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Campdevànol tindrà 
un alberg municipal 
per a 50 persones

N
º3

 //
 ju

lio
l 2

02
2



El
 C

la
ve

ta
ire

 //
 ju

lio
l 2

02
2

El
 C

la
ve

ta
ire

 //
 ju

lio
l 2

02
2

_ Crèdits
Edita: Ajuntament de Campdevànol / 
Àrea de Comunicació i Premsa
Disseny i maquetació: Magentaestudi
Impressió: Impremta Maideu
Tiratge: 1.800 exemplars
Fotografies: Ajuntament de Campdevànol, 
Valentí Morera, Eva López , Teresa Tenas i 
Eva Ortega
Contacte: ajuntament@campdevanol.org

Salutació

Benvolguts veïns i veïnes, 

Enfilem ja l’estiu amb una calor que ha arribat molt avança-

da respecte al que és propi d’aquesta època. I com sempre, 

la majoria ho fem amb la vista posada en allò tan esperat i 

necessari per a tothom que té la sort de tenir una feina, com 

és el període de descans anomenat vacances, i que tots es-

perem per tal de poder desconnectar d’aquest dia a dia que 

ens arrossega cada vegada amb més intensitat.

També és cert que aquest període passa amb tanta rapidesa que 

sovint és molt més gratificant la seva preparació, per la il•lusió 

que hi posem, que no pas el mateix moment de gaudi r de les va-

cances que, tal com he dit, ens passen en un tancar i obrir d’ulls.

Els mesos de juny i juliol són de feina molt intensa aquí a 

l’Ajuntament. És per això que us hem preparat diversos ac-

tes des de diferents regidories, com esdeveniments cultu-

rals o musicals, però també donem un cop de mà a aquells 

barris que es resisteixen a deixar de fer la seva festa par-

ticular, la típica revetlla de barri. I és que gràcies a la feina 

i l’esforç d’algunes associacions de veïns de manera total-

ment desinteressada, encara podem gaudir d’aquests petits 

però alhora grans moments que ens preparen amb tanta 

dedicació. 

Val a dir també que a l’Ajuntament no tanquem mai portes 

i el mes d’agost treballarem intensament per tal de portar 

a terme l’última festa major d’aquest mandat, aquest cop sí 

ja sense cap restricció i amb la normalització que tanta fal-

ta ens està fent. Hem de recordar que dels quatre anys de 

legislatura, només el primer es va poder fer una festa amb 

02_01_

tota normalitat abans que la maleïda pandèmia amena-

cés les nostres vides i ens obligués a cancel•lar i suspen-

dre molts actes.

Però aquest any ens hem de treure la tristesa de sobre, 

ja que la Covid19 ha tingut un impacte emocional molt 

agressiu entre tots nosaltres, ens ha robat dos anys i tots 

hem quedat una mica tocats per aquest període tan trist 

i difícil que ens ha tocat viure. I tot i que encara s’ha d’im-

posar la prudència, sobretot per a la gent més vulnerable, 

hem de pensar en positiu i trencar les cadenes perquè 

tinguem la llibertat, ni que sigui per uns moments, de viu-

re en plenitud una festa major tal com fèiem anys enrere.

L’ Ajuntament de Campdevànol us desitja a tots els veïns i 

veïnes que gaudiu d’un bon estiu i que ens retrobem amb 

més força que mai a la nostra Gala que, com sempre, serà 

el tercer cap de setmana de setembre!

Dolors Costa Martínez
Alcaldessa de Campdevànol

dcosta@campdevanol.org

“Els mesos de juny i juliol 
són de feina molt intensa 
aquí a l’Ajuntament. És 
per això que us hem pre-
parat diversos actes des 
de diferents regidories”
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Un alberg municipal amb    capacitat per a 50 persones

03_El reportatge_ Alberg municipal

El reportatge 04_03_

L’Ajuntament de Campdevànol ja té a punt l’avantpro-

jecte del futur alberg municipal, que s’ubicarà a les an-

tigues escoles Coll i Bardolet, actualment pràcticament 

en desús. El nou equipament, que tindrà una planta baixa 

i un primer pis, mantindrà l’estructura actual de l’edifici, 

ja que està en molt bon estat, mentre que el pati es con-

vertirà en una plaça o parc públic obert a tot el municipi. 

A l’hora de planejar el nou equipament s’han tingut en 

compte criteris de sostenibilitat.

El nou alberg tindrà cabuda per una cinquantena de per-

sones. Pel que fa a la planta baixa, hi haurà els serveis co-

muns com el menjador o la cuina, i al primer pis és on hi 

haurà les habitacions i els lavabos per als usuaris. L’escala 

actual que hi ha a dins de l’edifici es mantindrà per unir 

les dues plantes. L’entrada principal a l’alberg s’ha previst 

en un lateral, i a la part de darrere hi haurà un aparca-

ment i un taller per a bicicletes. La planta baixa té un total 

de 396 metres quadrats i la primera planta 351.

La plaça o parc públic que es farà en el que era el pati de 

l’escola es convertirà en un dels elements més destacats 

d’aquest projecte. Té un total de 2.000 metres quadrats i 

s’anivellarà amb l’edifici, ja que actualment per accedir a 

l’antiga escola s’ha de fer mitjançant unes escales. També 

se suprimirà la tanca que hi ha i que encercla el pati, do-

nant així continuïtat al carrer. Finalment, a la plaça s’ins-

tal•laran dues pèrgoles decoratives, convertint-se en la 

Campdevànol tindrà aviat el primer alberg municipal de la seva història. 
Estarà ubicat a les antigues escoles i tindrà cabuda per a una cinquantena 
d’usuaris. L’antic pati es convertirà en una plaça i espai públic, i serà un edifici 
sostenible.

insígnia d’aquest espai.

Segons explica l’arquitecte de l’alberg, Josep Nel•lo, a 

l’hora de planejar aquest equipament municipal s’ha tin-

gut molt en compte criteris de sostenibilitat. En aquest 

sentit, es preveu que el cost energètic sigui zero, gràcies 

a la instal•lació fotovoltaica que s’hi farà. Cal destacar 

també que la façana estarà formada per taulons de fus-

ta tractada col•locats de forma horitzontal i vertical, en 

un clar exercici d’integració paisatgística. Les millores 

també preveuen la instal•lació de plaques solars amb la 

modificació del teulat, actualment a quatre aigües, i una 

"segona pell" de fusta a la façana de l'edifici que millorarà 

el seu aïllament.

L’alcaldessa, Dolors Costa, ha assegurat que la necessitat 

d’aquest alberg respon a la demanda turística de Camp-

devànol “que cada vegada és més creixent” i a la desestacio-

nalització d’aquest sector. També ha recordat que, “mal-
grat les dificultats que hem tingut aquesta legislatura amb 
la pandèmia”, l’alberg ha estat “sempre” una prioritat per a 
l’equip de govern”.

El següent pas serà tenir enllestit el projecte executiu. El 

consistori ja ha presentat el projecte a diferents convo-

catòries d'ajuts, com ara als fons Next Generation, per 

aconseguir finançament i reduir així l'aportació munici-

pal. També es preveu fer un concurs púbic per a la gestió 

de l'alberg.

04_El reportatge_ Alberg municipal

A la planta baixa hi haurà serveis com el 
menjador i la cuina, i al primer pis les ha-
bitacions i lavabos

A la plaça s'instal·laran dues pèrgoles 
decoratives, convertint-se en la insíg-
nia d'aquest espai i de l'equipament
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Material nou per a Protecció 
Civil de Campdevànol

L’Ajuntament de Campdevànol ha comprat nou material 

per a Protecció Civil. Concretament, se’ls ha entregat un 

grup electrogen i una bateria autònoma amb tres focus 

Led. L’objectiu “és dotar l’entitat de l’equipament necessari 
per a qualsevol emergència”, segons la regidora de Segure-

tat Ciutadana, Teresa Codinach. Els llums Led permetran 

millorar la seguretat en els rescats de nit o amb poca cla-

ror, i el grup electrogen es pot carregar mitjançant elec-

tricitat, un cotxe i plaques solars.

Campdevànol s’adhereix a la 
Xarxa de Municipis LGTBI

L’Ajuntament de Campdevànol s’ha adherit a la Xarxa de 

Municipis LGTBI de Catalunya, amb l’objectiu de fer un 

pas més i començar a desplegar polítiques que defensin 

els drets d’aquests col•lectius. Des de l’Ajuntament es con-

sidera que un dels temes més importants a treballar és el 

de la inclusió laboral de persones d’aquest col•lectiu, per 

intentar que es puguin instal•lar als municipis petits com 

Campdevànol i desenvolupin el seu projecte de vida.

Millora del local de veïns del 
barri del Roser de Campdevànol

La Regidoria de Barris de l’Ajuntament de Campdevànol 

ha fet una actuació de millora al local de l’Associació de 

Veïns del Barri del Roser i Sant Cristòfol, que feia temps 

que era necessària. Entre altres millores, s’hi ha instal•lat 

parquet, s’han canviat les portes, s’ha pintat de nou tot 

el local i també s’hi ha posat mobiliari nou. Aquest local 

és molt freqüentat pels veïns i veïnes d’aquest barri, on 

porten a terme diferents activitats durant tot l’any.

