
SOLIDARITAT

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

RECAPTE D’ALIMENTS AL BISAURA

ENQUESTA CIUTADANA
I ASSEMBLEA OBERTA

Per tercer any consecutiu, des del grup polític APM-CUP hem 
cregut necessari organitzar un recapte d’aliments al Bisaura.

Som conscients de les dificultats que tenen moltes famílies per 
arribar a final de mes, per cobrir les seves necessitats bàsiques i 
tenir una vida mínimament digne. És per això que creiem important 
que es duguin a terme iniciatives com aquesta encara que siguin 
només un pedaç que soluciona momentàniament el problema.

La crisi afecta tota la societat però amb més virulència als sectors 
més desafavorits, vulnerables i amb més risc d’exclusió social i 
sovint qui en pateix més les conseqüències són els infants.Creiem 
que la solució a aquest problema estructural i profund requereix de 
grans canvis polítics, socials i econòmics. Així doncs, volem donar 
les gràcies a tots els establiments comercials que han col·laborat 
amb la recollida i a totes aquelles persones anònimes que han 
posat el seu granet de sorra fent possible que el recapte hagi estat 
un èxit.

Tots els productes recollits van ser entregats a Càritas Bisaura que 
és l’entitat social que ajuda a les més de 90 famílies que necessiten 
ajuda al nostre territori.

El passat dissabte 28 de febrer es va celebrar una 
Assemblea Oberta a la sala d’actes de l’Ajuntament amb 
el propòsit de preparar les properes eleccions municipals 
del 24 de maig.

Allà es van donar a conèixer els resultats de l’enquesta 
ciutadana recollida durant tot el mes de febrer, que 
servirà per configurar les prioritats del nostre Programa 
Polític, entre les que es troben aprofundir en les mesures 
de participació ciutadana de la gestió municipal, la 
transperència municipal i la creació d’espais dedicats a la 
cultura i millora d’equipaments i zones verdes.

Alhora, l’Assemblea Oberta va servir per debatre entorn les 
prioritats que s’haurien de portar a terme durant la propera 
legislatura, abordar la llista electoral i donar explicacions de 
la nostra activitat municipal, així com fer-ne una valoració 
dels darrers quatre anys.
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En aquesta nova edició del Poble Viu, presentem un projecte que intentaríem dur a terme si 
governéssim el poble. Es tracta de la recuperació d’una zona verda utilitzada com a magatzem 
i totalment desaprofitada durant els últims anys.
La proposta en aquest punt és un pipican pels gossos, on aquests puguin fer les seves 
necessitats sense embrutar la via pública o els altres parcs i jardins del municipi. Aquesta zona 
també disposaria d’espais amb ombra i una font per a que els gossos poguessin abeurar-se.
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PROPOSTA PEL MENJADOR ESCOLAR

En aquesta nova edició del Poble Viu presentem una alternativa a  
una actuació que s’ha dut a terme al municipi.  

L’edifici de l’Escola el Rocal, de titularitat municipal, s’ha quedat 
petit en els últims anys per la gran quantitat d’infants que hi ha 
al poble; fins al punt de ser necessari i imprescindible pel bon 
funcionament de l’escola la creació d’un nou menjador escolar. 
Aquest, s’ha ubicat dins l’edifici de la Fonda, titularitat de la 
Diputació, a través d’un acord de cessió de 4 anys. L’Ajuntament, 
mitjançant una subvenció de la Xarxa de Governs Locals, hi ha 
invertit 44.057,92 €. 

El nostre grup polític creu que invertir aquesta quantitat de diners 
en un edifici que no és  de titularitat municipal i que té una cessió 
d’ús de 4 anys, encara que sigui prorrogable, no és l’opció més 
adequada. 
 
Des del nostre punt de vista aquesta subvenció s’hagués pogut 
destinar a la construcció d’un menjador de 55 m2 ampliant les 
instal·lacions de l’escola. El cost de construcció d’aquest tipus 
d’equipaments s’estima sobre els 800 €/m2; per tant, la despesa 

hagués resultat sent la mateixa (44.000 €). 

Creiem que aquesta alternativa hagués portat molts avantatges 
pel centre, l’alumnat i el municipi:

La inversió hagués repercutit sobre el patrimoni municipal.

No es dependria del termini de cessió de la Diputació.

El menjador s’hagués integrat dins el recinte escolar disposant 

d’un nou espai polivalent. 

S’hagués evitat el desplaçament dels infants reduint els riscos 

i les incomoditats que això suposa per l’alumnat. 

En tot cas, aquest tipus d’actuacions requereixen del diàleg, la 
participació i el consens de totes les parts implicades: institucions 
polítiques, direcció del centre i representants de pares i mares.
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LA FISCALIA INVESTIGA A L’AJUNTAMENT PER 
POSSIBLE CORRUPCIÓ URBANÍSTICA

L’ARQUITECTE MUNICIPAL IMPUTAT

POSSIBLE DESFALC DE 126.855’91€ A LES 
OBRES DELS CARRERS NOU I SANT BOI

APM-CUP, és una formació política que 
treballa pel poble i amb el poble de 
Montesquiu. 
Com a grup polític a l’oposició 
que som, tenim l’obligació de 
vetllar perquè els diners que es 
gasten des de l’Ajuntament es 
gastin d’una manera eficient 
i eficaç, així com també que 
tots els procediments de 
contractació pública es facin 
conforme la llei, de manera 
transparent i objectiva. 
El que us explicarem a continuació ens 
agradaria no haver-vos-ho d’explicar, 
però la gravetat dels fets ens obliga a 
ser transparents i a fer-vos partícips 
i coneixedors d’una informació que 
creiem que teniu el dret a conèixer.
Intentarem ser el màxim d’objectius per 
tal que cadascú de vosaltres en tragueu 
les vostres pròpies conclusions.

