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L’AJUNTAMENT D’ISÒVOL US  

DESITJA UN BON ESTIU 

Prese�taci
  

AGOST 2017        BUTLLETÍ INFORMATIU NÚM. 7 

 

Us presentem el Butlletí informatiu 2016-2017. Com sempre, hi trobareu la informació 

sobre les actuacions més importants portades a terme per l’ajuntament.   

Seguim treballant per tirar endavant els projectes que creiem milloraran el nostre municipi 

i que fixaran les bases per a un futur més pròsper. Com sabeu, hem iniciat un nou Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que es troba en la fase d’aprovació provisional. 

Hem continuat amb els projectes iniciats l’any passat, com la nova casa consistorial i la 

reordenació de la Plaça Major d’All, que ens permetrà recuperar un espai públic per als 

vianants i tenir un centre urbà de qualitat. Una altra de les accions que iniciarem, un cop 

hem obtingut la subvenció per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, és la millora en el 

subministrament d’aigua en boca amb l’actuació d’abastament en alta. D’altra banda, hem 

presentat davant del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya 

un projecte de millora i promoció de l’oferta turística del municipi, per tal d’impulsar 

l’activitat econòmica i establir una estructura sòlida per al futur. Volem remarcar que, 

finalment, hem aconseguit una nova senyalització a la carretera N-260 pel seu pas pel 

poble d’Isòvol. Era una revindicació dels veïns d’Isòvol des de feia molt de temps i estem 

molt contents d’haver arribat amb un acord amb el Ministeri de Foment. Tot i així, seguirem 

treballant per fer més segura l’entra i sortida del poble d’Isòvol. 

A les pàgines següents, us ampliem la informació sobre el treball que hem realitzat durant 

aquest últim any.   

Us desitgem que acabeu de passar un bon estiu .  

L’equip de govern.     
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SERVEIS ECONÒMICS DE L’AJUNTAMENT 

La situació econòmica de l’Ajuntament segueix millorant. Hem continuat reduint el deute 

principal, aplicant les mesures d’estalvi d’aquests últims anys.  

 

Des de l’any 2012, l’ajuntament està tancant els exercicis en superàvit, d’acord amb la 

liquidació dels pressupostos i els comptes generals que cada any es presenten a la 

Sindicatura de Comptes. 

 

Durant l’exercici 2016, es va realitzar l’adquisició de dos terrenys a Olopte: un destinat a 

zona verda i un segon vinculat al creixement urbà del nucli per un import de 92.000€, dels 

quals queden pendents de pagar 40.000€, que es faran efectius en tres anys. 

 

L’ajuntament disposa en aquest moment de 70.000€ de tresoreria. Durant el mes de gener 

del 2018, s’hauran de fer efectius 42.000€ del préstec per eixugar el deute pendent que es 

va establir a través de L’ICO de 304.000€ l’any 2015, amb un interès de l’1,5%, a tornar 

en 10 anys i amb una carència de 2 anys. Això ens ha permès deixar de pagar l’interès del 

5,5% que es pagava fins aquell moment a l’Estat, a través de les retencions que aquest 

aplicava a les transferències corrents que realitza als ajuntaments. Aquest canvi, ens 

permet estalviar cada any 15.000€ d’interessos. 

 

Durant aquest exercici, hem adjudicat la segona fase de la construcció del nou ajuntament 

d’Isòvol, que esperem acabar a finals d’aquest any. El pagament s’anirà realitzant en 

funció de les transferències que la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona vagin 

realitzant, i de la disponibilitat de tresoreria de l’ajuntament, el qual assumeix una petita 

part del cost. 

 

Serveis Econòmics de l’Ajuntament 

Intervenció 

  

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT 
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1.– CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA CASA CONSISTORIAL 
 

El passat mes de febrer, va concloure la construcció de la 

1a fase de la nova casa consistorial del municipi realitzada 

per l’empresa SERVIOBRES QUERALT. En aquest moment, 

ja està en marxa la segona fase del projecte que consistirà 

en l’adequació interior de l’edifici, després d’haver finalitzat 

el procés d’exposició pública del projecte i la licitació de les 

obres. L’empresa guanyadora del procés de selecció ha 

estat RIBALTA I FILLS, SA d’Oliana (Lleida). 

 

Com ja vam explicar a l’anterior edició del butlletí, aquesta 

obra és el resultat de la necessitat de disposar d’un edifici 

que compleixi la normativa actual que regula l’edificabilitat 

dels edificis públics: Codi d’Accessibilitat de Catalunya per 

a un edifici d’ús públic, Codi Tècnic de l’Edificació on s’estableixen les condicions de 

seguretat, espais, altures, etc; i pugui oferir un servei als ciutadans en consonància amb les 

necessitats actuals i de futur del municipi. L’accessibilitat és un punt molt important, ja que 

els edificis públics estan obligats a complir amb la normativa establerta que exigeix eliminar 

barreres arquitectòniques, com escales i altres, per facilitar l’accés a les persones amb  

dificultats de mobilitat. Un ajuntament ha d’estar preparat perquè tothom hi pugui accedir.  

