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el full en dos minuts
- Es redacta un nou projecte del
Casino que inclourà un
aparcament soterrat i una
plaça pública
- S’inicien les obres de l’Escola
Bressol Municipal
- La TDT arriba al Figaró
- Resultats del Pressupost
Participatiu 2006 en el qual
hi han participat 350
ciutadans/es

- Es recupera la Font dels
Gitanos
-Gran èxit de les piscines
municipals arranjades
- Es neteja la llera de la Riereta,
que es salva de l’etiu més sec
i calorós dels últims anys
- Es publica el catàleg d’arbres
i arbredes de FigaróMontmany
- S’incrementen els controls
sobre el soroll de les motos

- Primeres accions del Pla de
Prevenció de la Drogodependència
- S’atorguen 13.000 A en
subvencions a les entitats
- S’aconsegueix finançament per
redactar el Pla General
d’Ordenació Urbana
- Cursos gratuïts de formació
ocupacional en l’àmbit del
monitoratge i l’assistència
domiciliària.

Benvolguts figaronencs i figaronenques,
Fent un vol pel Figaró un se n’adona de l’evident transformació que el municipi està experimentant amb
l’actual equip de govern: les piscines arranjades, les pantalles acústiques instal·lades, una escola bressol
que comença a edificar-se, la TDT a punt d’arribar, unes Festes Populars que s’han fet gratuïtes i s’han
potenciat, una ADF que ha incrementat els seus mitjans, uns carrers més nets gràcies al nou servei de la
màquina de neteja, una escola amb cuina pròpia, conserge i educadora social finançats des de l’Ajuntament,
uns processos participatius exemplars a nivell internacional, una riereta que ha sobreviscut als pitjors anys
de sequera gràcies a la bona gestió duta a terme des de la regidoria de medi ambient, un patrimoni
protegit, recuperat i senyalitzat (Sant Pere de Vallcàrquera, les Escales de l’Àngelus, les fonts, el catàleg
d’arbres, les guies d’itineraris...) un centre cívic ple d’activitat i de nous serveis (biblioteca, punt d’internet,
aula d’adults, espai jove, espai gent gran, espai dona, espai de gestió per a les entitats, ben aviat la nova
ludoteca...), un nou servei d’ocupació, una borsa d’habitatge per a joves, etc.
El Figaró s’està transformant i ho està fent en la bona direcció: cobrint la manca d’equipaments i potenciant
les polítiques socials, ambientals i de promoció econòmiques; polítiques totes elles inexistents quan l’actual
euip de govern va prendre posessió. Tanmateix, és cert que resten pendents algunes grans actuacions
perquè la tranformació del municipi sigui més complerta: l’execució del nou projecte del Casino, el nou
Parc sota l’estació, l’espai esportiu al pati de Ca l’Antic, la franja de protecció contra incendis, la urbanització
del C/ Narcís Vilarrassa i l’asfaltat i arranjament d’alguns carrers. Estic plenament convençuda que en
els 9 mesos de govern que resten per finalitzar la legislatura totes aquestes accions seran desenvolupades.

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 demanant cita
prèvia són:
Gemma Sánchez (Alcaldessa, Serveis Personals, Promoció Econòmica): de dilluns a divendres de 9.30h a 17h
Jordi Coll (Serveis Urbans): dijous de 17 a 20 h
Marc Parés (Medi Ambient i Participació): dijous de 17 a 20 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

Ajuntament de Figaró-Montmany
criteris d'eficiència energètica, està preparat per a la
incorporació de plaques solars i preveu un dipòsit d'uns
270 metres cúbics per a la recollida d'aigües pluvials que
seran utilitzades per a les tasques de reg i neteja municipals.

Accions empreses
Nou projecte per al Casino
Després que la darrera adjudicació de les obres del Casino
quedés deserta, l'Ajuntament ha decidit reorientar el
projecte. Finalment, l'edifici actual serà enderrocat i se'n
farà un de nova construcció.

Recentment, l'actual consistori ha aconseguit una nova
subvenció de 286.000 A procedent del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquesta subvenció,
sumada a les subvencions aconseguides de la Diputació
de Barcelona i de la Unió Europea fan un total d'uns
900.000 A. Amb aquest finançament es podrà adjudicar
una primera fase de l'obra amb la qual s'executarà la sala
polivalent, el nou ambulatori i una part de l'aparcament.
L'adjudicació d'aquesta obra està prevista pel mes d'octubre
d'enguany. Restarà pendent per a la propera legislatura la
part de Centre Cívic i Hotel d'Entitats, que es concentraran
en un sol edifici a l'extrem nord del solar.

El nou projecte, que ja està redactat i aprovat pel Ple,
contempla:
- 33 places d'aparcament al soterrani
- una sala polivalent amb capacitat per unes 400
persones
- un nou ambulatori
- una àmplia plaça a nivell de carrer
- un nou centre cívic
- un hotel d'entitats

Primeres accions del Pla de Prevenció de la
Drogodependència
El Pla de Prevenció de la Drogodependència impulsat per
l’Ajuntament de Figaró-Montmany ha començat a
desenvolupar les seves primeres accions.
A través del conveni signat amb altres municipis de la
comarca, a Figaró-Montmany disposem d’un tècnic de
joventut (compartit amb el altres municipi) per tal de
desenvolupar les accions previstes al Pla i assessorar i donar
suport a aquelles famílies que ho necessitin.
El tècnic de joventut està tots els dijous per la tarda al
Centre Cívic de Figaró-Montmany, us hi podeu adreçar
per fer les consultes que desitgeu o sol·licitar assessorament
o suport.
El projecte incorpora els usos decidits participativament
a finals del 2004 (biblioteca, ludoteca, punt d'accés a
internet, aula d'adults, buc d'assaig, espai per a la gent
gran, espai jove, espai de jocs recreatius, bar, espai de
gestió d'entitats, sala de reunions per les entitats,
magatzem); usos que, d'altra banda, en gran part ja
funcionen al Centre Cívic "L’Antiga Escola" recentment
equipat i inaugurat per l'actual consistori.

D’altra banda, en el marc de les accions previstes en el
Pla, des de l’Ajuntament de Figaró-Montmany s’ha muntat
una paradeta d’informació i assessorament en aquells actes
lúdico-festius on la presència de joves és més elevada. Així,
es va muntar la paradeta d’informació i assessorament
tant al Figarock com a la Discoteca organitzada per Festa
Major. La paradeta va ser un gran èxit, doncs nombrosos
joves, pares i mares s’hi van acostar a fer consultes i agafar
informació. A la paradeta també s’hi ofereixen preservatius
gratuits per tal de fomentar i facilitar la prevenció en les
relacions sexuals.

