Informatiu municipal
Ajuntament de Figaró-Montmany

Edició trimestral -Octubre de 2005 - número 20

Foto: El 9 Nou

el full en dos minuts
- Primers passos per desenvolupar
una política d’accés a l’habitatge
pels i les joves del municipi
- S’aconsegueix mantenir l’estat
ecològic de la Riera de Vallcàrquera
en l’estiu més sec dels darrers 20
anys
- La Consellera Cid es compromet
a ampliar l’escola i negociar la
modificació de l’accés de la C-17
en l’acte d’inauguració de la nova
escola
- Es posa en marxa el Pla de
Recepció i Acollida Municipal per
a persones nouvingudes

- Es signa un conveni
supramunicipal per al disseny i
implementació d’un Pla de
Prevenció de Drogodependències
i Foment d’Hàbits Saludables
- Curs de noves tecnologies per a
gent gran: s’aconsegueixen 2
ordinadors que s’ubicaran a la
biblioteca
- El Casal de Gent Gran i l’Espai
Dona, dos nous usos a les Antigues
Escoles que entraran en
funcionament aquest mes
novembre

- Els resultats del pressupost
participatiu detallats
- Els boscos: segon gran tema a
debatre en el marc de l’Agenda
21
- Es senyalitza la Ruta Urbana de
patrimoni
- Avenços importants en la
recuperació del camí fluvial
- Els dos capgrossos i la recuperació
de l’envelat, grans novetats de la
Festa Major d’enguany

Benvolguts figaronencs i figaronenques,
Ens adrecem de nou a vosaltres per presentar-vos les accions empreses pel consistori i les darreres novetats
del nostre municipi. M’agradaria destacar, de tota la informció que us fem arribar en aquest Full Informatiu,
els avenços que s’estan duent a terme des d’aquest Ajuntament en l’àmbit de les polítiques socials, aquelles
que es refereixen als serveis a les persones des d’una lògica de combatre la desigualtat, ja sigui per qüestions
de gènere, d’edat, d’ètnia o de classe social.
En aquest sentit, des de l’Ajuntament s’estan prenent iniciatives poc comunes en d’altres municipis amb
poblacions similars a la nostra. Us presentem en aquest Full Informatiu algunes accions que s’estan posant
en marxa o que ja han començat a funcionar. La primera i, sens dubte la més important, és l’inici de les
gestions per disposar al municipi d’una borsa d’habitatge pròpia, mancomunada amb sis municipis més
de la comarca. Per primer cop aquest Ajuntament inicia una política clara i decidida per a facilitar l’accés
a l’habitatge d’aquells grups socials més desafavorits, especialment els i les joves del municipi.
El Pla d’Acollida per a persones nouvingudes i Pla de Drogodependència són dues altres iniciatives de
caràcter social amb les quals s’ha començat a treballar. I, finalment, dos nous espais de caràcter social
començaran a funcionar a partir d’aquest més de novembre. És el cas de l’Espai Dona, ubicat a la biblioteca
municipal i que començarà a funcionar com un espai de foment d’activitats destinades a eliminar les
desigualtats de gènere; i el Casal de la Gent Gran, també a la primera planta de l’antiga escola, que
començarà a funcionar com un lloc de trobada i relació per a la gent gran i com un espai de dinamització
d’activitats per aquest col·lectiu.
Gemma Sánchez
Alcaldessa

Horaris d’atenció al públic
Us recordem que l’horari d’atenció al públic de l’Ajuntament és de dilluns a divendres de 10 del matí a 1 del
migdia, i el dijous de 5 de la tarda a 8 del vespre. Així mateix, els horaris d’atenció dels regidors són:
Gemma Sánchez (Alcaldessa, Serveis Personals, Promoció Econòmica): dimarts de 10 a 12 h
Jordi Coll (Serveis Urbans): dijous de 17 a 19 h
Marc Parés (Medi Ambient i Participació): dijous de 17 a 19 h
A part, podeu dirigir-nos els vostres escrits amb les crítiques i suggeriments que considereu oportuns, ja sigui per
finestreta, mitjançant la pàgina web o a través de les següents adreces electròniques:

Ajuntament: figaro@diba.es
Gemma Sánchez: sanchezggm@diba.es

Jordi Coll: colllj@diba.es
Marc Parés: paresfm@diba.es
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Accions empreses
S’inaugura oficialment la nova escola

Comença a funcionar el Casal per a la Gent Gran
Aquest mes de novembre començarà a funcionar el Casal
per a la Gent Gran a l’equipament de les “Antigues Escoles”.
El Casal compartirà espai amb la sala d’activitats per les
entitats, que des de fa mesos està sent utilitzada pel Club
Botifarra Figaró, si bé els horaris per a un i altre ús seran
diferents. La sala s’equiparà com a un espai de trobada i
s’hi instal·larà, entre d’altres, un televisor.
El Casal per a la Gent Gran no està pensat únicament com
un espai físic sinó també com un espai d’activitat. Així, en
el marc del Casal per a la Gent Gran es dinamitzaran
diverses activitats des de l’Ajuntament, com ara tallers,
xerrades o sortides culturals periòdiques (visites a museus,
teatres, excursions...).

El passat 23 d’octubre la Consellera d’Educació, Marta
Cid, i l’alcaldessa de Figaró-Montmany, Gemma Sánchez,
varen inaugurar oficialment la nova escola de FigaróMontmany.

Curs de noves tecnologies per a gent gran
S’ha aconseguit una subvenció de la Diputació de Barcelona
per a realitzar un curs de noves tecnologies per a gent
gran sota el títol “I tu perquè no?” . L’objectiu del curs és
introduir a la gent gran al món de les noves tecnologies,
capacitant als participants per a fer anar un ordinador i
navegar per internet.

En l’acte, la Consellera es va comprometre a ampliar l’escola
i fer-la d’una línia per curs, així com també es va
comprometre a negociar amb el Departament de Carreteres
el projecte de modificació de l’accés de la C-17 presentat
per l’Ajuntament. Si aquest projecte s’acabés realitzant,
s’eliminaria el risc que suposa l’accés actual i es guanyaria
un gran espai públic. Finalment, la Consellera va reafirmar
el seu compromís de finançament d’una part important
de la nova escola bressol que, conjuntament amb els altres
recursos obtinguts per l’Ajuntament, faran possible la seva
construcció a partir de finals d’aquest any o principis del
2006.

El curs serà exercit per dues persones del municipi que
prèviament hauran rebut la formació necessària a càrrec
de la Diputació de Barcelona.
Aquesta mateixa subvenció inclou el subministrament de
dos ordinadors amb accés a internet que s’ubicaran al
Punt de Lectura de les “Antigues Escoles”. Aquests
ordinadors es quedaran en propietat de l’Ajuntament un
cop finalitzat el curs i estaran a la disposició de tota la
ciutadania en l’horari habitual de la biblioteca.

Pla de Recepció i Acollida Municipal ( PRAM )
Una de les apostes de l’ Àrea de Servei Personals és la
d’engegar polítiques que generin serveis i desenvolupin
programes adreçats a gestionar la immigració, la diversitat
i la ciutadania.

L’Espai Dona, nou espai per impulsar la igualtat
de gènere
A finals del mes de novembre es posarà en funcionament
l’Espai Dona, que compartirà espai físic amb el Punt de
Lectura de les “Antigues Escoles”.