 

Un altre punt important que s’ha tingut en compte és l’eficiència energètica. L’edifici actual 

no disposa d’aïllaments ni a les parets, ni a la coberta i els tancaments (finestres, portes) són 

molt senzills. Tot plegat, fa que el consum d’energia no sigui l’adequat. En l’elaboració 

d’aquest nou projecte, s’han seguit criteris ambientals i d’eficiència energètica, amb l’objectiu 

de construir un edifici públic que utilitzi energies renovables per aconseguir un estalvi 

important d’energia i reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera. Amb aquesta finalitat, el 

sistema de climatització, calefacció i producció d’aigua calenta es fa mitjançant una 

instal·lació de geotèrmia. Aquest mes de juliol es va començar a realitzar el pou necessari 

per a la instal·lació d’aquest sistema, però la perforació ha descobert una via d’aigua 

subterrània amb un cabal de 7 mil litres per hora que ens ha obligat a desplaçar la ubicació 

del pou i a considerar possibles solucions per aprofitar-la. En aquest moment els tècnics 

estan estudiant les propostes més adequades i el seu cost.   

 

Esperem poder finalitzar l’obra a finals d’aquest any i començar amb els treballs de trasllat 

d’arxius, documentació i mobiliari. 
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2.–MILLORA DELS SERVEIS TURÍSTICS. FOMENT DEL 

SENDERISME I ADEQUACIÓ D’ESPAIS. 

El dia 31 de maig, el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya va 

publicar la convocatòria de l’any 2017 per a la  concessió de subvencions als ens locals de 

Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial de turisme. L’ajuntament va 

creure que era una bona oportunitat per a completar totes les actuacions que s’han fet fins ara 

en aquest sentit i ha presentat el projecte Millora dels Serveis Turístics. Foment del 

Senderisme i Adequació d’Espais. El projecte està pensat perquè, a partir de les obres que ja 

s’han fet d’adequació, restauració i construcció de diversos espais del municipi ( xarxa de 

senders,  Plaça de l’església d’All, restes arqueològiques, millora dels centres dels nuclis de 

població) acabar de configurar una estructura turística a partir de la qual aconseguir atreure més 

interès cap el nostre municipi.  

Les bases que regulen la concessió d’aquesta subvenció estableixen com a objectius prioritaris la 

millora del centres urbans, la millora dels recursos turístics, l’aplicació de mesures de 

sostenibilitat ambientals, ús i aplicació d’energies renovables, ús i aplicació de les noves 

tecnologies, millora de la senyalització urbana, rural i dels espais d’interès, adequació dels 

accessos i de la informació a les persones amb dificultats sensorials i de mobilitat i, en general, 

la implantació d’un projecte turístic que serveixi de dinamitzador d’un territori, que diversifiqui i 

desestacionalitzi l’oferta existent. 

En aquest sentit, el projecte que hem presentat contempla les actuacions que us presentem a 

continuació de forma resumida: 

ADEQUACIÓ DE LA ZONA DELS ESTERREGALLS 
D’ALL I OLOPTE. 

Els Esterregalls d’All i Olopte són un dels exemples de 

banlands més importants del pririneu i únics a la 

Cerdanya. És un dels espais naturals més interessants 

del municipi pel seu interès geològic i paisatgístic. 

L’objectiu és posar en valor aquest espai i adequar-lo 

perquè pugui ser visitat amb el màxim respecte per a 

l’entorn.  

Els treballs presentats en el projecte són l’habilitació 

d’una zona d’aparcament de vehicles i de descans amb 

informació de l’entorn a l’inici del recorregut, a prop del 

cementiri d’All.  Acabar d’adequar els senders perquè els 

visitants puguin seguir unes rutes clares i així evitar  que 

caminin per zones que podrien malmetre el terreny.  

Preparar miradors, completar la senyalització vertical i 

horitzontal i instal·lar panells informatius adaptats per a 

les persones amb dificultats sensorials. Aquests treballs 

complementarien els ja realitzats duant els anys 2014 i 

2015, en què es va canalitzar el reg que passa per la 

zona, es va netejar de vegetació els senders, es van 

col·locar baranes i escales en els punts de més dificultat i 

es va senyalitzar la zona.  
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POSADA EN FUNCIONAMENT DE L’OFICINA DE TURISME. 