Tercera fase de les obres de 
l’església de Sant Cristòfol

L’Ajuntament de Campdevànol ha portat a terme les obres 

de la tercera fase de rehabilitació de l’església de Sant 

Cristòfol, ubicada a la zona del cementiri. L’actuació ha 

consistit a retirar tota la vegetació de murs, arcs i capelles, 

així com la consolidació de tots els elements estructurals. 

La inversió ha estat de 48.000 euros, finançats per la Dipu-

tació de Girona i la Generalitat. Està prevista una quarta 

fase d’obres a Sant Cristòfol, amb la consolidació de les 

capelles i un pressupost de 20.000 euros.

Felicitació i obsequi per als joves 
que fan 18 anys

Els 18 anys són un punt d’inflexió en qualsevol persona, 

ja que representen el pas cap a la vida adulta i deixar la in-

fantesa enrere. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Camp-

devànol, a través de la Regidoria de Joventut, ha decidit 

felicitar tots els joves del poble que arriben a aquesta 

edat amb una carta de felicitació i un petit obsequi, en-

coratjant-los a ser partícips de la vida social i cultural de 

Campdevànol. La iniciativa s’ha començat a portar a ter-

me aquest any i tindrà continuïtat.

El carrer Puigmal 
s’obre al trànsit en un sentit

El carrer Puigmal de davant de l’Escola Pirineu es va 

obrir finalment al trànsit en sentit nord a finals del mes 

d’abril. D’aquesta manera es va donar resposta als veïns 

que demanaven alguna solució per aquest vial, ja que es 

considera una de les artèries principals del municipi i que 

estigués tancat els suposava un problema. L’altre carril 

ha quedat delimitat per pilones, amb un clar objectiu de 

vetllar per la seguretat dels nens i nenes de l’escola.

Exposició conjunta dels artistes 
locals de Campdevànol

Una trentena d'artistes del poble van fer una exposició 

conjunta durant el mes de febrer al Cercle Campdeva-

nolenc amb el títol “La Veu del Color”. La mostra va es-

tar organitzada per l’associació Campdevànol Cultura i 

Compromís i es va poder visitar fins a finals d’abril. Cada 

artista hi va aportar una obra, tenint en compte que eren 

de disciplines artístiques diferents. L’objectiu de l’asso-

ciació, una vegada més, va ser el de mostrar el talent i in-

terès artístic dels veïns i veïnes de Campdevànol.

Campdevànol commemora el 
Dia de la Dona

Campdevànol va commemorar més que mai el Dia de la 

Dona durant el març, ja que es van fer activitats al llarg 

de dos caps de setmana. Entre altres, es va fer un semi-

nari de defensa personal per a dones, a càrrec de l’advo-

cada i especialista en temes de violència de gènere Laia 

Garcia. També es va fer el taller “Parlem de feminismes”, 

a càrrec del col•lectiu L’Ortiga Feminista. El punt final el 

van posar el tradicional Sopar de la Dona i el Ball de la 

Dona, organitzats pel Kol•lectiu Kampdevànol.
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Es reactiven els balls de 
diumenge al Diagonal

El mes de març es van reactivar els balls del diumenge a 

la tarda a la sala Diagonal, després d’uns mesos aturats 

a causa de les restriccions per la pandèmia de la Covid. 

Així doncs, cada diumenge a partir de 2/4 de 6 de la tarda 

hi ha l’actuació d’un grup i amb el preu de l’entrada s’hi 

inclou el berenar. Els balls continuaran fins a l’estiu, quan 

es tornaran a aturar per reprendre’ls el mes d’octubre. 

Els balls tenen una molt bona assistència de públic que 

prové de diversos municipis i comarques veïnes.

‘42 dies’ es representa a 
Campdevànol

La sala Diagonal va acollir el passat mes d’abril l’obra de 

teatre 42 dies, de la companyia Sargantana, amb l’assis-

tència d’un nombrós públic. Està protagonitzada pel ri-

pollès Ramon Verdaguer, que explica la seva pròpia ex-

periència després d’infectar-se de Covid i passar 42 dies 

ingressat a la UCI, debatent-se entre la vida i la mort. 

L’obra, de caràcter intimista, vol transmetre un missatge 

d’esperança i també vol ser un agraïment a tots els pro-

fessionals sanitaris per la seva tasca durant la pandèmia.

L’ Ajuntament 
es reuneix amb els barris

Els barris han tornat a ser protagonistes els darrers me-

sos a Campdevànol. I és que l’Ajuntament, representat 

per l’alcaldessa, Dolors Costa, i la regidora de Barris, 

Blanca Sánchez, s’han reunit amb diversos grups de veïns 

per tractar problemàtiques o propostes que sorgeixen 

als barris del municipi. En aquest sentit, s’han celebrat 

reunions amb els barris del Castell, Vistalegre, Roser i 

Sant Cristòfol. Els propers mesos aquestes reunions tin-

dran continuïtat. 

Campdevànol Cultura 
i Compromís guanya un Líders

L’associació Campdevànol Cultura i Compromís va ser 

una de les entitats triomfadores de l’edició dels Premis 

Líders Ripollès, organitzats per Corisa Mediagrup, que 

es van celebrar el mes de febrer. Concretament es van 

emportar el Premi a la Projecció Cultural i el va recollir 

el seu president, Evelí Adam, que va voler agrair a tots els 

que han fet possible que l’entitat i el seu projecte prin-

cipal, la Torre del Mossèn Tor, hagi estat una realitat. El 

premi es va atorgar per votació popular.

Campdevànol acull el Dia de les 
Esquadres del Ripollès

La Sala Auditori del centre cívic de Campdevànol va aco-

llir el mes d’abril el Dia de les Esquadres del Ripollès. L’ac-

te va servir per fer un reconeixement a diferents agents 

per actuacions destacades i d’altres que s’han jubilat 

recentment. També es va poder veure un vídeo sobre la 

divisió d’investigació dels Mossos d’Esquadra. L’acte va 

estar presidit per l’alcaldessa de Campdevànol, Dolors 

Costa, el president del Consell Comarcal, Joaquim Colo-

mer, i el cap de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) del Ripollès, 

Rafael Manzano.

Nova campanya per acabar amb els 
excrements de gos als carrers i places

L’Ajuntament ha engegat una nova campanya per acabar 

amb els excrements de gossos a les places i carrers de 

Campdevànol. En aquesta ocasió va dirigida a promou-

re que els animals que no estiguin censats s’inscriguin 

a l’Ajuntament. El motiu és que si el gos no està censat 

tampoc es té mostra d’ADN i, per tant, no es pot saber 

qui és el propietari de l’animal i sancionar-lo, si és el cas. 

La sanció tindrà el mateix import dels que no recullen els 

excrements: 500 euros.

Mural contra la violència vers 
les dones al barri de l’Estació
 

L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Col•lectius Vul-

nerables, ha fet pintar un mural en un dels blocs de pisos 

del barri de l’Estació que té com a objectiu la conscien-

ciació per la violència contra la dona. Es tracta d’una ini-

ciativa que s’engloba dins les activitats que s’han portat 

a terme des de l’Ajuntament, després de rebre una sub-

venció estatal per impulsar aquest tipus de mesures. La 

iniciativa ha completat els actes i exposicions encarats a 

fer pedagogia social que s’han fet al llarg de l’any.

Campdevànol homenatja la gent 
gran amb la tradicional festa

El passat 5 de juny es va fer l’esperada Festa d’Homenat-

ge a la Gent Gran de Campdevànol. Al matí es va cele-

brar una missa a l’església parroquial de Sant Cristòfol, i 

en sortint, els assistents es van fer la tradicional foto de 

família a les escales del temple. A la tarda es va fer un be-

renar a la sala Diagonal, amenitzat amb música i ball fins 

ben entrat el capvespre. La festa està organitzada per la 

Regidoria d’Atenció a la Gent Gran de l’Ajuntament de 

Campdevànol.
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Èxit de participació a la Festa 
Major Infantil i Jornades Esportives

Kiara Teeuwen Pous i Marc Vilardell Pous van ser esco-

llits com a Pubilleta i Hereuet de Campdevànol 2022 en 

el marc de la Festa Major Infantil, que també va comptar 

amb activitats com els tradicionals inflables d’aigua, amb 

un gran èxit de participació. Alhora també es van celebrar 

les Jornades Esportives, on un centenar de nens i nenes 

van participar en diferents proves com ciclisme, orienta-

ció, bàsquet, futbol, tenis i atletisme. Tots els participants 

van rebre un obsequi en forma de material esportiu.

Segona edició del 
“Campdevànol amb orgull”

Aquest mes de juliol es va celebrar la segona edició de 

‘Campdevànol amb orgull’, organitzat per la Regidoria de 

Col•lectius Vulnerables, amb la col•laboració del Kol•lec-

tiu Kampdevànol i l’associació Acathi. Una jornada amb 

un munt d’activitats que van servir per visibilitzar el 

col•lectiu LGTBI i acostar l’experiència de persones que 

en formen part, mitjançant xerrades i una taula rodona. 

La façana de l’ajuntament va ser l’escenari d’una exposi-

ció d’imatges de persones transsexuals.