Ens remuntem a l’any 2011, al final 
de la legislatura anterior, l’equip de 
govern redacta un plec de clàusules 
administratives per adjudicar les obres 
d’urbanització dels carrers 
Nou i St. Boi. A l’Ajuntament de 
Montesquiu li havien concedit uns 

diners a través d’una subvenció del Pla 
Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) per a 
realitzar aquestes obres de millora.
A mitjans del mateix any 2011, 
després de les eleccions municipals i 
amb el nou equip de govern d’ERC es 
fa l’adjudicació i s’executen les obres 
d’urbanització dels dos carrers.

Des d’un inici, la nostra formació 
política ja vam veure que les coses no 
s’estaven fent conforme la llei; però 
no va ser fins que les obres van 
finalitzar i vam poder accedir 
a tota la documentació quan 
vam veure que tant el procés 
d’adjudicació com l’execució 
de les obres, des del nostre 
punt de vista, estaven plenes 
d’irregularitats. 

Per aquest motiu APM-CUP va 
encarregar un dictamen extern 
a una empresa especialista en 
assessorament urbanístic que 
confirmés o no tots aquells 
aspectes que nosaltres havíem 
detectat com a sospitosos. Una 
vegada l’informe tècnic va confirmar 
les nostres sospites i determinava 

certes pràctiques irregulars, a mitjans 
del 2014 vam creure oportú posar 
aquests fets en coneixement de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya i 
de la Fiscalia anticorrupció. Així 
doncs, vam presentar aquest informe 
a aquests organismes amb l’objectiu 
que fossin ells qui investiguessin 
directament totes les nostres sospites 
sobre l’adjudicació i l’execució de les 
obres per part de l’equip de govern, i 
que fossin ells mateixos els qui 
determinessin l’existència o no 
d’algun delicte.

El resultat de tot això ha estat que 
Fiscalia anticorrupció ha 
imputat per un presumte 
delicte continuat de falsedat en 
document oficial per funcionari 
públic, a l’arquitecte municipal 
de Montesquiu 
De moment, aquesta és tota la 
informació que ha transcendit des de la 
Fiscalia. El que fins ara era una possible 
mala gestió o un cúmul de sospites, 
sembla ser que malauradament 
s’estan confirmant, per part de la 
pròpia Fiscalia Anticorrupció, com una 
actuació al marge de la llei. 

EL PERQUÈ 
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Els resultats electorals de la passada legislatura traduïts en la distribució de regidors a l’Ajuntament de Montesquiu  
es va fer de manera molt poc proporcional fruit de la fórmula que es recull a través de la Llei d’Hondt. Qui en 
va sortir més beneficait va ser el partit que va obtenir més vots (229 vots i 44% dels vots totals emesos) al qual 
se li van assignar una mica més del 57% dels regidors (4 de 7) i d’aquesta manera obtenia la majoria absoluta. 

APM-CUP va obtenir el 33% dels vots emesos i aquest resultat es va veure traduït en l’assignació de 2 regidors o 
el que és el mateix; el 28% del total de regidors. Dit d’una altra manera, a ERC se la va premiar augmentant-li un 
13% el valor dels seus vots respecte el nombre de regidors i en canvi a APM-CUP se la va castigar disminuint-li 
el valor dels seus vots a un -4%.

Tenint en compte aquests resultats i la distribució dels regidors; i per tant sent conscients de la pluralitat i 
diversitat política de Montesquiu, el nou equip de govern entrant tenia l’oportunitat d’esdevenir un govern obert 
i receptiu cap a la resta de grups polítics. Malauradament, això no ha estat així, i la majoria absoluta s’ha exercit 
d’una manera del tot tancada i distant.

Estant a l’oposició hem seguit aprenent i creixent. Hem treballat de manera continuada, centrant la nostra tasca 
en oferir propostes, proposar alternatives i reclamar explicacions i transparència en la gestió municipal.

Durant aquesta legislatura el nostre grup polític ha presentat un total de 42 mocions en el marc dels Plens 
municipals amb l’objectiu de ser debatudes. La gran majoria d’elles no han estat aprovades, topant amb una 
majoria absoluta infranquejable reforçada pel vot del regidor de CiU; especialment en la segona part de la 
legislatura que ha semblat que el govern municipal s’ampliava amb un regidor i ens quedàvem sols a l’oposició.  

La certesa és que ens hagués agradat, recollint els resultat de les passades eleccions, un govern municipal obert 
a totes les sensibilitats, receptiu en les propostes i cordial en el tracte amb tots els grups polítics municipals.

Concloem doncs aquesta legislatura, amb el ferm compromís de fer allò que a hores d’ara esdevé més urgent i 
necessari: oxigenar l’Ajuntament, obrir-lo a la ciutadania i a totes les sensibilitats, aportar aire fresc i establir un 
nou compromís amb tot el poble com a institució que representa a cadascun dels veïns i veïnes de Montesquiu.

ELS 4 ANYS DE LEGISLATURA (2011-2015)
Quins van ser els resultats de les passades 
eleccions municipals?

I això com es va traduir a l’hora de formar 
l’Ajuntament?