Apareixen nous reptes per tractar la convivència i la cohesió
social, i per fer-los front ens trobem que cal oferir un
servei a la població immigrada però també al conjunt dels
ciutadans i ciutadanes.

Aquest espai pretén ser un punt de trobada per afavorir
la participació activa de les dones i impulsar l’intercanvi
d’ opinions i experiències, amb la finalitat que puguin fer
accions més implicades en l’àmbit de la igualtat d’
oportunitats. En aquest sentit es duran a terme diferents
activitats com: tertúlies (d’aquells temes que siguin d’interès
per aquest col·lectiu o per a la resta de la població),
cinefòrums que ens poden servir com a eina per aproparnos a altres experiències de la realitat i motivar el debat
i el diàleg, xerrades, tallers, formació i també altres activitats
més lúdiques o d’ esbarjo.

El coneixement de la nostra realitat social més immediata:
l’emergència de noves necessitats socials, l’atenció a una
població irregular, la nova ocupació de l’espai públic i les
noves manifestacions culturals, els nous conflictes,
juntament amb una voluntat política, ens han portat a
elaborar el Pla de Recepció i Acollida Municipal (PRAM).
El PRAM per un cantó ens ha de servir a l’ Ajuntament
com a eina de treball transversal i ens ha de permetre,
també, una organització en xarxa dels serveis que oferim
a la ciutadania.
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D’altra banda també ha de ser un estri que generi cohesió
social.

La Riereta es salva de l’estiu més sec dels últims
20 anys

Els principals objectius d’ aquest Pla són:

En els darrers anys, des de l’Ajuntament de Figaró-Montmany
s’han emprès nombroses i progressives accions, consensuades
amb els agents implicats, per tal de millorar la gestió de
l’aigua al municipi i garantir l’abastament a tota la població
sense malmetre l’estat ecològic de la Riera de Vallcàrquera.

- Adequar els serveis i recursos ja existents a aquestes
noves necessitats socials.
-Fomentar accions de sensibilització dirigides als
nouvinguts i nouvingudes, però també a la població
autòctona.

Tot i que encara queden coses per fer, com per exemple
acabar de regularitzar la situació dels i les regants del municipi,
aquestes accions han donat el seu fruit i la sequera d’aquest
estiu, la més important dels darrers 20 anys, ha tingut un
impacte mínim sobre l’estat ecològic de la Riereta, sense que
s’hagin hagut de realitzar talls de subministrament ni recórrer
a les cubes, com ha passat en molts altres municipis catalans.

-Potenciar l’ autonomia de la població nouvinguda i
així
-Facilitar la informació sobre els seus drets però també
sobre els seus deures.
-Possibilitar el coneixement del català i de la societat
autòctona.

Aquest estiu, aplicant els nous criteris de gestió, s’ha mantingut
un cabal ecològic permanent fins més enllà de la segona
passera (Can Bosc), i el tram baix únicament s’ha assecat
durant 15 dies. Com que el tram que es va assecar és molt
curt i només van ser 15 dies sense aigua, els efectes sobre
l’ecosistema han estat mínims, i no hi ha hagut mortaldat de
verns, cosa que sí que havia passat altres anys.

-Elaborar una Guia d’ Acollida que permeti al nou
ciutadà/na integrar-se al municipi amb més naturalitat.

Pla Supramunicipal de Prevenció de
Drogodependències i Foment d’ Hàbits Saludables

El subministrament d’aigua potable a Vallcàrquera va començar
a funcionar a principis d’agost, fet que ens fa pensar que si
aquest subministrament hagués funcionat des de
començaments d’estiu, el cabal ecològic s’hauria pogut
mantenir durant tot l’estiu i a tota la riera. Així les coses,
estem en condicions d’afirmar que amb el sistema de gestió
actual podem fer front a estius tant secs com el d’aquest any
mantenint un cabal ecològic a la riera i, per tant, sense
malmetre-la.

Els ajuntaments de l’Ametlla del Vallès, les Franqueses, la
Garriga, Tagamanent i Figaró-Montmany, han signat un
conveni de cooperació per al disseny i el desenvolupament
d’ un Pla de prevenció de drogues i el foment dels hàbits
saludables.
El Pla es basa en un document tècnic redactat pels equips
tècnics dels ajuntaments signants a fi d’ abordar la
problemàtica generada pel consum de drogues i altres
comportaments de risc.

Hem de recordar que en altres anys, disposant de molta més
aigua, la riera s’havia assecat en un tram molt més llarg i
durant períodes molt més grans de temps. S’ha demostrat
doncs que, des de la lògica de la sostenibilitat i de la nova
cultura de l’aigua, és possible fer les coses d’una altra manera
i salvar així un espai de tant valor ecològic i social com és la
Riera de Vallcàrquera.

Es tracta de mancomunar esforços entre els diferents
municipis amb el suport de la Diputació de Barcelona, que
per aquest any 2005 farà una aportació al Pla de 16.000
euros.
L’ objectiu primordial és el de crear una Oficina Tècnica
amb un director/a a fi de dissenyar i executar un Pla d’
intervenció conjunt que sigui vinculant a les diferents
polítiques socials que s’ estiguin duent a terme en els
territoris. Definir les línies d’ actuació futures responent
a les noves realitats i promocionar la transversalitat entre
les polítiques de joventut, educació, governació, sanitat
i serveis socials.

Precipitació
gener-juliol
(l/m2)

A continuació us presentem algunes dades que mostren de
forma compartaiva l’evoulció de les precipitacions en els
darrers anys i l’evolució del cabal de la Riera de Vallcàrquera,
evidenciant empíricament les millores obtingudes mercès a
la nova política municipal de gestió de l’aigua.

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

215

257

334

476

340

397

163

Estat de la
Sequera que
Es manté
Sequera que
Es manté
Sequera que
Es manté
Riereta durant afecta el tram cabal ecològic afecta el tram cabal ecològic afecta el tram cabal ecològic
mig i baix
mig i baix
mig i baix
l’estiu

durant més de
dos mesos

durant més
d’un mes

durant més
d’un mes
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font dels Gitanos. Tot sembla indicar que la perforació
existia des de l’execució de les darreres obres al riu (any
2000). La perforació es componia de fins a sis forats de
gran magnitud, tots ells a la meitat superior de la tuberia.
Això feia que els abocaments al riu es produïssin només
en moments de gran cabal i quedessin diluïts.

Nou senyal a l’entrada de la Riereta

Tanmateix, aquest estiu s’ha detectat un episodi de
mortaldat de peixos al riu Congost produït perquè aquesta
tuberia s’havia embussat, fet que ens ha conduït a detectar
la perforació ja que, en estar embussada la tuberia, les
aigües residuals sobreeixien per les perforacions i queien
directament al riu. Un cop detectat el problema, aquest
es va reparar immediatament. Lamentem que en el seu
dia no es fes l’adequat seguiment de les obres, doncs
aquest i altres episodis de contaminació es podrien haver
evitat al llarg d’aquests cinc anys.

La Senyera torna a onejar a la Cuspinera

Després de reiterades reivindicacions ciutadanes, l’espai
natural de la Riereta ja disposa d’un rètol a la seva entrada
pel tram baix, informant del seu elevat valor ecològic i
demanant als usuaris de l’espai que siguin cívics i respectin
l’entorn.