S’instal•len sis contenidors per 
reciclar l’oli domèstic

L’Ajuntament de Campdevànol, a través d’un conveni amb 

l’associació Vidia, ha instal•lat un total de sis contenidors 

per reciclar l’oli domèstic. Aquests contenidors s’han ins-

tal•lat al centre del poble, al barri del Roser i Sant Cristò-

fol, al barri de l’Estació, El Castell, el barri de Vistalegre i a 

la colònia de Pernau. L’objectiu de l’Ajuntament de Camp-

devànol és continuar amb l’aposta clara pel reciclatge en 

benefici del medi ambient del poble.

El Campdevànol transfronterer
Campdevànol forma part de dos projectes transfronterers de gran importància. El primer 
s’ha encetat aquesta primavera amb el municipi de la Catalunya Nord d’Amélie-les-Bains, 
i l’aigua és el nexe comú. El segon es va clausurar el mes de maig, després de quatre anys 
treballant-t’hi, i s’anomena Pyrfer Pirineus de Ferro, compartit amb un total de deu muni-
cipis, on el ferro ha estat l’element central. Els dos projectes s’han centrat en la promoció 
econòmica i turística del nostre municipi.

Campdevànol i Amélie-Les Bains: 
El patrimoni de l’aigua

L’Ajuntament de Campdevànol i el municipi de la Cata-

lunya Nord Amélie-les-Bains (Els Banys i Palaldà) han 

engegat un projecte conjunt que gira entorn del patri-

moni comú que te-

nen: l’aigua. Es tracta 

d’un projecte trans-

frontereramb una 

clara intencionalitat 

de promoció turísti-

ca i econòmica, que 

ha suposat diverses 

accions i activitats 

que ja s’han portat a 

terme. L’alcaldessa de 

Campdevànol, Do-

lors Costa, assegura 

que l’objectiu és que 

aquest projecte tingui 

continuïtat més enllà 

d’aquest any.

Aquest projecte transfronterer amb Amélie-les-Bains ha 

sorgit arran d’una subvenció que l’Ajuntament de Camp-

devànol va demanar a la Casa de la Generalitat a Perpin-

yà, “per poder posar en comú un patrimoni natural que tenim 
els municipis de Campdevànol i Amélie-les-Bains”, explica 

Dolors Costa; “ells tenen el riu Tec i nosaltres el riu Freser, 
i vam considerar molt interessant poder desenvolupar un se-
guit d’accions entorn d’aquest element comú: l’aigua”.
La majoria d’accions s’han fet entre els mesos de maig i 

juny, però el setembre i octubre se’n faran més. Entre al-

tres activitats, una trentena de campdevanolencs i cam-

pdevanolenques van participar el mes de maig en una 

sortida a Amélie-Les-Bains, on van poder conèixer les 

famoses termes romanes d’aquest municipi i altres mu-

nicipis propers. També en el marc d’aquest projecte, el 4 

de juny passat Campde-

vànol va acollir la primera 

edició de la Fira de l’Aigua, 

que va englobar un se-

guit d’activitats, xerrades 

i exposicions. Per últim, 

cal destacar que aquest 

projecte també suposa el 

desplegament d’un seguit 

d’accions pedagògiques 

entre les escoles de Cam-

pdevànol i d’Amélie, amb 

visites culturals d’inter-

canvi incloses.

Josep Puigbert, direc-

tor de Projectes i Rela-

cions Transfrontereres, explica que Amélie-les-Bains 

(Vallespir) és de dimensions similars a Campdevànol, “i 
amb un fort atractiu turístic, ja que al llarg de l’any hi pas-
sen 40.000 persones, de les quals, la meitat, visiten les dues 
termes que hi ha al poble”. Puigbert diu que la majoria de 

visitants són de l’Estat francès “i per això, vam creure con-
venient establir sinergies amb Catalunya, i més amb comar-
ques veïnes com la vostra, perquè ens volem obrir al mercat 
català”. Puigbert afegeix que “alhora Campdevànol també 

El paratge de la Font del Querol es-
trena barbacoes i taules amb bancs

L'Ajuntament de Campdevànol ha fet una actuació a la 

Font del Querol que ha consistit a instal·lar tres barba-

coes individuals noves i una desena de taules i bancs, ja 

que els que hi havia estaven en mal estat. D'altra banda, 

s'ha restaurat la barbacoa gran que hi ha l'entrada del 

paratge, on també s'ha asfaltat una part del terra. La in-

versió ha estat de 25.000 euros i es preveu una segona 

fase amb l'adequació de la zona d’entrada, venint des del 

pàrquing.
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es podrà promocionar a l’Estat francès. Som comarques veï-
nes i hem d’aprofitar que ja no existeix la frontera física que 
vam tenir”.

La inversió total d’aquest projecte és de 25.000 euros, 

7.700 euros subvencionats per la Generalitat.

Projecte Pyrfer: Deu municipis entorn del ferro

Campdevànol va acollir el passat 28 de maig l’acte de 

clausura del projecte transfronterer Pyrfer Pirineus del 

Ferro, del qual han format part una desena de municipis 

catalans i de la Catalunya Nord, entre ells Campdevànol. 

El Pyrfer ha tingut com a objectiu principal posar en va-

lor tot el patrimoni vinculat a la indústria secular de la 

metal•lúrgia present en la zona oriental dels Pirineus, a 

partir del treball en xarxa i transfronterer entre els deu 

socis del projecte. L’acte institucional va comptar amb la 

presència del subdelegat del Govern de l’Estat, Albert 

Bramon, i el director d’Avançsa, Josep M. Vilarrúbia.

En aquest acte institucional es va poder veure un petit 

resum dels projectes elaborats durant tot aquests anys. 

En el cas de Campdevànol, l’herència que queda amb 

aquest projecte és el Museu del Ferro i de l’Aigua, així 

com la ruta que porta el mateix nom, que precisament es 

va inaugurar el mes d’octubre del 2021 i que ha d’ajudar 

a desestacionalitzar el turisme.

L’alcaldessa de Campdevànol, Dolors Costa, va explicar 

que aquest projecte es va iniciar el 2018 després d’acon-

seguir una subvenció de fons europeus de dos milions 

d’euros per a tots els socis: Campdevànol, Ripoll, Besalú, 

Alpens, Alins, Arles Sur Tech, Foix, Alt Araiege i Canigó. 

Costa va donar les gràcies a tota la gent que ha partici-

pat en el projecte, “sobretot per l’estratègia turística que ha 
suposat per a Campdevànol. Hem recuperat un dels patrimo-
nis que teníem més invisibilitzat, com és el ferro”. Per la seva 

banda, la directora del projecte Pyrfer, Estela Salgado, va 

dir que amb el Pyrfer “queda en evidència que la cooperació 
transfronterera i l’estratègia ha sigut un èxit; un èxit que s’ha 
anat forjant en aquests quatre anys de durada del projecte”.
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14_Economia

Lluny de caure en tecnicismes sobre la situació econòmi-

ca, pressupostària o patrimonial de Campdevànol, volem 

oferir una fotografia de les operacions de crèdit d’aquest 

Ajuntament en el decurs dels últims 10 anys. Abans, però, 

cal posar als lectors i lectores en context. En l’àmbit local 

les operacions de crèdit són una de les fonts de finança-

ment legalment previstes, i es determinen a curt  i a llarg 

termini. Ara bé, els imports màxims permesos amb els 

quals les entitats locals poden endeutar-se estan limita-

des pel TRLRHL, i per la Llei d'Estabilitat Pressupostària 

i Sostenibilitat Financera, així com d’altres disposicions 

que restringeixen la capacitat d'endeutament en funció 

de la situació economicofinancera.

Es distingeixen dues classes d'operacions d'endeutament:

Les operacions a curt termini: Són per atendre necessi-

tats transitòries de tresoreria, que no poden allargar-se 

més d’un any, i que no poden superar el 30% dels ingres-

sos liquidats com a  operacions corrents de l'exercici an-

terior.

Les operacions a llarg termini: Per a la concertació d’ope-

racions de llarg termini en determinades circumstàncies.

Aquests recursos obtinguts per a llarg termini s’han de 

destinar única i exclusivament a fer inversions, i l’import 

total de les anualitats que s’amortitzin per capital i inte-

ressos no poden excedir el 25% dels ingressos corrents. 

Cal afegir que s’estableix un topall: les entitats locals po-

den concertar noves operacions de crèdit a llarg termi-

ni per al finançament d'inversions, sempre que liquidin 

l'exercici anterior amb estalvi net positiu, i un nivell d'en-

deutament sobre els ingressos corrents que no excedeixi 

el 75%. En cas que el nivell d'endeutament estigui entre 

el 75 i el 110%, les  operacions han de ser autoritzades 

per la Direcció General de Relacions Financeres amb les 

Corporacions Locals.

A continuació es detalla l’evolució de l'índex d'endeu-

tament, així com les inversions desenvolupades per 

l’Ajuntament de Campdevànol des del 2010 fins al 2021. 

Aquestes dades s’han extret de la liquidació del pressu-

post, on es calcula la ràtio de deute viu i es pot compro-

var amb claredat tant aquesta ràtio com el quadre de les 

inversions efectuades.