A més, el projecte incorpora places d'aparcament al centre
del municipi, amb accés des de la Ctra. de Ribes, donant
resposta a una de les principals preocupacions de la
ciutadania.
També es crearà una àmplia plaça al centre del poble,
dotant al municipi d'un espai públic molt cèntric i molt
necessari, doncs actualment molts dels nens i nenes juguen
a les baranes de davant l'ambulatori. Un ambulatori que
es farà de nova construcció, millorant les seves prestacions
i oferint una bona accessibilitat des del carrer.
El projecte també contempla la possibilitat d'aixecar pisos
en una part del solar, obrint així la porta a la construcció
d'habitatge social al centre del poble; una de les demandes
més persistents dels joves del municipi.
Finalment, cal esmentar que el projecte, fet amb pedra
vermella, s'adapta al paisatge urbà del municipi i s'ha
realitzat amb criteris de sostenibilitat: s'ha dissenyat amb
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Full Municipal n.23
El Casal d’estiu ajuda a conciliar les vides laborals
i familiars

es protegeixen els habitatges més propers i continua
quedant desprotegida la part alta del municipi.

L’Ajuntament de Figaró-Montmany ha organitzat, un any
més, el casal d’estiu durant el mes de juliol per tal de
facilitar la conciliació entre les vides laboral i familiar.

L’Ajuntament de Figaró-Montmany va redactar l’ordenança
contra el soroll i les vibracions, en la qual s’hi incorporava
un mapa de capacitat acústica que establia els màxims
acceptables a diferents zones del municipi. En aquest mapa
es dotava d’una protecció especial zones com l’escola, les
residències o la nova escola bressol. Totes aquestes
consideracions foren tingudes en compte per la Direcció
General de Carreteres.

Amb 40 inscripcions, el Casal dirigit per la Glòria Vilà ha
estat un gran èxit. Volem agrair la col·laboració de la
Glòria, així com de tots els monitors i monitores i del
Casino de Gallicant, que ha cedit les seves instal·lacions
per algunes activitats.

Les pantalles que s’han utilitzat, opaques, responen a una
qüestió tècnica, doncs són les úniques que tenen sentit
en zones on hi ha habitatges a banda i banda de la
carretera, doncs les pantalles transparents no són capaces
de minimitzar la contaminació acústica en aquests casos.”

S’inicien les obres de l’Escola Bressol Municipal
Ja s’han iniciat les obres de la nova Escola Bressol a sota
l’estació. L’escola bressol, que portarà per nom “El Fanalet”
tindrà capacitat per 40 places. Les obres finalitzaran el mes
de març de 2007 i l’escola començarà a funcionar el mes
de setembre de 2007.

Subvencions a les entitats
L’Ajuntament de Figaró-Montmany, per primer cop ha
obert una convocatòria pública per a subvencionar activitats
i material inventariable de les entitats del municipi. La
convocatòria, a més de posar a disposició de les entitats
una quantitat de recursos molt superior a la que fins ara
es destinava per a aquesta finalitat, permet que qualsevol
entitat del municipi pugui sol·licitar un ajut econòmic a
l’Ajuntament en condicions d’igualtat i objectivitat.

La construcció de l’escola, que serà de titularitat municipal,
tindrà un cost de 400.000 A i significarà la inversió més
gran realitzada per l’Ajuntament de Figaró-Montmany en
els darrers 10 anys.
L’escola bressol també disposarà d’un espai per a la Petita
Infància on els pares i mares podran accedir amb els seus
fills i filles per intercanviar experiències sense necessitat
d’estar escolaritzats.

La partida pressupostària destinada a subvencionar les
entitats és de 13.000 A. Tanmateix, en la convocatòria
pública de la subvenció oferia a les entitats 9.000 d’aquets
13.000 A, doncs els 4.000 A restants s’han destinat a
equipar l’espai de gestió d’entitats del nou Centre Cívic,
un espai del qual se’n poden beneficiar totes les entitats
del municipi.
Per tal de facilitar que totes les entitats poguessin sol·licitar
una subvenció, des de la Regidoria de Participació es va
convocar a tots els representants de les entitats i se’ls va
explicar el funcionament de la convocatòria. A més, es va
posar a disposició de totes les entitats el suport tècnic de
la dinamitzadora del Centre Cívic per ajudar-los a omplir
la sol·licitud.

Les pantalles acústiques
Pràcticament han finalitzat les obres d’apantallament
acústic de la C17, només falta la instal·lació d’un asfalt
sonoreductor que es durà a terme en els propers mesos.
D’aquesta manera es dóna resposta a una llarga
reivindicació ciutadana per minimitzar la contaminació
acústica al municipi

A continuació es mostren les subvencions atorgades i
denegades a les entitats que ho han sol·licitat. Les entitats
del municipi que no apareixen en aquesta taula no han
sol·lictat cap subvenció:
Quant. sol·licitada Quant. atorgada
Subvencions per a activitats
Associació de Veïns de Figaró
Grup de Puntaires i Manualitats
AMPA
Subvencions per a material
Trabucaires de Figaró
Associació de Veïns de Figaró
Esbart Dansaire de Figaró
TOTAL

Aquesta intervenció ha estat executada gràcies a les
gestions, les pressions i les negociacions dutes a terme per
l’Ajuntament de Figaró-Montmany en els darrers 2 anys.
Des de l'actual Ajuntament s'ha seguit la redacció del
projecte, reivindicant que l'apantallament protegís a tots
els habitatges i no només als més propers, com inicialment
s'havia plantejat des de la Generalitat. També s'ha reivindicat,
i s'ha aconseguit, que el projecte contempli la incorporació
d'asfalt sonoreductor, doncs amb l'apantallament només

4

2.260 A
905 A
4.000 A

1.978 A
778 A
4.000 A

800 A
500 A
1.778 A
10.244 A

688 A
0A
1.556 A
9.000 A

Ajuntament de Figaró-Montmany
Ajudes al C.E. Figaró i millora de les instal·lacions
esportives

Es recupera la Font dels Gitanos
Entre els mesos de juny i juliol s’ha dut a terme la
recuperació de la Font dels Gitanos, executant així la
proposta número 9 del Pressupost Participatiu 2005.

Fins l’any 2004 l’únic recolzament que rebia el Club Esportiu
Figaró per a les seves activitats era un ingrés mensual de
180 A per fer front a les despeses d’electricitat generades
per l’ellumenat del camp de futbol. Aquest ajut era del tot
insuficient, doncs les despeses d’electricitat són molt
superiors.

