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Campdevànol executa una obra de la Llei
de Barris per posar
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Malgrat totes les dificultats que aquests temps presenten, i tot i que voldríem haver tret aquest número
ja fa temps, ara sí que finalment veu la llum la revista
El Clavetaire.
I per què aquest nom?, us deveu preguntar alguns de
vosaltres. Doncs ni més ni menys per la importància
que aquesta indústria, una de les primeres a arribar
a Campdevànol, representa en la història del nostre
poble, que des de fa segles està vinculat al ferro i a l’aigua, d’aquí esdevé el seu emplaçament al costat del
nostre riu Freser, símbol de vida i energia.
A partir d’aquí, i relacionada amb el ferro, apareix una
de les indústries a Campdevànol que avui dia encara
perdura.
Des que vaig entrar a formar part d’aquest consistori
com a alcaldessa, un dels objectius que més he valorat i que m’he marcat com a prioritari, ha estat recuperar en la mesura del possible la nostra història, els
nostres orígens, donant valor i posant molt d’èmfasi
en tot el que van construir els nostres avantpassats.
Fins fa poc la història del nostre poble havia quedat
invisibilitzada, o potser es va considerar que no tenia la rellevància necessària per dedicar-hi un temps

d’estudi; també n’he sentit alguna versió que diu que
Campdevànol és jove i no té història!
Però la veritat és que al voltant d’aquell poble industrial de la comarca del Ripollès on hi havia La Farga
Casanova,que donava feina a bona part del territori,
existien unes connotacions que el relacionaven amb
els malls, les premses, el foc, les peces que en sorgien
i sobretot, sobretot, amb una economia que, com he
dit, representava una font de supervivència per al poble i per a la comarca.

és rescatar l’essència d’un poble i la seva memòria
històrica mitjançant la recuperació de documentació
i la seva interpretació.
Tenim entre les mans el projecte PYRFER, que ens
permetrà endinsar-nos en tota aquesta història al
voltant del ferro, que hem compartit amb altres pobles de les nostres contrades (Catalunya) i amb altres
del país veí (França).

I a partir d’aquí, donarem la importància que es mereix el nostre poble. Campdevànol, el poble que neix
Si tenim em compte la història contemporània en re- i creix al voltant de tres elements fonamentals de la
lació amb Comforsa (últim nom adoptat per l’empre- natura: l’aigua, el ferro i el foc.
sa), la nostra memòria ens porta a conflictes, disputes,
protagonismes i crisis constants. I això, crec sincerament que ho hem de revertir, hem de fer un túnel del
temps que ens porti als nostres avantpassats i tornar
a dotar d’importància, que en té, i molta, el que va representar tota aquesta industria al nostre poble.
Hem de fer una mirada enrere i aconseguir connectar
el treballador actual, que ajudat de robots, sí robots!,
fa màgia i transforma un tros de ferro en una peça
clau per a l’industria automobilística en pocs minuts,
amb aquell clavetaire del segles XVII i XVIII que treballava de forma artesanal i que va ser el pioner en
tota aquesta aventura que ha marcat el destí del nostre poble durant segles.

“ M’he marcat com a
prioritat recuperar
la nostra història i
els nostres orígens ”

I tot això us ho explico perquè, com he esmentat al
principi, un dels objectius d’aquest equip de govern

Dolors Costa Martínez
Alcaldessa de Campdevànol
dcosta@campdevanol.org
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Àrea de Promoció
Econòmica

L’ Ajuntament de Campdevànol dona 37.000 euros
en subvencions a empreses i comerços per fer front
a la Covid-19
L’Ajuntament de Campdevànol va posar en marxa el
mes de desembre de l’any passat un Pla de Xoc, amb
el qual les empreses i comerços de Campdevànol perjudicats per la Covid-19 van poder demanar una subvenció per ajudar a pal•liar les pèrdues econòmiques
a causa de les restriccions. La dotació pressupostària
va ser de 37.000 euros i finalment s’hi van presentar
una trentena de sol•licituds. Paral•lelament, a través
de l’Àrea de Promoció
Econòmica, es va elaborar un Pla de Dinamització Comercial que es
va executar el passat
Nadal, també amb l’objectiu d’ajudar a afrontar
la situació atípica que
s’estava patint per culpa
de la pandèmia i de les
conseqüències negatives que ha produït en el
teixit comercial. El Pla,
segons es va dir aleshores, pretenia “posar un
granet de sorra a l’hora
d’ajudar el comerç del nostre poble”, en paraules de la
regidora de Comerç i Fires, Sílvia Latorre.

a partir del 14 de març, moment en què el Govern espanyol va decretar el primer estat d’alarma.

Pel que fa al Pla de Dinamització Comercial, es va fer
una Fira de Nadal (en format mercat setmanal), possibilitant que les botigues sortissin al carrer. La plaça
Anselm Clavé i la plaça de la Mainada es van omplir de
parades de botigues amb productes nadalencs i diversos comerços van tenir els establiments
oberts tot i ser un dia
festiu. Una altra de
les iniciatives que va
formar part d’aquest
pla de dinamització va
ser la campanya “Ara
més que mai, Comerç
de
Campdevànol”.
L’objectiu era ajudar
les botigues del poble
a promocionar-se a
través de les xarxes
socials de l’Ajuntament. En aquest sentit, es van fer petits vídeos dels comerços que ho van
demanar, en els quals promocionaven els seus productes i establiments, i els vídeos es van penjar a les xarxes
Les empreses que podien sol•licitar una subvenció socials de l’Ajuntament de Campdevànol, ajudant-los
havien de complir el requisit de tenir l’activitat fixada d’aquesta manera a tenir més visibilitat.
al municipi de Campdevànol. En concret la van poder
demanar autònoms, empreses i professionals que Per últim, cal destacar que, entre altres accions, es va
havien patit una reducció dràstica i involuntària de la deixar de cobrar l’impost d’ocupació de via pública per
facturació a conseqüència dels efectes de la Covid-19. les terrasses de bars i restaurants, així com l’ampliació
El període subvencionable dels projectes començava dels mateixos.
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Campdevànol, es
Un tècnic de reactivació
converteix en el segon econòmica de l’ADR, cada
poble en nombre
dos dilluns a Campdevànol
d’habitants del Ripollès La iniciativa permet la descentralització dels tècCampdevànol va estrenar el padró d’habitants en
data d’1 de gener de 2021 amb un total de 3.232
habitants, nou més que fa un any, la qual cosa representa un creixement del 0,28%. Es tracta d’un
augment petit, però suficient per convertir-se en
el segon municipi més poblat del Ripollès, superant Sant Joan de les Abadesses, que fins ara ocupava el segon lloc.
L’alcaldessa de Campdevànol, Dolors Costa, comentava que aquest creixement “ens fa sentir
contents i orgullosos, sobretot perquè no decreixem i ni tan sols ens limitem a mantenir-nos,
sinó que creixem, i això és una molt bona notícia”.
També recalcava que Campdevànol “és el poble
perfecte per viure-hi, ja que disposem de tots els
serveis necessaris per a la gent que hi resideix”.
El municipi amb més habitants és Ripoll, amb
10.803 i un creixement de l’1,08%. Un total de
10 pobles dels 19 que hi ha a la comarca han augmentat en nombre d’habitants.

nics de l’ADR als principals municipis de la comarca per poder atendre aquelles necessitats que
tenen la ciutadania i les empreses derivades de la
crisi econòmica per la Covid-19. L'Oficina de Reactivació a Campdevànol és un punt d'atenció a la
ciutadania i les empreses on es dóna informació
per a la tramitació d’ajuts i subvencions que provinguin del Govern central, de la Generalitat de
Catalunya, de la Diputació de Girona o del mateix
Ajuntament.
També s’ofereix assessorament i detecció de les
necessitats que puguin ser resoltes per les àrees
de treball de l’ADR: Agroalimentària, Energia, Inserció i Turisme.
L'atenció es fa cada dos dilluns de 9h a 13h. S'ha de
demanar cita prèvia enviant un correu a: reactivacioeconomica@ripollesdesenvolupament.com o bé
trucant o enviant un whatsapp al 645 55 86 55.
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Àrea de Turisme
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Àrea d’Urbanisme

Campdevànol,
la Porta al Pirineu

Obres de millora a la
xarxa d’aigua potable
del barri de Vista Alegre

En el marc de les accions per fer front als estralls
econòmics que ha provocat la Covid-19, la Regidoria de Turisme va posar en marxa una altra acció important per ajudar el sector turístic del municipi. En aquest sentit, es va permetre l’entrada
al Torrent de la Cabana de franc a tots els visitants
que pernoctaven a Campdevànol. D’aquesta manera, els establiments tenien un al•licient més per
oferir als seus possibles clients.

L'Ajuntament de Campdevànol, mitjançant l'empresa gestora del servei d'aigua municipal GIACSA, va portar a terme les obres de millora i renovació de la xarxa d'aigua potable del barri de Vista
Alegre. Els treballs van consistir a fer nous relligats de la xarxa, substituir les canonades de ferro, plom i fibrociment, instal•lar noves vàlvules
d'accionament i reposar les escomeses afectades
per l'actuació. El cost total de les obres va ser de
18.0678 euros.

Alhora, i també amb l’objectiu de promocionar turísticament la nostra zona, es va gravar un vídeo
amb un dron on es mostren tots els atractius de
Campdevànol, i es va crear la marca “Campdevànol la porta al Pirineu”, amb l’obertura de xarxes
socials pròpies per tal de promocionar Campdevànol com a destí turístic.

Un autocar promociona
turísticament la població
de Campdevànol

Paral•lelament, també es van fer treballs de millora del dipòsit d'aigua de Puigcorber, amb la instal•lació d'un by-pass en condicions d'entrada i
sortida per tal de poder fer treballs de neteja del
dipòsit. En aquest cas, la inversió va ser de 3.975
euros.