L’Ajuntament Campdevànol té el nivell 
d’endeutament més baix de la darrera 
dècada

Quadre corresponent a les inversions realitzades:

Any Inversions Pressupost Inicial Inversions Pressupost Final Inversions Executades

2010 1.637.500,00 2.433.287,39 1.295.397,93

2011 46.500,00 966.913,63 914.435,56

2012 67.100,00 237.832,88 210.358,86

2013 100.810,00 155.632,00 105.918,11

2014 601.300,00 836.279,68 548.684,49

2015 200.000,00 530.316,78 499.884,16

2016 625.000,00 692.345,85 209.997,21

2017 977.007,00 1.770.055,31 271.873,64

2018 1.725.436,28 3.140.421,08 2.348.405,81

2019 338.785,92 793.768,62 659.569,70

2020 458.922,28 258.211,09 717.133,37

2021 414.154,57 1.354.883,06 785.782,56

Quadre corresponent a la ràtio d’endeutament:

Any Recursos Ordinaris Total  Deute Viu % Endeutament
2010 2.527.897,27 1.546.187,54 61,16%

2011 2.494.069,96 1.715.930,80 68,80%

2012 2.508.832,37 1.452.742,54 57,91%

2013 2.579.800,93 1.314.638,92 50,96%

2014 2.713.719,69 1.545.811,68 56,96%

2015 2.724.471,55 1.370.887,32 50,32% 

2016 2.699.978,89 1.469.869,78 54,44%

2017 2.933.130,49 1.491.903,05 50,86%

2018 2.824.466,58 1.957.713,56 69,31%

2019 2.868.450,67 1.697.548,37 59,18%

2020 3.033.938,43 1.108.404,49 36,53%

2021 3.522.798,61 1.114.701,42 31,64%

En termes generals, el valor òptim de la ràtio d'endeu-

tament gira al voltant de valors compresos entre el 

40% i el 60%.  Així doncs, podem indicar que Campde-

vànol actualment disposa de la ràtio d’endeutament més 

baixa dels últims 12 anys. D’aquesta manera el conjunt 

de la ciutadania pot veure amb claredat l’equilibri entre 

aquestes dues magnituds del seu Ajuntament: el que 

deu, i el que té.

La situació financera de l’Ajuntament de Campdevànol gaudeix de molt bona salut. La Llei 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera limita l’endeutament dels ens locals 
entre un 75% i un 110%, i actualment el de Campdevànol és del 34%. Això facilita que 
l’Ajuntament campdevanolenc tingui la capacitat econòmica i financera per decidir el seu 
futur, sense ingerències ni imposicions de tercers.

Dit això, l’Ajuntament de Campdevànol té la capacitat 

econòmica i financera per decidir el seu futur, sense in-

gerències ni imposicions de tercers.

Finalment, cal concretar que la indemnització del carrer 

de les Hortes, no es va finançar amb deute, sinó que es va 

finançar amb excedents de tresoreria, decisió presa per 

tot l’equip de govern per no apujar aquest índex del qual 

hem estat guardians aquests tres últims anys.
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“Sí que m’agradaria 
tenir un personatge 
fix al ‘Polònia’ de TV3”

Eva Ortega es va llicenciar en Comunicació 
Audiovisual a la UAB, però de seguida es 
va adonar que el seu món era la interpreta-
ció. Per això, el 2016 també es va llicenciar 
en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre de 
Barcelona i va començar una carrera que 
cada vegada és més prometedora. Aques-
ta darrera temporada l’hem pogut veure 
al programa d’humor Polònia de TV3 fent 
diversos personatges, però l’Eva Ortega és 
molt més que això. Ens ho explica ella ma-
teixa en aquesta entrevista. 

Com vas acabar sortint i treballant al ‘Polònia’ de TV3?

Vaig fer un vídeo d’imitacions l’octubre del 2020 i els hi 

vaig enviar, i el setembre de l’any passat, just abans que 

comencés la temporada, em van convocar per fer una 

prova. Els va agradar i així hi vaig començar a actuar.

Hi tindràs continuïtat la pròxima temporada? 

De quina manera?

És que no saps ni si hi aniràs la setmana que ve, de fet. 

Perquè la convocatòria és setmanal i va en funció de l’ac-

tualitat. Per tant, no saps si et trucaran o no, i tampoc què 

voldran que hi facis. Però bé, espero col•laborar-hi també 

la pròxima temporada.

T’agradaria tenir algun personatge fix al ‘Polònia’ o no et 
vols encasellar?

Sí, sí que m’agradaria. De moment em resulta molt sa-

nador, perquè és un format molt divertit, fresc, crític, i 

també molt intens. Si tens un personatge fix pots explo-

rar molt més el codi, a banda que tens més possibilitat de 

continuïtat de convocatòria.

Ja et reconeixen pel carrer? A Campdevànol segur que més 
d’un t’ho diu...

A Campde, sí (riu). 

Sortir al ‘Polònia’ no ha estat una casualitat ni fruit de la 
sort. Darrere de tot plegat hi ha molt d’esforç i treball, oi?

Sí, totalment. Vaig acabar l’Institut del Teatre l’any 2016. 

He anat provant moltes coses diferents, i tal com diria 

15_L’entrevista  Eva Ortega

que passa amb la majoria dels estudis, hi ha un abisme 

molt gran entre el moment d’estudiar i quan vas al món 

real. En la interpretació, a més, hi ha molts vessants di-

ferents, és molt inestable, generalment precari, i a banda 

d’anar encaixant tots aquests malabars, forma part del 

camí descobrir qui ets 

tu, on et sents més en el 

teu llenguatge. A mi això 

m’ha costat una mica. He 

anat fent molts tombs, 

però també m’han no-

drit i m’ha permès això, 

per exemple, d’arribar al 

plató del Polònia, que el 

guió l’hagi rebut la tarda 

abans, i fer-ne la festa 

amb tota la professiona-

litat possible.

Et vas llicenciar en Comu-
nicació Audiovisual, però 
després, tal com dius, vas 
formar-te a l’Institut del 
Teatre. La teva vocació és 
la interpretació?

Sí, podríem dir que sí. 

És on sento que l’àni-

ma, o com es pugui dir, 

es troba més genuïna, 

però m’agrada fer moltes 

coses diferents, i preci-

sament suposo que per 

això la interpretació em 

permet estar en moltes 

pells diferents. A mi, això em va. La polifonia de veus, i de 

textures, i de vivències. 

No tot és el ‘Polònia’. En quins projectes estàs involucrada 

actualment?

Tinc una companyia de poesia escènica amb companys 

de la promoció que ens diem La Decimonònica. Estic amb 

la companyia francesa Compagnie du Sarment, on actuo 

en un dels espectacles familiars, i ara fa poc, he fet d’aju-

dant de direcció d’un altre espectacle de la companyia, un 

rol que no havia fet mai abans i que el fet d’estar a l’altra 

banda i no a dins ha sigut 

molt inspirador. A part 

d’interpretació, dinamit-

zo cinefòrums i tallers de 

cultura audiovisual amb 

perspectiva de gènere al 

Drac Màgic. I des de fa 

més poquet, col•laboro 

en la col•lecció de poesia 

La Vertebral, impulsada 

per l’Albert Mestres, d’on 

aprenc molt de veure la 

selecció i comentari de 

poemaris. En aquest cas, 

em dedico a l’organitza-

ció de les presentacions 

dels llibres.  

On et sents més còmode i 
quin és el gènere que més 
t’agrada?

És que m’agraden tots. O 

sigui, és vincular-me amb 

el projecte i amb la gent 

amb qui estigui treba-

llant. M’agrada pensar en 

la figura de “la mèdium”, 

perquè és algú que entra 

en canal amb el que hi 

hagi a l’espai, amb el projecte, i amb la cosa com vulgui 

ser materialitzada i encarnada, que és també com em 

sento quan faig un personatge. Deixar que emani la cosa, 

vull dir que desaparegui el teu jo perquè sigui la cosa la 

que parli. Si la cosa és honesta i té ganes de ser expres-

sada, és igual que prengui la forma de pel•lícula, obra de 

teatre, gag de la tele, poema, animació o gravat. 
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Per cert, i la Pussiburning? En sabrem més? Traurà disc?

(Riu) Si traurà disc? No... Crec que la Pussi ja va fer la fei-

na que li tocava. En realitat la Pussi va sortir preparant 

la imitació de la Bad Gyal que volia incloure en un vídeo 

d’imitacions. Havia llegit que la Bad Gyal feia les lletres 

en 10 minuts i vaig decidir que per la seva imitació en fa-

ria una cançó. Vaig fer una lletra amb aquesta constricció 

i va sortir “My pussi is burning”. Després va venir la melo-

dia, la primera que també em va sortir, i ho vaig gravar a 

l’estudi d’en Grau Bardulet. La cosa és que vaig enviar la 

cançó a les amigues per fer la broma. Els va fer molt riure, 

i van dir que això no seria per fer un vídeo imitant la Bad 

Gyal, seria una altra cosa. Faríem el videoclip de “My pus-

si is burning”, de la Pussiburning. I cadascuna d’elles, des 

del seu àmbit (des del vestuari, la càmera, la coreografia, 

l’actuació, el grafisme...), es va motivar per fer-ho reali-

tat, i ho vam fer. La Pussi és les amigues també. A partir 

d’aquí en vaig extreure moltes coses, com explorar altres 

cares més descarades, la reivindicació, i l’humor. I el més 

important: com diu la Pussi, “faig el que em dona la gana”.