L’obertura de l’oficina de turisme és un projecte pensant en 

el futur que ens permetrà atendre les persones que visiten el 

nostre municipi, informar-los sobre els punts d’interès que hi 

poden trobar, les activitats que poden fer i, en definitiva, 

oferir una idea clara de l’oferta turística del municipi i dels 

serveis que tenen a la seva disposició. L’espai està pensat 

perquè tingui diverses funcionalitats:  

 

ESPAI DE RECEPCIÓ 

Punt de rebuda del visitant i distribuïdor de les diferents estances. Serà el lloc on se situarà el/la 

tècnic/a en turisme i on hi haurà la informació del municipi i de la comarca en forma de llibres, 

llibrets, tríptics o fulls informatius. 

ZONA D’EXPOSICIÓ 

La zona d’exposició estarà situada a la part central i a les parets del local. A la paret nord, es 

col·locarà un plafó que consistirà en una gran imatge del municipi, on s’hi destacaran els 

elements patrimonials i naturals més significatius. A cada punt d’interès hi haurà una imatge 

amb una breu explicació i un codi QR. Aquest codi es configurarà de manera que ampliï la 

informació del punt d’interès: com arribar-hi, característiques, història, etc.  

La paret del fons de la sala farà de suport d’un audiovisual.  Amb un projector penjat del sostre, 

es projectarà un petit audiovisual, el qual farà un repàs de la història del municipi.  També es 

col·locarà un sofà allargassat que es situarà al mig de l’estança, i que es podrà moure en el cas 

que es necessiti més espai per altres activitats.  

Finalment, a la paret lateral del local, s’hi disposaran tres plafons informatius. El primer plafó 

explicarà els períodes prehistòrics i romans del territori. El segon, se centrarà en la petja 

romànica del municipi i el tercer explicarà la història i adequació de les restes arqueològiques. 

Aquesta zona d’exposició estarà adaptada per a les persones amb mobiliat reduïda. Els espais 

centrals seran oberts i sense obstacles i els audiovisuals estaran subtitulats. 

 

ESPAI PER A DIFERENTS ACTIVIATS. 

L’oficina de turisme també serà un espai on poder realitzar diferents activitats, i estarà 

disponible per a les persones que vulguin organitzar actes culturals.  

La persona que estigui al capdavant de l’oficina també serà l’encarregada de la promoció del 

municipi, sobretot a través de les xarxes socials, i de la coordinació i difusió de les activitats que 

s’organitzin. 

Al projecte, també hi hem inclòs l’adquisició d’un vehicle elèctric adaptat per a les persones amb 

dificultats de mobilitat perquè puguin ser traslladades als punts d’interès. 

 

La posada en marxa d’aquesta oficina oferirà a les persones que ens visiten accedir a la 

informació  del nostre municipi d’una manera fàcil i ordenada. També ens permetrà recollir els 

seus suggeriments i així millorar la nostra oferta i, sobretot, ens permetrà promocionar d’una 

manera més directa  el nostre entorn i els establiments i empreses que treballen a casa nostra.  
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REHABILITACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR D’ALL. 

Una altra de les actuacions subvencionables en aquesta convocatòria és la millora dels centres 

urbans perquè s’entén que l’ordenació de l’espai públic augmenta la qualitat de vida dels veïns i 

actua com a dinamitzador turístic de les poblacions. 

 

En aquest apartat, l’ajuntament ha presentat el projecte de Rehabilitació de la Plaça Major d’All, 

dissenyat per l’equip Taller Sau, SLP. Aquesta actuació complementarà la reestructuració 

d’aquesta zona juntament amb la posada en marxa del nou ajuntament i l’enderrocament de 

l’antic, i la connectarà amb la xarxa de senders del municipi. La plaça serà d’ús exclusiu per als 

vianants i un espai públic per a fer-hi activitats. També s’ha deixat un pas central per a vehicles 

amb comunicació amb els carrers de la Volta i Nord, aïllat de la resta de la plaça. A l’exterior, 

s’habilitarà un aparcament dissuasiu amb accés directe des de el carrer Major amb càrrega per a 

vehicles elèctrics, de manera que es podrà aparcar al centre del poble sense envair espais 

públics. L’objectiu final és recuperar un espai públic per a veïns i visitants.  
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ADEQUACIÓ DEL CAMÍ ANTIC D’ALL A OLOPTE. 

Aquesta actuació ha estat presentada com un treball necessari per a completar la xarxa de 

senders del municipi i fer-la més atractiva. El Camí enllaça la Plaça Major d’All amb els antics 

safareigs del poble, La Font de la Volta, els Estarregalls i Olopte. És un dels trajectes més llargs i 

bonics de la xarxa. L’objectiu és recuperar aquest espai que antigament era usat pels veïns per 

comunicar-se i oferir als visitants la possibilitat de fer un trajecte segur i molt atractiu. A través 

d’ell, també arribarem a la zona de descans i pícnic que s’instal·larà als Estarregalls.  