Nou paviment pel carrer
Indústria a Campdevànol

Aquesta gestió directa de l’Ajuntament, que tenia
com a objectiu ajudar un dels sectors més perjudicats, va costar aproximadament uns 80.000 euros
a l’Ajuntament, que va haver d’aportar la infraestructura necessària per a la gestió de tota la zona.
Des de principis del mes de març, dos autocars
més de la companyia Teisa circulen retolats amb
la marca turística del Ripollès, i un d’ells ho fa amb
paisatges de Campdevànol. Es tracta d’una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal i cofinançada amb fons FEDER. D’aquesta manera, Campdevànol aposta pel foment del turisme i estem molt
orgullosos que el nostre poble arribi més enllà de
les nostres contrades.

L’ Ajuntament de Campdevànol ha fet una actuació de millora al carrer Indústria, on el paviment
presentava un greu estat de deteriorament, amb
diversos punts on hi havia esfondraments importants, i on el mobiliari urbà també es trobava en
unes condicions precàries. La inversió ha estat de
gairebé 39.000 euros i les obres es van acabar el
mes de març.
Els treballs han consistit en el repicat i retirada
del paviment existent de formigó en mal estat i
s’ha pavimentat de nou amb formigó armat amb
l’àrid vist i formigó armat lliscat. També s’ha millorat la xarxa de sanejament d’aigües de pluja mit-

jançant la col•locació d’embornals sifònics cada
6 metres, tot connectat a la xarxa de clavegueram general del municipi. D’altra banda, també
s’ha millorat la instal•lació de la xarxa d'aigua
potable. Pel que fa a el mobiliari urbà, s’ha substituït la barana que hi havia per una d’acer tipus
corten, i així complir la normativa. També s’han
instal•lat bancs i papereres noves.
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L'Ajuntament de
Campdevànol arriba
a un acord per no
enderrocar l'edifici
del carrer Hortes

cial, on és confirmava que la llicència era nul•la de
ple dret.

Amb aquesta sentència a la mà, la part demandant
va demanar la paralització total de les obres pendents d’execució, però mai es va acatar i els treballs van tirar endavant, i alhora l’Ajuntament va
interposar un recurs contra la decisió judicial, que
finalment es va desestimar l’any 2013. El 2016, el
jutjat torna a desestimar un recurs també presentat per l’Ajuntament on es demanava un incident
El bloc de pisos del carrer Hortes de Campdevà- d’impossibilitat legal i material d’execució de la
nol finalment no s’ha hagut d’enderrocar. L’any sentència. Dos anys després, el 2018, compa2006 es va demandar l’Ajuntament per haver con- reixen en aquest procediment d’execució forçosa
cedit una llicència d’obres que no respectava la la tercera part en discòrdia: els propietaris dels
distància reglamentària amb l’immoble del costat, pisos de l’edifici que, entre altres coses, demanai posteriorment una sentència judicial del Jutjat ven a l’Ajuntament que prestés una garantia pels
de Primera Instància número 1 de Girona l’obligava a enderrocar. Després de gairebé 15 anys
de litigi judicial, l’actual consistori ha arribat a un
acord amb la part demandant a través d’un conveni pel qual l’Ajuntament els indemnitzarà amb
mig milió d’euros. L’alcaldessa, Dolors Costa, diu
que “creiem fermament que hem actuat correctament i hem evitat una catàstrofe econòmica que
aquesta herència enverinada hauria representat
per a aquest Ajuntament”. Costa, però, alerta que
aquest expedient “espero que ens recordi a tots
com no s’han de fer les coses, i que davant dels
problemes s’ha d’actuar amb valentia i no deixarlos podrir, tal com s’havia fet deixant aquest conflicte al calaix, passant-lo de govern en govern fins
que a algú li explota a les mans”.
La cronologia dels fets és la següent: abans que
l’Ajuntament concedís el permís d’obres, es van
presentar dues al•legacions sol•licitant la denegació de la llicència. Les al•legacions, però, no es
van acceptar i es va concedir la llicència, fet que
va comportar que els veïns de l’immoble del costat presentessin un recurs que l’Ajuntament va
denegar. Aquesta denegació va provocar com a
resposta la interposició d’un recurs contenciós
administratiu que, al cap de tres anys, concretament el 2009, va tenir la primera resolució judi-
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seus habitatges per un import total 2.086.702’32
euros, amb la previsió gairebé certa que el bloc
aniria a terra.
L’any 2019 el jutjat ordena a l’Ajuntament que, en
el termini de dos mesos, faci les actuacions necessàries per al compliment de la sentència, és a
dir, enderrocar l’edifici. Finalment i veient la magnitud de la tragèdia, des de l’equip de govern se
sol•licita una reunió amb la part demandant per
tal d’intentar arribar a un acord. Acord que ara
s’ha materialitzat mitjançant la signatura d’un
conveni de les tres parts actores en tot aquest
procés. Amb aquest document, s’acabaran quinze
anys de litigi que han comportat despeses judicials,
danys morals, incerteses, dubtes i pors pel que pogués passar en un futur, quan tots els indicadors
apuntaven a l’enderroc.
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Obres de millora a
diversos barris de
Campdevànol
La Regidoria de Barris de l’Ajuntament de Campdevànol ha centrat la seva tasca a donar resposta
a diferents actuacions àmpliament reivindicades
pels veïns de diferents zones del municipi:
_Millora de les esculleres de la zona del Pavelló
i consolidació de murs i talussos que estaven en
mal estat degut a les fortes pluges.
_Al barri de Vista Alegre s’ha consolidat un marge
amb la construcció d’una escullera a la pujada Vistalegre entre els carrers Cal Daina i Teuleria.
_Colònia Pernau: arranjament del rec que baixa
de Corones, amb la desembussada i neteja del rec
en el tram baix per tal d’aconseguir una bona recollida d’aigües de la pluja i així evitar que vagin a
parar a la colònia. També s’ha millorat el pas canadenc i està pendent la pavimentació de formigó, a
l’espera del permís de Carreteres. Per últim, s’ha
millorat i condicionat l’esplanada de la Colònia
Pernau perquè els veïns disposin d’un millor accés
a la colònia.
_Arranjament de diversos esllavissaments que
s’han produït a causa de les pluges al Camí Ral de
Campdevànol a Gombrèn.
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La reforma de la plaça de la Mainada,
la propera a iniciar-se
Per tal d’arranjar la plaça de la Mainada, que presenta un estat de conservació lamentable, l’Ajuntament de Campdevànol es va reunir amb el president de la Diputació amb l’objectiu de demanar
una subvenció i poder-la reformar.
Aquesta actuació és la propera obra pendent a l’agenda i la que s’està prioritzant per tal que es
tiri endavant, ja que en aquests moments pot arribar a comprometre la seguretat dels nens i les
nenes. La reforma consistirà en la retirada de tota la superfície de formigó i les llosetes de goma
que estan molt malmeses, i se substituiran per una superfície de sauló. També es procedirà a retirar l’estructura central i les altres contigües, i es renovarà amb tot un conjunt d’elements que
esperem que els infants en puguin gaudir ben aviat. També es canviaran els bancs de l’entorn de
la plaça.
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El canal amb aigua
Campdevànol executa una obra per donar més
valor al canal que travessa el centre del poble
L’Ajuntament de Campdevànol ha finalitzat dues de
les darreres actuacions incloses a la Llei de Barris,
que tenen com a objectiu millorar i posar en valor el
patrimoni hidràulic del municipi: el
canal Grau Raguer
i el passeig de la
Sèquia Molinar. La
inversió total ha
estat de 180.000
euros i les obres
van acabar el mes
d’abril. L’alcaldessa, Dolors Costa,
explica que “hem
volgut posar en
relleu la importància que ha tingut el
nostre patrimoni
hidràulic al llarg
de la història de
Campdevànol, i
per aquest motiu,
s’ha volgut donar
protagonisme al canal, en comptes de tenir-lo tapat
com fins ara”.
La primera actuació es va centrar a donar sortida
al tram del canal Grau Raguer que fins ara quedava mort al carrer Diagonal, i que només servia per
a uns quants estacionaments de vehicles. Per ferho es va enderrocar tot el mur perimetral del canal per tal de donar-li visibilitat i es va connectar

aquesta zona, on hi ha els rentadors, amb el carrer
Damià de la Farga. Alhora també s’ha fet un passeig
amb zona verda, construint una passera per sobre
del canal, i s’ha
retirat el formigó
fent una nova pavimentació amb
llambordes de pedra. Per últim, s’ha
ampliat la vorera
d’aquest tram del
carrer Diagonal
fins enllaçar amb
el carrer Puigmal,
que és on hi ha l’altra part del canal
a la vista; allà s’ha
enderrocat el mur
que hi havia i s’hi
ha posat una barana de ferro.
Pel que fa a la
zona dels rentadors, s’ha millorat
l’enllumenat i la xarxa pública d’aigua, s’han plantat arbres i s’ha condicionat el parterre amb plantes aromàtiques. Com que també s’ha convertit
en un dels punts d’interès de la Ruta del Ferro i de
l’Aigua del projecte Pyrfer, s’hi han col•locat uns
panells informatius acompanyats de fotografies
històriques que expliquen els diversos usos del
canal al llarg de la seva història. El cost d’aquesta
actuació ha sigut de 140.000 euros.

Fa temps que costa veure el canal Grau Raguer amb aigua. El motiu és que com que no hi
ha un aprofitament de l’aigua que hi passa pel
tancament de les fàbriques, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no n’hi deixa fer córrer. Per
això, l’Ajuntament ha presentat un projecte de
captació d’aigua que es portarà a terme durant
aquest any: això suposarà poder fer una captació d’aigua superficial, sempre amb poca quantitat, amb una finalitat patrimonial i cultural, ja
que el canal passa per un entorn urbà.
El canal Grau Raguer neix a la resclosa del barri del Roser i té dos quilòmetres de llargada,
2,30 metres d’amplada i 70-80 centímetres de
fondària. La majoria de trams estan soterrats,
però alguns són visibles i passen pel centre del
municipi. Data del segle XVIII i proporcionava
aigua a cinc punts: Can Ribalaigua, La Farga, ca
l’Ayola, el Molí Gros i el Martinet.