Aquesta actuació va ser duta a terme de forma conjunta
entre la Plataforma Ciutadana Salvem la Riereta, que va
organitzar una jornada ciutadana per a la recuperació de
la font, el CEIP Montmany, que va plantar bona part de
la nova vegetació en el marc d’una activitat escolar, i
l’Ajuntament de Figaró-Montmany, que va adquirir la
vegetació i va instal·lar la tanca que envolta l’espai, un
banc i una paperera.

Des del mes de gener de 2006 les factures d’electricitat
del camp de futbol ja no les paga el C.E. Figaró sinó que
les paga directament l’Ajuntament.
Enguany, a més d’aquest suport per a l’electricitat,
l’Ajuntament s’ha fet càrrec de les factures de la neteja i
desbrossada del camp de futbol dels anys 2000, 2001 i
2002; factures que pugen un import de 3.000 A i que
l’anterior consistori no havia pagat.
D’altra banda, des de l’any 2005 l’Ajuntament es fa càrrec
directament de dues tasques de manteniment (la neteja
dels vestuaris i l’anivellamnt del camp) que suposaven un
problema en la gestió de l’equipament per part del C.E.
Figaró.
A més d’aquests ajuts econòmics i logístics, des de l’any
2004 l’Ajuntament ha realitzat les següents millores al
camp de futbol:
· arranjament dels 4 grans focus que il·luminen el
terreny de joc

Gran èxit de les piscines municipals arranjades

· adquisició d’una xarxa per ser instal·lada darrere la
tribuna per evitar que les pilotes caiguin a la C-17

L’arranjament de les piscines municipals dut a terme el
passat mes de juny executant la proposta número 8 del
Pressupost Participatiu 2005 ha tingut el seu impacte a
través del gran èxit d’afluència que han tingut les
instal·lacions enguany.

· neteja i desbrossada anual del terreny de joc i els seus
entorns
· eliminació de ferralla i altres endròmines

Les instal·lacions arranjades (pintades, amb gespa nova i
amb amaques) foren inaugurades el 8 de juliol amb una
jornada de portes obertes i un aperitiu gratuït. Aquesta
important inversió a les piscines municipals, conjuntment
amb les millores dutes a terme al bar de les piscines, fan
que aquestes instal·lacions, que s’havien anat deteriorant
al llarg del temps sense massa manteniment, tornin a ser
unes instal·lacions de gran qualitat.

· reparació de diverses avaries de lampisteria
· tala d’arbres per a la instal·lació de noves xarxes de
protecció
· aportació de sauló al terreny de joc
A més, abans de finalitzar l’any 2006 l’Ajuntament s’ha
compromès a dur a terme les següents accions sol·licitades
pel C.E. Figaró:
· pintar les instal·lacions
· arranjar el sostre dels vestuaris vells
· substituir la xarxa de protecció entre la tribuna i la
pista poliesportiva
Més enllà del suport econòmic i les intervencions de millora
de les instal·lacions, des de l’Ajuntamnt s’ha ofert
recolzament al C.E. Figaró per fomentar l’esport infantil,
recuperant els equips base. Per això des de l’Ajuntamnt
es va passar a finals del curs passat un qüestionari a les
famílies amb nens a l’escola per conèixer l’interès, els
esports preferits i la disponibilitat de les famílies per engegar
de nou els equips base al municipi.
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La publicació s’estructura en cinc grans apartats. En el
primer apartat es recullen els 30 arbres protegits del nostre
municipi i, per tant, els de més valor patrimonial. Aquests
arbres, a més d’estar protegits, han estat senyalitzats. En
el segon apartat, es contextualitzen els arbres de FigaróMontmany en el conjunt del territori català, remarcant
com dos dels nostres exemplars (l’Alzina de Can Valls i el
Lledoner de Can Oliveres) mereixen la catalogació d’arbres
monumentals de Catalunya. Seguidament, es desenvolupen
tres apartats referents a altres arbres arbredes singulars del
municipi: els que són rellevants però no mereixen el
qualificatiu d’arbres d’interès local, els que presenten
alguna curiositat i els que van ser monumentals però ja
han desaparegut.

S’incrementen els controls sobre el soroll de les
motos
Aquest estiu s’han començat a fer controls de cotaminació
acústica a les motos que circulen pel nostre municipi, tot
aplicant la recentment aprovada Ordenança per al control
del Soroll i les Vibracions.
Els controls s’han dut a terme gràcies al sonòmetre adquirit
per l’ajuntament de Figaró-Montmany en compliment de
la proposta número 3 del Pressupost Participatiu 2005.

Finalment, cal dir que la publicació inclou la proposta de
Ruta dels Arbres de Vallcàrquera, una de les iniciatives del
Pla de Desenvolupament Local. La ruta la podeu trobar
senyalitzada sobre el terreny, partint de la desembocadura
de la Riera de Vallcàrquera i finalitzant a les ruïnes del
Socau, i també compta amb un fulletó específic que podeu
aconseguir a les Oficines de Turisme de l'entorn de FigaróMontmany i a l'Ajuntament.
La presentació de la publicació va finalitzar amb el
reconeixement públic de totes les persones que van
participar en la seva elaboració, als quals se'ls va regalar
un exemplar. La publicació té un cost de 7 A i es pot
adquirir a les dependències municipals.

S’edita una publicació del Catàleg d’Arbres
El passat 1 de setembre l'Ajuntament de Figaró-Montmany
va presentar a la Font de Can Cabona la publicació "Arbres
i arbredes de Figaró-Montmany", enmig de l'acte "Música
a la Font" organitzat per la Plataforma Salvem la Riereta.
Arbres i arbredes de Figaró-Montmany és una publicació
d’àmbit local que pretén recollir i descriure el patrimoni
arbori de Figaró-Montmany. Un dels grans valors del nostre
poble és el seu patrimoni natural i, sens dubte, els arbres
i les arbredes són un dels principals elements que doten
el nostre humil municipi d’un gran valor ecològic. Val la
pena reconèixer els elements de valor d’una comunitat
doncs, a més de significar una important tasca divulgativa
per a la posteritat, és també un exercici d’identitat
col·lectiva. Això és el que es pretén amb aquesta publicació:
difondre didàcticament el nostre patrimoni i enfortir el
sentiment de pertinença i d’identitat col·lectiva dels
figaronencs i les figaronenques.