Durant la legislatura hem estat 3 els 
regidors d’APM-CUP que hem passat 
per l’Ajuntament representant aquest 
grup. Durant el primer any vam ser la 
Liliana i en Josep; que va ser substituit 
per en Joan per motius laborals.

Exercint l’oposició hem après que 
oposició no vol dir només assistir als 
plens i votar les propostes de l’equip 
de govern; estar a l’oposició vol 
dir molt més. Vol dir fer propostes, 
proposar alternatives, fiscalitzar l’equip 
de govern, fer preguntes, demanar 
informació i documentació, vetllar 
perquè les coses es facin conforme la 
legalitat, etc. De feina n’hem fet molta 
i aquesta revista n’és un bon recull. 
Hem estat presents dins la institució 
però no hem oblidat la feina del carrer; 
tant o més important que la primera. 
Tota aquesta feina no hagués estat 
possible sense la gent de l’assemblea 
d’APM-CUP. Som un grup amb un 
coixí de persones diverses, amb unes 
inquietuds compartides que ens ha 
permès reunir-nos cada divendres 
durant aquests 4 anys. A les reunions 
hi ha hagut debat, s’han aportat 
opinions, s’han arribat a acords i s’ha 
fet el que l’assemblea ha acordat 
democràticament. Per a nosaltres, 
el treball en comú i l’assoliment de 

consensos ha suposat una formació 
política i un creixement com a persones. 
Hem après a treballar en equip i volem 
seguir fent-ho. Els regidors formem 
part d’aquest equip que ha tingut 
il·lusió, idees i ganes de treballar pel 
poble i amb el poble. En aquests quatre 
anys hem reivindicat i hem intentat 
dignificar la feina de l’oposició; no ha 
estat fàcil. Masses vegades l’equip de 
govern no ha acceptat ni les crítiques, 
ni les propostes que fèiem al Ple, o 
les ha entès com un atac. Però d’altra 
banda tampoc ha respost a les nostres 
solicituds per reunir-nos i debatre 
sobre qüestions concretes del dia a dia 
del poble,  sense tenir en compte que  
la diversitat ideològica és normal en 
qualsevol societat democràtica i que 
aquest fet no és dolent en si mateix. 
En aquest sentit, hem constatat en 
primera persona el distanciament de 
l’equip de govern cap a nosaltres, tant 
a dins com a fora del Ple. 

Malgrat això, les ganes per seguir 
millorant Montesquiu són molt 
superiors i aquí les renovem i ampliem. 
Tornem a agraïr a tots els veïns i veïnes 
la formidable experiència que ha 
suposat actuar en representació seva, 
amb voluntat de seguir-ho sent, i amb 
el desig de millorar Montesquiu. 
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LES MOCIONS PRESENTADES AL PLE
Les mocions que es presenten als plens municipals són propostes de millora que han de ser votades per tots 
els grups polítics amb representació al consistori. Aquestes propostes poden ser de temàtiques diverses, ja 
siguin de temàtica municipal com supramunicipal o nacional.

Per als grups de l’oposició és la única manera de traslladar les nostres propostes i mirar de que siguin 
executades. Per als grups de l’equip de govern, depèn de la voluntat que tinguin de posar en comú la seves 
propostes o executar-les directament per junta de Govern, el que fa que presentin més o menys mocions, ja 
que aquestes es debaten entre tots els grups polítics que conformen l’Ajuntament. 

Durant aquesta legislatura, en els 34 plens realitzats a l’Ajuntament, el nostre grup polític ha presentat un 
total de 42 mocions, CiU un total de 10 i ERC un total de 16.

De totes les mocions presentades per APM-CUP durant aquesta legislatura, 30 feien referència al model de 
poble i aspectes relacionats amb Montesquiu (d’aquestes només se n’han aprovat 6) i les 12 restants feien 
referència a qüestions d’àmbit supramunicipal, nacional o de temàtica social (d’aquestes se n’han aprovat 
11).

Aquesta diferència entre mocions aprovades segons siguin de temàtica local o no, és molt significativa, ja 
que mostra la dificultat d’entendre’s al voltant de les qüestions relacionades amb Montesquiu. Curiosament, 
diferents propostes que en un inici es van rebutjar en el marc dels plens, posteriorment han estat executades 
pel mateix equip de govern que va votar-hi en contra. Per la nostra part, hem votat favor de 15 de les 16 
mocions presentades per ERC i de 7 de les 10 mocions presentades per CiU. 



M
O

C
IO

N
S

 P
R

E
S

E
N

T
A

D
E

S

MOCIONS SOBRE MONTESQUIU (per ordre cronològic)

MOCIONS SOBRE QÜESTIONS NACIONALS

Moció per la supressió de la protecció de 
les faroles de la carretera

Moció a favor d’obrir una borsa de treball 
per la gent en situació d’atur

Moció a favor del canvi d’ubicació dels 
contenidors instal·lats davant de la font de 
la carretera de Barcelona (obra executada 
a posteriori per l’equip de govern)

Moció per la conservació i manteniment 
del cementiri

Moció a favor de la reiniciació dels tràmits 
per fer una nova adjudicació al Bar de les 
Piscines municipals

Moció a favor de mantenir els carrers 
i espais verds nets de caques de gos 
(campanya executada a posteriori per 
l’equip de govern)

Moció a favor que les gravacions dels 
plens es posin a disposició dels regidors i 
es pengin a la web municipal

Moció a favor de l’elaboració d’uns 
pressupostos participatius

Moció per evitar despreniments de dues 
finques ubicades al c/ St. Boi

Moció per evitar despreniments de rocs en 
el mur de contenció que hi ha a la zona de 
les graelles de la Font d’en Nando

Moció pel dret a la informació i la 
transparència política dels regidors/es

Moció pel control de plagues de coloms al 
municipi.