Finalitzen les obres d’abastament d’aigua potable
al veïnat de Vallcàrquera
Han finalitzat les obres d’ampliació de la xarxa municipal
d’aigua potable al veïnat de Vallcàrquera. Aquestes obres,
que han significat una inversió de més de 90.000 euros i
que s’han finançat a partir de la renegociació del contracte
amb la Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA), permeten
assolir dos grans objectius:
1) Subministrar aigua potable a tot el veïnat de
Vallcàrquera i, per tant, amb plenes garanties sanitàries.
2) Evitar que el rec de Vallcàrquera desviï aigua de la
riera durant 24 hores al dia i els 365 dies a l’any, com
passava fins ara, aconseguint així un gran increment de
l’eficiència en la gestió de l’aigua i contribuint de forma
decisiva a evitar l’assecament de la riera en estius secs
com el d’aquest any.

Després de l’incident de l’any passat, des d’aquest 11 de
setembre la Senyera torna a onejar a la Cuspinera, ara
amb un pal nou, més alt i més resistent. La Senyera va ser
reposada per l’Associació de Veïns del Figaró amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Figaró-Montmany.
Aprofitem aquestes línies per felicitar l’AVF per la seva tasca
i per l’èxit de l’acte organitzat des de fa anys amb motiu
de la Diada Nacional de Catalunya, un acte que fa país i
que uneix el nostre poble.

La xarxa d’aigua potable es va posar en funcionament
a principis del mes d’agost, si bé les obres han estat
finalitzades recentment. Aquestes obres s’han allargat
més del previst per problemes derivats de la perforació
de la pedra i per una mala execució per part de
l’empresa subcontractada per CASSA. Atès que des
de l’Ajuntament considerem que les obres no s’han
acabat correctament i el camí ha quedat en mal estat,
s’ha requerit administrativament a l’empresa CASSA
per tal que deixi el camí de Vallcàrquera en el mateix
estat que el van trobar. Demanem disculpes als veïns
i veïnes de la vall per les molèsties ocasionades al
llarg d’aquests mesos i esperem poder resoldre aquesta
situació en les properes setmanes.

Activitats per la Castanyada
Un any més i seguint amb la voluntat de fomentar els
actes lúdics i festius l’Ajuntament ha participat en
l’organització de diferents actes per la Castanyada doncs,
sens dubte, els actes lúdics són espais de cohesió social a
través dels quals el poble s’activa.
Enguany, l’Ajuntament ha organitzat la segona exposició
de bolets, amb la col·laboració de la Cooperativa Aprèn
Serveis Ambientals i diversos veïns i veïnes del poble que
han aportat les seves troballes per a ser exposades. A tots
ells els volem agrair la seva col·laboració. D’altra banda,
l’Ajuntament també ha col·laborat en la segona edició del
Passatge del Terror, organitzat amb un gran esforç i
dedicació per l’AMPA, entitat a la qual volem felicitar per
l’èxit d’aquesta activitat.

Es repara una fuita històrica que abocava les aigües
residuals al Congost
La canalització que condueix les aigües residuals de tot el
municipi estava completament perforada a l’alçada de la
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Una Festa Major amb novetats
Un any més, la Festa Major de Figaró-Montmany ha incorporat importants novetats,
enriquint i recuperant les nostres tradicions. La principal novetat ha estat la recuperació
d’un espai que anys enrere havia estat un dels símbols de la nostra Festa Major:
l’envelat. Una iniciativa que, sens dubte, ha contribuït a recuperar les nostres tradicions
i a crear un ambient encara més festiu.
L’altra gran novetat han estat els dos nous capgrossos que des d’ara fan companyia
a la nostra geganta, la Guillemona Artiguella (primera habitant de Figaró i concubina
del rector de Sant Cristòfol). En Nicolau de Comes (rector de Sant Cristòfol) i en
Pere Xicola (batlle de Vallcàrquera), tots dos personatges històrics del nostre poble,
són els dos capgrossos que han ampliat el nostre patrimoni geganter.
La Festa Major, a grans trets, es va celebrar sense incidents i amb una gran participació i col·laboració de la ciutadania.
Des d’aquí volem agrair la col·laboració de tots i totes aquelles que l’han feta possible: les entitats del poble, la Comissió
de Festes i, molt especialment, el jovent que organitzats en una nova entitat figaronenca, La República, han col·laborat
enèrgicament a l’hora de fer propostes per al programa i decidir-ne el seu contingut final, així com en l’organització i
la col·laboració en les diferents activitats que s’han dut a terme.

Pregó de Festa Major
Tot seguit us transcrivim el pregó de Festa Major dut a terme pels tres personatges històrics que des d’aquesta Festa
Major conformen el nostre patrimoni geganter: la geganta Guillemona Artiguella i els dos capgrossos: Nicolau de Comes
(el Rectoret) i el batlle Pere Xicola.

