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Els bons 
gestos 
Ruth Espuny

En els temps 
que passem els 
bons gestos van 
cars. La gent té 
pressa, va per 
feina, i abans 

és ell que un altre. Aquesta 
setmana, però, n’hem vist 
un parell. Un té a veure 
amb l’esport i l’altre amb el 
tren. Però si els analitzem 
una mica, segur que no 
és l’única diferència que 
tenen entre ells.

El primer bon gest va 
passar diumenge passat 
a la cursa La Hivernal 
de Campdevànol. El va 
protagonitzar el corre-
dor ripollès Marc Carós. 
Després de córrer 42 qui-
lòmetres, pujant i baixant 
muntanyes, va arribar a la 
meta amb un altre corre-
dor, Manel Amor. Aquest 
últim sortia d’una lesió i 
tornava a competir. Carós, 
quan va ser l’hora de cre-
uar la meta, no va dubtar 
ni un moment a cedir el 
pas al seu company de 
carrera perquè es fes amb 
la victòria i això li donés 
encara més ànims. N’hi 
ha per treure’s el barret, 
sobretot tenint en compte 
que estem parlant d’una 
competició i que, per tant, 
el que sempre importa és 
arribar el primer. L’altre 
bon gest de la setmana l’ha 
fet, atenció, el Ministeri 
de Foment, anunciant –en 
boca del conseller Santi 
Vila– que Adif licitarà 
el proper mes de març la 
redacció dels projectes 
constructius del desdo-
blament parcial de la línia 
de Barcelona a Puigcerdà 
i que, a més, les obres 
començaran el 2016. Ningú 
pot negar que és un bon 
gest, però molt diferent a 
l’altre. Aquest últim costa 
molt de creure.

L’ESTERNUT

El Moianès es reunirà amb la vicepresidenta del 
govern per fixar la data del procés participatiu

Moià

Ivette Ballesteros

A finals de la setmana que ve 
es podria donar a conèixer la 
data i la pregunta del procés 
participatiu del Moianès 
perquè els seus veïns avalin 
la creació de la que podria 
ser la 42a comarca catalana. 
Tot plegat es decidirà en la 
reunió que faran la vicepre-

sidenta del govern, Joana 
Ortega, i els 10 alcaldes del 
Moianès, el dijous o diven-
dres que ve. Així ho va anun-
ciar aquest dijous la mateixa 
Ortega en sessió parlamen-
tària.

Tot i que han sonat campa-
nes que la consulta es podria 
fer el 22 de març, des de 
Governació asseguren que 
“encara no hi ha una data 

consensuada, però és pro-
bable que se celebri aquest 
dia”. En aquest sentit, fonts 
municipals han explicat que 
“el reglament s’ha acordat 
amb Governació i tots els 
alcaldes ja l’hem signat per-
què la consulta es faci el dia 
22. Tot i això, l’acord encara 
l’hem de signar durant la 
reunió”. També s’acordarà la 
pregunta que les mateixes 

fonts han avançat que podria 
ser semblant a aquesta: “Vol 
que els municipis de (tots 
els 10 municipis ordenats 
alfabèticament) formin la 
nova comarca del Moia-
nès?”. Altres detalls que es 
coneixen sobre el procés 
és que des de Governació 
“s’assessorarà i s’ajudarà 
logísticament” facilitant les 
paperetes i les urnes i que 

hi haurà un local de partici-
pació a cada municipi. I per 
contra del que s’havia dit, 
sembla que si un poble no 
està d’acord a formar part de 
la nova comarca, s’exclourà i 
el procés seguirà.

Per altra banda, Ortega va 
explicar que “hi ha conver-
ses molt avançades” perquè 
el Consorci del Moianès 
pugui adscriure’s de forma 
temporal a la Diputació de 
Barcelona per garantir-ne el 
funcionament. Des d’un dels 
municipis s’assegura, però, 
que “les negociacions no van 
al ritme que des del territori 
voldríem” i recorden que 
“l’ens està tancat parcial-
ment des de l’1 de gener”.