Moció per la reparació de les escales de 
la Residència els Tells (obra executada a 
posteriori per l’equip de govern)

Moció a favor de la senyalització del pas a 
nivell del tren

Moció sobre el pagament dels impostos 
municipals a l’Ag. Tributària de Catalunya

Moció sobre la sanció dels immobles 
permanentment desocupats propietats 
d’entitats financeres i societats mercantils 
(pendent d’arribar a un consens)

Moció a favor del trasllat dels contenidors 
dels safarejos i adequació de l’espai.

Condemna a l’intent de crema del local 
d’APM-CUP

Moció contra el Fràcking

Moció per la millora del paviment de les 
voreres de la ctra. de Ribes i ctra. de 
Barcelona (pendent que l’equip de govern 
ens expliqui la reunió mantinguda amb la Dir. 
Gral. Carreteres)

Moció per retirar la fotografia de Josep Antoni 
Samaranch de les dependències municipals

Moció per evitar el perill a la passera del riu 
Ter

Moció per condemnar la vexació practicada 
cap a la CUP i cap a la família Serra Vilanova

Moció per evitar els desnonaments al 
municipi de Montesquiu amb la participació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca

Moció a favor de la participació ciutadana

Moció a favor de la renda bàsica de ciutadania

Moció sobre les bones pràctiques i la 
transparència a l’Ajuntament de Montesquiu

Moció per evitar els talls de subministrament  
de serveis bàsics per causa d’insuficiència 
econòmica i sobre la pobresa energètica

Moció a favor de maneteniment del Dr. Costa 
a Montesquiu

Moció a favor que l’Ajuntament de Montesquiu 
es personi com a acusació particular en la 
causa oberta relativa als carrers Nou i S.t Boi

En relació a les mocions que fan referència a les qüestions supramunicipals o nacionals, hem presentat fins a 
12 mocions. Alguns exemples han estat que Montesquiu fos declarat municipi republicà i territori lliure i sobirà; 
que l’Ajuntament es posicionés en contra de la llei de l’abortament o en contra de la llei de sostenibilitat de 
l’administració local aprovada pel govern espanyol; com també donar suport a la declaració de sobirania del 
poble català i al referèndum d’independència del 9N.
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PROPOSTES REALITZADES

PROPOSTA 1

PROPOSTA 2

PROPOSTA 3

En les 8 edicions del Poble viu, hem fet propostes 
visuals d’algunes de les zones més degradades del 

Proposta d’adequació de la zona de 
l’antiga deixalleria, una de les zones 
més deixades del poble i que és uti-
litzada com a abocador incontrolat 
pels veïns i pel propi ajuntament.
Es proposa una zona d’aparcament 
d’autocaravanes per a potenciar el 
turisme i dinamitzar el comerç local; 
una zona de jocs amb activitats per 
infants; àmplies zones verdes i de 
descans; un circuit de bicicletes i 
un passeig que travessi tot el poble  
unint aquest espai amb el de la zona 
de la Font d’en Nando.

Es tracta de la recuperació d’una 
zona verda municipal, utilitzada com 
a magatzem i totalment desaprofitada 
durant els últims anys.
La proposta és un pipican pels 
gossos, on aquests puguin fer les 
seves necessitats sense embrutar la 
via pública o els altres parcs i jardins 
del municipi. També disposaria 
d’espais amb ombra, d’uns bancs, 
d’un dispensador de bosses per 
recollir els excrements i d’una font 
on els gossos puguin abeurar-se.

L’edifici de l’Escola el Rocal s’ha 
quedat petit fins a ser necessari 
el trasllat del menjador escolar a 
l’edifici de la fonda, titularitat de la 
Diputació, el qual va haver de ser 
reformat. Aquesta proposta, és la 
que el nostre grup municipal hagués 
dut a terme amb el mateix cost 
però amb els següents avantatges: 
S’evitaria el desplaçament dels 
infants, la inversió hagués repercutit 
sobre el patrimoni municipal sense 
dependre de la cessió d’ús per part 
de la Diputació i el menjador hagués 
esdevingut un nou espai polivalent 
dins l’escola.
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PROPOSTA 4

PROPOSTA 5

PROPOSTA 6

municipi amb la voluntat de veure-les fetes realitat 
en un futur pròxim i amb la intenció d’obrir-les a un 

procés de participació ciutadana on tots els veïns i 
veïnes puguin opinar i proposar-hi millores.

Es tracta de la recuperació d’un 
espai infravalorat com és la font 
de la carretera de Barcelona, la 
qual està amagada darrere una 
gran quantitat de contenidors, que 
fan que un espai històric del poble 
sigui completament anul·lat (zona 
actualment en obres).
La proposta pretén mostrar el 
potencial d’una zona, que ben 
arreglada i conservada podria 
dotar al poble d’un bon espai amb 
bancs pel descans i zones amb 
ombres pels dies d’estiu.

Mentre no es dugui a terme una 
consulta ciutadana per a decidir 
el tipus de recollida més idònia, 
la nostra proposta es centra en 
la  millora de l’actual sistema de 
recollida selectiva que hi ha al 
municipi. Proposem: la instal·lació 
de pantalles de fusta per reduir 
l’impacte visual, una nova 
recol·locació dels contenidors, 
col·locació de minideixalleries 
i contenidors d’oli vegetal, i la 
substitució dels contenidors de 
cartró i envasos pel contenidor 
multiproducte. 