Què li diries a una persona que somia dedicar-se a la inter-
pretació o al món de les arts escèniques?

Això mateix: que faci el que li doni la gana. Que sigui molt 

honesta. Des de fora sents: “Ser actriu vol dir que has de 

fer càstings, videobooks, actuar a determinats teatres...”. 

No: planta’t tu mateixa i descobreix quina és la teva perla.

17_L’entrevista  Eva Ortega 18_Voluntariat Ucraïna

18_ Voluntariat 
Ucraïna 

A finals de febrer va esclatar la guerra entre Rússia i 

Ucraïna, després que el president rus, Vladímir Putin, 

autoritzés una operació militar per envair Ucraïna amb 

l'objectiu de frenar els desitjos del país veí d'unir-se a les 

files de l'OTAN. Durant aquests primers dies bona part 

de la població ucraïnesa va començar a mobilitzar-se per 

sortir del país a causa del conflicte armat i desplaçar-se a 

nacions veïnes. Alhora també es van registrar les prime-

res víctimes. Des de la distància, la resta d’Europa i del 

món s’ho mirava amb el cor encongit, i també van decidir 

mobilitzar-se, en aquest cas per ajudar a les víctimes. 

Aquest va ser el cas dels veïns i veïnes de Campdevànol 

que ràpidament es van organitzar per recollir material i 

fer-lo arribar a la població ucraïnesa que estava patint i 

que, malauradament, encara pateix. Amb l’ajuda de Pro-

tecció Civil de Campdevànol i de l’Ajuntament, es va ini-

ciar una recollida de material a la biblioteca municipal, on 

amb només cinc dies es van obtenir 1.370 quilos de me-

dicaments, menjar i productes d’higiene, que era el que 

més es necessitava. Tot aquest material, amb la col•labo-

ració d’empreses del municipi, es va traslladar a la central 

de Protecció Civil de Catalunya, ubicada a Sant Fost de 

Campsentelles, des d’on es va fer arribar al consolat del 

govern ucraïnès.

D’altra banda, el Cercle Campdevanolenc va organitzar 

un concert solidari amb Ucraïna a la sala Diagonal, on van 

participar diversos grups de música i teatre de forma al-

truista. Tot el que es va recollir, més de 1.200 euros, es 

va destinar íntegrament a la Creu Roja i la seva tasca a 

Ucraïna.

Campdevànol sempre hi és quan fa falta. 

Gràcies a tots i a totes.

Campdevànol 
es bolca amb Ucraïna
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Alfred Barra, Oriol Sala 
i Montse Gil guanyen el 
Certamen Literari 2022
Alfred Barra va guanyar el primer premi en narrativa del 

Certamen Literari de Campdevànol, que aquest any va 

arribar a la 21a edició. Barra ho va fer amb l’obra titulada 

“Mannà caigut del cel”. El primer premi en poesia va ser 

per a Oriol Sola i “La calma, el millor baluard”, i Montse Gil 

es va imposar en la categoria de relat curt amb “Olor d’es-

cudella de Nadal”. En total es van presentar prop de 200 

obres, i els premis es van entregar en el marc dels actes de 

Sant Jordi.

Aquest any també es va fer entrega del premi especial 

Concepció Casanova Danés, a qui es va fer un sentit ho-

menatge durant l’entrega de premis, amb una glossa a 

càrrec de Núria Camps i amb la presència del familiar Jor-

di Casanova. El dia anterior també s’havia presentat el lli-

bre Poemes en el temps (1930), que ha estat reeditat per 

l’Ajuntament de Campdevànol. La guanyadora en aquesta 

categoria va ser Beatriz Sánchez amb “Qüestions de con-
cepcions”.

També es van entregar els premis de les categories infantil 

i juvenil en narrativa i poesia.

Sant Jordi

‘Poemes en el Temps’, de Concepció Casanova

Amb l’objectiu de reivindicar la figura de la campdevano-

lenca Concepció Casanova i Danés (1906-1991) i la seva 

trajectòria com a poetessa, filòloga i escriptora, l’Ajunta-

ment de Campdevànol va reeditar el que es considera una 

fita en la nova poesia catalana d’avantguarda: un recull de 

poemes que l’autora va publicar l’any 1930, i que porta 

per títol Poemes en el temps. El llibre es va presentar per 

Sant Jordi i també va ser protagonista del certamen litera-

ri campdevanolenc. En tots dos actes hi van ser presents 

Jordi Casanova, familiar directe de l’escriptora, i Núria 

Camps, del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, que 

va glossar la figura de Casanova.

No ha estat una tasca fàcil. La tècnica de Cultura i Turisme 

del consistori, Laura Basagaña, explicava que “el problema 

és que necessitàvem el llibre original publicat el 1930 per 

a poder fer aquesta reedició i n’hi ha molt pocs». Finalment 

es va trobar un exemplar de la primera edició a Reus, “però 

no es podia treure de la biblioteca”, apunta Basagaña. La 

solució va arribar de la mà de Jordi Casanova, que va ofe-

rir un dels seus exemplars per poder fer la reedició. El lli-

bre també inclou una biografia de l’autora escrita per Jordi 

Casanova, i un pròleg de l’alcaldessa Dolors Costa.

L’edició ha estat d’un centenar d’exemplars, però l’Ajun-

tament no descarta treballar en pròximes edicions si la 

publicació queda curta. L’objectiu no és cap altre que po-

sar en valor l’obra i la tasca d’una dona, a partir de la seva 

aportació a la cultura catalana.

20_Sant Jordi

20_
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21_ Altres actes
culturals

21_Altres actes culturals

Campdevànol 
recupera la Processó 
dels Sants Misteris de 
Setmana Santa

Ariadna Bonich, 
nova Pubilla de la 
Sardana de 
Campdevànol 2022

Campdevànol es va retrobar amb les tradicions de Set-

mana Santa que, per culpa de la pandèmia, havien quedat 

aturades durant dos anys. La primera que es va recuperar 

va ser la Processó Vivent dels Sants Misteris, que Diven-

dres Sant va tornar a sortir al carrer i va emocionar de nou 

tothom que la va seguir. La Processó va tenir més de 500 

espectadors, que van poder gaudir de la desfilada dels ar-

mats i dels passos vivents protagonitzats per persones del 

municipi i comarca.

L’altra tradició que es va recuperar va ser la cantada de 

Caramelles del Diumenge de Pasqua, que aquest any arri-

bava a la 49a edició. Els cantaires van fer un extens reco-

rregut pels diferents barris de Campdevànol, fins que va 

acabar al migdia al centre del poble. Les Caramelles estan 

organitzades per la Catequesi de la Parròquia de Camp-

devànol.

Com és tradició, Campdevànol va celebrar la Festa de la 

Pubilla de la Sardana el passat 1 de maig. Ariadna Bonich 

Serra és la nova Pubilla de la Sardana, que agafa el relleu 

de Laura Cocera, Pubilla sortint i que ho ha estat al llarg del 

2021 i bona part del 2022. La festa va comptar també amb 

l’actuació dels nens i nenes del curset de sardanes i també 

es va poder gaudir d’una audició de sardanes. Aquesta ac-

tivitat està organitzada per la Secció Sardanista del GEC.

22_Altres actes culturals

22_
Rebuda de la Flama 
del Canigó i revetlla 
de Sant Joan 
a Campdevànol

Nova edició del 
Festival Clavetaires 
amb quatre caps de 
setmana de concerts

Sant Joan es va celebrar a Campdevànol com és tradició: 

amb la rebuda de la Flama del Canigó. Prèviament, van ser 

els integrants de l’entitat Motoflama els que van anar-la 

a buscar a Coll d’Ares per portar-la a Campdevànol, on a 

la tarda es va rebre a la plaça Clavé. Al vespre es va fer un 

sopar de revetlla popular a la plaça coberta del barri de 

l’Estació, organitzat pel Cercle Campdevanolenc i l’Ajun-

tament, amb concert inclòs. La festa va acabar l’endemà 

divendres, dia de Sant Joan, a la tarda amb l’Audició Show 

de sardanes a la plaça Clavé.

La segona edició del Festival Clavetaires està en plena ce-

lebració durant tot el mes de juliol. Artistes com Iris Deco, 

Albert Lax, Joana Serrat, Donallop o Clara Peya ja han 

passat per l’escenari campdevanolenc, ubicat en diferents 

places del municipi. Es tracta d’una edició on tots els con-

certs són gratuïts, amb el clar objectiu que tothom pugui 

accedir a la cultura. Els pròxims concerts seran els de Bi-

gott i Joan Miquel Oliver, i tancarà el festival Germà Aire.
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Com i perquè vau decidir reactivar l’entitat?