APARCAMENT DISSUASSIU A LA ZONA DEL RIU SEGRE I MILLORA DEL CAMÍ DE SANT 

JAUME FINS LA PALANCA. 

És una de les zones més visitades del nostre municipi. Aquí hi trobem espècies florals úniques, 

vernedes, espais per a banyar-se i, a l’estiu, un entorn ideal per a les famílies. L’afluència de 

tanta gent a la zona, però, la fa més vulnerable i 

exposada al deteriorament. Per aquest motiu, 

creiem que és necessari protegir-la, adequant-ne 

bé els accessos  per preservar l’entorn.  

Volem realitzar dues actuacions complementàries: 

La primera té com a objectiu que les persones 

que vagin al riu Segre des del Camí de Sant 

Jaume tinguin un espai on deixar el vehicle i facin 

el recorregut fins a la ribera de Segre a peu o 

bicicleta. La segona consisteix en l’arranjament 

del sender entre l’aparcament i el riu Segre i del 

tram que va des de Segre fins la palanca que 

travessa el riu. 

 

ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A L’ESGLÉSIA 

ROMÀNICA DE SANT PERE D’OLOPTE. 

En aquest projecte hi hem inclòs la millora de 

l’accessibilitat a l’església de Sant Pere d’Olopte amb 

l’arranjament del paviment en mal estat del Carrer de 

l’Església i el tractament dels desnivells i escales per 

arribar al porxo de l’església. També s’ha dissenyat la 

realització d’una esplanada en terrenys municipals per 

a fer-hi un giratori i un aparcament per a vehicles, i 

així garantir la mobilitat dins del nucli d’Olopte.  

 

SENYALITZACIÓ. 

Per completar el projecte, s’ha inclòs el manteniment i nova senyalització de tots els espais 

d’interès d’acord amb els manuals aprovats per les administracions: Manual de senyalització 

urbana i d’orientació, Dossier tècnic de seguretat viària núm. 24, de la Generalitat de Catalunya, 

Servei Català de Trànsit, Departament d'Interior, 2014; i Manual de senyalització urbana 

d'orientació per a vianants. 
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3.– ADEQUACIÓ DEL CAMÍ D’ALL A OLOPTE 
El Departament de Governació i Administracions Públiques ha convocat una línea de subvencions 

per a inversions en camins públics locals amb la finalitat d’ajudar als municipis més petits a 

mantenir els camins de titularitat municipal, que moltes vegades requereixen actuacions amb un 

cost alt, difícil d’assumir per aquest tipus de corporacions. Com a complement al projecte 

presentat en la subvenció de foment territorial de turisme, l’ajuntament va proposar 

l’arranjament de l’antic camí d’All a Olopte. Aquest camí està dividit en tres trams diferenciats i 

cada tram necessita una actuació diferent: 
 

Tram 1 

Entre el nucli d’All i el cementiri, amb una longitud de 685.  La inversió a realitzar en aquest tram és 

l’arranjament de la superfície amb aportació de material tipus tot-u per compactar diverses zones, 

canalització del Torrent Gros i desbrossar la vegetació. 
 

Tram 2 

Des del Cementiri fins al torrent dels Bous, a la cruïlla del camí de Mas Ravetllat, amb una longitud 

de 681m. Aquest tram, amb una amplada mitjana de 3,50m, es troba pavimentat amb una base de 

formigó de 14cm de gruix, amb acabat raspallat. És necessari efectuar l’arranjament de diversos 

blandons i rotures, i construir una cuneta per canalitzar les aigües al costat nord del camí per a 

evitar el seu deteriorament. També es proposa la pavimentació del ferm basada en la solució 3231 

del catàleg de ferms de la instrucció 6.1.1.C. 
 

Tram 3 

De la cruïlla del Mas Ravetllat fins a Olopte, amb una longitud de 845m. És un camí de terres amb 

una base compactada de tot-u afectada per l’existència d’escorrenties superficials d’aigua provinent 

de recs. L’actuació a efectuar en aquest tram és desbrossar la vegetació del camí i perimetral, 

millora de la rasant amb aportació i compactació de tot –u i construcció de diversos drenatges 

perpendiculars al camí per conduir les aigües provinents de recs, per tal d’evitar que afectin 

l’estabilitat del camí. 
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4.- PROGRAMA OPERATIU FEDER 2014-2020. POSICIAMENT DE LA 

COMARCA DE LA CERDANYA COM A PATRIMONI CULTURAL. 

El Progama Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, impulsat pel govern de Catalunya,  té com a 

objectiu la promoció d’un creixement sostenible i integrador del territori, en base a les directrius 

aprovades pel Consell Europeu, Europa 2020, i del marc estratègic Catalunya 2020 (ECAT 2020), 

aprovat per la Generalitat de Catalunya, que recull els objectius europeus i defineix els criteris 

d’actuació de l’administració catalana per tal de promoure un economia oberta, competitiva i  

sostenible. El Programa Operatiu ha estat aprovat per la Comissió Europea i es finançarà amb les 

ajudes  del Fons Europeu per al Desenvolupament Regional (FEDER) que la Generalitat de 

Catalunya ha sol·licitat.  