L’edifici de les Escoles Velles és 
actualment propietat del Bisbat de 
Vic, però hi ha mecanismes per tal 
que el poble recuperi aquest espai 
que va ser seu.
És per això que en aquest punt 
proposem un centre que sigui un 
punt de trobada on es generin 
dinàmiques educatives, culturals, 
lúdiques o formatives  pels infants, 
el jovent i la gent gran; amb sales 
de lectura, una ludoteca, espai 
polivalent per fer-hi exposicions, 
xerrades, una sala d’ordinadors 
i altres sales on fer-hi tallers o 
reunions.



RECOLLIDA POPULAR 
D’EXCREMENTS

PRESENTACIÓ DEL
DOCUMENTAL

XERRADA SOBRE LA 
VAGA DE DOCENTS 

ASSEMBLEA OBERTA

CAMPANYA CÍVICA CORRELLENGUA

ACTES REALITZATS

Per deixar les zones verdes lliures 
d’excrements de gos. Es van 
recollir voluntariament més de 68 
kg. d’excrements en un matí.

Presentació a Montesquiu del 
documental “Operació Garzón” 
sobre les actuacions que va fer 
el jutge que van provocar la ràtzia 
contra l’independentisme català.

Xerrada i acte de suport a la vaga 
de docents que es va dur a terme 
a les Illes Balears en contra del 
decret que atacava el català a les 
escoles balears.

Hem realitzat una assemblea 
oberta amb l’objectiu que tots els 
veïns i veïnes que ho desitgessin 
participessin de l’elaboració del 
programa electoral aportant idees 
i propostes.

Davant l’inmobilisme de l’equip 
de govern es van penjar cartells 
per conscienciar als veïns de la 
necessitat de recollir les caques 
de gos dels carrers i les zones 
verdes municipals. Se’ns va 
requerir a despenjar-los.

Hem organitzat l’acte del 
Correllengua a Montesquiu amb 
esmorzar popular i diferents actes 
per a defensar el català i la cultura 
popular catalana.

Com a grup polític municipal a l’oposició, hem realitzat 
una bona quantitat d’actes, xerrades i campanyes que 
han perseguit diversos objectius. Tot i no tenir el suport ni 
la col·laboració dels altres grups polítics de l’Ajuntament, 
hem tirat endavant totes aquestes activitats ja que hem 
cregut que eren necessàries per Montesquiu. 

En aquest sentit destaca la xerrada sobre el Fràcking per 
explicar a la població el perill que representa aquesta 
tècnica, les recollides d’aliments per ajudar a qui menys té i 
les campanyes cíviques censurades i rebutjades per l’equip 
de govern; però que després de 3 anys, i curiosament 
abans de les eleccions, ells també han dut a terme.
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SXERRADA SOBRE EL FRACKING

3 RECOLLIDES D’ALIMENTS

MARXA PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA

XERRADA DEBAT SOBRE EL 9N

4 CALÇOTADES POPULARS

3 CAMINADES POPULARS

Hem aconseguit que la Marxa Groga fes parada 
a Montesquiu.  Amb altres col·lectius es va 
organitzar el dinar i la xerrada per conèixer la 
lluita en defensa de l’educació pública.

Xerrada i acte de mobilització contra el 
Fràcking al nostre territori; amb la valoració i 
les propostes dels experts per a evitar aquesta 
tècnica a Montesquiu i al Bisaura.

3 recollides d’aliments al Bisaura per ajudar 
a les famílies més necessitades del nostre 
territori. Els aliments recaptats s’han donat a 
Càritas Bisaura en les tres edicions.

Durant l’última legislatura hem realitzat 
4 calçotades populars; i ja en van 8 de 
consecutives; i cada any amb més participants.

Xerrada sota el títol: “9N i després què?” amb 
la participació de gent tant representativa com 
David Fernàndez (Diputat CUP), Antonio Baños 
(Súmate), Gabriela Serra i l’Ignasi Termes (ANC).

Hem organitzat tres caminades populars; al 
Castell de Besora, als Bufadors i al Castell de 
Montesquiu, amb l’objectiu de donar a conèixer 
més a fons el nostre territori més proper.



ACTIVITATS REALITZADES

PANERA GEGANT DEL BISAURA

ENQUESTA D’OPINIÓ

COL·LABORACIÓ AMB LES FESTES 
MUNICIPALS

OBSEQUIS EN DIFERENTS DIADES

A part dels actes pròpis i xerrades que hem organitzat 
com a grup polític, hem realitzat altres activitats pels 
veïns i veïnes del municipi i hem col·laborat en les festes 
municipals i de les diferents associacions del municipi.

La nostra intenció a l’hora d’estar presents i col·laborar 
en actes i festes populars, és la de crear entre tots un 
Montesquiu més viu i participatiu, donar un impuls al 

teixit associatiu del municipi; amb la voluntat de participar 
i disfrutar tots junts del poble al qual pertanyem i ens 
sentim orgullosos oblidant les diferències ideològiques 
amb l’objectiu de trobar espais comuns i compartits.

Tot i que en aquest apartat no hi caben totes, aquestes 
que us mostrem a continuació en són les més rellevants.