ARTIGUELLA: Benvolgudes figaronenques i benvolguts figaronencs. Com deia l’alcaldessa, avui fa un any
just que visc entre vosaltres després de la meva arribada el primer dia de la Festa Major de 2004,
reconec que per sorpresa i sense avisar. Us he de dir que durant aquests dotze mesos m’ho he passat molt
bé assistint a diversos actes i festes que m’han permès anar-vos coneixent de mica en mica. Encara que
en algun cas he quedat baldada (vatua l’olla, amb la processó dels Sants Patrons!), m’he divertit molt.
Fins i tot m’he divertit escoltant (sense veu ni vot, és clar) els vostres representants des de la meva
posició a la Sala de Plens!!!
Gràcies, doncs, a totes i a tots per la vostra acollida. L’alcaldessa em diu que us presenti la Festa Major
d’enguany. Bé, doncs, us he de dir que...
(sortida per sorpresa del rectoret Nicolau de Comes)
RECTORET: Hola Artiguella, he, he, he. Veig que els anys no passen per tu i que segueixes tan ben
plantada com sempre, he, he, he.
ARTIGUELLA: Mira qui tenim per aquí, en Nicolau de Comes, el rector alegre! Em pensava que us havia
perdut de vista per sempre. Què hi feu per aquests verals?
RECTORET: No els he deixat pas mai, he, he, he. Diguem que només...he estat uns temps amagat. Els
enviats del bisbe em feien la vida impossible...
ARTIGUELLA: Home, no m’estranya. Teníeu altres dues amistançades, a part de mi mateixa, i una
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filla! No és gaire normal per un rector, no? Però, gairebé 700 anys amagat... no n’heu fet un gra massa?
RECTORET: Aquests bisbes són imprevisibles i he volgut assegurar-me’n. Maca! Formosa! Què et sembla
si em poses al dia de tot el que ha passat per aquí...en privat? he, he, he.
ARTIGUELLA: Pareu el carro, rectoret, que els temps han canviat al Figaró. Aquest any he après moltes
coses sobre les dones d’avui i em sembla que “en privat” només ens hi veurem si jo vull. Digueu-me, però:
penseu quedar-vos molts dies o tornareu a desaparèixer?
RECTORET: Em sembla que em quedaré per sempre més.
ARTIGUELLA: Santa paciència... I ara què passa?
(sortida per sorpresa del batlle Pere Xicola)
PERE XICOLA: Al final us he trobat! Ja era hora! Què tal, Artiguella? I vos, Nicolau, també per aquí?
ARTIGUELLA: No en volia veure altre, el batlle Pere Xicola! Que veniu a cobrar els impostos? O ara
només us dediqueu a viatjar pel temps?
PERE XICOLA: Ja ho he vist, això, una mica canviat. No hi ha ni les forques per penjar la gent i el camí
ral és això que ara en diuen autovia. Quin any és?
RECTORET: El 2005, carallot, com podeu viatjar en el temps sense saber on pareu? Sempre sereu el
mateix! Tant comptar diners i no sap comptar els anys!
PERE XICOLA: Almenys jo no vaig darrera de cap faldilla, rectoret! Digueu -me, encara us busquen,
els homes del bisbe, perquè els expliqueu allò de les vostres amistançades?
RECTORET: Que sigueu enviat del baró de Centelles no us dóna cap dret a faltar-me el respecte, batlle!
I encara m’heu d’explicar com es van perdre aquells delmes del blat que no van arribar mai a Sant
Cristòfol!
(l’Artiguella els talla)
ARTIGUELLA: Calleu tots dos! Amistançades, bisbes i delmes del blat! No us doneu compte que el Figaró
ha canviat? No veieu que aquesta gent té altres cabòries que la vostra enemistat del segle 21, 20, 19,
18, 17...., imagineu -vos, del segle XIV! Ni vosaltres encara talleu el bacallà ni jo sóc l’amistançada de
ningú. Jo sóc l’Artiguella, primera habitant i ara geganta del Figaró. Vosaltres només sou...sou els meus
capgrosssos! El Batlle i el Rectoret! Així que silenci, que m’he d’adreçar a aquesta gent.
RECTORET i PERE XICOLA: On hem anat a parar? Si ho sé no vinc! Sabeu si el viatge en el temps té
bitllet de tornada? Una dona convertida en geganta! Quin acudit! I parla en públic! I ens fa callar!...
ARTIGUELLA: Figaronenques i figaronencs. Ja sabeu qui són: el Batlle i el Rectoret, els capgrossos del
Figaró. Els meus capgrossos. A partir d’ara els tindrem entre nosaltres si res no ho impedeix. Què hi
voleu fer? De moment, i com que aixó ja s’allarga molt, deixeu -me només que us digui que la Festa
Major de l’any 2005 ja pot començar. Bona Festa Major i que us divertiu!
(els personatges es retiren)
ARTIGUELLA: I vosaltres dos veniu cap aquí que us explicaré quatre coses...
RECTORET: Ai mare de déu...
PERE XICOLA: Tant bé que anàvem...
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Pla de Desenvolupament
Local de l’Alt Congost
El Pla de Desenvolupament Local 2004-2007 és una iniciativa conjunta dels ajuntaments de Figaró-Montmany i
Tagamanent, que compta amb el suport del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya. La direcció
tècnica del Pla correspon a un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local. Entre les tasques principals del Pla hi ha la
captació de recursos externs per a la realització de projectes. Des del Pla també es col·labora activament amb l’Àrea de
Serveis a les Persones en la planificació i organització d’equipaments i activitats, ja que la creació d'un medi favorable a
la creació d'activitats econòmiques requereix l'existència d'equipaments adequats, una població formada, i un medi
social i cultural viu.

Memòria dels treballs realitzats i pla de treball per al 2006.
Com és preceptiu, el mes de setembre s’ha presentat a l’Ajuntament i s’ha lliurat al Departament de Treball i Indústria
la memòria del Pla de Desenvolupament Local corresponent a l’any 2005. A banda d’una explicació dels projectes (que
ja coneixeu a través d’aquest Butlletí), la memòria inclou la quantificació dels recursos externs directament captats des
del Pla per al finançament d’iniciatives municipals de Figaró-Montmany i Tagamanent: entre setembre de 2004 i setembre
de 2005, la quantitat ha estat de 186.988,40 €, dels quals 90.426,40 € corresponen a Figaró. Altres 119.490,69 € entre
els dos municipis estan pendents de resolució.
Pel que fa al Pla de Treball per al 2006, està prevista la finalització dels diversos projectes de posada en valor del patrimoni
i de promoció turística i, sobretot, començar a treballar amb força els àmbits de la dinamització comercial i de les
empreses del territori.
Subvencions concedides:
Durant el tercer trimestre de 2005
s’han rebut diverses subvencions o
suports tècnics:


Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat (Diputació de Barcelona).
Subvenció per a la museització
interior i exterior de Sant Pere de
Vallcàrquera per un valor de 3.000
€. Aquesta subvenció permetrà
finalitzar la primera fase dels treballs
de posada en valor de Sant Pere de
Vallcàrquera i el seu entorn.

permetran l’aprofitament educatiu
del patrimoni històric de Vallcàrquera.


Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat (Diputació de Barcelona).
Subvenció per al projecte educatiu
supramunicipal de Tagamanent i
Figaró-Montmany per un valor de
4.000 € per als projectes de
valorització educativa del patrimoni
local.

Durant el tercer trimestre de 2005,
s’han sol·licitat altres subvencions que
a hores d’ara es troben pendents de
resolució:


Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER), per valor de
329.358,82 €. Aquesta subvenció
seria un impuls definitiu per al
projecte del Centre de
Desenvolupament Econòmic-Centre
Cívic del Casino del Figaró.



Departament de Treball i Indústria
(Generalitat de Catalunya), per a tres
projectes de polítiques actives
d’ocupació: Pla d’Ocupació
“Vallcàrquera Oberta” per a la
finalització del projecte
“Vallcàrquera21” (22.163,33 €), Pla
d’Ocupació “Gestionem la
diversitat” per als serveis
complementaris del CEIP
“Montmany” (20.531,38 €), i Pla
d’Ocupació “Servim les persones”
per al suport a l’Àrea de Serveis
Personals (17.734,15 €).



Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat (Diputació de Barcelona).
Subvenció per a l’edició de materials
de promoció turística del territori
per un valor de 1.800 €. Aquesta
subvenció permetrà elaborar els
fulletons promocionals corresponents
a la Ruta dels Arbres de Vallcàrquera,
la Ruta Urbana del Figaró, l’església
i el retaule de Sant Pere de
Vallcàrquera, i l’Itinerari del Camí Ral
del Congost.



Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat (Diputació de Barcelona).
Suport tècnic per a l’elaboració dels
materials didàctics d’acompanyament a la visita escolar de Sant Pere
de Vallcàrquera. Amb aquest suport,
l’Àrea d’Educació de la Diputació
assumeix els costos d’elaboració,
disseny i impressió dels materials que

Subvencions sol·licitades




Departament de Cultura (Generalitat
de Catalunya). Subvenció per a la
dinamització del patrimoni
etnològic, per valor de 500 €.
Aquesta subvenció va destinada a la
recuperació i dinamització de la
Processó dels Sants Patrons.
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Departament de Treball i Indústria
(Generalitat de Catalunya), per valor
de 27.045,54 €. Aquesta subvenció
està destinada a cobrir el 80 % dels
costos laborals derivats de la
contractació de l’Agent d’Ocupació
i Desenvolupament Local per a l’any
2006.

Ajuntament de Figaró-Montmany

El projecte Vallcàrquera 21 encara la recta final

Ruta Literària dels Sots Feréstecs.

El projecte de posada en valor de Sant Pere de Vallcàrquera
i el seu entorn no ha parat durant l’estiu. Per una banda,
la tècnica restauradora (Sra. Ester Turà) ha continuat
treballant en la neteja i consolidació de les parts més
malmeses del retaule mentre, per una altra banda, s’ha
arribat a un acord amb el Centre de Restauració de Béns
Mobles de la Generalitat pel qual aquest Centre ha assumit
el compromís de donar tot el suport tècnic necessari per
a la finalització dels treballs. Comptem que durant el darrer
trimestre de 2005, amb la participació de la Generalitat i
de diverses àrees de la Diputació de Barcelona,
“Vallcàrquera21” encarrilarà la recta final.