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge va publicar el dia 14 de 

març de 2016 les bases reguladores per a la selecció d’operacions de les diputacions, els consells 

comarcals i els ajuntaments de municipi amb una població de més de 20.000 habitants, dins dels 

eixos prioritaris 4, que té per objectiu afavorir el pas a una economia baixa en carboni, i 6, que 

pretén, entre altres accions, conservar, protegir i desenvolupar el  patrimoni cultural i natural.  

El mínim d’habitants establert en les bases obligava, en el cas de la Cerdanya, a presentar un 

projecte a nivell comarcal. El Consell Comarcal de la Cerdanya va proposar als ajuntaments de la 

comarca presentar una sol·licitud conjunta amb els diferents projectes de cada municipi que 

fossin escollits, la qual seria preparada i coordinada pel mateix Consell. Aquest projecte comú es 

va anomenar POSICIOMENT DE LA COMARCA DE LA CERDANYA COM A PATRIMONI 

CULTURAL.  

L’ajuntament d’Isòvol va presentar una proposta, que va ser 

escollida i inclosa en el projecte.  Es tracta del projecte de 

museulització i finalització de la consolidació de les 

restes arqueològiques aparegudes a l’antiga rectoria 

d’All. És la fase final de les actuacions que s’han anat 

realitzant en aquesta espai, i consistirà en acabar els 

treballs que resten pendents de restauració i consolidació de 

les restes medievals i en la preparació del local annex com a 

centre d’interpretació de les restes i promoció del municipi. 

Aquests treballs inclouran: 

• La il·luminació de tot l’espai. 

• Realització i instal·lació de panells, audiovisuals, 

 senyalització, etc. 

• Restauració i consolidació arqueològica de les restes 

 medievals. 

• Consolidació de les tombes. 

 

La sol·licitud de subvenció presentada en base al projecte Posicionament de la comarca de la 

Cerdanya com a patrimoni cultural ha estat acceptada, i amb ella, la realització de les 

diferents operacions proposades pels ajuntaments, les quals s’hauran d’executar de forma 

conjunta. En aquest moment, estem treballant amb el Consell Comarcal i la resta d’ajuntaments 

per tal de  coordinar  tot el projecte.  

Pàgina 10 

OBRES I PROJECTES MUNICIPALS 
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5.- RECTORIA D’ISÒVOL. 
Com ja vam comentar l’any passat, l’ajuntament té la 

intenció d’adquirir l’edifici de la Rectoria d’Isòvol per 

adequar-lo com a equipament. El Bisbat de la Seu d’Urgell 

està disposat a vendre aquest edifici, però ens va informar 

que hi ha llogaters, els quals s’han encarregat fins ara del 

seu manteniment. Després de posar-nos en contacte amb 

ells, ens han fet arribar una memòria de les obres que han 

realitzat i el seu cost. En aquest moment, els serveis tècnics 

estan estudiant la documentació de tot el projecte de compra per fer-ne una valoració. 

 

6.- ARREJAMENT DEL CAMÍ DEL MAS REVETLLAT. 
S’han realitzat treballs de manteniment en el camí comprès entre la carretera N-260 i el Mas 

Ravetllat. El treballs han consistit en fer cunetes i arreglar els forats del ferm. 

 

7.- COMPRA DE TERRENYS A OLOPTE. 

El propietari d’uns terrenys a Olopte va oferir a l’ajuntament la possibilitat d’adquirir les parcel·les 

anomenades Hort de cal Ramonet i el Prat Gros de cal Ramonet. L’Hort de cal Ramonet està situat al 

centre del poble d’Olopte i està qualificat com a zona verda pel Pla d’urbanisme de l’ajuntament, 

amb la qual cosa l’ajuntament ja tenia pensat adquirir-lo. El Prat Gros de cal Ramonet és una 

parcel·la situada al camí de Ginebreda d’Olopte, qualificat com a rústic. 

Estem preparant l’adequació com a zona verda del terreny situat al centre d’Olopte 

anomenat L’hort de cal Ramonet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8.- BARRERA ACÚSTICA A ISÒVOL. 
Veïns d’Isòvol ens han fet arribar la petició de realitzar una barrera acústica per protegir del 

soroll les cases més properes a la carretera N-260. Els serveis tècnics de l’ajuntament estan 

estudiant aquest projecte, per tal de trobar la solució més adient i presentar-la a la Direcció 

General de Carreteres, a Girona, ja que es necessita la seva aprovació. 