Dl    Dt    Dc    Dj    Dv    Ds    Dg Dl    Dt    Dc    Dj    Dv    Ds    Dg Dl    Dt    Dc    Dj    Dv    Ds    Dg

Dl    Dt    Dc    Dj    Dv    Ds    Dg Dl    Dt    Dc    Dj    Dv    Ds    Dg Dl    Dt    Dc    Dj    Dv    Ds    Dg

Dl    Dt    Dc    Dj    Dv    Ds    Dg Dl    Dt    Dc    Dj    Dv    Ds    Dg Dl    Dt    Dc    Dj    Dv    Ds    Dg

Dl    Dt    Dc    Dj    Dv    Ds    Dg Dl    Dt    Dc    Dj    Dv    Ds    Dg Dl    Dt    Dc    Dj    Dv    Ds    Dg

Hem organitzat la panera gegant del Bisaura sota el 
lema “Fem Bisaura, fem País” amb la participació de 
tots el comerços de Montesquiu que ho han desitjat 
i amb altres comerços de les altres 4 poblacions del 
Bisaura. La panera era el premi que es sortejava en 
les butlletes de Nadal que APM-CUP va posar a la 
venda. L’objectiu era donar suport al comerç local, 
fomentar la compra de proximitat i permetre que els 
comerciants donessin a conèixer els seus productes.

Hem fet una enquesta d’opinió amb l’objectiu que 
els veïns i veines ens ajudessin a elaborar el nostre 
programa polític de cara les eleccions municipals 
del proper 24 de maig. Aquesta eina permetia als 
veïns la seva participació, aportant idees i valorant 
diferents aspectes de Montesquiu. Creiem que el 
futur de Montesquiu l’hem de construir entre tots i 
per tant és necessari comptar amb l’opinió de tots 
els veïns.

Hem col·laborat en diferents actes i festes 
organitzades des de l’Ajuntament; entre les quals 
en destaca la commemoració del Tricentenari, on 
vam  dissenyar un gran mapa el qual va ser penjat 
a l’aparador del local per explicar com possiblement 
es va desenvolupar el combat de Montesquiu de 
l’any 1714 entre l’exèrcit borbònic i els catalans.

Hem estat presents al carrer durant les diferents 
diades, regalant petits detalls fets per nosaltres 
mateixos als veïns de Montesquiu; ja sigui per 
reivindicar el paper de la dona en la societat actual 
cada 8 de març o celebrar la Diada de Sant Jordi 
el 23 d’abril. Hem repartit també calendaris a totes 
les cases per felicitar l’entrada d’any i desitjar als 
montesquiuencs un feliç 2015.
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DONATS EL 100% DELS DINERS 
COBRATS DE L’AJUNTAMENT

COL·LABORACIÓ AMB LES 
PROPOSTES DE LES ENTITATS

CONCENTRACIONS DAVANT 
L’AJUNTAMENT

RECOLLIDA DE FIRMES PEL 
MANTENIMENT DEL DR.COSTA

Des de fa 9 anys cada 11 de setembre 
hem organitzat la ja tradicional penjada 
d’estelada al Rocal. En aquesta última 
edició hem fet una ofrena floral aprofitant 
l’existència del monument al Tricentenari. 
De la mateixa manera també hem repartit 
detalls en forma de senyera i hem participat 
en totes les concentracions que ha realitzat 
l’Assemblea Nacional Catalana.

Des del nostre grup polític hem donat 
suport a totes les associacions que ens han 
demanat ajuda i col·laboració en diferents 
moments i hem participat de les dues 
edicions del concurs d’aparadors del mes 
de les flors, organitzat per l’Associació de 
Dones de Montesquiu.

Ens hem concentrat a la plaça de  
l’Ajuntament per reclamar una República 
Catalana després de l’abdicació del rei 
d’Espanya, per defensar la Llei de Consultes 
catalana i el referèndum del 9N.

Davant el trasllat del Dr. Costa vam organitzar 
una recollida de signatures demanant el seu 
retorn. Fruit de la creació de la Plataforma 
Ciutadana pel Manteniment del Dr. Costa 
a Montesquiu, APM-CUP va cedir-li totes 
les signatures recollides i els membres 
de la nostra candidatura es van integrar 
individualment dins la Plataforma.

Els nostres regidors han donat el 100% 
dels diners cobrats per assistència als 
Plens al grup municipal amb l’objectiu que 
aquests fossin utilitzats per fer activitats en 
benefici del poble. Aquests diners han servit 
per editar la revista “Poble Viu” o per fer les 
manualitats que s’han repartit en diverses 
ocasions durant les diades.   



SOLIDARITAT

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

RECAPTE D’ALIMENTS AL BISAURA

ENQUESTA CIUTADANA
I ASSEMBLEA OBERTA

Per tercer any consecutiu, des del grup polític APM-CUP hem 
cregut necessari organitzar un recapte d’aliments al Bisaura.

Som conscients de les dificultats que tenen moltes famílies per 
arribar a final de mes, per cobrir les seves necessitats bàsiques i 
tenir una vida mínimament digne. És per això que creiem important 
que es duguin a terme iniciatives com aquesta encara que siguin 
només un pedaç que soluciona momentàniament el problema.

La crisi afecta tota la societat però amb més virulència als sectors 
més desafavorits, vulnerables i amb més risc d’exclusió social i 
sovint qui en pateix més les conseqüències són els infants.Creiem 
que la solució a aquest problema estructural i profund requereix de 
grans canvis polítics, socials i econòmics. Així doncs, volem donar 
les gràcies a tots els establiments comercials que han col·laborat 
amb la recollida i a totes aquelles persones anònimes que han 
posat el seu granet de sorra fent possible que el recapte hagi estat 
un èxit.