Al passeig de la Sèquia Molinar s’hi ha fet una
actuació de millora del seu punt d’accés des
del carrer Major, amb l’ampliació i reforma de
l’escala que hi ha per arribar-hi. També s’ha millorat el paviment, que estava en molt mal estat. Entre altres coses s’ha retirat el mallatge
de torsió que en molts punts estava esfondrat
i s’ha col•locat una barana nova, igual que a la
passera. Per últim, s’ha estabilitzat la comporta del canal i els murs de pedra a banda i banda, per evitar-ne la degradació. En aquest cas,
la inversió ha estat de 40.000 euros.
L’alcaldessa de Campdevànol explica que “les
actuacions que hem fet ens permeten que
aquests siguin punts de referència del nostre
passat i del nostre present, a través d’uns elements que han estat claus en la nostra història
com és l’aigua i els canals, també molt relacionats amb la forja i la metal•lúrgia”.
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Benestar Social
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Conveni amb el Departament
d’Habitatge de Girona per la
gestió d’un pis social

L’ Ajuntament de Campdevànol ha posat en
funcionament una eina de comunicació municipal
pionera, a través de whatsapp

La nova situació esdevinguda sobretot arran de la crisi pandèmica que patim des de fa més d’un any, ha portat a l’Ajuntament
de Campdevànol a signar un conveni amb els Serveis Territorials d’Habitatge per gestionar un dels pisos del bloc del carrer
Major 8, que es destinarà exclusivament a persones del municipi. Es dóna el cas que en aquest bloc fa temps que hi ha pisos
buits, en contraposició a la demanda que existeix per part de
veïns i veïnes de Campdevànol amb dificultats per accedir a un
habitatge.
En aquest sentit, i veient la bona experiència, l’Ajuntament ja
està negociant amb Habitatge la cessió de més pisos, per tal
que se’n pugui beneficiar la gent del poble. Segons l’alcaldessa,
Dolors Costa, “l’objectiu és ajudar i donar resposta a les necessitats dels nostres veïns i veïnes que més ho necessiten, i per
això la nostra aposta és per les polítiques socials”.

Àrea de
Comunicació

L’Ajuntament de Campdevànol ha estrenat un nou
canal de comunicació municipal a través de whatsapp amb l’objectiu d’aconseguir una relació més
directa entre el consistori i el ciutadà. Es tracta
d’una aplicació pionera a la comarca del Ripollès,
ja que es tracta d’un programa bidireccional i automatitzat.
L’aposta per aquesta aplicació respon al fet que és
l’eina de comunicació escrita més ràpida i, alhora,
la més coneguda, perquè pràcticament tothom
té el whatsapp instal•lat al telèfon mòbil. L’objectiu és, per una banda, fomentar la participació
i la col•laboració ciutadana, i per l’altra, facilitar
l’accés dels ciutadans a tots els tràmits i tota la informació municipal. També es vol aconseguir una
ràpida i eficient resolució de possibles incidències
que preocupin els ciutadans en el seu dia a dia.

Com funciona
Amb aquesta aplicació el ciutadà pot tenir comunicació directa amb l’Ajuntament les 24 hores dels
set dies de la setmana. A més, per comunicar qualsevol incidència o consultar una informació no li
cal connectar-se a la web: senzillament té l’Ajuntament a la seva agenda de contactes del whatsapp
i hi pot contactar en qualsevol moment i situació.
Per donar-se d’alta només cal enviar un missatge
dient “Hola” al número de whatsapp 644 06 52 84
i automàticament se li donarà la benvinguda. A
continuació se li desplegarà un menú on el ciutadà haurà de dir (mitjançant el número assignat) el
motiu de la consulta: Informació Municipal, Contacta amb l’Alcaldessa, Avís d’Incidència, Consul-

tes Covid, Tràmits i Gestions i Bústia del Ciutadà.
Cada un d’aquests punts del menú tindrà un número assignat (1,2,3...) i el ciutadà només ha d’escriure el número que indica la consulta que vol fer.
En cap cas ha d’escriure text, ja que la informació
es va desgranant a mesura que s’indica l’opció escollida mitjançant els números.
A l’hora d’avisar d’una incidència, el ciutadà ha de
triar a quina àrea correspon, i si ho creu necessari
pot afegir-hi fotos, a més d’explicar breument de
quina incidència es tracta. Aquestes interaccions
arriben en temps real als tècnics de les àrees corresponents, i a partir d’aquí s’inicia el procés per resoldre cada incidència.
Alhora, aquest canal
de whatsapp també
serveix per trametre
informació de l’Ajuntament: actes culturals, incidències, notícies, actualitat, etc. a tots els membres que formin part del canal.
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Concurs d’aparadors
de comerços pel
Carnestoltes 2021
Davant la impossibilitat de poder celebrar el
Carnestoltes 2021 a causa de la pandèmia de la
Covid-19, l’Ajuntament de Campdevànol va organitzar un concurs d’aparadors dels comerços del
municipi. El certamen va premiar els tres aparadors més ben ambientats, dins la temàtica general
del Carnestoltes, i l’elecció de l’aparador guanyador es va fer a través de votació popular a les
xarxes socials de l’Ajuntament de Campdevànol
L’establiment guanyador del concurs va ser la (Facebook i Instagram). Els premis van ser de 250
Carnisseria Elisabet; en segon lloc va quedar la euros per al guanyador, 150 per al segon classifiPerruqueria Noèlia, i el tercer classificat va ser el cat i 100 euros per al tercer.
Forn Ca la Carme.

Segona fase de les
obres de rehabilitació
de l’església de Sant
Cristòfol
L’Ajuntament de Campdevànol ha portat a terme
aquest any la segona fase de les obres de rehabilitació de l’església de Sant Cristòfol, ubicada darrera del cementiri municipal. La primera fase va
consistir en la consolidació externa dels murs de
l’edifici, i ara els treballs s’han centrat en la rehabilitació del campanar amb dos objectius: preservar
el conjunt històric, que és un Bé Cultural d’Interès
Local, i garantir la seguretat de tots els visitants
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Laura Cocera, nova
Pubilla de la Sardana
2021

del cementiri, perquè el seu estat era molt precari. La inversió d’aquesta segona fase ha sigut de
41.000 euros, amb una subvenció de la Diputació de Girona, i les obres es van acabar el mes de
març.
Els treballs es van centrar en la restitució, de la
manera més fidedigna possible, dels trets originals del campanar, mitjançant les tasques de
consolidació (murs), reintegració i reconstrucció
(ràfecs i nova coberta) i integració de reforç estructural interior. Ara només queda pendent una
tercera fase que es farà l’any 2022 i que consistirà en la consolidació dels murs interiors i en la
pavimentació del terra, amb l’objectiu que la gent
pugui entrar a visitar l’església.
L’església de Sant Cristòfol és un conjunt patrimonial que està format per l’església i la rectoria. Té
un alt valor històric perquè era l’antiga parròquia
de Campdevànol i data de l’any 1700.

La campdevanolenca Laura Cocera va ser escollida Pubilla de la Sardana 2021 en el marc de la Festa de la Sardana que, en comptes de celebrar-se
com és tradicional el dia 1 de maig, es va fer el 16
de maig per motius meteorològics. Així doncs, Cocera substitueix la pubilla sortint, Gala Coll, que
al llarg d’aquest any ha complert una gran tasca
de representativitat. La Festa de la Sardana va
comptar amb un concert de sardanes a la plaça de
la Dansa, amb la cobla La Principal d’Olot, i amb
la proclamació de la nova Pubilla de la Sardana,
que va rebre una placa commemorativa de l’Ajuntament de Campdevànol. La Festa de la Sardana
l’organitza des de fa 51 anys la Secció Sardanista
del Grup Excursionista de Campdevànol (GEC).
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Reforma integral de la Sala Diagonal de
Campdevànol amb una inversió de 150.000 euros
La sala-teatre Diagonal de Campdevànol ja té una altra cara. A finals del 2020
es van començar les obres d’una reforma
integral, amb l’objectiu principal d’adequar-la a la normativa vigent i legalitzar
l’equipament per a l’activitat recreativa de sala de festes. Aquesta actuació
s’ha emmarcat dins la Llei de Barris, i les
obres van acabar el mes de març. La inversió total ha sigut de 150.000 euros.
Es tracta de la primera gran reforma que
s’ha fet al teatre des que es va construir,
l’any 1962. Les actuacions que s’hi han
portat a terme són la millora i reforma
de les instal•lacions, amb la col•locació
d’una mànega contra incendis a l’escenari, una nova escala d’evacuació amb dues
portes de sortida a l’exterior, s’ha instal•lat la senyalització contra incendis
corresponent i finalment s’ha ignifugat
la coberta del teatre. Els treballs també
han inclòs la instal•lació de la calefacció amb una caldera de gas de condensació d’alta eficiència energètica amb la
col•locació d’aeroterms.
La reforma també anava orientada a
complir la normativa d’accessibilitat per
a persones amb dificultats de mobilitat
i el condicionament dels vestuaris de la
planta baixa. També s’ha substituït la
fusteria exterior amb portes enrotllables d’alumini amb aïllament exterior.
Pel que fa als acabats interiors, s’ha pintat la sala i la zona del bar i s’ha substituït

la fusta de l’escenari. També s’ha millorat el sanejament
dels lavabos públics i s’hi ha instal•lat un moble cafeter.

Des del 1962
La sala Diagonal es va construir el 1962 per una iniciativa privada i es va inaugurar dos anys més tard amb un aforament
per a 700 persones. El primer ús va ser com a sala de cinema
fins a l’any 1989, moment en què va ser expropiat per l’Ajuntament i va passar a ser una sala polivalent on, fins avui dia, es
desenvolupen diferents activitats.
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Campdevànol acull
l’exposició dels 40 anys
d’El 9 Nou
La sala auditori del centre cívic de Campdevànol
va acollir durant el mes de maig l’exposició dels 40
anys de Portades de Nadal d’El 9 Nou, que es va
poder visitar durant un cap de setmana. En la inauguració de la mostra, el director editorial, Agustí Danés, i el director de l’edició d’Osona i el Ripollès, Víctor Palomar, van oferir un col•loqui sobre
periodisme local, on també hi va poder participar
el públic assistent.