Pàgina 11 

OBRES I PROJECTES MUNICIPALS 

L’Hort de cal Ramonet El Prat Gros de cal Ramonet 
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El dies 20 i 21 de maig va tenir lloc la 17ena edició del 

Trial de Clàssiques, organitzat per MOTOR CLUB 80, 

amb seu al poble d’All. Any rere any, augmenta l’interès 

per aquesta trobada dels amants de les motos 

clàssiques i del trial, que s’ha convertit en un 

esdeveniment molt popular en el qual hi participen cada 

vegada més motoristes d’arreu del món. En la seva 

organització també hi col·labora molta gent de la comarca, 

ajudant en els controls i en l’avituallament que es prepara per als motoristes. Aquest any, el 

recorregut va consistir en un circuit circular amb sortida i arribada al poble d’All, passant pels 

municipis d’Isòvol, Bellver de Cerdanya, Meranges i Ger.  
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MISSA DE SANT BERNABÉ 2017 

El dia 11 de juny es celebra Sant Bernabé. En el nostre municipi és tradició celebrar una missa 

a l’ermita de Quadres i a la sortida oferir un aperitiu.  

REVETLLA DE SANT JOAN 2017 

Nit màgica, amb foc i petards. Es van preparar fogueres a Isòvol, All i Olopte, i hi va haver 

xocolata i coca per a tothom. 

CULTURA I FESTES 

TRIAL DE CLÀSSIQUES D’ALL 2017 
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CULTURA I FESTES 

FESTA MAJOR D’OLOPTE 2017 
Els dies 24 i 25 de juny vam celebrar la Festa 

Major d’Olopte 2017. Amb ella, iniciem les 

activitats d’estiu. La festa va començar 

dissabte al vespre amb el sopar popular i va 

seguir amb el ball de nit a càrrec del duet 

Coral. Diumenge, després de la missa a 

l’església de Sant Pere, la Colla Gegantera i 

Grallera de Manlleu i la Colla Gegantera i 

Grallera de Queixans, van fer el cercavila pel 

poble. Després, ens esperava l’aperitiu 

popular i a la tarda es va celebrar el ball de fi 

de festa amb el duet Dia i Nit.  

Les Colles Geganteres i Gralleres de 

Queixans i Manlleu 
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CULTURA I FESTES 

Novena edició de la caminada popular d’All. Un any més, vam poder gaudir d’aquesta 

activitat tant gratificant. El circuit escollit d’aquest any va ser Plaça Major d’All, Gréixer, 

Carrerada de Ger, Palanques, Quadres i arribada a la Plaça Major d’All. Es van oferir els 

avituallaments habituals, esmorzar i una fideuada! 

CAMINADA POPULAR D’ALL 2016 

Alguns trams de la caminada 
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Activitats 

Remullada a la pica, Festa de l’escuma, Animació Infantil, 

Inflables, Gimcana, Havaneres, Nit Jove,  

Concert, Sardanes, Concurs de Botifarra i els tradicionals balls  

de Festa Major. 
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FESTA MAJOR D’ALL 2016 

Els dies 13, 14 i 15 d’agost vam poder gaudir de les activitats que la comissió de festes d’All 

va preparar perquè tothom gaudís al màxim de la Festa Major. Petits, joves, famílies, tots 

van tenir el seu espai dins de la Festa. 

CULTURA I FESTES 
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Diumenge 11 de setembre de 2016 vam celebrar la 

tradicional trobada a l’ermita de Quadres. Com 

sempre, vam començar amb la Missa cantada, 

aquest any amb la col·laboració de la coral Capella 

de Santa Maria i, tot seguit, vam poder dinar 

plegats a la carpa instal·lada al costat mateix de 

l’ermita. Per acabar, el grup Els Astorets del Pirineu 

ens van oferir una bona estona de música per ballar 

i gaudir de la festa.  

L’Aplec Mare de Déu de Quadres és un dels actes festius més tradicionals que celebrem anualment al 

nostre municipi, i també un dels més especials: l’ambient, el lloc, la gent, tot acompanya per a passar 

un dia en companyia molt agradable. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

CULTURA I FESTES 

APLEC MARE DE DÉU DE QUADRES 2016 

Volem recordar el Sr. Domènceh 

Casamitjana que estimava molt 

aquesta festa i participava activament 

en ella recitant, cada any, una de les 

seves poesies dedicada a la Mare de 

Déu de Quadres.  

Els membres de la 

coral Capella de 

Santa Maria 

Dinar i ball amb el grup 

Els Astorets del Pirineu. 
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Es va celebrar els dies 24 i 25 de setembre. Vam començar 

dissabte a la tarda amb l’activitat d’animació infantil conduïda 

per BITXI-CLOWN. El dia 25, al matí, es va celebrar la Missa 

a l’església Sant Miquel, i tot seguit, es va oferir un aperitiu 

popular. El ball de tarda amb el duet E-2 va tancar la festa.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

CULTURA I FESTES 

FESTA MAJOR D’ISÒVOL 2016 

En Francesc Genevat va amenitzar l’aperitiu 
 amb música d’acordió. 

