal destacar també el menú saludable a base de carn 
de poltre i cuinat que va preparar l’Associació de Cuines de la Vall de Camprodon.

Rutes guiades per donar a conèixer  
el patrimoni del municipi
En el marc de l’aposta que fa l’Ajuntament per la cultura i el patrimoni, Campro-
don va organitzar dues rutes turístiques guiades que tenien per objectiu posar 
en valor el patrimoni arquitectònic camprodoní. La primera ruta consistia en 
un itinerari pels principals elements romànics del municipi, mentre que la se-
gona descobria la bellesa de l’església de Sant Cristòfol de Beget i altres racons 
del nucli.  

Commemorant el Dia de la Dona Treballadora
El dissabte 12 de març l’Associació de Dones Vall de Camprodon va ce-
lebrar el Dia Internacional de les Dones amb una jornada festiva. La cita 
va començar amb la lectura d’un manifest, va prosseguir amb un dinar 
popular i va concloure amb la interpretació de l’obra Canya a càrrec del 
grup de teatre local Això és intolerable, una representació que va omplir la 
sala reunint un centenar de persones. De la seva banda, joves del poble 
van participar en els actes amb la presentació d’un vídeo-reflexió durant 
el dinar. 

Camprodon tindrà nou  
Jutge de Pau
Camprodon tindrà un nou Jutge de Pau. El relleu ve motivat 
per la renúncia de Pere Ignasi Isern, la persona que fins ara 
ocupava el càrrec i que durant nombrosos anys ha treballat 
per tal de promoure la cohesió i el bon veïnatge entre cam-
prodonins i camprodonines. 
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Satisfacció entre els  
camprodonins i camprodonines  
pel Carnaval d’enguany

En termes generals, la valoració que els camprodonins i 
camprodonines fan del Carnaval 2016 és molt positiva. 
Els aspectes més ben puntuats són, per aquest ordre, el pack 
sopar+entrada, el recorregut de la Rua i la ubicació del jurat, 
tots tres amb índexs d’aprovació al voltant del 90%. El format i 
continguts del Ball i la decisió de convertir el guanyador de la 
Rua en el Rei Carnestoltes de l’any següent també gaudeixen 
d’una acceptació àmpliament majoritària entre els enques-
tats (68 i 76% respectivament). Així doncs, l’únic aspecte del 
Carnaval que desperta una certa controvèrsia és l’horari d’ini-
ci de la Rua, que enguany va començar a les sis de la tarda. 
Anna Colomer, regidora de Cultura i Festes, afirma en relació 
a aquest tema haver pres “bona nota” de la divisió d’opinions i 
manifesta la voluntat de l’Ajuntament “de seguir treballant per 
tal de trobar un horari que conciti un major consens”.

Com valores que l’inici de la Rua s’hagi programat 
a les 18h?

Molt bé

Bé

Regular

Malament

Altres

6%

19%

23%

29%

23%

Com valores el recorregut de la Rua?

Molt bé

Bé

Regular

Malament

Altres

2%

47%

43%

5%

3%

Què opines del Ball de Carnaval?

Molt bé

Bé

Regular

Malament

Altres

24%
16%

44%11%

5%

Gran èxit de 
l’exposició sobre  
La Retirada

Un centenar de persones van assis-
tir a l’acte d’inauguració de l’exposi-
ció el passat mes de febrer i més de 
500 persones, incloent els alumnes 
de les escoles, la van visitar.

Centenars de persones 
participen en les activitats del 
Carnaval 2016
El passat mes de febrer els camprodonins i cam-
prodonines es van bolcar en la celebració d’una 
nova edició del Carnaval. La Rua, el ball i el sopar 
es van erigir novament en les activitats més con-
corregudes del cap de setmana. Les carrosses 
premiades van ser  Els Egipcis de Llanars (1r premi: 
300€), Corsàries del Ter (2n premi: 200€) i Dels Alps 
a Freixenet (3r premi: 100€). A més, com a novetat 
d’enguany, també es va entregar un premi de 100€ 
a la millor comparsa, que va ser per als integrants 
de Volando voy volando venngo. Un cop fet el lliura-
ment de premis, la música es va allargar fins a altes 
hores de la matinada.