Un veí troba una bomba
de morter de la Guerra
Civil a la llera del riu,
a Campdevànol

L’alcaldessa, Dolors Costa, destaca que es tracta d’una
reforma “molt important, perquè és un equipament que
fa temps que pateix deficiències: la gent es queixava que
feia molt fred a l’hivern i molta calor a l’estiu”, a part de la
necessitat de legalitzar la sala segons la normativa vigent.
Costa destaca també que és la primera gran reforma que
es fa a la sala Diagonal, “ja que fins ara s’havien fet actuacions petites com les de reforçar l’escenari”.

Un veí de Campdevànol va trobar el passat 30 de
març una bomba de morter de la Guerra Civil espanyola a la llera del riu Freser. Després d’avisar
els Mossos d’Esquadra, els Tècnics Especialistes
en Desactivació d’Artefactes Explosius (TEDAX)
la van fer detonar en el mateix lloc on es va trobar,
ja que era totalment segur i sense perill. Malgrat
tot, molts veïns van poder sentir el soroll de la detonació.
A part dels Mossos, també hi van ser presents els
bombers i el SEM, tal com mana el protocol de seguretat establert.
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L’ Ajuntament cedeix el
centre cívic com a espai
de vacunació
La sala polivalent dels baixos del centre cívic La
Confiança de Campdevànol ha estat i està essent l’espai on es porten a terme les vacunacions
contra la Covid 19 durant els darrers mesos. Des
del Departament de Salut es va demanar als municipis si podien deixar espais per aquesta tasca
amb l’objectiu d’evitar aglomeracions als centres
d’atenció primària, ja que acostumen a ser més
reduïts, i també per evitar col•lapsar-los i així poguessin continuar amb la tasca programada.

Nova convocatòria
del Concurs Floral de
Balcons i Finestres de
Campdevànol
L’Ajuntament de Campdevànol ha organitzat una
nova edició del Concurs Floral de Finestres i Balcons 2021, que aquest any arriba a la novena edició.
El període d’inscripcions es va iniciar el dia de Sant
Jordi, 23 d’abril, i hi s’acaba el 23 de juliol. Qui hi
vulgui participar s’ha d’inscriure a les oficines de
l’Ajuntament de Campdevànol de dilluns a divendres de 9h a 14h. Els guanyadors els escollirà un
jurat format per diversos professionals.
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Campdevànol tindrà un Museu dedicat al
ferro i l’aigua
També serà el punt de partida d’una ruta turística dedicada a aquests dos
elements històricament lligats al municipi
Campdevànol ha estat lligat històricament a la indústria metal•lúrgica. Actualment encara representa un dels sectors econòmics més importants
per al municipi, amb l’empresa Comforsa, antiga
Farga Casanova, com a mostra més evident, però
acompanyada de noves empreses que han anat
sorgint en les darreres dècades. Com dèiem, però,
la relació entre Campdevànol i la metal•lúrgia
neix molt més enrere, als segles XVII-XVIII, moment en què va aparèixer el gremi del metall, que
va tenir una importància cabdal al municipi i a la

comarca. Està documentat que la primera farga
va instal•lar-se a Campdevànol el 17 de febrer de
1634, i la Farga Grau, que després va ser La Farga
Casanova, ho va fer el 1654. L’aigua ha estat l’altre element constant a Campdevànol: les colònies
tèxtils de l’Herand (segle XIX), Pernau (segle XIX)
o Molinou (principis del segle XX), o la fàbrica del
Martinet, al centre del poble, en són un clar exemple. I evidentment, el canal Grau Raguer, que data
del segle XVIII, i que s’ha convertit en un dels trets
més característics de Campdevànol.
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Tot aquest passat tan ric encara és ben present a l’entorn i carrers del nostre poble i, amb l’objectiu que no
es perdi i es pugui donar a conèixer, ben aviat s’inaugurarà el Museu del Ferro i de l’Aigua, un equipament
que s’ubicarà en un dels emplaçaments més emblemàtics del municipi com és el Molí
Gros. Es tracta d’una
actuació que s’emmarca dins el projecte europeu Pyrfer
Pirineus del Ferro,
finançat en un 65%
per fons europeus
i del qual formen
part una desena de
municipis catalans
i també francesos,
que tenen com a objectiu posar en valor
el patrimoni vinculat
a la indústria secular de la metal•lúrgia (forja catalana, mines, martinets de nit, forja artística, canals d'aigua, festivals de
forja, etc.) present en la zona oriental a banda i banda
del Pirineu. Per tant, aquest estiu els visitants del nostre poble ja tindran un atractiu més per aturar-se.
El projecte Pyrfer s’ha dividit en dues accions. La
primera ha estat la d’adequar el Molí Gros per convertir-lo en un centre d’interpretació de l’aigua i del
ferro: els treballs es van fer entre febrer i març i van
consistir a condicionar tot l’interior i millorar-ne les
instal•lacions que en formen part. El Museu consta
d’un hall d’accés, que ens porta fins a una sala dedicada al patrimoni cultural de Campdevànol vinculat

a l’aigua. Tot seguit hi ha una altra sala independent
que està dedicada al ferro i la importància que ha
tingut per al municipi, i per últim, s’ha habilitat una
darrera sala a l’entorn de La Farga Casanova, actual
empresa Comforsa, on s’explica la seva història sempre lligada a la
de Campdevànol. Cal afegir
que el Museu
Etnogràfic de
Ripoll cedirà
peces de forja
agrícoles que
es van elaborar a La Farga
de Campdevànol, i la família
Casanova farà
el mateix amb
material divers relacionat
amb La Farga.
Comforsa també ha volgut donar suport al projecte
i ha realitzat un vídeo on s’explica c o m es fabrica un
cigonyal, una de les peces més emblemàtiques que
es fan a la fàbrica.
Estela Delgado, directora del projecte Pyrfer, explica que l’objectiu d’aquesta iniciativa és crear un
nou producte turístic per combatre l’estacionalitat d’aquest sector, “i en el cas de Campdevànol
seria potenciant la visita del Molí Gros i el Museu
de l’Aigua i del Ferro”. L’alcaldessa de Campdevànol, Dolors Costa, assegura que aquest projecte
“pretén dinamitzar el turisme del nostre municipi
i potenciar el sector econòmic”.
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Pyrfer, Pirineus de Ferro
El projecte Pyrfer Pirineus del Ferro, pertany al
Programa POCTEFA de la UE, i té com a objectiu promoure la coordinació conjunta d'un producte turístic cultural i de naturalesa vinculat al
ferro, sostenible, de qualitat i accessible durant
tot l'any. De manera coordinada amb la resta
de valors naturals, territorials i patrimonials
de l'espai PYRFER, aquest producte impulsa el
turisme sostenible, diversifica i complementa
l'oferta existent en zones d'interior, garanteix el
desenvolupament local i afavoreix la mobilitat
dels ciutadans de l'espai de referència. En formen part deu municipis de banda i banda dels
Pirineus: Campdevànol, Besalú, Ripoll, Alins,
Alpens, Arles sur tech, Pays Foix, Canigó, Haute Ariège, Haute Vallespir. El pressupost global
del projecte sobrepassa els 2 milions d’euros.
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Ruta del Ferro i l’Aigua
El nou museu serà el punt de sortida de la Ruta
del Ferro i l’Aigua de Campdevànol, que també
vol ser un atractiu turístic actiu per al municipi
i així evitar l’estacionalitat. Aquesta ruta està
formada per 10 punts, que permetrà al visitant
passejar pel tram urbà del municipi i endinsar-se
en el món del ferro i de l’aigua que tanta importància ha tingut per a Campdevànol. Aquests
punts són la Turbina, el Pontarró, els Rentadors,
la Casa de l’Amo, Ca l’Ayola, carrer Clavetaires,
la Farga Grau (dos punts), la Sèquia Molinar i la
fàbrica del Martinet, on acaba. A cada punt s’hi
pot trobar una explicació històrica per posar en
context la importància de l’element que hi havia
o que encara hi ha a Campdevànol.
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COORDINADORA DE L’ABS RIBES-CAMPDEVÀNOL

“ La pandèmia de la Covid ha arribat de bracet
d'una revolució digital ”

ment, sumat a la incertesa que ha ocasionat en la
població tot el tema mediàtic.
Quines coses han canviat per quedar-se?
És difícil dir o assegurar quins són els canvis que
han vingut per quedar-se, perquè la certesa al
100% no existeix. Però sí que hem de ser conscients que la pandèmia de la Covid ha arribat de
bracet d'una revolució digital, que just fins abans
del seu inici ja ens estava trucant a la porta, però
no en fèiem cas. Ha estat realment un boom. Hi ha
un gran nombre d'eines digitals que segurament
han arribat per quedar-se. Tenim molt clar que no
substitueixen el professional, però sí que ens poden facilitar molt les tasques de treball (per exemple, recollida i anàlisi de dades, disminució de les
grans distàncies, activació de programes, etc.).
Aquest serà un dels temes cabdals en els pròxims
temps.

Com han viscut la pandèmia de la Covid-19 en el
darrer any?
La Covid-19 ha posat a prova els equips d'atenció
primària. És la porta d'entrada al sistema sanitari, i l'adaptació als canvis durant aquests mesos
ha estat constant des de l’inici. Ens hem hagut de
readaptar i inventar a cada fase que passàvem,
juntament amb els diferents procediments de
treball a seguir. Hem tingut molt en compte en tot
moment el seguiment de les persones vulnerables
que hi ha al nostre territori i, alhora, hem aprofitat
aquells espais "de baixa activitat Covid" per aconseguir normalitzar l'activitat habitual. Ha estat un
període de molts canvis interns, i els professionals
han adaptat el seu horari laboral en funció de la
càrrega de treball i han incorporat noves eines
per poder facilitar-ne l’execució.

Com ha canviat la manera d’atendre el pacient?