Tot va començar un dia en una conversa entre amics. Re-

cordàvem els dies que el Kol•lectiu organitzava diferents 

activitats o festes, com alguns dels concerts de la festa 

major de Campdevànol o el 24 de desembre. En aquell 

moment ens vam començar a engrescar i vam decidir bus-

car nous integrants per a l'entitat i intentar oferir oci noc-

turn per al jovent del poble i la comarca. Vam creure que 

era important reactivar-nos, perquè si no, difícilment els 

i les joves de Campdevànol podrien sortir de festa al seu 

poble. De moment fa relativament poc que hem començat 

a actuar, però el balanç que fem de les dues festes que hem 

fet és molt positiu, sembla que se'ns trobava a faltar per 

Campdevànol.

Com va sorgir l’entitat Kol•lectiu Kampdevànol?

Inicialment, el Kol•lectiu va néixer com una entitat alter-

nativa i polititzada formada per joves de Campdevànol. 

Els components del Kol•lectiu feien aportacions econòmi-

ques per finançar les diferents activitats, i amb les vendes 

a barra i de samarretes, com la mítica samarreta de festa 

major, l'associació va poder començar a créixer.

Un dels fets més interessants del Kol•lectiu és que contri-

buïa a fer xarxa intrageneracional, ja que dins de l’organit-

zació hi havia joves de diferents generacions. Actualment, 

el Kol•lectiu encara manté els mateixos valors, i l'objectiu 

que tenim és el de donar vida i veu als joves del municipi. 

A més, els components actuals de l'associació tenim bona 

relació amb altres entitats i grups de joves de la comarca, 

així que això ens permet contemplar l'opció de col•labo-

rar-hi en un futur per tal d’augmentar l'oferta pel jovent 

“No podem oblidar que el jovent 
és una part cabdal de la societat 
campdevanolenca”

Kol•lectiu 
Kampdevànol

de dins i fora de Campdevànol. 

Quantes persones integren avui l’entitat?

En aquests moments el Kol•lectiu està format per una 

quinzena de persones del poble, tot i que cal tenir en 

compte que hi ha altres persones que col•laboren i ens 

ajuden amb el que poden.

Què pot fer algú que en vulgui formar part?

Tothom que vulgui formar part del Kol•lectiu només ens 

ho ha de fer saber. Som una entitat molt accessible, i si hi 

ha algú que vol formar-ne part ens pot escriure per les 

xarxes socials (Instagram: @kolectiukampdevanol), o co-

mentar-nos-ho a qualsevol dels integrants. Al final és in-

teressant que sigui una entitat que creixi i on es vinculin 

noves generacions, ja que els components del grup es van 

renovant amb el pas dels anys.

Pel que expliqueu no és una entitat només per a joves, oi?

No volem que es vegi com una entitat només per a joves. 

És veritat que els integrants de l'entitat tots ho som, però 

les activitats que organitzem les pensem perquè hi pugui 

assistir gent de qualsevol edat. Un exemple és la festa de 

carnestoltes, on van venir persones de totes les edats, o la 

calçotada anual que organitzem, que també té molt bona 

rebuda.

Quins objectius i reptes teniu com a entitat?

L'objectiu principal que tenim ara mateix és sanejar 

24_

els comptes per poder seguir organitzant activitats. El 

Kol•lectiu, seguint la seva tradició, és una entitat autoges-

tionada que es finança a través dels ingressos que generen 

les diferents activitats, així doncs, creiem que és fonamen-

tal la participació i col•laboració de la població i dels dife-

rents agents del municipi per la mateixa supervivència.

L'altre propòsit que tenim és programar de cara a l'any vi-

nent diferents activitats i intentar que aquestes es puguin 

continuar fer any rere any. A curt termini també ens inte-

ressa fer xarxa comarcal i municipal per poder organitzar 

actes i festes amb un pressupost més gran, i així contribuir 

també a fer poble però també comarca.

Quins projectes o activitats esteu preparant ara mateix?

En aquests moments els nostres esforços se centren en la 

festa major, ja que són els dies més importants per a Cam-

pdevànol. De totes maneres, tot i que no hi podem posar 

data, no descartem fer un parell de festes durant l’estiu.

La realitat és que els pobles del Ripollès tenen una població 
força envellida. A Campdevànol el jovent també hi té cabu-
da? De quina manera?

És clar que sí! No podem oblidar que el jovent és una part 

cabdal de la societat campdevanolenca, perquè són el fu-

tur del poble i de les seves tradicions o cultura. Creiem que 

és cabdal dedicar una part rellevant dels esforços de les 

entitats i administracions municipals a atraure i vincular el 

jovent amb el seu municipi, per evitar un despoblament i 

pèrdua de diversitat rural, progressiva i en augment amb 

el pas dels anys. Els agents del territori hem de tenir una 

actitud proactiva per diversificar l'oferta d'activitats i la 

col•laboració entre nosaltres mateixos per fer-nos un po-

ble més atractiu i dinàmic. Creiem que cal pensar en un 

Prepirineu i món rural dinàmic, emprenedor i divers per 

esdevenir un territori atractiu i viu; aquesta és la millor 

manera per atreure jovent als nostres pobles i donar-los 

cabuda.

24_Entitat cultural _Kol·lectiu Kampdevànol
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25_ Medalla 
de l’Esport

La muntanya com a companya de vida
Teresa Tenas de Campdevànol rep la Medalla de l’Esport de les comarques gironines

26_Esports _Teresa Tenas

26_
La campdevanolenca Teresa Tenas (1944) va rebre el 

passat 10 de juny la Medalla de l’Esport de les comarques 

gironines, que s’atorguen cada any a persones amb una 

trajectòria destacada en diverses modalitats esporti-

ves. La muntanya l’ha 

acompanyada tota la 

vida i ha fet cims que 

poques dones de la 

seva edat els han fet. 

Però Tenas també ha 

estat professora de 

gimnàstica esportiva 

i ha practicat l’esquí 

alpí. És sòcia del Grup 

Excursionista Cam-

pdevànol (GEC) des 

del 1967. El dia 10 

de juny va recollir el 

premi a Girona acom-

panyada de la seva 

família, de l’alcaldes-

sa, Dolors Costa, i de 

la regidora d’Esports, 

Blanca Sánchez. 

Teresa Tenas va començar la relació amb l’esport quan 

era molt jove. Aleshores la seva passió era la gimnàstica: 

“De ben petita l’esport em va agradar i vaig poder fer un 

curs de monitoratge de gimnàstica i així vaig poder co-

mençar a donar classes”, explica. I així va ser, en va fer a 

l’Escola Joan Maragall de Ripoll, a l’Escola de Campdevà-

nol i a la Torre Mossèn Tor, on també s’hi feien classes. 

L’afició per la muntanya va arribar un pèl més tard, “so-

bretot quan em vaig casar amb el meu marit”. I és que, de 

fet, el seu marit, Joan Graugés, va ser un dels fundadors 

del GEC. Des d’aleshores la muntanya va passar a formar 

part de la seva vida i no va deixar mai d’anar-hi, ni quan 

va tenir fills: “Recordo que hi havia gent que em deia que 

quan tingués fills no hi podria anar, però no va ser així. 

Sempre me’ls emportava i els 

donava el pit a tot arreu”, ex-

plica.

Pel que fa als cims de la seva 

vida, Tenas n’escull un parell. 

D’aquí “a casa nostra” anome-

na el Pic de l’Infern, “perquè 

és força difícil”, o també el 

Carlit, “que és molt bonic de 

fer-lo”, i de la resta del món 

també ho té clar: el Kala Pa-

tthar (5.545 m), al Nepal, 

“perquè és a tocar de l’Eve-

rest”. Explica que no va ser 

fàcil, perquè “a cada pas et 

falta l’aire” i, a més, “no vaig 

poder dormir ni de nit ni de 

dia malgrat estar cansada”. 

Altres cims que ha fet són la 

Pica d’Estats, el Vignemale, 

l’Aneto, el Taillon, el Mont Perdut o el Toubkal (Marroc). 

També ha fet molt senderisme amb grups d’Osona i el 

Ripollès “que m’ha permès conèixer molta gent i molts 

llocs”, i en els darrers anys també ha fet el Camí de Sant 

Jaume per etapes.

Tenas ho té molt clar: “La muntanya i fer cims em dona 

tranquil•litat i valentia per tirar endavant, i és una cosa 

que t’atrapa molt i que si deixes de fer-la es troba molt 

a faltar”. Ella sempre ho diu: “A la muntanya, em marxen 

totes les cabòries”. Una bona teràpia.
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Primera edició del torneig de 
pàdel Kandel

La Hivernal arriba al desè 
aniversari amb molt bona salut

El CB Campdevànol commemora els 50 anys 
de l’entitat

Jesús Arnald Sanjaume és el nou conserge de la zona 

esportiva municipal de Campdevànol, que comprèn 

el camp de futbol, el pavelló poliesportiu i les pistes de 

tenis i pàdel. Entre altres funcions, el nou conserge es-

portiu s’ocupa dels treballs de manteniment, jardineria i 

neteja d’aquests espais. També es fa càrrec de l’obertura 

i tancament de les instal•lacions i del control d’accés. El 

conserge també col•labora en la preparació de qualsevol 

esdeveniment esportiu.

La Hivernal de Campdevànol va celebrar el 10è aniversa-

ri en una prova que no va comptar amb la distància de la 

marató. El camprodoní Albert Llonch va guanyar la cursa 

en la categoria masculina de 27 km mentre que Jenifer 

Arasil es va imposar en la femenina. A la cursa de 14 km 

els guanyadors van ser David Rovira i Mercedes Arcos. 