Tots els productes recollits van ser entregats a Càritas Bisaura que 
és l’entitat social que ajuda a les més de 90 famílies que necessiten 
ajuda al nostre territori.

El passat dissabte 28 de febrer es va celebrar una 
Assemblea Oberta a la sala d’actes de l’Ajuntament amb 
el propòsit de preparar les properes eleccions municipals 
del 24 de maig.

Allà es van donar a conèixer els resultats de l’enquesta 
ciutadana recollida durant tot el mes de febrer, que 
servirà per configurar les prioritats del nostre Programa 
Polític, entre les que es troben aprofundir en les mesures 
de participació ciutadana de la gestió municipal, la 
transperència municipal i la creació d’espais dedicats a la 
cultura i millora d’equipaments i zones verdes.

Alhora, l’Assemblea Oberta va servir per debatre entorn les 
prioritats que s’haurien de portar a terme durant la propera 
legislatura, abordar la llista electoral i donar explicacions de 
la nostra activitat municipal, així com fer-ne una valoració 
dels darrers quatre anys.

Poble viu
El que no t’explica ningú més, t’ho expliquem nosaltres         Legislatura 2011-2015, núm. 7     ABRIL 2015
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PLE EXTRAORDINARI 
LES OBRES DELS CARRERS NOU I ST. BOI

LA PROPOSTA
RECUPEREM LES ESCOLES VELLES

LA FOTODENÚNCIA

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

RECAPTE D’ALIMENTS
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Ordenances fiscals 2012 

Els sous de l’equip de govern 

El consultori municipal 

Les mocions presentades al ple 

Errors que costen 14.138,94 € 
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En aquesta nova edició del Poble Viu, presentem un projecte que intentaríem dur a terme si 
governéssim el poble. Es tracta de la recuperació d’una zona verda utilitzada com a magatzem 
i totalment desaprofitada durant els últims anys.
La proposta en aquest punt és un pipican pels gossos, on aquests puguin fer les seves 
necessitats sense embrutar la via pública o els altres parcs i jardins del municipi. Aquesta zona 
també disposaria d’espais amb ombra i una font per a que els gossos poguessin abeurar-se.
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Xerrada sobre el fracking

6a. Calçotada popular
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Poble viu
El que no t’explica ningú més, t’ho expliquem nosaltres

PROPOSTA PEL MENJADOR ESCOLAR

En aquesta nova edició del Poble Viu presentem una alternativa a  
una actuació que s’ha dut a terme al municipi.  

L’edifici de l’Escola el Rocal, de titularitat municipal, s’ha quedat 
petit en els últims anys per la gran quantitat d’infants que hi ha 
al poble; fins al punt de ser necessari i imprescindible pel bon 
funcionament de l’escola la creació d’un nou menjador escolar. 
Aquest, s’ha ubicat dins l’edifici de la Fonda, titularitat de la 
Diputació, a través d’un acord de cessió de 4 anys. L’Ajuntament, 
mitjançant una subvenció de la Xarxa de Governs Locals, hi ha 
invertit 44.057,92 €. 

El nostre grup polític creu que invertir aquesta quantitat de diners 
en un edifici que no és  de titularitat municipal i que té una cessió 
d’ús de 4 anys, encara que sigui prorrogable, no és l’opció més 
adequada. 
 
Des del nostre punt de vista aquesta subvenció s’hagués pogut 
destinar a la construcció d’un menjador de 55 m2 ampliant les 
instal·lacions de l’escola. El cost de construcció d’aquest tipus 
d’equipaments s’estima sobre els 800 €/m2; per tant, la despesa 

hagués resultat sent la mateixa (44.000 €). 

Creiem que aquesta alternativa hagués portat molts avantatges 
pel centre, l’alumnat i el municipi:

La inversió hagués repercutit sobre el patrimoni municipal.

No es dependria del termini de cessió de la Diputació.

El menjador s’hagués integrat dins el recinte escolar disposant 

d’un nou espai polivalent. 

S’hagués evitat el desplaçament dels infants reduint els riscos 

i les incomoditats que això suposa per l’alumnat. 

En tot cas, aquest tipus d’actuacions requereixen del diàleg, la 
participació i el consens de totes les parts implicades: institucions 
polítiques, direcció del centre i representants de pares i mares.
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Montesquiu!
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SOLIDARITAT

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

RECAPTE D’ALIMENTS AL BISAURA

ENQUESTA CIUTADANA
I ASSEMBLEA OBERTA

Per tercer any consecutiu, des del grup polític APM-CUP hem 
cregut necessari organitzar un recapte d’aliments al Bisaura.

Som conscients de les dificultats que tenen moltes famílies per 
arribar a final de mes, per cobrir les seves necessitats bàsiques i 
tenir una vida mínimament digne. És per això que creiem important 
que es duguin a terme iniciatives com aquesta encara que siguin 
només un pedaç que soluciona momentàniament el problema.

La crisi afecta tota la societat però amb més virulència als sectors 
més desafavorits, vulnerables i amb més risc d’exclusió social i 
sovint qui en pateix més les conseqüències són els infants.Creiem 
que la solució a aquest problema estructural i profund requereix de 
grans canvis polítics, socials i econòmics. Així doncs, volem donar 
les gràcies a tots els establiments comercials que han col·laborat 
amb la recollida i a totes aquelles persones anònimes que han 
posat el seu granet de sorra fent possible que el recapte hagi estat 
un èxit.