Què és el que ha estat més dur?
La pandèmia ha tingut o està tenint diferents etapes (fins avui). En destacaria les següents: durant
la primera onada el més dur va ser la incertesa, el
desconeixement de la nova malaltia i els canvis
constants dels procediments de treball, que evolucionaven i canviaven constantment. Calia estar
molt al dia i incorporar ràpidament els canvis necessaris. A la segona onada, el brot que vam tenir
a la residència de la gent gran de Ribes de Freser,
on vam donar suport assistencial posant en funcionament un hospital d'atenció intermèdia, i el
brot de l'hospital de referència, on vam donar su-
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port amb professionals d'infermeria, van ser els
moments més durs. La feina i l’estrès que ens van
generar els dos casos s’hi ha de sumar que vam
intentar que l'activitat de primària es veiés afec-

Si ens fixem en com treballàvem vint anys enrere,
quan es va posar en funcionament la nostra ABS,
es confirma que estem fent un gran canvi en la
manera de treballar. En aquell moment, els diferents nivells d'atenció (primària, especialitzada,
serveis socials, etc.) funcionaven de manera molt
independent. La majoria de casos que necessitaven suport eren derivats al servei que tocava i es
pot dir que la coordinació entre aquests serveis
era nul•la. Avui dia, el que es busca és que la persona pugui estar el màxim de temps possible en el
seu entorn més proper, que és l'atenció primària.
tada el mínim possible. A partir de gener podem
És en aquest entorn on s’han incorporat moltes
dir que ha estat la campanya de vacunació, molt
tècniques, com la crioteràpia, les infiltracions o
condicionada per la disponibilitat de vacunes i la
les espirometries, i recentment l'ecografia. Tenim
incorporació dels canvis constants de procediespais planificats de treball conjunt entre profes-
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sionals dels diferents àmbits; en són un exemple
la videoconferència del Servei de Cirurgia i Traumatologia (COT), la consultoria de cas amb geriatria, serveis socials, dietista i farmàcia. D'aquesta
manera, augmentem la resolució evitant desplaçaments innecessaris i, en el cas que s'hagi de
derivar, la persona ja ho fa amb les diferents proves sol•licitades, per tant, guanya temps.
Ara es potencia molt la visita telemàtica sigui per
telèfon, whatsapp o videoconferència. La manca
de contacte humà o presencial no pot comportar
altres problemes?
Fa temps que disposem d'eines digitals com són
el Whatsapp o la videoconsulta, però ha estat
arran de la pandèmia que el seu ús s'ha multiplicat
i hem vist que ens poden ajudar en la feina del dia
a dia. No són substituts de les relacions humanes,
però sí uns facilitadors. M'explico: per determinades coses, com per exemple demanar la renovació d'un medicament crònic, és més àgil fer-ho a
través de Whatsapp que per telèfon o de forma
presencial, perquè el pacient pot evitar un desplaçament innecessari per aquest motiu. Dic innecessari perquè suposarà exactament el mateix
per Whatsapp que per altres vies. No li aportarem
res de diferent. Pel que fa a la videoconsulta, tot
just estem a l'inici del seu ús, però ja hem vist que
en el cas de la que es fa amb COT és un recurs
que ens pot ajudar a resoldre de manera més eficient diferents motius de consulta i que ens evita desplaçaments de professionals. Les reunions
telemàtiques, en la majoria de casos, són igual de
resolutives que les presencials. Però sí que alhora hem de tenir en compte l'analfabetisme digital
que existeix, i hem de ser capaços de detectar-ho
i poder-ho reconduir. Per altra banda, també hem
de dotar als professionals de les eines i habilitats
necessàries per fer-ne un bon ús.

Hi ha qui acusa el sistema sanitari de només tenir
en compte els pacients Covid i que s’han oblidat
d’altres patologies. Com ho veu?
Més que "oblidat" diria que amb les diferents incidències que hi ha hagut durant el darrer any (quarantenes de professionals, mesures de seguretat,
entre moltes d'altres) han obligat a ajornar el seguiment de la major part de patologies cròniques.
S'ha hagut d’orientar la major part d'hores de treball a donar resposta a les tasques generades per
la COVID-19. Però al mateix temps, i de seguida
que la càrrega assistencial ens ho ha permès, hem
anat activant diferents actuacions com són el seguiment de les persones més vulnerables, atenció domiciliària, seguiment de la diabetis... i anem
ampliant. El fet que hi hagi hagut diferents onades
s'ha traduït amb diferents posades en marxa i un
stand by de l'activació dels diferents programes.
Amb aquest nou funcionament hem hagut d’activar altres recursos i vies de suport com són els
SMS, la revisió massiva de llistats, la reordenació
d'horari d'extraccions, etc. I tot això amb l'objectiu que, si tot va bé, d’aquí a unes setmanes ens
podrem posar al dia en la major part de malalties
cròniques més predominants. És un dels temes
cabdals que ens ha preocupat des de l'inici de la
pandèmia.
La gent, en general, ha seguit les mesures i recomanacions?
La major part de la població ha estat respectuosa
amb el compliment de les normes. És veritat que
al tenir molts canvis, també ha generat molts moments de dubtes i incertesa sobre com s'havia de
fer aquest compliment. L'autoresponsabilitat està
relacionada amb l'escala de valors de les persones.
Segons siguem més o menys individualistes ens és
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“ A la primera
onada el més dur va
ser la incertesa, el
desconeixement de
la malaltia i els
canvis constants dels
procediments
de treball ”
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“ Fa temps que tenim
eines digitals com el
Whatsapp o la
videoconsulta.
No són substituts de les
relacions humanes, però
sí uns facilitadors”

“ El treball a les escoles
és prioritari.
És important que les
persones, des del
principi, tinguin
coneixements de quina
manera s’han de
cuidar”
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més o menys fàcil el compliment, però hem de te- potenciar la figura de la infermera. En quin sentit?
nir molt clar que tot el que fem té conseqüències
Els estudis d'infermeria han evolucionat molt en
en el grup!
els últims anys. Ha passat de ser un Ajudant Tècnic
La campanya de vacunació ha estat encertada o Sanitari (ATS) a ser un Grau d'Infermeria, on els
estudis universitaris tenen una durada de quatre
s’han trobat amb molts problemes?
anys, i després hi ha l'especialització de dos anys
Aquesta campanya ha estat un gran repte en tots més. Els coneixements, habilitats i competències
els sentits. És el primer cop que vivim una vacu- adquirides fan que la infermera, en aquests monació "massiva", i avui dia tenim vacunada a bona ments, pugui donar resposta a una gran part de
part de la població. Aquesta tasca és complexa i al consultes agudes de la població. Estem parlant
mateix temps ha estat molt (o massa) mediàtica. d’infecció d'orina, d’un refredat, una grip o una
Hi ha hagut molta informació o, més aviat, massa infecció d'orella, per posar alguns exemples. En
informació, i en molts casos no ha estat alineada aquest apartat hi teníem pendent la prescripció
amb els consells dels experts. En el cas de l'atenció d'infermeria, que aquest 2021 també ha estat reprimària, a més de la dificultat d'actualització con- solta. Al llarg d'aquest any, els diferents punts de
tinua del procediment amb canvis cada pocs dies i treball estaran habilitats perquè les infermeres
la seva logística (temps de preparació, problemes puguin prescriure uns medicaments o productes
amb la mobilitat de la vacuna), hi hem d'afegir la en concret. I que quedi clar que sempre que sigui
utilització d'un nou programa informàtic per ges- necessari tindran un metge de referència a qui potionar aquest tema. I a tot això encara hi hem de der consultar i comentar els dubtes que sorgeixen
sumar la gestió del malestar i desconfiança que per reconduir el cas. És veritat que tenim equips
s’ha generat a la població a causa de la sobre in- formats per metge i infermera i la població està
formació que més d’una vegada ha generat fake molt habituada que l'atengui en primer moment
la seva infermera. Es tracta de professionals que
news.
Quanta gent treballa al CAP de Campdevànol i fa temps que treballen en el mateix lloc de treball
i ja han pogut establir la relació de confiança paquin és l’equip professional?
cient-professional necessària per tirar-ho endaA l'atenció primària hi treballen diferents catego- vant amb total normalitat d'atenció sanitària.
ries de professionals. Els més coneguts són el metge d'adult o pediatria, infermera, administratiu i A les escoles també hi fan una tasca important.
treballadora social. Però hi ha professionals que
també hi donen suport, com ara la llevadora, psi- Sí, correcte. Des de sempre ha estat unes de les
còleg, odontòleg o higienista. D’altra banda, tre- línies de treball prioritàries. Són el nostre futur!
ballem conjuntament amb el geriatre poblacional, És important que les persones, des del principi,
el farmacèutic i la dietista. En resum, l'equip bàsic tinguin coneixements suficients de quina manera
s’ha de cuidar: hàbits saludables, mesures de preestà format per disset persones.
venció i fer un bon ús del sistema de salut. Estem
A banda dels metges de família ara també volen molt contents i satisfets amb la relació que tenim
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amb les tres escoles de la nostra zona (Campdevànol, Ribes i Planoles). Tota aquesta tasca es va
aturar de cop amb l'arribada de la Covid-19, però
el mes de maig passat, amb motiu del Dia Mundial
de la Higiene de Mans (5 de maig) vam poder fer la
primera activitat conjunta amb el lema "Em rento
les mans quan toca", amb un nou format.
Expliqui’ns com ho ha de fer una persona que vol
demanar hora al CAP. De quines maneres ho pot
fer?
En aquests moments tenim quatre maneres per
poder contactar amb el nostre CAP de referència:
presencial, telèfon, Whatsapp i mail. Hem de tenir
en compte, però, que arran de la Covid el contacte presencial s’ha limitat a casos clarament necessaris i, segons quin sigui el motiu, millor trucar-hi
abans. Els telèfons dels CAP funcionen de les 8
del matí a les 8 de la tarda, que és l'horari dels
centres, però tal com passa a la major part de centres d’atenció primària de Catalunya, acostumen
a estar molt col•lapsats. Pel que fa al Whatsapp,
val a dir que és una app que utilitza molta gent de
forma habitual en la seva vida diària i, per tant,
també els pot ajudar a contactar amb nosaltres de
manera àgil. Si no tenim cap imprevist, en un ter-
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mini màxim d’una hora de temps els haurem donat
resposta. El Whatsapp es pot fer servir, per exemple, per la renovació de medicament, comunicats
de baixa o per demanar hora de visita no urgent.
Per últim, el mail té el mateix procediment que
el Whatsapp i ja hi ha persones que fa temps que
l'utilitzen. L'objectiu final és que la gent no perdi
el temps intentant contactar amb nosaltres o hagi
de desplaçar-se en cas que no sigui necessari. Cal
deixar molt clar, però, que en els casos que tenim
dubtes sempre contactem amb la persona.
Situacions com les que hem viscut i encara vivim,
deixen al descobert les mancances que tenim com
a societat. Què li falta a l'atenció primària?
Més que mancances potser el més correcte seria parlar de millores que fan falta. La reforma de
l'atenció primària es va iniciar el 1985. Des de llavors, la comunitat, les malalties o els recursos han
passat per molts canvis. Cal revisar els diferents
procediments i tasques que es realitzen i valorar quins són els millors passos a seguir. Durant
aquest temps, la població s'ha envellit i ha augmentat considerablement la prevalença de patologia crònica.
Telèfon:
972 73 00 62
Whatsapp:
664 60 11 91
Mail:
apcampdevanol@hoscamp.com
@CAPCampdevanolRibes
@hospitaldecampdevanol
@HospCampdevanol
Canal Fundació Hospital de Campdevànol
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Actes Culturals
Destacats