La posada en valor dels escenaris de la novel·la de Raimon
Caselles ha començat finalment amb la connexió de
l’Ajuntament amb la “Xarxa del Patrimoni Literari Català”
(Institució de les Lletres Catalanes) i la participació activa
en el “I Seminari sobre patrimoni literari i territori” celebrat
a Vilanova i la Geltrú el proppassat mes de setembre. La
Ruta Literària serà el projecte principal de promoció del
territori durant els anys 2006 i 2007.

Es senyalitza la Ruta Urbana pel Figaró

Figaró a les Jornades Europees de Patrimoni
Les Jornades Europees del Patrimoni són una iniciativa del
Consell d'Europa i la Unió Europea que, sota el lema "Un
patrimoni Comú", consisteix en tres dies de portes obertes
i activitats entorn dels elements que configuren el patrimoni
cultural dels països de la Unió. Enguany, per primera vegada
i en el marc del Pla de Desenvolupament Local, FigaróMontmany s'ha adherit a la iniciativa amb la inauguració
de la Ruta dels Arbres de Vallcàrquera i una visita guiada
a l'església de Sant Pere i als treballs de restauració en curs.
La Jornada, a l’Alt Congost, s’inicià amb la presentació
conjunta dels projectes de valorització del patrimoni de
Figaró-Montmany, Tagamanent i Sant Martí de Centelles,
acte que tingué lloc a l’Ajuntament de Sant Martí de
Centelles, on l’Alcaldessa Gemma Sánchez va exposar els
projectes de valorització patrimonial que s’estan duent a
terme des de l’Ajuntament de Figaró-Montmany.

Aquesta Ruta, una de les incloses en la guia “Pas a Pas”
editada l’any 2004, s’està senyalitzant en aquests moments.
Durant el mes d’octubre podreu anar veient que el ric
patrimoni del nucli urbà rep l’atenció que es mereix i que
no sempre ha rebut.
La Ruta Urbana del Figaró es pot iniciar tant a l'Ajuntament
(d'origen modernista, obra de Manuel Raspall) com a la
Plaça Major i segueix els principals elements del patrimoni
arquitectònic local, entre els quals hi ha les cases i torres
d'estiueig modernistes i noucentistes, així com l'antic camí
ral d'origen romà.

Col·laboració supramunicipal en la promoció
econòmica i l’ocupació.
Els municipis de Figaró-Montmany, Tagamanent, la Garriga
i l’Ametlla han iniciat els contactes per tal de desenvolupar
conjuntament estratègies per la dinamització del teixit
empresarial i la millora de l’ocupació en un territori que,
a la pràctica, ja funciona amb dinàmiques econòmiques
i socials que depassen els límits municipals.

Amb aquesta acció, dos dels tres itineraris de la guia “Pas
a Pas” ja estaran senyalitzats sobre el terreny (l'altre és la
Ruta dels Cingles de Bertí), mentre que el tercer itinerari
(per Vallcàrquera I Sant Cristòfol) està previst que es
senyalitzi a principis del 2006.
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Us recordem l’horari d’atenció al públic del Servei d’Ocupació:
Dimecres, de 8 a 14 h, a Figaró-Montmany
Divendres, de 8 a 14h a Tagamanent
Els serveis que ofereix el Servei són la recepció de demandes i ofertes de treball, l’assessorament
en l’elaboració del currículum, la informació sobre cursos de formació per aturats i treballadors en actiu, i la connexió
amb altres serveis d’inserció laboral propers. No dubteu en venir-nos a veure, tant si sou aturats com treballadors en
actiu o empresaris.
Durant el mes d’octubre, el Servei d’Ocupació durà a terme la connexió amb la Xarxa Local d’Ocupació (XALOC) de la
Diputació de Barcelona. Aquesta connexió suposarà canvis tant en la gestió interna del Servei com en la seva relació
amb els usuaris. Us mantindrem puntualment informats.

Participació Ciutadana
Millorem el mètode del pressupost participatiu per l’any vinent
El pressupost participatiu és un procés cíclic, de tal manera que un cop incorporades les propostes resultants del procés
d’enguany al pressupost del 2006, el procés es tornarà a iniciar el mes de gener de l’any vinent per tal de decidir entre
totes i tots les propostes que s’incorporaran al pressupost del 2007.
La metodologia que s’ha utilitzat enguany va ser elaborada a partir de diversos tallers de participació
celebrats al llarg de l’any 2004. Tanmateix, un cop posada en pràctica aquesta metodologia, ben segur
que hi ha coses a millorar.
Per exemple: Són adequats els criteris de valor afegit, podríem modificar-los o incorporar-ne de nous?
Són adequats els criteris que filtren inicialment les propostes? Són adequats els límits econòmics que es
posen a les propostes? Està bé que s’hagi d’executar almenys una proposta de cada àrea? Hauríem de
permetre incorporar propostes amb una despesa plurianual? És adequada la metodologia emprada per
a fer propostes (el full de propostes, la web, el debat escolar) i el moment per a fer-ho? És adequat el sistema de votació?
Tenen sentit tots els consells de poble que s’han celebrat?
Si voleu fer arribar a la Comissió Permanent de Participació Ciutadana la vostra opinió sobre aquests o altres temes del
procés, podeu fer-ho abans del dia 30 de novembre i de les següents maneres:
- Dipositant els vostres suggeriments per escrit a la bústia de suggeriments que es troba a la porta de l’Ajuntament.
- Enviant un correu electrònic amb els vostres suggeriments a figaro@diba.es
- A través de la pàgina web de l’ajuntament (www.elfigaro.net <http://www.elfigaro.net/) omplint el formulari de
suggeriments que trobareu desplegant el menú de participació ciutadana de la web.

Els resultats del pressupost participatiu detallats
Un cop finalitzada la votació de les propostes del pressupost participatiu, la Comissió Permanent de Participació Ciutadana
es va reunir per tal de fer el recompte i aplicar els criteris de valor afegit que havien de permetre establir una priorització
de les propostes, incorporant al pressupost municipal del 2006 les propostes amb més puntuació fins assolir els 100.000
euros que enguany s’han posat a participació.
En les següents pàgines us mostrem el detall de cadascuna de les 63 propostes, amb els vots obtinguts, la puntuació
de cadascun dels quatre criteris de valor afegit i la puntuació final obtinguda. Al pressupost municipal del 2006 s’hi
incorporaran les 10 primeres propostes.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Un parc per a tothom que inclogui un espai infantil
Estudi de viabilitat del túnel Figaró-Tagamanent
Controlem el soroll
Reforma escales de l’Àngelus
Reparar el repetidor de televisió incorporant el sistema TDT
Neteja de la llera de la riera de Vallcàrquera
Arranjament i manteniment de les piscines municipals
Facilitar l’accés dels joves a l’habitatge
Recuperació de les fonts del municipi
Cuba per l’ADF
Cursos de català per adults
Campanya de civisme
Reduïm la velocitat
Museu i sala d’exposicions d’art al molí de Ca l’Antic
Ajuts a propietaris forestals per a la gestió sostenible
Aparcament a l’entrada del poble
Procés participatiu per a la redacció del Pla General
Campanya per a la rehabilitació de cases velles
Punt d’accés públic a internet
Eliminem les barreres arquitectòniques
Organitzar activitats per la gent jove en temps de vacances
Cursos per a la gent gran
Millora dels serveis i increment dels recursos financers
Senyalització del patrimoni natural, cultural i històric
Miralls de seguretat a les cruïlles amb poca visibilitat
Cursos d’inserció laboral
Comprar un equip de vídeo i àudio pel poble
Curs de balls de saló
Adornar tots els carrers a les festes populars
Mapa turístic del municipi
Campanya de promoció per l’ús dels horts del Colomer
Millora de la plaça Major
Guia turística del Figaró
Curs d’informàtica i noves tecnologies
Activitats d’oci pels nens i nenes un cop al més
Energia solar a les dependències municipals
Guia de fonts
Taller de teatre
Arranjament de l’espai de la font dels Gitanos
Promoció de les piscines municipals
Mediateca a la nova biblioteca
Les aus del Figaró: campanya d’educació ambiental
Pla d’acollida