Suport explícit als 
responsables del Museu 
de la Retirada

L’Ajuntament va fer públic al no·
vembre de 2015 una carta de suport 
als dos veïns que van ser detinguts 
per un presumpte delicte de dipòsit 
d’armes. En la carta, l’Ajuntament dei-
xa clara la seva posició i afirma “l’ob-
jectiu de l’exposició no és altre que 

documentar i posar a l’abast del gran 
públic els fets més rellevants d’un epi-
sodi històric viscut en la nostra con-
trada”, i que “algunes persones molt 
properes a Camprodon van ser vícti-
mes directes de la victòria de l’exèrcit 
colpista del general Franco”. També 
diu que “l’existència del material i la 
seva preservació s’ha de considerar 
d’indubtable interès del municipi i de 
la comarca”. Finalment, l’Ajuntament 

explicita el seu suport als dos veïns tot 
constatant que “són persones apreci-
ades per les seves qualitats humanes 
i veïnals l’honestedat de les quals és 
palesa i reconeguda”, tot concloent 
que “els responsables municipals te-
nim el convenciment que es tracta 
d’una inadequada interpretació de les 
actuacions de les persones acusades”.   

Una Setmana Santa de marcat accent cultural

Ballada de sardanes a la Plaça Dr Robert · Foto de Jordi Juncà

Presentació del llibre Valentí Planesas, 
passió per Camprodon

Ecce Homo,
a càrrec d’Albert López Vivancos

30 anys  
Processó dels Sants Misteris
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Grups políticsL’Ajuntament està treballant en...

acció política Eixos estratègics d’actuació de l’Ajuntament   

Reducció de la pressió fiscal
L’Ajuntament redueix el coeficient de l’IBI -que passa de 1,16 a 1,04, rebaixa la taxa de subminis-
trament de l’aigua i congela la taxa d’escombraries i la resta de taxes municipals. Aquesta mode-
ració impositiva pretén dotar Camprodon d’un sistema impositiu més just, equilibrat i adaptat 
a la realitat de la vila.

Salt qualitatiu en la promoció turística
L’Ajuntament efectua una aposta important per a la projecció del municipi a través de noves ini-
ciatives turístiques, comunicatives i de treball en xarxa endegades per les Regidories de Turisme i 
Promoció Econòmica. Així mateix, ja s’ha iniciat la posada en marxa d’un pla de comunicació que 
permetrà ordenar, visualitzar i incrementar la promoció dels actius de Camprodon tot posant-los 
a l’abast de tothom.

Els nuclis
El servei de telecomunicacions als nuclis són un compte pendent històric que durant aquest 
2016 s’intentarà revertir amb una inversió de 100.000€ destinats a la millora de les infraestruc-
tures i les prestacions d’aquests serveis. Alhora, es destinaran 60.000€ més per a actuacions re-
lacionades amb l’espai públic.

Impuls de la cultura
Si bé aquesta àrea és una de les més afectades per la crisi econòmica, en aquest primer any 
de mandat s’ha fet un gir en positiu i s’ha dotat la Regidoria de Cultura de més recursos per 
reactivar l’activitat lúdica, festiva i cultural de Camprodon. Mostra d’això són l’organització del 
Concert d’Any Nou, el Festival de Música de la Vall de Camprodon, la programació de Sant Jordi 
o l’impuls en l’edició de llibres de temàtica local. A més, es reforcen les ajudes a les entitats locals 
a través del Pla Estratègic de subvencions.

Cerca d’una via pública de qualitat
L’assoliment d’una via pública de qualitat i el bon manteniment de la mateixa són pilars d’acció 
bàsics de l’equip de govern. Com a mostra d’això, l’Ajuntament ha previst per aquest 2016 una 
inversió notable per a suprimir les barreres arquitectòniques de la població i ha dissenyat un pla 
de xoc per arranjar totes aquelles petites deficiències que sorgeixin als carrers i places de la vila.

L’Ajuntament està treballant en...

1
La regulació dels usos dels equipaments esportius per a millorar-ne l’eficiència. La millora del servei de ne-
teja de l’espai públic. I l’aplicació de mesures d’estalvi energètic als equipaments municipals per fer-los més 
sostenibles.

2
La commemoració dels 100 anys del naixement de Manel Surroca, escultor camprodoní, i el projecte País d´Art 
i d´Història Transfronterer de les Valls Catalanes Tec i del Ter, un projecte cultural que pretén revalorar el patrimo-
ni dels 24 municipis francesos i 7 municipis catalans que el formen.

3
L’impuls de l’Oficina de Turisme i la instal·lació de senyalització urbana i turística per ordenar millor la circula-
ció i posar en valor la marca turística de Camprodon.