Cicle de Cinema de les
Dones per commemorar
el 8-M
Campdevànol va viure el Dia de la Dona de manera diferent. Les restriccions per la pandèmia no
permetien fer gaires coses, però finalment l’Ajuntament de Campdevànol va optar per organitzar
un Cicle de Cinema de la Dona, amb la col•laboració del Festival Terra Gollut,que va durar tot el
mes de març i va tenir una molt bona acollida.Cada
dilluns es va projectar una pel•lícula de temàtica
diferent, però totes relacionades amb la dona, i es
van poder veure al centre cívic La Confiança a les
set de la tarda amb entrada gratuïta.
El dilluns dia 8 de març era el Dia de la Dona i es
va commemorar amb la lectura del manifest i, a
continuació,ja es va donar el tret de sortida al Cicle de Cinema, amb el film Cholitas. Es tracta de
la història de cinc dones indígenes bolivianes que
protagonitzen una expedició única. Com a símbol
d’alliberament i apoderament es proposen escalar la muntanya més alta d’Amèrica. La imatge és
sorprenent: escalen vestint la seva faldilla tradicional. L’activitat, malgrat que l’aforament era limitat, va tenir una molt bona acollida, i hi van participar una cinquantena de persones.
La resta de films que es van poder veure van ser
Joana Biarnés, una entre tots, La meva pell i Les
costures de la pell.
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Campdevànol viu
una lluïda Diada de Sant
Jordi amb activitats,
llibres i roses
Campdevànol va recuperar una Diada de Sant Jordi lluïda i participativa, després que l’any passat no
es pogués celebrar a causa de la pandèmia de la
Covid19. Els actes, organitzats per la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament, es van repartir entre divendres, dia de Sant Jordi, i l’endemà dissabte.
Divendres, a partir de les deu del matí, la plaça
Anselm Clavé va acollir parades de venda de llibres i també de roses, de manera que molta gentva aprofitar perpassejar pel centre del municipi,
sempre prenent les mesures de seguretat a causa
de la Covid. A primera hora de la tarda la festa es
va traslladar al pati de l’escola Pirineu, on es va
poder veure un espectacle infantil a càrrec de la
companyia Rovell d’Ou.
La Diada del Llibre va acabar de la millor manera, ja que es va presentar el llibre A peu del balcó,
del campdevanolenc Josep M. Sebastian, escrit
durant el confinament i on es recorden diversos
personatges de Campdevànol. La presentació va
omplir la sala polivalent del centre cívic, on l’autor
va signar llibres.
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L’ Ajuntament de Campdevànol va entregar
els premis del 20è Certamen Literari 2021
de Campdevànol el dissabte 24 d’abril, després que l’any passat no es pogués fer a causa
de la pandèmia. El guanyador en la categoria
d’adults en prosa va ser Raimon Aguiló, amb
l’obra El caient de l’estrall, mentre que en poesia, el primer premi va ser per a Àngel Fabregat amb Tot allò que fereix. Aquest any també
hi havia una accèssit amb motiu del centenari
de l’Hospital de Campdevànol en l’apartat de
relats curts. La guanyadora va ser Montserrat
Gil amb Els renecs de l’àvia.

L’acte d’entrega es va fer a la sala auditori
del centre cívic, complint totes les mesures de seguretat. La resta de premiats van
ser els següents:
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INFANTIL A - EN PROSA
Guanyadora:
Helga Torrejón Pujol amb L’arbre malalt
Finalista:
Carlota Escalé Serra amb Recuperant la meva màgia
INFANTIL B - EN PROSA
Guanyadora:
Blanca Gàmez Moreno amb I per què no?
Finalista:
Txell Morera Clusells amb El bosc boig
INFANTIL B - EN POESIA
Guanyador:
Artai Miró Rigat amb A doble cara
Finalista:
Olga Simon Viladecans amb Si jo fos un calendari
INFANTIL C - EN PROSA
Guanyadora:
Ingrid Hernando Alcalde amb El mirall encantat
Finalista:
Sofia Solans Mesalles amb No tot és com sembla
INFANTIL C - EN POESIA
Guanyadora:
Aina Carnerero Gómez amb La llegenda d’un drac
Finalista:
Júlia Royo Pous amb Sempre juntes
ADULT - EN PROSA
Guanyador:
Raimon Aguiló Bartolomé amb El caient de l’estrall
Finalista:
Joan Roscalleda Masó amb 53
ADULT - EN POESIA
Guanyador:
Àngel Fabregat Morera amb Tot allò que fereix
Finalista:
Joan Armengol Puig amb La claror es fa vers
ACCÈSSIT - RELAT CURT
Guanyadora:
Montserrat Gil Casals amb Els renecs de l’àvia
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Entitat Cultural

El Cercle
Campdevanolenc

d’un altre municipi, i ser-ne soci suposa el pagament
d’una quota anual de 20 euros. “Hem anat creixent
amb socis de Gombrèn, Ripoll i Ribes de Freser”, recalquen. De tota manera, cal deixar clar que a les activitats hi poden participar tant les persones que en
són sòcies com les que no, tot i que amb un preu diferent. Com a projectes i objectius a curt i mitjà termini,
s’han marcat poder oferir com a mínim una activitat
un cop al mes. Calzada explica que també “hem estat
replantejant-nos el model d’hotel d’entitats i hem decidit adequar totes les sales perquè qualsevol entitat
del poble les pugui fer servir i, d’aquesta manera, generarem activitat social al voltant del Casino”. El Cercle Campdevanolenc va començar a fer activitats “en
plena pandèmia”,i estan satisfets de les que han pogut
portar a terme i l’acollida que han tingut. Entre d’al-

El Cercle Campdevanolenc, conegut popularment
com el Casino, va ser fundat el 1879 per un grup de
persones del municipi, i és el 16è ateneu més antic
de Catalunya. L’any 2017, però, va suposar un punt
d’inflexió per a l’entitat, ja que es va iniciar una nova
etapa amb la renovació de la junta que hi havia fins
aleshores: “Vam començar a pensar i repensar com
podíem aconseguir fer activitats culturals al Casino
de manera regular”, explica Albert Calzada, president
actual. Però va ser l’any 2020 quan, a causa del cessament de l’activitat del cafè-bar per part de la persona que el gestionava, “vam decidir engegar el nou
projecte, una mica amb la idea de o ho tirem endavant o haurem de tancar tot l’edifici”. I van començar
pel principi, pintant i remodelant la zona del cafè.
Els objectius de l’entitat són els que regeixen enqualsevol ateneu: acollir i difondre la cultura; promoure
l’esbargiment i l’oci creatiu i popular; promoure el debat intel•lectual; treballar amb els infants i joves en
l’àmbit cultural i del lleure; defensar els drets humans
i del ciutadà; promoure el coneixement i l’ensenyament del català; promoure el coneixement i la defensa de la natura i el medi ambient; donar suport i acollir
les entitats culturals, esportives, juvenils i de lleure de
Campdevànol que ho necessitin.
El 2017 eren 70 socis, i el pitjor de tot és que anaven
disminuint.
Actualment ja en tenen 157, “i això es deu al fet que
creiem que l’oferta d’activitats que estem oferintha
interessat a la gent”. Calzada diu que confien a poder arribar com a mínim als 200 socis, i a partir d’aquí
anar creixent de forma progressiva. En pot formar
part qualsevol persona o entitat de Campdevànol o
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COM HI PODEU CONTACTAR?
Web: cerclecampdevanolenc.cat
Mail: cerclecampdevanolenc@gmail.com
Els pots seguir a:
CercleCampdevanolenc “El Casino”
@cerclecampdevanolenc
@CCampdevanolenc

tres, han fet duesJazz & Beer Session, “amb un èxit
total de públic durant els dos dies”; la presentació del
llibre de Pau Elias Com dues gotes d’aigua; un concert
del grup TheTaffaners, “també amb molt bona resposta”; un curs de cuina saludable amb Marta Fossas;
una exposició i taller de l’artista olotina Lidia Pla, i a
l’estiu van acollir un dels concerts del Campdecustic
amb l’artista Arnau Obiols. Per acabar, a l’octubre van
cedir l’espai per a una sessió del festival de cinema social Terra Gollut, i per Nadal es va fer un concert “amb
la nostra banda The New Casino Jazz Band”, i més recentment, al març, un concert de música clàssica amb
la violoncel•lista Eva Curto, per posar alguns exemples. L’activitat continua i de ganes i il•lusió per tirar el
projecte endavant no en falten.
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Entitat Esportiva