La pluja va fer acte de presència però no va evitar que La 

Hivernal fos un èxit de participació, després de dos anys 

de no celebrar-se a causa de la pandèmia.

28_Notícies_Esports

28_

Bruna Cruz, de 12 anys, 
va participar al Campionat 
d’Espanya de Judo

La campdevanolenca Joanna 
Tubau campiona de Catalunya 
en halterofília

La campdevanolenca Bruna Cruz, de 12 anys, va partici-

par el passat mes d’abril al Campionat d’Espanya Infantil 

i Cadet de Judo a Pamplona (Navarra). Cruz es va clas-

sificar per aquest campionat després d’haver assolit una 

segona posició a la Supercopa de Catalunya i una tercera 

al Campionat de Catalunya. A Pamplona, tot i que no va 

aconseguir medalla, la campdevanolenca va fer un gran 

paper. La Bruna entrena al Club Judo Ripoll.

El Club Bàsquet Campdevànol ha commemorat el seu 

50è aniversari amb diversos actes. Els més destacats es 

van fer el passat mes de juny amb un seguit d’activitats 

que van omplir tot un cap de setmana. Entre altres, es va 

fer una classe magistral per a tècnics i jugadors, a càrrec 

de l’actual entrenador de l’equip de l’ACB Ucam Murcia, 

Sito Alonso. També es va comptar amb les experiències 

dels jugadors internacionals absoluts com Laia Flores, 

Joanna Tubau es va proclamar campiona de Catalunya 

en halterofília en la categoria sub-17 de la modalitat fins 

a 55 quilos, en la competició que es va disputar el passat 

mes de juny a Matadepera. D’altra banda, el 2 de juliol va 

participar en el Campionat d’Espanya sub-15 a la Corun-

ya (Galícia), on es va classificar en sisena posició. Tubau 

entrena al gimnàs Elite Fitness Ripollès de Ripoll i també 

en un club de Sabadell, on treballa per millorar la tècnica.

base de l’Uni Girona i exjugadora NCAA, i Xavi Rabase-

da, campió del món i exjugador del FC Barcelona. El 19 

de juny també es va fer el dinar de gala i celebració dels 

50 anys a la sala Diagonal, on hi va assistir l’alcaldessa, 

Dolors Costa. Durant aquests dies també es va fer un ho-

menatge pòstum a Josep Noguera, que va ser president 

de l’entitat campdevanolenca.
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... 
Campdevànol és un municipi lliure d’agressions sexistes. Així ho diuen els cartells que 

s’han instal•lat a diferents punts i que donen la benvinguda al nostre municipi. Un 

petit gran pas per la lluita contra aquest tipus d’actituds.

... 
S’ha prohibit aparcar al davant dels supermercats Dia i Spar. D’aquesta manera 

s’aposta per la seguretat i el bon funcionament del trànsit a Campdevànol i per res-

pectar les zones de càrrega i descàrrega.

... 
L’Ajuntament de Campdevànol ha estrenat una nova web amb continguts nous i ac-

tualitzats. L’adreça és la mateixa: www.campdevanol.cat, i l’objectiu ha sigut crear un 

web més àgil i intuïtiu per als usuaris.

... 
Els gorgs del Torrent de la Cabana també tenen nova pàgina web, www.torrentde-

lacabana.cat. Aquest portal ha d’ajudar a millorar la gestió d’aquest entorn i alhora 

facilitar informació per a tots els visitants que volen conèixer-ho.

... 
El cartell que anuncia noves sancions als propietaris de gossos que no recullin els ex-

crements dels animals ha causat sensació. L’impacte que produeix va ser el motiu que 

sortís al programa Està passant de TV3, citats per l’humorista Peyu. 

Sabies que ... 29_
29_Sabies que...

30_
L’Ajuntament de Campdevànol felicita a tots els campdevanolencs i campdevanolenques que al llarg de l’any fan 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.

Feliços 90!

30_Feliços 90!

      Carme Viñas Juana Márquez Maria Teresa Miró Núria Danés

      Pedro Cambras Neus Rodríguez Montserrat Armengol Josepa Carpena

Enhorabona 
i feliços 90!
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Grups
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Junts per 
Campdevànol
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Treballant per Campdevànol

Benvolguts veïns i veïnes de Campdevànol,

Encarem ja la recta final d’un mandat que no ha estat 

gens fàcil, i ho diem des de la perspectiva de totes les cir-

cumstàncies a les quals al llarg d’aquests tres anys i es-

caig hem hagut d’afrontar. I no ho diem com excusa o jus-

tificació, ho diem des de l’experiència, i com no, des de la 

impotència de veure que una pandèmia ens ha trasbalsat 

fins al punt d’afectar-nos a tots els nivells, tant polítics, 

com socials, com emocionals i també econòmics.

Des que el juny del 2019, aquest equip de govern va co-

mençar a treballar pels veïns i veïnes, sempre hem pensat 

que la política de partits no hi cap a l’administració local, 

és a dir, el partit hauria de ser un paraigüa obert que es-

devingués una ajuda als ajuntaments, que l’única missió i 

objectiu que tenen, sempre parlant en termes locals, és 

servir a tots i totes i centrar-nos en les necessitats més 

primordials de les persones, més enllà de l’interès parti-

dista. 

Sempre ha de primar el bé comú de tots els qui tenim 

el privilegi de viure a Campdevànol, el nostre poble. I 

aquestes polítiques socials sovint passant desapercebu-

des per la majoria de la població, ja que no queden visibi-

litzades en grans obres o infraestructures, però que ens 

fan ser una mica més humans, sobretot avui, que trobem 

a faltar empatia i molta objectivitat.

Sempre hem tingut unes preferències a l’hora de treba-

llar i gestionar: focalitzar-nos en les persones per sobre 

de qualsevol ens polititzat. Mai ens heu vist defensar l’in-

defensable seguint la disciplina d’un partit, ja que cada 

vegada veiem més clar que les seves prioritats son inver-

sament proporcionals a la defensa de tots i cada un dels 

veïns, ans al contrari, aquests anys també ens han servit 

per veure com s’esbudellaven entre ells. Les guerres 

obertes i les pèrdues de temps que tot plegat ha suposat, 

així com la decepció i desengany que hem patit molts en 

veure que el principal objectiu dels mateixos és defensar 

el partit, aconseguir el poder i poder gaudir d’una cadi-

ra els propers anys, sense gestionar ni el present ni molt 

menys el futur que ens espera, que malauradament es 

presenta molt i molt complica. I alhora desautoritzant la 

voluntat popular i la societat civil que anaven per un altre 

costat, és a dir, prioritzant sempre l’interès de partit per 

sobre el del país. D’aquesta manera han anat arrossegant 

als municipalistes, que som servidors directes del poble i 

que no tenim aspiracions més enllà de la d’obtenir la cadi-

ra de l’alcaldia. I aquí vull deixar molt clar que a nosaltres 

no ens utilitzaran mai, ni uns ni altres, perquè la nostra 

guerra no és aquesta, la nostra batalla és treballar per 

tots i cada un dels veïns i veïnes.

No ens definim ni de dretes ni d’esquerres, som activistes 

municipals treballant per una causa comuna: Campdevà-

nol. I així ho continuarem fent aquests mesos que ens fal-

ten per cloure aquest mandat de quatre anys.

I és amb aquest panorama desolador que hem hagut de 

treballar, picar portes, gestionar a contracorrent, això 

si, sense perdre mai les ganes, sense rendir-nos, i aixe-

cant-nos quan les dificultats per trobar solucions ens 

encaminaven cap al defalliment, a la decepció, o a la im-

potència de veure que les traves administratives s’han 

convertit en una eina molt i molt farragosa que et frena 

el desenvolupament de moltes de les accions que s’han 

de portar a terme.

Però evidentment, el que podeu estar segurs tots els 

campdevanolencs i campdevanolenques, és que resisti-

rem el que faci falta, i sabeu per què? Perquè ens estimem 

Campdevànol i treballem pel bé comú des del primer dia.

També som conscients que a vegades hem hagut de dir 

que no i això no agrada a ningú, però sempre des de 

l’objectivitat i la seguretat que volem fer les coses bé. 

Hem estat també conscients dels nostres errors, i tant! 

Dels que n’hem tret un aprenentatge que ens ha ajudat 

a créixer i hem rectificat quan ha calgut, amb humilitat i 

sense prejudicis. 

Hem fet comissions amb la resta de grups municipals per 

parlar de temes importants sempre que ens ho han de-

manat o els hem convocat, i ens hem mostrat col•labo-

ratius amb totes les aportacions que aquests grups ens 

han fet. Sempre, sempre hem tingut la porta oberta a dia-

logar, a consensuar i a treballar en equip i així ho volem 

continuar fent, perquè pensem que el consens, tan difícil 

d’aconseguir en l’àmbit de partits supramunicipals, ha de 

ser un repte per qualsevol equip de govern local i resta 

de grups municipals per avançar en la bona direcció.