Aperitiu popular 

V FIRA DE CERVESA ARTESANAL DE CERDANYA 
 ALL 2016 

El dia 10 de desembre de 2016 la comissió de festes d’All va organitzar la 

V Fira de la Cervesa Artesanal de Cerdanya a All.  A banda dels 

expositors, la Fira també oferia maridatges de cervesa i formatge, inflables 

per als nens, tastets i tot d’activitats al voltant d’aquest esdeveniment. 
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El dia 7 de maig de 2017 vam celebrar la VI Festa de la Gent Gran. Aquest és un dia 

especial que té com a protagonistes les persones de més edat del nostre municipi, però que  

en gaudim tots. Després de la missa a l’església Santa Maria d’All, hi va haver un dinar al 

restaurant La Petita Itàlia i ball amb el Trio Cafè al local social. Aquest any, es va fer un 

reconeixement especial a la Sra. Maria Comas Bragulat, per ser la dona més gran del 

municipi, al Sr. Moisès Torner, per ser l’home de més edat i al matrimoni que porta més temps 

junt format per la Sra. Àngela Subirà i el Sr. Joan Pous.  Moltes felicitats a tots!                                               

 

 

 

 

                
 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

                            

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 SRA. MARIA COMAS BRAGULAT SR. MOISÈS TORNER COLOMER 

 SRA. ÀNGELA SUBIRÀ I SR. JOAN POUS 

CULTURA I FESTES 
VI FESTA DE LA GENT GRAN 
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COMISSIÓ DE FESTES D’ALL 
La comissió de festes d’All és una entitat sense ànim de lucre que destina tots els beneficis a realitzar actes 

culturals i festius per al poble. Està formada per voluntaris que col·laboren en l’organització d’activitats i 

esdeveniments de forma desinteressada.  

La comissió està oberta a tothom qui vulgui col·laborar i fer propostes. 

QUINTO 2016 
La Comissió de Festes d’All organitza cada any un quinto amb 

la finalitat de recaptar fons per a finançar les activitats que 

prepara durant l’any.  

Agraïm la vostra assistència i col·laboració. 

ACTIVITATS 

MERCAT NADELENC DESEMBRE 2016 

Mercat de productes artesans que els dies 22, 23, 24 i 29, 30 i 31 de desembre 

vam tenir a la Plaça Major d’All. 

El dia 18 de setembre de 2016, va actuar el MAG XURRET al local social d’All. No hi 

van faltar els trucs de màgia tradicionals! 
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ACTIVITATS 

 

El dia 31 d’octubre 2016, vam celebrar la Castanyada acompanyats del grup 
d’animació infantil GUISEPPE DE VIRIVIROM. També hi va haver xocolatada 
per a tothom. 

 

El dia 26 de novembre 2016, vam tenir l’actuació del grup BITXI CLOWN al 

local social. Animació infantil, titelles i màgia per a tota la familia. 

 
GUISEPPE DE VIRIVIROM. Tarda de contacontes el dia 29 de desembre 

2016 al local social. 

 

JORNADA DE PORTES OBERTES DE LES ESGLÉSIES DEL MUNICIPI. El dia 29 

de desembre es va organitzar una jornada de portes obertes per a facilitar la visita 

a les esglésies del municipi.  També vam editar tríptics on s’explicava breument la 

història i característiques de cadascuna d’elles. 

ARROSSADA POPULAR A ISÒVOL. Diumenge 23 de juliol de 2017 vam celebrar una arros-

sada popular a la Plaça Major d’Isòvol.  

GRÀCIES! 

Volem agraïr a tots els veïns la seva col·laboració en els festes i activitats que celebrem, i a la 

COMISSIÓ DE FESTES D’ALL per l’organització de la Festa Major d’All i altres esdeveniments. 

Agraïr també a la Glòria Santana i al Francesc Genevat la cessió d’imatges que sempre ens fan per 

al butlletí i altres publicacions. 
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La Fundació Abertis ha iniciat una col·lecció de llibres amb el nom “Personatges Il·lustres” que 

recull la història de persones rellevants de Catalunya. La col·lecció està organitzada per 

comarques i aquest any s’està preparant el llibre dedicat a la Cerdanya. A través d’aquestes 

publicacions, es vol donar a conèixer persones amb un trajectòria vital destacada a partir del 

seu lligam amb un territori. 

El format del llibre consta d’una presentació de cada municipi de la comarca i a continuació 

s’explica la història de tres persones vinculades amb ell.  