“ Aquí, pel mateix preu, fem teràpia social
i esportiva alhora ”
Gerard Puigcorbé, president de l’Associació
Esportiva de futbol Sala Campdevànol

Des de quan existeix l’entitat i quin objectiu té?
Aquesta “parròquia” data del 2003 i ha anat evolucionant amb diferents agrupacions fins a formalitzar-se
l’any 2016 amb dues intencions clares: per una banda, recuperar l’esperit del futbol sala al poble i, per l’altra, aglutinar gent postcompetitiva per viure l’esport
d’una altra manera.
De quina altra manera?
Tothom que ha estat competint amb qualsevol disciplina esportiva, i sobretot des de ben petit, sap que
quan ja fa molts anys que t’hi dediques, les ganes van
minvant a causade l’excés competitiu, les hores de dedicació setmanals i l’obsessió malaltissa de voler-se
comparar amb els grans equips d’elit. Amb el pas dels
anys, moltsho acaben deixant per múltiples motius, i
aquí els rebem amb les portes obertes i amb l’objectiu que puguin recuperar els bons moments viscuts
fent esport, que sovint quedenminvats per culpa de
l’estrès competitiu.Aquí, pel mateix preu, fem teràpia
entitats del poble que sí que ho fan en les seves dissocial i esportiva alhora [riu].
ciplines. L’AEFS és diferent, no només juguem a futbol sala: també fem entrenaments físics, sessions de
Així, no només practiqueu futbol sala?
recuperació i, sobretot, teràpia social, ja que aglutinem companys de molts gremis i cadascú comparteix
La idea principal d’aquesta associació és aconseguir
coneixements amb l’objectiu d’aplicar-los a la pràcticrear una bona atmosfera social i esportiva per pasca esportiva, i d’aquesta manera l’endemà sortim de
sar bons moments i compartir-los amb tota la gent
casa encarant la jornada laboral amb més energia.
que estimes. Dic això perquè aquí no es ve a compeFem d’entrenadors, de fisioterapeutes, de psicòlegs,
tir: qui vulgui fer-ho ja té a la seva disposició múltiples
de metges... I tot això de manera altruista.
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Caram, així hi pot venir tothom,li agradi o no li agradi el
futbol sala?

totes les edatsens surten uns brainstormingsapostoflants! Per això, de projectes en tindrem molts. Parlo en futur perquè la situació dela Covid-19 ha alterat tots els plans esportius i socials a escala mundial.
Aquest 2021 serà un any continuista amb el panorama que tenim, però de cara a un futur no gaire llunyà
us avanço que treballarem per crear el millor torneig
de 24 hores de futbol sala de la comarca i, si tot va bé,
una lligueta intercomarcal de futbol sala. Però fins
aquí puc llegir...

Tothom que sigui amant de l’esport, bon amic i que li
agradi mínimament el futbol serà un més a la família.
Vull destacar que hi ha companys que venen a fer entrenaments físics o de recuperació independentment
del futbol sala, i on millor podrien fer-ho,que al costat de grans companys i grans persones?Actualment
tenim dos grups diferenciats, un d’ells destinat al bon
ambient, companyonia, teràpia social, entrenament
físic i entrenament de recuperació, i l’altre més dedi- Què n’espereu de la pròxima temporada?
cat al futbol sala. Busquis el que busquis, segur que
tindràs cabuda dins de l’entitat.
Ens encantaria crear un grup femení de futbol sala
perquè totes les noies de la comarca gaudeixin tamI de projectes? En teniu algun a la vista?
bé de tots els nostres valors. L’esport femení és ja una
realitat i estic molt content que cada vegada vagi agaUs he de dir que des del consistori hi ha moltes ganes fant més èmfasi en totes les disciplines. La pròxima
de recuperar tornejos mítics com les 24Hores de Fut- presidenta de la nostra associació espero i desitjo que
bol Sala. És cert que pel fet d’aglutinar companys de sigui una dona!

A.E.F.S.C ASSOCIACIÓ ESPORTIVA
FUTBOL SALA CAMPDEVÀNOL
President: Gerard Puigcorbé – 679 066 106
aefscampdevanol@gmail.com
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37_ Sabies que ...
...

S’han recuperat les urnes que es van utilitzar en la primera etapa de la
democràcia i, després de netejar-les, ara es restauraran per poder-les
tenir en un estat òptim.
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Feliços 90!

L’Ajuntament de Campdevànol ha felicitat tots els campdevanolencs i campdevanolenques que al
llarg d’aquest any han fet 90 anys. Aquesta iniciativa s’emmarca en el programa Feliços 90, que es
porta a terme des de l’any 2011 i té com a objectiu agrair-los l’esforç, la constància i la dedicació
al nostre municipi. L’alcaldessa, Dolors Costa, i la regidora de Benestar Social, Blanca Sánchez, es
desplacen al domicili de l’homenatjat per entregar-li un ram de flors i conversar una estona.

...
Si heu de llençar bombetes, piles, bateries o CD’s ho podeu fer a la minideixalleria que trobareu instal•lada just darrere del centre cívic La
Confiança (plaça Mainada).

...

Angel Cedillo

Ascensión Rodríguez

Constanza Caparrós

Montserrat Prat

Margarita Casals

Alfred Puigbarraca

Mercè Dot

Encarnació Pluja

Paquita Roma

L’ Ajuntament va entregar una carpa mòbil als membres de Protecció
Civil de Campdevànol per poder-la utilitzar en totes les sortides que
fan per col•laborar amb altres municipis o bé a Campdevànol mateix.

...
El mes de setembre passat, l’Hospital de Campdevànol va rebre la Creu
de Sant Jordi per la seva trajectòria i amb motiu del centenari. L’alcaldessa i presidenta del Patronat de l’Hospital, Dolors Costa, va recollir
el guardó de mans del president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyada del gerent, Joan Grané.

...
L ’Ajuntament ha fet arribar adhesius de "Campdevànol lliure de LGTBI
fòbia” a totes les empreses i botigues del municipi, per tal que l'enganxin a les portes dels seus locals.
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Ja ens
segueixes?

FACEBOOK
@Ajuntament.Campdevanol
El post amb més M’Agrada del Facebook és el que anunciava que Campdevànol ja és el segon poble en nombre
d’habitants del Ripollès. L’autoestima
que tenim com a poble no té fronteres!
El vídeo amb més visualitzacions és de
caràcter informatiu: un tall de veu del
regidor de Comunicació, Sergi Colomé,
explicant que l’Ajuntament té un nou
canal d’informació per a la població, el
Whatsapp.

INSTAGRAM
@ajuntamentdecampdevanol
Els Reis de l’Orient tenen l’honor de
ser el post amb més M’Agrada i el vídeo
amb més visualitzacions d’Instagram.
Queda ben clar que amb la màgia de
Ses Majestats no hi pot competir ningú.

TWITTER
@AjCampdevanol
El Premi Trajectòria dels Ripollès Líders per a l’Hospital de Campdevànol
és la piulada amb més interaccions,
seguida de la que explicava que Campdevànol és ja el segon poble en nombre
d’habitants de la comarca. El tercer lloc
del podi és per a la Diada de Sant Jordi
a Campdevànol!
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Grups
Municipals

Junts per Campdevànol
Benvolguts veïns i veïnes, no cal que us expliqui
que hem passat un any molt complicat i difícil, ja
que això és un fet constatable que ens ha afectat
a tots i alhora ens ha fet prendre consciència que
qualsevol detonant, ni que sigui invisible, pot canviar les nostres vides de forma transcendental.

En aquest sentit podem dir que per iniciativa d’un
grup de persones disposades a ajudar i a perdre
hores de son, acompanyades per l’Ajuntament, a
Campdevànol es van cosir més de 5.000 mascaretes, i es van reconvertir en EPI’S unes 3.000 bates
d’hospital.

És cert que aquest any que hem deixat enrere ens
ha fet canviar el ritme de treball, això no vol dir
que hàgim estat un any inactius, sinó tot el contrari, hem treballat amb temes que teníem pendents
a l’ajuntament i que de mica en mica van veient
la llum, després del previ treball que requerien.
Però també hem treballat molt en l’àmbit humà,
atenent les necessitats de les persones que considerem que són la prioritat, tal com vàrem deixar
palès el primer dia d’aquest mandat que ens ha tocat governar.

Canviant de tema i centrant-nos en les accions
que està duent a terme aquest Ajuntament ens
agradaria destacar la legalització de la Sala Diagonal. Aquesta sala tan emblemàtica pel nostre
municipi no complia amb la normativa vigent, i ara
podem dir que tenim una Sala totalment reformada, i que compleix amb totes les mesures de seguretat que la llei exigeix.

És cert que un desencadenant com ha estat la Covid, ha posat en relleu l’enorme solidaritat, generositat i empatia de tots els veïns de Campdevànol, dels quals ens en sentim orgullosos, després
que tot un exèrcit de voluntaris i voluntàries s’oferissin per fer treballs per la comunitat. Gent que
volia fer de voluntari per anar a comprar menjar a
la gent gran, persones que s’oferien per qualsevol
necessitat que es prestés, gent que cosia gairebé
vuit hores al dia per fer mascaretes per a col•lectius, empreses o hospitals, així com bates pels
nostres sanitaris, i empreses que van emprar tota
la seva tecnologia més innovadora per fer donació
de material a les persones que, malgrat tot, havien
de continuar estant darrere el taulell.