Denuncien l’arquitecte municipal 
de Montesquiu per unes obres que 
es van pagar però no es van fer

La fiscalia troba indicis de delicte en les irregularitats en les obres dels carrers Nou i Sant Boi
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El carrer Sant Boi, dimecres a la tarda. S’hi havia de fer una claveguera nova que es va pagar però no es va executar

Montesquiu

J.C.

La fiscalia provincial de 
Barcelona ha remès al jutjat 
de Vic les investigacions 
sobre unes presumptes irre-
gularitats en les obres dels 
carrers Nou i Sant Boi, execu-
tades l’any 2011, al principi 
de l’actual legislatura. Per 
aquest afer, de moment la 
fiscalia imputa un presumpte 
delicte continuat de falsedat 
en document oficial per fun-
cionari públic, que comporta 
pena de presó, a l’arquitecte 
municipal de Montesquiu, 
Jaume Serra. De moment, 
Serra és l’única persona 
imputada per aquest afer, i 
no ho han estat ni l’anteri-
or alcalde, Antoni Martín 
(ERC), en l’època del qual es 
va començar la tramitació de 
les obres, ni l’actual alcaldes-
sa, Elisabet Ferreres (ERC), 
sota el mandat de la qual es 
va adjudicar i executar l’obra.

La fiscalia va iniciar les 
investigacions després que el 
grup d’APM-CUP, a l’oposi-
ció, li fes arribar un complet 
dictamen fet per un despatx 
especialitzat d’arquitectes 
perquè determinés si es 
podia haver incorregut en 
algun il·lícit. El dictamen 
arribava a diverses conclu-
sions entorn a diverses irre-
gularitats. Algunes d’elles, 
però, més flagrants que 
altres, com que s’adjudiqués i 
es pagués l’obra d’una clave-
guera nova al carrer Sant Boi, 
un dels principals del poble 
(el que baixa de la carretera 
fins a la plaça de l’Ajunta-
ment), que finalment no es 

va arribar a executar.
El dictamen en el qual s’ha 

basat la investigació de la 
fiscalia quantifica en 96.230 
euros la valoració econòmica 
de les principals partides 
que no s’haurien d’haver cer-
tificat ni pagat a l’empresa 
constructora ja que, sempre 
segons el dictamen tècnic, 
no han estat mai realitzades. 
D’aquests, 84.805 euros cor-
responen a partides no exe-
cutades que l’Ajuntament ha 
pagat a l’empresa construc-
tora i 11.425 a penalitzacions 
que l’Ajuntament hauria 
d’haver executat per l’incom-
pliment del plec de clàusules 
per part de l’empresa. Com 
que la certificació de les 
obres conforme estaven fetes 

El desviament     
per les obres 
pagades però no 
executades supera 
els 80.000 euros

estaven firmades per l’arqui-
tecte municipal, per això se 
l’ha imputat a ell. Ara queda-
rà per veure quina justifica-
ció dóna Serra davant del jut-

jat, si realment les coses van 
anar com s’especifiquen en el 
dictamen, i, si va ser així, si 
ho va fer seguint ordres d’al-
gun responsable polític.

Més enllà del pagament 
dels diners, el dictamen, al 

qual ha tingut accés EL 9 
NOU, determina un seguit 
d’altres presumptes irregu-
laritats. Com que les tres 
empreses finalistes escolli-
des per la mesa de contracta-
ció de l’obra va acabar triant 
les que havien quedat en ter-
cera, setena i onzena posició. 
I que precisament aquesta 
última, Construccions Ser-
radell, de Sant Quirze de 
Besora, va ser la que va aca-
bar fent pràcticament tota 
l’obra, subcontractada per 
la que havia guanyat el con-
curs, Construccions Queralt. 
I l’Ajuntament no va aplicar 
la penalització especificada 
en les bases del concurs si se 
subcontractava més del 60% 
del total de l’obra. 

Tot apunta que la consulta es podria fer el 22 de març, però encara s’ha de signar l’acord