L’equip de govern de Campdevànol us desitja a totes i 

tots que passeu un bon estiu i gaudiu per recuperar for-

ces i esperar que arribi la nostra Gala, que com sabeu és 

el tercer cap de setmana de setembre! Resguardeu-vos 

bé de la calor!!!
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Benvolgudes i benvolguts

A poc menys d’un any de finalitzar aquest mandat per 

part dels membres que formen aquest consistori, co-

mença a ser hora de fer un balanç d’aquesta legislatura 

i determinar i comparar els diferents punts de vista de 

l’equip de govern i nosaltres com a oposició. Així ara, es 

pot fer una retrospectiva de com s’ha estat portant la 

gestió del municipi aquests tres anys.

L’equip de govern ha fet publicitat de la seva gestió: “hem 

fet la renovació de la plaça de la mainada; tenim el cen-

tre del Pirfer; hem estat capaços de convertir una sala 

envejable, com és el Diagonal, en una sala per a poder-hi 

fer de tot ja per fi, en paraules de la nostra il•lustríssima 

alcaldessa; o que per fi hem aconseguit fomentar un es-

pai transfronterer o que som un municipi que prioritzem 

l’aigua i els canals com a iniciativa turística patrimonial; o 

l’aprofitament d’un paratge eco ambiental, com pot ser el 

Torrent de la Cabana o la font del Carol, lloc d’oci per a les 

persones de Campdevànol; o llocs per gaudir de l’aigua 

com pot ser el passeig de la Sèquia Molinar”.

No deixant de banda les campanyes informatives, que 

últimament són molt, però que molt explícites— “MENÚ 

INFANTIL” per fer referència a les defecacions dels ani-

mals de companyia.

Són en definitiva, una mostra de les actuacions d’aquest 

equip de govern.

Hem de dir que la pandèmia (2020-2021) ens ha alterat 

a tots i totes i que l’equip de govern ha hagut de bregar 

amb el munt de resolucions sanitàries per la COVID, can-

vis en les taxes municipals, etc.

Moltes de les actuacions ja venien previstes i pressu-

postades de l’anterior consistori, i en aquesta legislatura 

s’han fet les seves fases d’execució.

Grup municipal 
ERC-AM Campdevànol

Però hem de ser crítics amb certes maneres de fer de 

l’equip de govern. L’eterna discussió que hem portat, ple 

rere ple, referent a les comissions creades per l’alcaldes-

sa i que mai han funcionat, és una forma de no donar ex-

plicacions a l’oposició. Altres vegades ens informen tard, 

o no ens informen, fent difícil la seva fiscalització. 

Clar que poden dir que per això es debat en el Ple muni-

cipal, i és cert, però després les actes són difícils de recu-

perar, no estan penjades en el portal de transparència de 

la web, com tots els ajuntaments en tenen i que portem 

anys i panys reclamant.

I referent als projectes està clar també que hi ha moltes 

maneres d’executar-los, no obstant això com s’han portat 

a terme, nosaltres ho haguéssim fet d’una altra forma, i 

com a mostra un botó: el poliesportiu Mercè Guix...

Per fiscalitzar tot això no ho tenim massa complicat, tan 

sols hem de passejar pel poble, i així podem veure unes 

obres a la plaça de la Mainada que té un àrid que és del 

gust dels gatets per fer-hi les seves necessitats, d’un cen-

tre Pirfer que, a falta de difusió i publicitat, no té visites ni 

per casualitat, una sala Diagonal que ha de ser el centre 

d’oci nocturn per als nostres joves, i oci diürn per a les 

persones més grans, amb la capacitat de poder acollir els 

millors espectacles de la comarca tant per grans com per 

joves, però amb un sostre d’uralita, acabar finalment tota 

la neteja i l’arranjament de tot el canal, no només focalit-

zar les obres en una sola zona, un Torrent de la Cabana 

que pot ser una font ben gestionada d’aportació cívi-

ca-econòmica al municipi ensenyant a respectar l’entorn 

natural que tenim i que tots ens estimem, un paradís nos-

tre per poder donar un tomb conservacionista a la natura 

i ensenyar a estimar l’entorn natural, fer que el passeig 

de la Sèquia Molinar sigui un espai de tranqul•litat, on 

tothom pugui gaudir d’unes vistes espectaculars tant del 
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riu (una zona truitera que és envejable), com d’un encant 

enjardinat amb la diversitat de gespa i flora, un espai 

tranquil per a poder-se relaxar admirant el paisatge, fer 

unes campanyes informatives encarades al civisme, res-

pectuoses i no barroeres i amenaçadores.

Tothom és lliure de tenir les seves prioritats, de fet ja ho 

diu el refrany que” per a gustos, els colors”, però encara 

que podem tenir objectius comuns les nostres prioritats 

són diferents, i no iguals.

Des d’ERC-AM a Campdevànol us volem desitjar 

un bon estiu.
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Campdevànol també és el seu entorn

Campdevànol és els seus carrers, les seves cases, la seva 

gent però també és el seu entorn, els prats, les muntan-

yes, els camins, els boscos…per tant cuidar Campdevà-

nol, també és cuidar tot el que l’envolta i blindar-ho si cal. 

Portem tot un any gairebé, amb l’entorn del Torrent de 

la Cabana desbordat. Ho ha estat a l’hivern i primavera 

perquè el clima ha estat suau i ho està sent ara encara 

més perquè l’estiu ja és època de massificació. 

Tot i que ja s’han pres mesures d’intervenció en aquest 

sentit, s’ha vist que això no és suficient, que l’espai està 

sobrepassat i les persones que hi treballen, més encara. 

El paratge en pateix les conseqüències i les persones del 

poble també perquè, en aquestes èpoques, no se’ns acu-

deix ni treure-hi el nas.

Des de fa temps que s’està promocionant el turisme 

a Campdevànol des de la vessant més cultural i de la 

memòria història, amb la ruta de l’aigua. Més endavant, 

es farà un alberg que també permetrà noves vies de tu-

risme que portarà més gent i per tant, s’haurà de saber 

gestionar tot això però lo prioritari haurà de ser protegir 

l’entorn del Torrrent, fer-ho ja i plantejar-nos restringir 

al màxim el seu accés. Malgrat sigui una mesura dràsti-

ca, que no portarà tants ingressos econòmics, s’ha de 

fer. Formular cita prèvia i reduir aforament i ser del tot 

escrupulós amb la prohibició de l’accés per altres vies. Si 

no es fa, tornarem a estar com anys enrere i sabent que 

anem per aquest camí, seria inconcebible.

Un altre front que tenim a nivell d’entorn, és el parc de 

bicicletes que volen fer al puig de la Devesa que també 

trinxarà una part de territori perquè s’hi vol posar un re-

muntador. Des de l'equip de govern s’ha agafat una pos-

tura de distanciament, com si el projecte no anés amb ells 

i, tot i que la major part de l’espai, correspon a Ripoll, els 

danys col•laterals ens els menjarem nosaltres. I com? A 

l’espai no s’hi podrà pujar en cotxe. Hi haurà autobusos 

que portaran a les persones al lloc de l’activitat per tant, 

s’haurà d’habilitar aparcaments tant a Ripoll com a Cam-

pdevànol, segons consta al projecte. Si ja tenim saturació 

d’aparcament sense aquest activitat i no hi ha terrenys 

municipals per habilitar aparcaments, com s’assumirà el 

volum de cotxes que vinguin? 

Un altre tema preocupant és el que afecta a l’hospital co-

marcal. Amb una activitat d’aquest tipus és evident que 

hi haurà caigudes i accidents. En un hospital amb urgèn-

cies força saturades per altres motius, com s’ho farà per 

assumir una altra via d’ingressos? Cal tensionar encara 

més les treballadores de l’hospital amb més feina? El que 

cal de debò és una sanitat de qualitat, revertir les retalla-

des que fa anys que s’han fet en aquest àmbit, cuidar a les 

persones que hi treballen i que s’hi deixen la pell i invertir 

per un serveis públics dignes. 

egurament, el discurs que es fa servir sempre per justi-

ficar és que el turisme és una font d’ingressos municipal 

però això té un doble recer perquè pot ser que s’hagi de 

pagar un preu alt per tal de sostenir-ho. Campdevànol és 

un poble que, tot i no tenir l’atracció que poden tenir al-

tres pobles de la comarca, és avantatjós en altres sentits 

importants per la vida. És un poble planer, solei, tranquil, 

amb tren, l’hospital i la majoria de serveis, coberts. És per 

això que des de l’ajuntament s’haurien de fer polítiques 

que ajudessin a començar nous projectes, a apostar per-

què hi hagin gent que ho contempli com un projecte vital 

més enllà de passar-hi el cap de setmana i que permeti 

que el poble no només depengui de la indústria i l’hospi-

tal. Diversificar l’economia i fer que Campdevànol pugui 

ser un poble pioner en el desenvolupament de projectes 

autogestionats, que donin vida al poble i a les persones 

que hi vivim.

Així que hi ha feina per fer… i això passa, sobretot per 

protegir el que tenim i oferir un poble i un entorn sa, 

sostenible i cuidat perquè Campdevànol, no només és 

les seves cases, els seus barris i la seva gent. Campdevà-

nol és molt més.
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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

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

Telèfons 
d’Interès37_