Es neteja la llera de la Riereta
El passat mes de juliol es va netejar la llera de la Riera de
Vallcàrquera a través d’una intervenció sol·licitada per
l’Ajuntament de Figaró-Montmany a l’Agència Catalana
de l’Aigua. Amb aquesta intervenció queda executada la
proposta número 7 del Pressupost Participatiu 2005.
La intervenció ca consistir en:
a) Tala dels verns que havien crescut a la desembocadura
de la Riereta i que suposaven un elevat risc
d’inundació.
b) Retirada dels arbres morts al mig de la riera (fins la
segona passera), que també suposaven un elevat risc
d’inundació.
c) Neteja de la llera eliminant espècies invasores i
respectant la vegetació autòctona
d) Neteja del camí de sirga que puja pel costat de la
riera des de la font de la Noguera Punxeguda fins
la font del Molí.
L’Ajuntament de Figaró-Montmany va redactar el projecte
per sol·licitar l’actuació a l’Agència Catalana de l’Aigua i
va supervisar la intervenció encarregant a un equip d’experts
la senyalització dels exemplars que calia respectar en la
neteja.
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La Riereta es salva de l’estiu més sec i calorós dels últims anys
L’estiu de 2006 ha estat el segon estiu consecutiu de forta sequera. Entre el mes de febrer i el mes de juliol a FigaróMontmany ha plogut un 76% menys que la mitjana dels últims anys (220,35 l/m2 menys), mentre que la temperatura
del mes de juliol ha estat 4,5 ºC per sobre la mitjana dels darrers anys (veure taula). Tanmateix, tot i aquestes condicions
d’extrema sequera, durant tot l’estiu s’ha aconseguit mantenir un cabal ecològic a la Riera de Vallcàrquera.
Aquest fet constata l’exit en la gestió de l’aigua aconseguit
per l’actual Ajuntament amb el programa d’intervencions que
s’han vingut desenvolupant en els darrers anys. La darrera
de les intervencions fou executada l’estiu de l’any passat fent
arribar l’aigua potable al veïnat de Vallcàrquera i eliminant
així una pèrdua constant d’un volum d’aigua a través de
l’ineficient rec que fins aleshores abastia aquest veïnat. Aquesta
intervenció es sumava a moltes altres accions anteriors (l’aturada
de venta d’aigua a l’empresa SATI, el canvi en el model de
gestió a partir de l’estudi hidrogeològic realitzat l’any 2004,
la reparació d’importants fuites, la instal·lació de polsadors a
les fonts amb aigua de la xarxa, l’ordenança d’estalvi d’aigua,
la negociació amb els regants de Vallcàrquera...).
Aquest ha estat l’any més sec i calorós de les darreres dècades i, com es mostra en la taula, s’ha mantingut el cabal de
la riera tot l’estiu. Això no succeïa en anys anteriors en què, tot i ser més plujosos i menys calorosos, es sacrificava la
protecció de la riera per la venda d’aigua a l’empresa SATI.

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Precipitació
febrer-juliol
(l/m2)

135,5

251

283

476

316,5

394,5

163

68,15

Temperatura
mitjana
juliol (Cº)

sd

21

21,8

21,8

23,5

22,2

23,5

26,8

Es manté
cabal
ecològic

Sequera que
afecta el tram
mig i baix
durant més
d’un mes

Es manté
cabal
ecològic

Sequera que
afecta el tram
mig i baix
durant més
d’un mes

Es manté
cabal
ecològic

Només
s’asseca el
tram final
durant 15 dies

Es manté
cabal
ecològic

Estat de la Sequera que
Riereta
afecta el tram
durant
mig i baix
l’estiu
durant més de

dos mesos

Consell de Poble sobre urbanisme i presentació de l’estudi de viabilitat del túnel Figaró-Tagamanent
En els darrers mesos el procés de l’Agenda 21 de Figaró-Montmany ha continuat treballant en l’àmbit de
l’Urbanisme i la Mobilitat. Al llarg de 5 sessions, la Comissió de Seguiment ha estat debatent entorn a
diferents temes d’aquest àmbit.
El proper 8 d’octubre tindrà lloc un Consell de Poble en el qual es sotmetran a debat ciutadà els temes més conflictius
i més rellevants en relació a l’urbanisme i la mobilitat. Són els següents:
- La construcció d’un nou carrer pel mig del casc antic entre l’antena de telefonia i el colomer
- La possible peatonalització del C/ Major
- El model de poble que haurà de concretar el nou Pla General
- L’impacte de la C-17
Mentrestant, la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21 ha començat a treballar en l’àmbit de l’Aigua. Tots aquells que
estigueu interessats o interessades en participar en les sessions de la Comissió de Seguiment podeu fer-ho saber a les
oficines de l’Ajuntament i ens posarem en contacte amb vosaltres; també podeu consultar les dates de les sessions a la
pàgina web de l’Ajuntament (agenda d’activitat) i assistir-hi lliurement, doncs són sessions obertes que es celebren els
divendres a les 22h a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
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Una altra gran Festa Major

Un any més la Festa Major de Figaró-Montmany ha estat un
gran èxit organitzatiu i, sobretot, participatiu, com ja va sent
habitual des que els actes de la Festa Major són gratuïts.

de diversos ciutadans i ciutadanes. Previament es va inaugurar
la Mostra d’Art i es va fer el concurs de dibuix per al cartell
de la Festa Major de l’any vinent, concurs que també fou
organitzat per l’Ajuntament.

El cap de setmana anterior al de la Festa dels Fanalets, es va
celebrar el Figarock, organitzat pels Joves del Figaró amb
la col·laboració de l’Ajuntament que, a més de cedir-los l’espai
els va proporcionar un equip tècnic d’alta qualitat valorat en
2.600 A, demostrant un cop més que des de l’actual equip
de govern s’aposta decididament per facilitar que els joves
puguin organitzar activitats lúdiques i culturals
autogestionades.

La Festa dels Fanalets va comptar amb la participació de la
Geganta Guillemona Artiguella, els geganters de la Garriga
i la xaranga Los Labradores, que van amenitzar la festa.
Amb l’arribada del tren varen arribar també els dos capgrossos
del Figaró (el Batlle Pere Xicola i el Rectoret), enguany
acompanyat d’un Follet dels boscos del Figaró que ha estat
present en diferents actes entretenint a la mainada. La
Geganta, els capgrossos i el Follet varen acompanyar a
l’alcaldessa en el pregó de Festa Major que, enguany, incorporà
una projecció audiovisual amb imatges del nostre poble i
finalitzat amb una gran traca. La nit va continuar amb sopar
i cinema a la fresca, organitzats per l’Ajuntament amb la
col·laboració dels Joves del Figaró, i la segona edició de la
Gimcana eròtica, organitzada íntegrament pels Joves del
Figaró.