Propostes
79
66
65
24
61
43
37
35
34
34
28
20
25
21
23
20
21
18
20
20
23
16
12
15
31
12
14
16
10
10
15
26
8
23
11
21
4
9
19
3
5
4
7

Nº Vots
75
63
62
23
58
41
35
33
32
32
27
19
24
20
22
19
20
17
19
19
22
15
11
14
29
11
13
15
9
9
14
25
8
22
10
20
4
9
18
3
5
4
7

15
15
15
15
0
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
0
15
15
15
15
15
15
0
15
0
15
0
15
15
0
15
15
15
15

5
5
3
5
3
3
5
0
5
5
0
3
3
5
3
5
3
0
3
3
0
0
3
5
3
0
3
0
5
5
0
3
5
0
0
5
5
0
5
5
3
3
0

0
5
5
0
0
0
0
5
0
0
5
5
0
0
0
0
0
5
0
0
0
5
5
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

95
88
85
43
61
59
55
53
52
52
47
42
42
40
40
39
38
37
37
37
37
35
34
34
32
31
31
30
29
29
29
28
28
27
25
25
24
24
23
23
23
22
22

Votació C.Estratègic Beneficiats Neces.bàsica PUNTS
24.000
8.000
4.000
24.000
15.000
3.000
8.000
3.000
5.000
6.000
5.000
2.500
2.500
24.000
12.000
20.000
5.000
3.000
4.000
8.000
3.000
5.000
18.000
8.000
2.000
5.000
6.000
2.000
5.000
5.000
4.000
6.000
7.000
2.500
4.000
5.000
4.000
2.500
6.000
2.000
2.000
4.000
2.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
24.000
32.000
36.000
60.000
75.000
78.000
86.000
89.000
94.000
100.000
105.000
107.500
110.000
134.000
146.000
166.000
171.000
174.000
178.000
186.000
189.000
194.000
212.000
220.000
222.000
227.000
233.000
235.000
240.000
245.000
249.000
255.000
262.000
264.500
268.500
273.500
277.500
280.000
286.000
288.000
290.000
294.000
296.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

s.p.
s.u.
m.a.
p.e.
s.u.
m.a.
s.p.
s.p.
m.a.
m.a.
s.p.
m.a.
s.u.
p.e.
m.a.
s.u.
m.a.
s.u.
s.p.
s.u.
s.p.
s.p.
p.e.
p.e.
s.u.
p.e.
s.p.
s.p.
s.p.
p.e.
m.a.
s.u.
p.e.
s.p.
s.p.
m.a.
m.a.
s.p.
s.u.
p.e.
s.p.
m.a.
s.p

Valor Acumulat Àrea

Ajuntament de Figaró-Montmany
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

7
6
16
18
14
13
16
0
9
11
14
13
9
8
7
6
6
3
2
2

Nº Vots

12

15
15
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
3
0
3
3
0
0
0
3
0
0
3
3
3
3
3
3
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
21
18
17
16
15
15
15
14
13
13
12
12
11
10
9
9
6
2
2

2.500 €
2.000 €
10.000 €
15.000 €
4.000 €
8.000 €
6.000 €
1.000 €
4.000 €
15.000 €
4.000 €
8.000 €
6.000 €
6.000 €
5.000 €
10.000 €
10.000 €
6.000 €
2.000 €
10.000 €

298.500 €
300.500 €
310.500 €
325.500 €
329.500 €
337.500 €
343.500 €
344.500 €
348.500 €
363.500 €
367.500 €
375.500 €
381.500 €
387.500 €
392.500 €
402.500 €
412.500 €
418.500 €
420.500 €
430.500 €

Nota: Les propostes estan ordenades segons la seva puntuació final. Les bases del pressupost participatiu estableixen que cal executar com a mínim una proposta de cada àrea, és per això que la Reforma de les escales
de l'Àngelus ha passat a ocupar la quarta posició, doncs és la proposta més puntuada de l'àrea de Promoció Econòmica. S'incorporaran al pressupost del 2006 les primeres 10 propostes, que sumen una despesa de
100.000 €

Àrea = m.a. (medi ambient i participació), s.p. (serveis personals), s.u. (serveis urbans), p.e. (promoció econòmica)

Acumulat = suma del cost d'executar el conjunt de propostes precedents i la proposta en qüestió

Valor = cost d'execució de la proposta

PUNTS = puntació total que ha obtingut la proposta, entre 0 i 100

Neces. Bàsica = Propostes que cobreixen alguna necessitat bàsica: salut, educació, habitatge i treball (si la proposta cobreix alguna d'aquestes necessitats suma 5 punts)

m.a.
m.a.
s.u.
s.p.
s.u.
s.u.
m.a.
s.p.
s.p.
s.u.
s.u.
m.a.
s.u.
s.u.
s.u.
s.u.
s.u.
s.u.
s.p.
s.p.

Valor Acumulat Àrea

Beneficiats = Persones beneficiades (si s'en beneficia només una part de la població 0 punts, si se'n beneficia tota la població, 3 punts, i si vamés enllà de la població del
Figaró, 5 punts)

C. Estratègic = Adequació de la proposta als tres criteris estratègics del Taller de Futur (si s'hi adequa la proposta suma 15 punts)

Votació = Trasllat del nº de vots a una escala entre 0 i 75 (la proposta més votada té 75 punts)

Nº vots = Vots obtinguts

7
6
15
17
13
12
15
0
9
10
13
12
9
8
7
6
6
3
2
2

Votació C.Estratègic Beneficiats Neces.bàsica PUNTS

PERSONES QUE HAN PARTICIPAT DEL PROCÉS: 275 (28% de la població)

PERSONES QUE HAN VOTAT: 201 (22% del cens amb dret a vot).