També volem destacar l’adequació que s’ha fet de
la zona dels rentadors del canal Grau Raguer, on
s’hi ha col•locat una passera per poder travessar
el canal, s’ha empalmat el C/ Damià de la Farga
amb el C/ Diagonal, s’ha enderrocat tot el mur
perimetral que vorejava el canal i s’ha adequat la
zona dels antics rentadors, on s’hi han plantat arbres, s’hi ha col•locat jardineres i s’hi ha canviat
el paviment. També s’ha eixamplat la vorera que
va del C/ Diagonal fins al C/ Puigmal. Hem arranjat també el Passeig de la Sèquia Molinar, on les
actuacions han consistit en l’ampliació de l’escala
del Pont Vell que no complia normativa, ni en alçada ni en amplada, s’ha millorat la seguretat de tot
el recorregut, i s’ha fet un sanejament de la paret
que queda sota la carretera nacional. Per últim,
s’ha construït una passera per travessar el Canal
de la Sèquia Molinar i s’ha consolidat i millorat tot
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l’entorn del tram final del passeig de la Sèquia.
Actualment estem treballant amb fermesa per
tenir enllestit, com més aviat millor, el projecte
PYRFER (acrònim de Pirineus de Ferro) un projecte ambiciós, amb finançament europeu, que
servirà per conèixer també els orígens del nostre
poble i la relació amb dos elements patrimonials
com són l’aigua i el ferro. Del Molí Gros en partirà una ruta que comptarà amb deu punts que
s’identificaran amb uns tòtems explicatius, on s’hi
destacarà la seva importància històrica. A dins del
centre de recepció del Molí Gros hi haurà també
una museografia definida amb aquests dos elements patrimonials, que tanta importància han
tingut pel desenvolupament econòmic i històric
del nostre poble. Per tant hi haurà la part que ens
parlarà de l’element del ferro i la part que ens parlarà de l’aigua.
Una de les altres actuacions importants que s’ha
portat a terme és la rehabilitació de l’antiga parròquia de Sant Cristòfol, un conjunt patrimonial
molt important que data del segle XVII i que va
ser la primera església del nostre poble. Ara s’ha
procedit a fer una rehabilitació del campanar que
estava ensorrat, lluint totalment il•luminat i fent
de guaita de Campdevànol.
Tenim molts més projectes per desenvolupar, i els
estem treballant amb molta il•lusió i esforç per
donar el millor de nosaltres com a equip de govern.
Per últim voldríem acabar aquest escrit tenint un
record per a totes aquelles persones que tan injustament se’ns ha emportat aquest virus, i que
romandran a la nostra memòria per sempre més.
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Grup municipal d´ERC-AM
a Campdevànol
Benvolgudes i benvolguts

El poble necessita tornar a recuperar els seus
projectes, tant a nivell social com mediambiental,
Celebrem després de tant de temps aquest nou passant per tenir uns serveis públics municipals
butlletí informatiu municipal que segurament ens de millor qualitat, que segur que és possible. Torfarà reviure els esdeveniments passats, bons mo- nar a parlar de les necessitats com a poble i com a
ments per a recordar amb un somriure i moments campdevanolenques i campdevanolencs.
dolents als que caldrà sobreposar-se.
I tot això en un moment econòmic no gaire bo. Ens
L’any passat, el 2020, sobretot ens farà recordar enfrontem a despeses sobrevingudes del passat
un any on totes les emocions que pot sentir un és- recent que poden condicionar parcialment algun
ser humà van estar a flor de pell. Vam sentir incer- projecte futur, però estarem a l’espera de que les
tesa, estupefacció, indignació, solitud, ràbia, por, ajudes europees arribin al municipi, des de les adangoixa; però també esperança, confiança, solida- ministracions tant de l’Estat com de la Generalitat.
ritat, afecte, gratitud i acceptació.
Ha sigut un any dur per a moltes persones i per a
algunes encara ho segueix sent.
Des de ERC-Acord Municipal a Campdevànol hem
intentat pal•liar aquests efectes negatius com millor hem pogut, buscant eines per suportar el que
ens venia a sobre, sabent que per molt que féssim
a vegades no era suficient davant aquesta ona que
ha arrasat tot el nostre món. Ens resta hores d’ara
un esforç més per intentar ajudar una mica més.
Encara ara, una vegada passat el més greu, ens espera un futur incert que segurament enfrontarem
a títol personal i també col•lectiu amb cautela,
fortalesa i il•lusió.
Hem volgut fer aquesta primera introducció apel•lant a les emocions i sentiments que hem pogut sentir durant aquests temps, però no volem
deixar de parlar del futur que tenim per endavant.

I hem d’estar a l’aguait per tenir preparats els projectes, els programes, els plans, els càlculs i les activitats per aprofitar aquestes oportunitats que
ens definiran com a poble en els propers anys.
Des de ERC-Acord Municipal buscarem i segurament trobarem la fórmula perquè això passi.
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CUP Campdevànol
Que la veu del carrer, sigui la que governi

es poguessin gestionar a nivell municipal.

Hi tornem, després d’aquest any llarg de pandèmia, molt complicat per tot els que hem perdut
pel camí i també pel panorama que ens ha quedat
que ens recorda que costarà molt tornar a la normalitat i que la incertesa va per llarg. Malgrat tot,
també ens ha permès un replantejament profund
del món en el que vivim que, si el sabem gestionar,
pot representar un canvi en molts aspectes de la
nostra vida.
Un replantejament que també s’ha de començar a
fer en l’àmbit municipal per canviar dinàmiques i
recuperar la gestió en àmbits de necessitat social.

Amb els serveis essencials no es pot fer negoci
perquè hi ha moltes persones que per la seva situació econòmica, no hi poden fer front. La situació de pandèmia ha empitjorat el panorama i és de
responsabilitat que l’ajuntament hi pugui donar
resposta perquè està a les seves mans fer-ho.

És per això que ens calen polítiques municipals que
vetllin pel benestar de les persones, que vagin cap
a un model sostenible i públic. I quines d’aquestes propostes es podrien aplicar a Campdevànol?
Doncs remunicipalitzar l'aigua. Fer-ne gestió íntegrament pública. L’aigua és un bé comú i essencial
i cal gestionar-la democràticament i pública. Un
primer pas podria ser posar-se en contacte amb
l’AMAP (Associació de Municipis i Entitats per
l’Aigua Pública), per tal d’assessorar-nos en l’inici
del procés cap a la gestió pública de l’aigua.
Lluitar a nivell municipal per la recuperació de les
centrals hidroelèctriques. Amb les concessions
caducades les empreses que controlen el mercat
de l’electricitat, segueixen l’explotació malgrat no
poder fer-ho. Prenent-nos l’aigua, privatitzant-la i
imposant-nos el preu de la energia que ells volen.
Caldria establir mecanismes perquè les centrals

En l'àmbit mediambiental i de sostenibilitat cal
apostar fermament pel sistema de recollida selectiva del porta a porta que permet uns nivells més
alts de recollida selectiva i recuperació. Més espai
a la via pública per la desaparició de contenidors.
Les recollides ja no són anònimes i el percentatge
de la població que tendeix a participar d’aquest
tipus de recollida, és major. Es redueix la fracció
de rebuig que va a l’abocador i permet també la
reducció de gasos d’efecte hivernacle.
Hem vist que quan el món es va aturar durant la
pandèmia, el planeta sencer ho va notar per tant,
s’ha d’apostar des del minut zero per polítiques
ambientals, que minimitzin l’impacte al mediambient.
Es pot fer molta feina a nivell municipal que afavoreixi a les persones que viuen a Campdevànol i
només és una qüestió de voluntat i d’equip humà,
d’apostar-hi o no i no són processos fàcils però són
del tot assumibles. És per això també, que des de la
CUP no estem d’acord amb el 50% de jornada que
tenen dues regidores del govern perquè pensem
que es podria buscar una persona per treballar a
jornada complerta i que pugui seguir, quan aquest

govern hagi acabat. S’ha de dotar l’ajuntament
de persones que puguin tirar endavant projectes
nous. S’ha d’apostar per poder tenir plantilla que
pugui donar resposta al canvis de gestió que s’han
de fer. I han de ser persones que es quedin més
enllà dels governs. Tenim una alcaldessa al 100%
de jornada i 5 regidors i regidores que completen
l’equip i malgrat hi ha feina al consistori, n’hi ha
d'haver prou per fer la feina. I si no...que es busqui
algú per quedar-se permanentment.
Volem un ajuntament compromès amb la gent
que viu al municipi. Que sigui capaç de donar resposta a les seves necessitats. Que aposti a mig
termini per accions que reverteixin i canviin les
polítiques socials, ecològiques, econòmiques... Un
ajuntament que tiri endavant el Pla d’Acció per les
Diversitats Sexuals i de Gènere, sense complexes
ni excuses. El respecte i la igualtat ha de ser el pal
de paller de qualsevol govern.
Un ajuntament que es reinventi i que posi la vida
al centre. Que piqui pedra i treballi perquè la veu
del carrer, sigui la que governi.
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Biblioteca Municipal
Plaça Anselm Clavé, 5
Tel. 972730482
campdevanol@bibgirona.cat
Centre Cívic La Confiança
Plaça Anselm Clavé, 6
Tel. 972730019
turisme@campdevanol.org
Jutjat de Pau Agrupació n.57
Plaça Clavé, 1
Tel. 972712687
Policia Local
Plaça Clavé,1
Tel. 667411794
policiam@campdevanol.org
CAP-Atenció Primària
Llevant, 3
Tel. 972730062
WhatsApp: 664601191
Hospital de Campdevànol
Crta. de Gombrèn, 20
Tel. 972730013
hospitaldecampdevanol.cat
Residència Assistida i
Centre de Dia Comarcal
Carretera Gombrèn, S/N
Tel. 972712030
Antiga Farmàcia Puig
C/ Major 12
Tel. 972730029
Farmàcia Teresa Cuy Prat
Av.de l´Estació, 7
Tel. 972730651
Centre Veterinari Campdevet
Prolongació de la Gala, 22 bis
Tel. 972730549 / 608261811

Llar d´Infants Municipal El Barrufet
Avda. Pau Casals, 11
Tel. 972730836
Escola Pirineu
Puigmal, 12
Tel. 972 73 01 96
Parròquia de Campdevànol
Tel. 972 70 02 43
Taxis Francesc Peregrina
Tel. 670661714
Mossosd’Esquadra
Tel. 972 54 17 50
Bombers
Tel. 972 70 11 63
Agents Forestals
Tel. 972714626
Ambulàncies
Tel. 061
Deixalleria
Tel. 972 70 45 06
Institut Seguretat Social
Tel. 972 70 01 68
RENFE
Tel. 902 43 23 43
Autocars Mir
Tel. 972 70 30 12
Autocars Teisa
Tel. 972 70 20 95
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