El mateix cap de setmana varen tenir lloc el Campionat de
Botifarra organitzat pel Club Botifarra Figaró i la Trobada
Puntaires organitzada pel Grup de Puntaires i Manualitats.
Ambdues activitats varen comptar amb la col·laboració
econòmica de l’Ajuntament.
El dimecres 30 d’agost es va celebrar la ja tradicional cursa
de bicicletes al Casino de Gallicant, activitat que va comptar
amb la participació de 68 nens i nenes. En finalitzar la cursa,
organitzada pel Casino de Figaró, l’Ajuntament va oferir
berenar als participants i va fer el lliurament de premis.

La diada de Festa Major va transcórrer amb la tradicional
missa de Sant Llop i les també tradicionals sardanes,
organitzades per l’Ajuntament. A la tarda hi hagué una
demostració de Hip Hop a les Residències del poble i la
Música a la Font, organitzada per la Plataforma Salvem la

El dijous 31 es celebrà la tradicional Festa dels Fanalets,
organitzada íntegrament per l’Ajuntament amb la col·laboració
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La Festa Major va finalitzar el diumenge 3 de setembre, dia
que començà amb el IV Recorregut de Tir amb Arc, organitzat
per l’Escola de Tir amb Arc de Figaró amb la col·laboració de
l’Ajuntament. El mateix matí hi hagueren atraccions infantils
organitzades per l’Ajuntament i el Campionat de Dòmino,
organitzat per l’Associació de Veïns amb la col·laboració de
l’Ajuntament. Per la tarda hi hagué l’actuació de l’Esbart
Figaró, acompanyats dels Geganters de la Garriga (amb
els gegants del Figaró) i dels castellers.

Riereta a la font de Can Cabona. En aquest acte, que va ser
un gran èxit, s’hi incorporà la presentació de la publicació
del catàleg d’arbres per part de l’Ajuntament, acte en el
qual es va agrair públicament la col·laboració desinteressada
de molts ciutadans del poble en aquest projecte. La publicació
té un cost de 7 A.
La jornada va finalitzar amb el Gran Ball de Festa Major
organitzat per l’Ajuntament amb la col·laboració dels Joves
del Figaró. El ball, com moltes altres activitats de la Festa, es
va celebrar a l’envelat instal·lat a la nova escola, una altra
de les tradicions perdudes que ha estat recuperada.

La Festa es va concloure amb les tradicionals Havaneres,
amb Sardinada i homenatge a la gent gran, acte organitzat
per l’Ajuntament amb la col·laboració dels Joves del Figaró.
I per acabar, la trabucada fi de festa organitzada pels
Trabucaires del Figaró.

El dissabte començà amb la Gimcana Infantil, organitzada
pels Joves del Figaró; i continuà, per la tarda, amb el campionat
de Ping Pong, també organitzat pels Joves del Figaró, i el
campionat de Petanca, organitzat per l’Associació de Veïns
del Figaró amb la col·laboració de l’Ajuntament.

No podem acabar aquest relat dels actes de la Festa
Major sense reconèixer i agraïr la col·laboració de les
entitats participants (Club Botifarra Figaró, Grup de
Puntaires i Manualitats, Casino de Figaró, Plataforma
Salvem la Riereta, Associació de Veïns del Figaró, Club
Esportiu Figaró, AMPA, Escola de Tir amb Arc de Figaró,
Esbart Figaró i ADF) i, molt especialment, la gran
aportació feta en el conjunt de la festa pels Joves del
Figaró.

La mateixa tarda tingué lloc el partit de futbol organitzat
pel C.E. Figaró i dues activitats infantils: els Contes d’Arreu
del Món, organitzats per l’Ajuntament; i el taller de circ i la
tòmbola, organitzats per l’AMPA. La jornada finalitzà amb
els PLAYBACK’s, que tingueren un gran èxit de participació,
i la discoteca organitzada pels Joves del Figaró amb la
col·laboració de l’Ajuntament.
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Pla de Desenvolupament
Local de l’Alt Congost
El Pla de Desenvolupament Local 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 tècnic del Pla
correspon a un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local. Aquest tècnic està adscrit formalment a les Àrees de Promoció
Econòmica dels dos ajuntaments associats, per bé que la seva tasca és transversal i de suport a totes les altres àrees
(Serveis Personals, Medi Ambient, etc.) en la captació de recursos i la gestió de projectes.

Gairebé 600.000 A captats en un
any pel Pla de Desenvolupament
Local
A mitjan setembre s’ha presentat la
memòria de gestió del Pla de
Desenvolupament Local. Aquest any
passat, el total de recursos externs
captats des del Pla en forma d’ajuts
i subvencions per a diferents projectes,
alguns propis de l’Àrea de Promoció
Econòmica i altres d’abast més
transversal, ha estat de 593.733,38
A; d’aquests, corresponen a l’Ajuntament
de Figaró un total parcial de
347.709,30 A. Aquestes xifres es
consideren un gran èxit i la
confirmació que el Pla de
Desenvolupament Local està donant
molt bon resultat. L’èxit és més
evident si comparem la xifra
d’enguany amb la de l’any 2004
(130.352,62 A entre els dos municipis)
i 2005 (186.988,40 A entre els dos
municipis).

En marxa la Ruta Literària dels
Sots Feréstecs.

La Comunitat de Municipis ja és
legal.

La senyalització dels escenaris de la
primera novel·la modernista catalana,
Els Sots Feréstecs, de Raimon Casellas
(1901), a través de la vall de
Montmany i els Cingles de Bertí, és
una vella il·lusió de molts figaronencs
i figaronenques. Durant aquest
trimestre s’ha aconseguit una
subvenció de 8.347,54 A del
Departament de Medi Ambient de la
Generalitat que, mitjançant la
senyalització de la ruta literària, servirà
també per ordenar els accessos i usos
públics del PEIN dels Cingles de Bertí
en el sector de Figaró-Montmany.

Si en el darrer butlletí s’informava de
la disposició dels tres ajuntaments a
constituir-se en comunitat, a hores
d’ara aquesta associació de FigaróMontmany, Sant Martí de Centelles
i Tagamanent per a la promoció del
territori i, específicament, la promoció
turística, ja és una realitat. El seu nom
oficial és “Comunitat de Municipis
Costers del Montseny i Bertí”. En dos
mesos d’existència la Comunitat de
Municipis ha captat un total de
23.047 A per a projectes que es
desenvoluparan en el territori dels
tres municipis.
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Concedit el Pla d’Ocupació
“Promoguem la Igualtat”.