Curs i concurs de cuina al Figaró
Bicis de lloguer
Arranjament del paviment al barri de l’estació
Millores en el camp municipal d’esports
Posar tanques al C/ la Garriga
Arreglem les voreres
Carril bici
Festival de les sopes.
Ajuda al 3er món
Nous embornals a la Ctra. de Ribes
Peatonalitzar els carrers del centre
Arbres al C/ Jacint Verdaguer
Lloses a la pujada de l’església
Renovació mobiliari urbà
Manteniment i arranjament de les escales de Ca l’Arissó
Condicionem la plaça de la font de Ca l’Antic
Arranjament de la baixada de l’estació
Adequació del solar darrere la parada del Sagalés
Taller de bricolatge per principiants
Una pista de skate

Propostes
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Comissió Permanent de Participació Ciutadana
En els darrers tres mesos la Comissió Permanent de Participació Ciutadana s’ha reunit en tres ocasions.
En la sessió del dia 22 de juliol es va fer el recompte dels vots del procés del pressupost participatiu i es varen
aplicar els criteris de valor afegit, obtenint d’aquesta manera les deu propostes finals per a ser incorporades al
pressupost de l’any 2006.
En la sessió del dia 6 de setembre la Comissió Permanent va fer la valoració del procés de pressupostos participatius
i es va dur a terme un debat entorn al mètode d’aquest procés amb la intenció d’incorporar-hi millores de cara
a l’any vinent.
En la sessió del dia 18 d’octubre es va aprovar l’informe final de la Universitat Autònoma de Barcelona en relació
al procés dels pressupostos participatius d’enguany i es va començar a preparar un Ple Extraordinari per aprovar
els resultats del procés i un taller de debat entorn com millorar el mètode de cara a l’any vinent.

Els boscos: segon tema a debat en
l’Agenda 21
Després de molts mesos treballant entorn la
gestió municipal dels residus, la Comissió de
Seguiment de l’Agenda 21 s’ha posat a treballar ara en els
segon dels grans àmbits que es vol abordar des de l’Agenda
21 de Figaró-Montmany: els boscos.
En l’àmbit dels boscos es debatrà i es prendran decisions
entorn a temes de gran importància per al municipi com
són els incendis, l’accés al medi natural, la protecció de la
flora i la fauna, el patrimoni, l’agricultura, les masies, la
cacera o l’explotació forestal.
Partirem de la Memòria Ambiental del municipi en la qual
es descriu detalladament com són els nostres boscos i
quins són els principals problemes que els afecten. A partir
d’aquí, la Comissió de Seguiment organitzarà els temes
de debat i la difusió de la informació per tal que, finalment,
entre tots i totes acabem prenent decisions entorn aquest
àmbit, unes decisions que s’incorporaran al Pla d’Acció de
l’Agenda 21 per tal que siguin executades des de
l’Ajuntament.

Finalitza la redacció de la Memòria Ambiental del
municipi
Ha finalitzat la redacció de la Memòria Descriptiva de la
Situació Ambiental del municipi de Figaró-Montmany.
Aquesta memòria és un treball tècnic molt exhaustiu sobre
l’estat del medi ambient al nostre municipi. L’estudi, de
gran qualitat i profunditat, està configurat per gairebé 500
pàgines amb tota mena de dades i anàlisis sobre la situació
ambiental del municipi, tant pel què fa als aspectes més
estructurals (organització municipal, planificació, usos del
sòl i urbanisme, sistemes naturals, mobilitat, activitats
econòmiques i models de comportament social) com pel
què fa als anomenats vectors ambientals (aigua, residus,
energia i atmosfera).

Les decisions que es prenen en el marc de l’Agenda 21
són decisions de gran importància per al nostre municipi,
doncs fan referència a temes que ens afecten a totes i tots
i comprometen l’acció de l’Ajuntament ara i en el futur.
És per això que us animem a participar dels Consells de
Poble o les altres formes de participació que es duguin a
terme al llarg d’aquest procés. Qui decideix sempre és la
ciutadania, però per a poder decidir cal participar. També
us recordem que la Comissió de Seguiment és un espai
obert a tothom qui hi vulgui participar. La Comissió es
reuneix cada tres divendres a les 22h a la Sala de Plens de
l’Ajuntament, si esteu interessats o interessades en formarne part, encara que només suigui per alguns temes concrets,
podeu comunicar-ho a l’Ajuntament i ens posarem en
contacte amb vosaltres.

El document amplia, complementa i actualitza un altre
document anterior, la Diagnosi Ambiental de FigaróMontmany, i s’ajusta a la metodologia establerta per la
Diputació de Barcelona. L’estudi ha estat subvencionat per
l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació, òrgan que també
subvenciona la resta del procés de l’Agenda 21.
Podeu descarregar-vos el document a la pàgina web del
municipi i podeu consultar l’exemplar original a les
dependències municipals on, si ho desitgeu, us en podem
fer una còpia en format digital.
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Accions previstes
Figaró tindrà una borsa d’habitatge
Conjuntament amb els municipis de la Garriga, Cardedeu,
l’Ametlla del Vallès, Cànoves i Samalús, Sant Pere de
Vilamajor i Sant Antoni de Vilamajor; Figaró-Montmany
està treballant en la creació d’una borsa d’habitatge
conjunta per tal de facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer
als col·lectius més desafavorits d’aquests municipis,
especialment els i les joves.
Aquesta política, molt ambiciosa i clarament innovadora
al municipi, respon a una de les propostes sorgides del
procés dels pressupostos participatius i, tant per la seva
importància com pel fet de respondre a una clara voluntat
de la ciutadania, l’Ajuntament esmercerà tots els esforços
necessaris perquè pugui tirar endavant.
La borsa d’habitatge, basada en experiències d’altres
municipis, tindrà com a principal objectiu posar en contacte
propietaris i llogueters, identificant els habitatges buits i
fomentant que es posin a lloguer a preus assequibles,
fomentant també que es rehabilitin habitatges vells per a
ser posats a lloguer i, sobretot, oferint des de l’administració
garanties i assessorament tant per al propietari com per
al llogueter. Així, per al llogueter l’administració garantirà
que els habitatges estiguin en condicions i que el preu
sigui assequible, mentre que per al propietari oferirà un
contracte amb tots els requisits i garantirà el pagament
constant de les mensualitats. Els principals avantatges
d’una borsa municipal de lloguer d’habitatges són les
següents:

S’inicien els tràmits per obtenir el domini .cat
Des de l’Ajuntament de Figaró-Montmany s’han iniciat els
tràmits, a través de la Diputació de Barcelona, per tal de
substituir el domini .net de la pàgina web i el domini .es
dels correus electrònics municipals pel domini .cat, domini
de recent creació que siginificarà un espai d’internet propi
per a Catalunya.

-Incrementa el nombre d’habitatges disponibles per a
ser llogats, posant a lloguer habitatges que actuament
no ho estan, identificant-los i fent les gestions per tal
que els proopietaris s’adscriguin a la borsa.
-Abarateix el preu del lloguer. En municipis on la borsa
ja funciona, els habitatges de la borsa municipal es
lloguen a un preu entre un 30 i un 40% per sota del
preu de lloguer en lliure mercat.

Camí fluvial pel Congost
Des de l’Ajuntament de Figaró-Montmany fa temps que
s’està treballant per aconseguir la recuperació del camí
fluvial, paral·lel al riu Congost. La recuperació d’aquest
camí per a vianants i bicicletes permetria una connexió
del nostre municipi amb la Garriga i Tagamanent a través
d’un agradable passeig al costat del riu.

-Posa en contacte llogueters i propietaris
-Possibilita que els joves es quedin al poble i amplia
l’oferta de lloguer a molts altres municipis propers
-Ofereix garanties tant al llogueter com al propietari

El tram que connecta amb Tagamanent ja està en força
bon estat i els principals esforços s’haurien de dedicar a
la senyalització i al mobiliari urbà. Més complicat és el
tram de connexió amb la Garriga, doncs en aquest cas
caldria fer un tram d’obertura de nou camí i una passera
per creuar el riu.