4 L’encaix singular que ha de tenir Camprodon i la Vall a la comarca del Ripollès.

Primer i últim

El nostre Grup Municipal, el grup majoritari del nostre 
Ajuntament, d’acord amb el que vàrem anunciar el dia 
de la constitució del consistori aviat farà un any, hem 
mantingut una posició propositiva, positiva i sense en-
trar en la crítica de l’acció de govern. Tot això amb la 
voluntat de deixar temps als dos grups que conformen 
el govern d’assentar-se a la gestió municipal i no posar 
obstacles al seu treball, creiem que era necessari deixar 
un interval significatiu de temps per avaluar les seves 
mesures.

Hem estat prudents, algú fins i tot pot pensar que massa 
prudents a la vista d’algunes accions ben poc encertades 
per part del govern municipal, creiem que han esgotat 
amb escreix la franquícia de temps i toca, amb actitud 
positiva, valorar i si s’escau criticar l’acció de govern.

Aquest seria el cas de la política suposadament informa-
tiva dels grups de Junts i ERC. Entenem que on ells par-
len d’informació moltes vegades ho podríem substituir 
per propaganda. Han augmentat les partides de propa-
ganda del pressupost: podran gastar més diners; han 
contractat una empresa, que costa als camprodonins 
1.149,50€ cada mes, de Sant Cugat del Vallès, per fer la 
informació que abans es feia des del mateix Ajuntament 
sense cost addicional. I ara es planteja aquesta publica-
ció que redacta l’empresa contractada, que només és 
d’informació municipal (o sigui només hi ha espai per 
explicar el que fa o fa veure que fa el govern, al nostre 
grup en canvi se’ns dóna 1/3 de pàgina de les 16 pag.) i 
que paguem entre tots.

Es va deixar de publicar el Camprodó, que era una revis-
ta local amb múltiples col·laboracions i on l’espai muni-
cipal era minoritari, perquè es va creure que en temps 
de crisi no eren temps per esmerçar diners públics amb 
publicacions quan s’havien d’atendre serveis bàsics per 
als ciutadans. Ara, amb més motiu, és evident que si 
algú vol fer propaganda s’ho ha de pagar de la seva but-
xaca. Fer propaganda pagant tots no deixa de ser “vella 
política” que hauria d’estar ja en desús. Per aquest motiu 
anunciem que ens abstindrem de participar i de legiti-
mar aquesta publicació.

Una majoria 
plural al servei 
de la vila

En aquest primer butlletí els dos grups que formem el 
govern volem demostrar la nostra voluntat de portar 
un projecte en comú, per això, signem aquest text con-
juntament. Escriure unes paraules com a grup polític a 
l’Ajuntament és una satisfacció, però fer-ho en nom dels 
dos encara ho és més.

Ara fa uns mesos pactaren dues formacions politiques 
per tal de desenvolupar una tasca de govern. Tots volí-
em sumar esforços i sinergies i us podem assegurar que 
ho estem fent per aconseguir-ho.

És poc temps encara, però el treball incansable que re-
alitzem cada dia ens portarà cap als objectius marcats. 
Voldríem anar més ràpids, tenim l’afany de córrer, però 
com podeu observar en aquest butlletí informatiu hem 
aconseguit coses i passos molt importants. Caminem, 
doncs, cap el Camprodon que tenim imaginat, amb un 
consens i una pluralitat fins ara mai aconseguida i que 
de ben segur farà del nostre poble un lloc millor en tots 
els àmbits.

La política municipal és un projecte que té inici i final, 
nosaltres treballem per que així sigui. Són molts els 
temes transcendents, alguns més que altres, però tots 
ells s’han de tractar amb el màxim respecte, dedicació i 
compromís en donar-los solució i camí.

Sorprèn la quantitat de temes oberts que ens hem tro-
bat, alguns d’ells molt negatius, d’altres més positius, 
però no us càpiga el més mínim dubte que acceptarem 
el que vingui amb el convenciment de que buscarem i 
trobarem la millor solució per a cadascun d’ells. Ja es va 
comentar que no veníem a carregar contra ningú, ara 
bé, de la mateixa manera que els aspectes positius he-
retats han de ser compartits en termes d’èxit, igualment 
cadascú ha d’acceptar els seus errors  o, en tot cas, as-
sumir les seves responsabilitats al front d’un organisme 
com aquest.

Com es va dir, apostem per la millora de la vida dels nos-
tres vilatans, tant en aspectes socials com econòmics; 
apostem per la millora en la gestió, la promoció econò-
mica, cultural , lúdica i esportiva de la vila; i en aquesta 
línia estem treballant. Els recursos són escassos però la 
voluntat i l’empenta són infinites, per tant, no hi ha dub-
te que intentarem acomplir els objectius marcats.
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