El Departament de Treball i Indústria
de la Generalitat de Catalunya ha
c o n c e d i t e l P l a d ’ O c u pa c i ó
“Promoguem la Igualtat” destinat a
la contractació de persones aturades
per a la realització de treballs d’interès
general i social; concretament, per a
la contractació d’un conserge
d’equipaments educatius i d’una
educadora social per a la dinamització
social i cultural del municipi. El total
subvencionat és de 10.569,31 A. La
contractació del personal, després
d’un procés de selecció molt publicitat
i obert a tothom, es durà a terme
durant el darrer trimestre de 2006.

Nova guia de botigues i serveis.

S’han iniciat els contactes amb els
titulars dels diferents negocis per tal
d’elaborar una guia exhaustiva de les
botigues i serveis del municipi que
complementi les accions en
senyalització i difusió turística que
s’estan realitzant. Des d’aquí
encoratgem els botiguers que no ho
han fet encara que facin arribar a
l’Ajuntament de Figaró-Montmany
fotografies dels seus establiments i
dels productes que volen
promocionar, ja que la Guia es
publicarà a finals d’any.

El Figaró es difon a la Ruta
Europea del Modernisme

Des del Pla de Desenvolupament Local
s’ha proporcionat la informació i les
imatges que acompanyaran el capítol
dedicat a Figaró-Montmany en les
properes edicions internacionals dels
materials de promoció de la Ruta
Europea del Modernisme. Aquesta
acció permetrà que els potencials
turistes europeus interessats en el
Modernisme i el Noucentisme
coneguin la nostra oferta patrimonial
i de serveis.
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Cursos de Formació Ocupacional
en el marc de l’Acord de
Puiggraciós.
El conveni entre l’Ametlla del Vallès,
Figaró-Montmany, la Garriga i
Tagamanent per a l’ocupació i el
desenvolupament local ha rebut
107.482 A per a la realització, en el
marc del programa ILO-SER 4 de la
Diputació de Barcelona, de dos cursos
de formació ocupacional per als
aturats i aturades dels quatre
municipis en l’àmbit dels serveis a les
persones: curs de monitor de lleure
(300 h) i curs d’assistència domiciliària
(700 h).
Diverses persones aturades de FigaróMontmany cursen gratuïtament algun
dels dos itineraris formatius, pensats
per proporcionar la formació i
l’experiència necessària per
desenvolupar treballs en equipaments
sociosanitaris, socioculturals,
educatius, etc.

Ajuntament de Figaró-Montmany

Participació Ciutadana
En la votació adulta hi ha participat un 30% més de
població que l’any passat. En aquesta votació hi ha hagut
5 vots nuls i 3 en blanc. Entre aquests votants, hi ha hagut
un 52% de dones, un 18% de menors de 30 anys, un
4,6% d'estrangers i un 5,7% de segones residències.

Els nens i nenes de Figaró escullen Adequar el Pati
de Ca l’Antic com a espai esportiu
Una de les novetats del Pressupost Participatiu d’enguany
ha estat que els nens i nenes de l’escola CEIP Montmany
no només han fet propostes a través del Quadern Escolar
per al Debat en Família sinó que també han escollit una
de les propostes per ser incorporada en el pressupost
municipal de l’any 2007.

El procés ha estat un gran èxit perquè ha superat amb
escreix la participació de l’any passat i ha aconseguit uns
bons nivells de diversitat entre els i les participants.
(taules a la pàgina següent)

La proposta s’ha escollit a través d’una votació a les aules
en la qual hi ha participat tots els nens i nenes des de P5
fins a 6è de Primària. La proposta escollida pels nens i
nenes de l’escola ha estat adequar el pati de Ca l’Antic
com a espai esportiu.

Comissió Permanent de Participació Ciutadana
En els darrers mesos la Comissió Permanent de
Participació Ciutadana s’ha reunit en una única
ocasió.

Es modifica el Reglament de Participació Ciutadana
A petició de la Comissió Permanent de Participació
Ciutadana (CPPC), el Ple Municipal ha aprovat una
modificació del Reglament de participació en els següents
termes:

El 7 de juliol de 2006 la Comissió Permanent de
Participació es va reunir per fer el recompte de la
votació del Pressupost Participatiu i aplicar els
criteris de valor afegit sobre les propostes. D’aquesta
sessió en varen sortir el resultats finals del procés.
En aquesta mateixa sessió es va aprovar sol·licitar
al Ple la modificació del Reglament de Participació
Ciutadana en relació a la durada dels càrrecs de la
CPPC i l’elecció dels seus membres.

✓ la CPPC es renovarà cada 4 anys i no cada 2
✓ els representants ciutadans a la CPPC s’escolliran per
sorteig entre voluntaris i no per elecció directa

Resultats del Pressupost Participatiu 2006
La Comissió Permanent de Participació ciutadana ja ha
recomptat i prioritzat les 56 propostes del pressupost
participatiu d'enguany.
Les propostes guanyadores, que seran incorporades al
Pressupost Municipal de l'any 2007 són les següents:
1- Franja de protecció contra incendis al voltant del
poble: 22.000 A
2- Adequar la via pública a les persones amb dificultats
de mobilitat: 24.000 A
3- Arranjament dels carrers (forats): 22.000 A

Us recordem l’horari d’atenció al públic del Servei
d’Ocupació:

4- Cursos d’inserció laboral i informàtica: 5.000 A
5- Manteniment i recuperació de camins: 20.000 A

Dimecres, de 8 a 14 h, a Figaró-Montmany
Divendres, de 8 a 14h a Tagamanent

6- Controlem la velocitat: 8.000 A
7- Crear un espai esportiu al pati de Ca l'Antic (votació
infantil): 24.000 A

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.

Han participat al procés dels Pressupostos Participatius un
total de 350 persones (35% de la població). En la votació
d’adults hi han participat 262 persones (un 28,5% del
cens amb dret a vot), mentre que en la votació infantil hi
han participat 48 nens i nenes de l'Escola CEIP Montmany.
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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

Franja de protecció contra incendis al voltant del poble.
Adequar la via pública a les persones amb dificultats de mobilitat.
Arranjament dels carrers (forats).
Cursos d’inserció laboral i informàtica.
Manteniment i recuperació de camins.
Controlem la velocitat.
Xarxa internet sense fils d’accés a tot el poble.
Bus nocturn els caps de setmana.
Millorem les voreres
Recuperació de les fonts del municipi.
Arreglar i obrir l’espai esportiu del Figaró.
Millorar l’enllumenat.
Ajudes al món rural.
Retirar els cotxes abandonats.
Cursos de català per a adults.
Centre d’acollida a visitants i Museu al molí de Ca l’Antic.
Crear un espai esportiu al pati de Ca l’Antic.
Carril bici fins les piscines municipals.
Millora de la plaça Major.
Foment del comerç local.
Activitats i Esports per a infants.
Barrar l’accés de motos a la font de la noguera.
Figaró pionera en energies alternatives.
Millorar l’aula d’informàtica i accés a internet del centre cívic.
Activitats a les piscines municipals.
Catàleg dels camins del municipi.
Excursions a l’entorn natural del Figaró.
Guia de fonts.
Promoció de les piscines municipals.
Arranjament de les escales de Ca l’Arissó.
Comprar un Equip de vídeo i àudio pel poble.
Organitzar activitats per a la gent jove per les vacances.
Cursos de ball.
Plantar arbres i plantes als carrers.
Aparcament a l’entrada del poble.
Promoció de la Sardana.
Arranjament de l’accés a l’estació.
Festa del Pi més participativa.
Campanya de civisme i ciutadania.
Taller d’anglès a l’estiu.
Suport i dinamitzador per a joves l’any 2007.
Recuperació de les feixes de la Cuspinera.
Promocionar el municipi per una celebració esportiva de nivell.