Tots els productes recollits van ser entregats a Càritas Bisaura que 
és l’entitat social que ajuda a les més de 90 famílies que necessiten 
ajuda al nostre territori.

El passat dissabte 28 de febrer es va celebrar una 
Assemblea Oberta a la sala d’actes de l’Ajuntament amb 
el propòsit de preparar les properes eleccions municipals 
del 24 de maig.

Allà es van donar a conèixer els resultats de l’enquesta 
ciutadana recollida durant tot el mes de febrer, que 
servirà per configurar les prioritats del nostre Programa 
Polític, entre les que es troben aprofundir en les mesures 
de participació ciutadana de la gestió municipal, la 
transperència municipal i la creació d’espais dedicats a la 
cultura i millora d’equipaments i zones verdes.

Alhora, l’Assemblea Oberta va servir per debatre entorn les 
prioritats que s’haurien de portar a terme durant la propera 
legislatura, abordar la llista electoral i donar explicacions de 
la nostra activitat municipal, així com fer-ne una valoració 
dels darrers quatre anys.
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PLE EXTRAORDINARI 
LES OBRES DELS CARRERS NOU I ST. BOI

LA PROPOSTA
RECUPEREM LES ESCOLES VELLES

LA FOTODENÚNCIA

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

RECAPTE D’ALIMENTS

ACTIVITATS APM-CUP
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POUM, TEMPS I DINERS  MALGASTATS 
LES ÚLTIMES MOCIONS PRESENTADES

LA NOVA PROPOSTA 
TRANSPARÈNCIA

LA CONSULTA DEL 9N 
LA FOTODENÚNCIA 

ACTIVITATS APM-CUP
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LA FISCALIA INVESTIGA A L’AJUNTAMENT PER 
POSSIBLE CORRUPCIÓ URBANÍSTICA

L’ARQUITECTE MUNICIPAL IMPUTAT

POSSIBLE DESFALC DE 126.855’91€ A LES 
OBRES DELS CARRERS NOU I SANT BOI

APM-CUP, és una formació política que 
treballa pel poble i amb el poble de 
Montesquiu. 
Com a grup polític a l’oposició 
que som, tenim l’obligació de 
vetllar perquè els diners que es 
gasten des de l’Ajuntament es 
gastin d’una manera eficient 
i eficaç, així com també que 
tots els procediments de 
contractació pública es facin 
conforme la llei, de manera 
transparent i objectiva. 
El que us explicarem a continuació ens 
agradaria no haver-vos-ho d’explicar, 
però la gravetat dels fets ens obliga a 
ser transparents i a fer-vos partícips 
i coneixedors d’una informació que 
creiem que teniu el dret a conèixer.
Intentarem ser el màxim d’objectius per 
tal que cadascú de vosaltres en tragueu 
les vostres pròpies conclusions.

Ens remuntem a l’any 2011, al final 
de la legislatura anterior, l’equip de 
govern redacta un plec de clàusules 
administratives per adjudicar les obres 
d’urbanització dels carrers 
Nou i St. Boi. A l’Ajuntament de 
Montesquiu li havien concedit uns 

diners a través d’una subvenció del Pla 
Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) per a 
realitzar aquestes obres de millora.
A mitjans del mateix any 2011, 
després de les eleccions municipals i 
amb el nou equip de govern d’ERC es 
fa l’adjudicació i s’executen les obres 
d’urbanització dels dos carrers.

Des d’un inici, la nostra formació 
política ja vam veure que les coses no 
s’estaven fent conforme la llei; però 
no va ser fins que les obres van 
finalitzar i vam poder accedir 
a tota la documentació quan 
vam veure que tant el procés 
d’adjudicació com l’execució 
de les obres, des del nostre 
punt de vista, estaven plenes 
d’irregularitats. 

Per aquest motiu APM-CUP va 
encarregar un dictamen extern 
a una empresa especialista en 
assessorament urbanístic que 
confirmés o no tots aquells 
aspectes que nosaltres havíem 
detectat com a sospitosos. Una 
vegada l’informe tècnic va confirmar 
les nostres sospites i determinava 

certes pràctiques irregulars, a mitjans 
del 2014 vam creure oportú posar 
aquests fets en coneixement de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya i 
de la Fiscalia anticorrupció. Així 
doncs, vam presentar aquest informe 
a aquests organismes amb l’objectiu 
que fossin ells qui investiguessin 
directament totes les nostres sospites 
sobre l’adjudicació i l’execució de les 
obres per part de l’equip de govern, i 
que fossin ells mateixos els qui 
determinessin l’existència o no 
d’algun delicte.

El resultat de tot això ha estat que 
Fiscalia anticorrupció ha 
imputat per un presumte 
delicte continuat de falsedat en 
document oficial per funcionari 
públic, a l’arquitecte municipal 
de Montesquiu 
De moment, aquesta és tota la 
informació que ha transcendit des de la 
Fiscalia. El que fins ara era una possible 
mala gestió o un cúmul de sospites, 
sembla ser que malauradament 
s’estan confirmant, per part de la 
pròpia Fiscalia Anticorrupció, com una 
actuació al marge de la llei. 

EL PERQUÈ 
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Amb uns altres ulls  
Presentació llista eleccions municipals 24 maig 2015

1- Joan Freixer
2- Liliana Vilanova
3- Carles Colomo
4- Leti Villazala

5- Nuri Soler
6- Estel Brugarola
7- Eva Bartrina
8- Ainhoa Landa

9- Henry Henderson
10- Maria Jordà
11- Josep Salvans