-Ofereix assessorament jurídic per a llogueters i propietaris
-Tots els serveis seran gratuïts i s’exerciran des de la
màxima proximitat a la ciutadania. Els ciutadans i
ciutadanes interessats es podran adreçar a l’Ajuntament
de Figaró-Montmany per gaudir del servei.

Per dur a terme aquestes inversions s’està treballant
coordinadament amb el Consorci per a la Defensa del
Besòs que ha realitzat el Pla Director de tota la conca del
Besòs i està redactant, conjuntament amb el Consorci de
Turisme i el Consell Comarcal, el Projecte Executiu per al
riu Congost, identificant les actuacions necessàries,
projectant-les i pressupostar-les. La construcció de la passera
ha estat valorada com una actuació de màxima prioritat
i està previst que es pugui executar a finals del 2006. Des
de l’Ajuntament de Figaró-Montmany estem fent totes les

Ruta per Vallcàrquera i Sant Cristòfol.
Aquesta Ruta, inclosa en la guia “Pas a Pas”, serà objecte
de senyalització a principis de l’any 2006, mercès a un
acord amb el Parc Natural del Montseny. Els tècnics del
Parc i de l’Ajuntament de Figaró-Montmany han ultimat
els aspectes tècnics del recorregut i de la senyalització a
principis d’octubre.
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per a ser executada l’any 2006 i que l’import de la mateixa
permet la urbanització del C/ Narcís Vilarrasa, s’ha optat
per destinar aquests recursos a aquesta inversió.

gestions possibles des de fa més de dos anys, primer perquè
es redactés l’esmentat projecte, i ara per aconseguir que
les actuacions que afecten al nostre terme municipal es
duguin a terme el més aviat possible.

Així doncs, per a l’any 2006 està previst poder executar
aquesta inversió, el projecte de la qual ja està realitzat.
L’obra consistirà en la pavimentació del carrer amb un
paviment de prioritat invertida, és a dir que es permetrà
el pas de vehicles però serà un carrer de prioritat peatonal.

D’altra banda, arran d’un acord entre els ajuntaments de
Figaró-Montmany, Tagamanent i la Garriga, s’està duent
a terme la senyalització del camí, senyalització que finalitzarà
abans d’acabar l’any.

Pavimentació del C/ Narcís Vilarrasa
L’arranjament del C/ Narcís Vilarrassa és una de les inversions
pendents al nostre municipi. Per a executar aquesta inversió
es disposava d’una subvenció de la Generalitat de Catalunya
de l’any 2001, que no es va executar en el seu dia. Atès
que l’obra no s’havia executat i atès que la subvenció
concedida era molt inferior el cost real d’execució, l’actual
equip de govern va decidir en el seu dia destinar aquests
recursos a completar les subvencions concedides per a
realitzar el què es considera una de les primeres prioritats
del municipi: l’escola bressol.
D’altra banda, l’equip de govern va sol·licitar una nova
subvenció a la Generalitat de Catalunya per a asfaltat de
carrers. Atès que aquesta subvenció ha estat concedida

Grups Polítics
En base a l’acord de Ple del 12 de juliol de 2004, els grups polítics que configuren el Ple Municipal disposen d’un espai
per expressar les seves opinions sempre que ho desitgin. A continuació us exposem els escrits d’aquells grups polítics
que s’han volgut acollir a aquest espai d’opinió. L’equip redactor del Full Informatiu no es fa responsable dels continguts
d’aquest apartat i simplement es limita a transcriure de forma exacta els textos que faciliten els grups polítics.

El govern s’ha de valorar per la seva acció política
El govern de l’Ajuntament de Figaró-Montmany ha estat escollit democràticament per a fer política, és a dir per a
desenvolupar accions en benefici de la col·lectivitat, gestionar els conflictes d’àmbit públic i transemtre valors a
través de la seva actuació.
Totes i tots sabem que els recursos de l’Ajuntament de Figaró-Montmany són molt limitats, però tot i això, no hi
ha una única manera de gestionar-los ni unes úniques polítiques possibles a desenvolupar. En aquests darrers anys
el govern de la CAF, amb el suport de CiU, ha demostrat que es podien fer les coses d’una altra manera, que es
podien aconseguir recursos que fins ara ni tansols s’havien demanat, com són els Plans d’Ocupació o les subvencions
de la Unió Europea. El govern, també ha demostrat que l’acció política local podia impregnar-se d’un accent social
i ambiental, desenvolupant noves polítiques que fins ara tampoc s’havien desenvolupat: polítiques destinades a
la gent gran, a les dones, als immigrants, als joves, polítiques de medi ambient, polítiques de participació ciutadana,
polítiques d’ocupació, polítiques d’habitatge... I tot això incrementant també els recursos en aquells serveis més
tradicionals i que no estaven suficientment ben coberts, com és el cas de la neteja viària o algunes millores urbanes
molt necessàries. És evident que s’han fet coses, se n’han fet moltes i moltes més que se’n faran.
Deixem que sigui la ciutadania qui valori al govern, i deixem que ho faci per la seva acció política. Les persones
que estan al darrere d’aquest govern estan treballant molt per desenvolupar totes aquestes polítiques, és de justícia
que se’ls valori exclusivament per la seva feina al govern, doncs és per això pel què van ser escollides.
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TELÈFONS I HORARIS D’INTERÈS
Ajuntament
Telèfon i fax
Correu electrònic i web
Horari Ajuntament
Seguretat ciutadana
Vigilants Municipals
Mossos d’Esquadra
Agents rurals
Urgències i emergències
Urgències
Ambulatori
Horari Ambulatori
Ambulatori la Garriga
Farmàcia
Emergències
Bombers
Bombers el Figaró
ADF el Figaró
Serveis personals
Escola
Punt de lectura
Bibliobús
Horari Bibliobús
Servei d’Assistència Social
Servei d’Ocupació
Serveis Funeraris
Serveis urbans
Arquitecte municipal
Estebanell i Pahisa Avaries
Estebanell i Pahisa Oficina
Fecsa Avaries
Gas Natural Urgències
Gas Natural Informació
Serveis ambientals i transports
Recollida de trastos
Deixalleria mòbil
Restes de jardineria
Recollida selectiva
CASSA 24 hores
Horari CASSA
Informació RENFE
Informació Sagalés
L’Estació - Oficina d’Informació
La Rectoria (Vallcàrquera)
Parc Natural del Montseny

938429111/ 938429136
figaro@diba.es / www.elfigaro.net
de dilluns a divendres de 10 a 13h i dijous de 17 a 20h
938429111 / 610524289
088
935740036
061
938429256
dilluns, dimecres i divendres de 8 a 12 del matí
dimarts i dijous de 3 a 6 de la tarda
938718081
938429054
112
085
938428014
938429051
938428085
dilluns i dimecres de 17:30 a 19 h
608790691
quinzenalment, dimecres de 16 a 19 h
dimarts de 10 a 13 h
dimecres de 8 a 13 h (cal demanar cita prèvia)
938618230
dijous de 10 a 13h i de 17 a 19h
938609109
938715126
900747474
900750750
900760760
938429111
l’últim dissabte de mes de 10 a 13h
938429111 / 938124094
938708579
901500510
dimarts de 10 a 11 h
934900202
938707860
938429361
938429257
938475102