Propostes
136
116
133
38
98
87
93
60
83
68
64
67
38
83
36
31
48
75
72
25
40
38
65
37
34
33
31
30
30
36
26
23
23
50
50
22
31
20
20
18
18
17
17

Nº Vots
75
64
73
21
54
48
51
33
46
38
35
37
21
46
20
17
26
41
40
14
22
21
36
20
19
18
17
17
17
20
14
13
13
28
28
12
17
11
11
10
10
9
9

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

10
10
10
10
10
10
0
10
10
0
0
10
10
0
10
10
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0

Votació C.Estratègic Neces.bàsica
100
89
83
46
79
73
66
58
56
53
50
47
46
46
45
42
41
41
40
39
37
36
36
35
34
33
32
32
32
30
29
28
28
28
28
27
27
26
26
25
25
24
24

PUNTS

Acumulat
22.000 A
46.000 A
68.000 A
73.000 A
93.000 A
101.000 A
109.000 A
129.000 A
144.000 A
149.000 A
173.000 A
193.000 A
208.000 A
213.000 A
217.500 A
241.500 A
265.500 A
289.500 A
313.500 A
319.500 A
325.500 A
327.500 A
347.500 A
351.500 A
354.500 A
366.500 A
368.000 A
374.000 A
376.000 A
400.000 A
406.000 A
410.000 A
411.500 A
419.500 A
439.500 A
442.000 A
462.000 A
465.000 A
475.000 A
478.500 A
492.500 A
504.500 A
524.500 A

Valor
22.000 A
24.000 A
22.000 A
5.000 A
20.000 A
8.000 A
8.000 A
20.000 A
15.000 A
5.000 A
24.000 A
20.000 A
15.000 A
5.000 A
4.500 A
24.000 A
24.000 A
24.000 A
24.000 A
6.000 A
6.000 A
2.000 A
20.000 A
4.000 A
3.000 A
12.000 A
1.500 A
6.000 A
2.000 A
24.000 A
6.000 A
4.000 A
1.500 A
8.000 A
20.000 A
2.500 A
20.000 A
3.000 A
10.000 A
3.500 A
14.000 A
12.000 A
20.000 A

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

Àrea
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
16
24
14
13
13
39
8
6
14
16
15
8
7

Nº Vots

13

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

0
10
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0

24
23
23
22
22
22
19
18
18
9
8
4
4

PUNTS
2.000 A
20.000 A
1.500 A
1.500 A
1.500 A
4.500 A
2.500 A
2.000 A
12.000 A
1.000 A
2.000 A
3.000 A
1.500 A

Valor
526.500 A
546.500 A
548.000 A
549.500 A
551.000 A
555.500 A
558.000 A
560.000 A
572.000 A
573.000 A
575.000 A
578.000 A
579.500 A

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

Àrea

Nota: Les propostes estan ordenades segons la seva puntuació final. Les bases del pressupost participatiu estableixen que cal executar com a mínimuna proposta de cada
àrea, és per això que els Cursos d'Inserció Laboral han passat a ocupar la quarta posició, doncs és la proposta més puntuada de l'àrea de Promoció Econòmica. S'incorporaran
al pressupost del 2007 les primeres 6 propostes, que sumen una despesa de 101.000 €

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, seguretat i treball (si la proposta cobreix alguna d'aquestes
necessitats suma 10 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

9
13
8
7
7
22
4
3
8
9
8
4
4

Votació C.Estratègic Neces.bàsica

PERSONES QUE HAN PARTICIPAT DEL PROCÉS: 350 (35% de la població)

PERSONES QUE HAN VOTAT: 262 (28,5% del cens amb dret a vot).

Curs de costura i confecció.
Arranjament i enllumenat del C/ la Garriga.
Curs i concurs de cuina al Figaró.
Tallers Tai – chi – ioga.
Taller de gimnàstica.
Ajuda al 3er món.
Programa de benvinguda a nous veïns.
Setmana de la solidaritat 2007.
Arranjament del camí de Can Bosch.
Concurs de fotografia.
Bosses de roba per comprar.
Bicis de lloguer.
Apadrinem un arbre o espai verd del poble.

Propostes
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normativa vigent (aprovada l’any 1983) i resolent els
conflictes de diverses irregularitats comeses en l’aplicació
de la mateixa.

Accions previstes
La TDT arriba al Figaró
Entre finals d’octubre i principis de novembre la TDT
arribarà al Figaró substituint l’actual sistema de recepció
analògic per l’avançat sistema de recepció digital. Aquesta
actuació respon a la proposta número 5 del pressupost
participatiu 2005 i permetrà resoldre un històric problema
del municipi.

Tanmateix, la importància del Pla General rau en que serà
l’instrument normatiu que planificarà i ordenarà el nostre
municipi i els seus futurs creixements urbans. El Pla General
convertirà en norma el model de poble pel qual decidim
apostar i, per tant és fonamental que s’elabori a través
d’un procés de participació ciutadana que permeti que el
resultat final respongui a la voluntat col·lectiva del municipi
i sigui capaç d’esdevenir un veritable instrument de justícia
social en la redistribució de les càrregues i els beneficis
derivats de l’urbanisme.

D’aquesta manera Figaró-Montmany es convertirà, de
nou, en un dels municipis més avançats de Catalunya, no
només per incorporar el nou sistema de recepció, sinó per
ser el primer municipi de Catalunya que incorporarà la
TDT legalitzant correctament el nou sistema de repetició.
Un sistema que, d’altra banda, serà obligatori a partir de
l’any 2008.

En el Pla General es concretaran aspectes com les zones
de creixement urbà, les tipologies edificatòries de les
diferents zones (i per tant el seu paisatge i la seva
accessibilitat econòmica), les reserves de sòl per a
equipaments i habitatges socials, els espais públics, els
serveis, les zones d’inundació, la protecció d’espais naturals,
els possibles nous vials, les infrsatructures, les zones
d’ubicació de les antenes de telefonia mòbil, entre d’altres.

Properament rebreu informació a les vostres llars sobre la
data de l’apagada analògica i els requisits per adaptar-vos
a la TDT, requisits per als quals des de l’Ajuntament es
posaran tantes facilitats com siguin necessàries

Tots aquests són temes de gran importància per al futur
del municipi, per això és molt important haver aconseguit
els recuros per a redactar aquest Pla i és molt important
que es redacti participativament.

El Parc Públic amb un espai infantil ja està en
marxa
El Parc Públic amb un espai infantil escollit com a proposta
número 1 del Pressupost Participatiu ja està en marxa,
serà construit sota l’estació aquesta tardor en paral·lel a
les obres de la nova escola bressol.

Molts d’aquests temes s’estan debatent actualment en el
marc de l’Agenda 21 i seran tractats en el Consell de Poble
del proper 8 d’octubre. D’aquí en sortiran les línies bàsiques
que hauran de guiar la redacció del Pla General.

El Parc, que portarà per nom “Parc Dolors Riera” en
record a qui va recuperar i promoure l’Esbart Figaró,
constarà de tres grans espais:
- un espai infantil

Pla d’Accessibilitat

- un espai esportiu pavimentat

Aquesta tardor s’iniciarà la redacció del Pla d’Accesibilitat
del Municipi, acció que s’incorporarà al Pressupost
Municipal com a proposta escollida en el Pressupost
Participatiu d’enguany.

- un espai ampli i relacional amb sauló per continuar
fent la Festa del Pi
L’espai infantil tindrà un tobogan, dos gronxadors, una
sorrera, dues molles i un big-bag. Aquest espai es situarà
a l’extrem sud del parc, complirà amb la normativa vigent
i quedarà separat de la resta d’espais

Un Pla d’Acessibilitat planifica totes aquelles accions que
cal dur a terme per convertir la via pública del múnicipi
en una via pública accessible per a totes les persones:
grans, petits, discapacitats, mares amb cotxet, persones
amb cadira de rodes. Tothom té dret a accedir, utilitzar i
gaudir de la via pública amb condicions d’igualtat i, per
tant, cal adaptar la via pública perquè això sigui possible.

L’espai esportiu, es situarà al costat nord de l’estació
Transformadora, a sota les escales que pugen a l’estació,
que seran desviades cap a un lateral. L’espai esportiu,
pavimentat, constarà de dues cistelles i també serà un
espai tancat.

L’element més rellevant d’un Pla d’Accessibilitat és
l’eliminació de les barreres arquitectòniques del municipi.
Tanmateix, atesa la problemàtica del nostre municipi amb
l’aparcament al centre del poble, aquest serà l’altre gran
tema que serà abordat pel Pla.

Finalment, el parc tindrà un gran espai obert entre la zona
pavimentada i l’escola bressol. Aquest espai s’equiparà
amb bancs, papereres, arbres i una font. Tots aquests
elements es situaran al voltant d’una gran zona oberta
on es celebrarà la tradicional festa del pi.

Com que l’accessibilitat és un tema que afecta molt
directament a les persones, creiem que la redacció d’aquest
Pla també ha de ser participativa. És per això que en els
popers mesos s’iniciarà un procés participatiu per recollir
de la ciutadania els seus problemes quotidians en matèria
d’accessibilitat i per debatre entorn alguns temes de gran
rellevància com el de l’aparcament o la peatonalització
d’alguns carrers.

S’aconsegueix finançament per redactar el Pla General
S’ha aconseguit una subvenció de 48.000 A per a la
redacció del Pla General d’Ordenació Urbana. La redacció
del Pla General permetrà endreçar la normativa urbanística
del municipi donant resposta a les mancances de la
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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.

Manel Garcia serà el candidat de la CAF a les Eleccions Municipals
El passat mes de juliol, Gemma Sánchez va comunicar a l’Assemblea de la CAF la seva
decisió de no tornar-se a presentar com a cap de llista per motius personals.
Des de la CAF respectem la seva decisió i valorem enormement la seva tasca al capdavant
del govern. Al mateix temps, considerem que es necessari que en un govern democràtic hi
hagi renovació. A qualsevol govern és bo que entri aire fresc, gent nova amb ganes, il·lusió
i idees. Això és el que aporta en Manel García, el nou cap de llista escollit per la CAF.
En Manel Garcia, de 37 anys, fa sis anys que viu al Figaró, on conviu amb la seva parella
i els seus dos fills. És llicenciat en Filosofia, fou membre de l’AMPA i té un càrrec directiu a
la Generalitat de Catalunya en temes de cooperativisme i economa social. Durant molts
anys ha treballat a l’Ajuntament de Granollers en temes de Promoció Econòmica.
En Manel Garcia va redactar el Pla de Desenvolupament Local del Figaró i va gestionar
l’obtenció de 125.000 € de la Unió Europea per a la construcció del nou Casino.
Actualment es el secretari de la CAF.
Tot plegat el converteix en una persona perfectament capacitada per ocupar-se de l’alcaldia
de l’Ajuntament, sobretot per la seva llarga experiència en l’àmbit
de l’administració local i la gestió pública.
Ara bé, la principal virtud d’en Manel García és el seu caràcter humil, dialogant i conciliador.
És una persona de consens que, ben segur, sabrà escoltar les demandes ciutadanes i
gestionar correctament qualsevol tiups de conflicte.
És per tot això que creiem que en Manel García és el millor relleu que podia tenir l’actual
alcaldessa.
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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 del Figaró
Serveis personals
Centre Cívic
Punt de lectura
Espai Gent Gran
Espai d'Entitats Culturals
Bibliobús
Servei d’Assistència Social
Servei d’Ocupació
Escola
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
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 12h del matí
dimarts i dijous de 15 a 18h de la tarda
938718081
938429054
112
085
93 842 80 14
93 842 90 51
93 842 90 51 de dilluns a divendres de 17:30 a 19:30h
dilluns i divendres de 17:30 a 19:30h
de dilluns i divendres de 17:30 a 19:30h, dijous tancat
caps de setmana de 17:30 a 21:30h i dijous de 17 a 20h
608790691 quinzenalment, dimecres de 16 a 19 h
dimarts de 10 a 13h
dimecres de 8 a 13h (cal demanar cita prèvia)
93 842 80 85
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
938708579
901500510
dimarts de 10 a 11 h
934900202
938707860
938429361
938429257
938475102