En el nostre cas, el personatges escollits van ser els següents: 

 

ERNEST ALTÉS. Escultor. L’Ernest Altés viu al poble d’All des de fa 25 anys. 

Aquí hi va trobar, segons explica, l’entorn i condicions de vida que buscava. És 

un escultor reconegut tant a casa nostra com a nivell internacional. La seva 

obra ha obtingut diversos premis i ha exposat en galeries d’art de ciutats com 

Barcelona, Vic, Igualada, Palma de Mallorca, Gijón, Mèxic D.F., Stuttgart, Hamburg, entre 

d’altres. A la nostra comarca, podem gaudir de les seves escultures instal·lades a l’aire lliure a 

Puigcerdà, La seu d’Urgell o la vall de l’Ingla. També és l’autor de la talla de fusta de la Mare de 

Déu de Quadres, inspirada en l’antiga figura romànica. A banda de l’escultura, l’Ernest també 

ha cultivat altres expressions artístiques com la ceràmica o la il·lustració, i les seves inquietuds 

personals l’han portat a viatjar arreu del món i a interessar-se per causes com la del poble 

saharaui.    

 

 

  

 

 

 

 

 

                
 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

GENT DEL MUNICIPI 

La Porta (La Seu d’Urgell) 

L’Anella d’Ingla (Vall d’Ingla) Triomf (Puigcerdà) 

Tots els arbres del món (Puigcerdà) 
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JOAN BLASI SOLSONA. Advocat i empresari. En Joan Blasi va 

néixer a Bellver de Cerdanya, però des de fa molts anys ell i la seva 

família han establert un fort vincle amb el poble d’Olopte. És un 

home que avui en dia qualificaríem d’emprenedor. De jove, durant 

un viatge d’estudis al nord d’Europa, es va interessar pel comerç 

lliure d’impostos (Tax Free Trade) implantat ja en aquella zona, però desconegut aleshores a 

l’estat espanyol. A la tornada, va intentar establir aquest comerç a l’estat, però finalment ho 

va de fer a altres països com Bèlgica o Andorra. A patir d’aquell moment, la seva activitat 

professional es va centrar en el món empresarial, amb la qual ha obtingut nombrosos èxits. A 

partir dels 65 anys, però, va anar delegant responsabilitat en el seus fills i ell s’ha dedicat a la 

investigació històrica, la seva autèntica vocació, estudiant especialment el període de l’Edat 

Mitjana a la Cerdanya. El resultat dels seus treballs ha estat, fins ara, la publicació de tres 

llibres: Els oblidats Comtes de Cerdanya, El Castell de Bellver i el pobles bàrbars i la Gènesi 

Goda de Catalunya. Aquest últim llibre, és una defensa de la Unió Europea, entesa com una 

organització que ha de garantir la pau i l’estabilitat política entre els països que la integren, i a 

partir de la qual es pot impulsar el desenvolupament econòmic i social de tot els seus 

membres.  

 

 

FRANCESC VILADOMAT MEYA. Professor titular d’universitat. 

Exerceix la seva tasca de docència i investigació a la Facultat de 

Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona. 

En Francesc Viladomat va néixer a All i hi va viure i estudiar fins 

que els seus pares el van enviar a Barcelona per estudiar el 

Batxillerat. Més tard, va entrar a la facultat de farmàcia de la 

Universitat de Barcelona on hi va estudiar fins a doctorar-se l’any 1982 amb una qualificació 

d’excel·lent Cum Laude. Actualment, és professor titular d’aquesta universitat i forma part 

d’un grup de recerca considerat per la Generalitat de Catalunya com a Grup de Recerca 

Consolidat, dedicat a la cerca de nous alcaloides a les plantes, per tal de poder aplicar les 

seves propietats en el tractament de malalties. Durant els anys que aquest grup porta 

investigant, han pogut identificar vàries desenes de nous alcaloides, entre els quals  hi trobem 

la Galantamina, que s’utilitza com a pal·liatiu en la malaltia d’Alzheimer. En base als seus 

estudis, han publicat més de 140 articles en revistes científiques, han exposat el seus treballs 

en congressos internacionals i han participat en la publicació de diversos llibres.  

Malgrat que la seva professió l’ha portat a viure a Barcelona, en Francesc segueix molt 

vinculat amb el poble d’All, on encara hi conserva la casa familiar i hi passa llargues 

temporades.  

 

     

GENT DEL MUNICIPI 
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CONTRACTACIÓ DE PERSONAL  

El maig de 2017, es va contractar l’Abel Alfonsín com a reforç en les tasques de manteniment 

durant l’estiu. A causa de la baixa d’en Daniel Lirola per malaltia, s’ha contractat en Joan 

Colomines per substituir-lo. 

 

CONNEXIÓ WIFI   

Us recordem que teniu connexió wifi gratuïta al local social d’All.  

 

CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE GER 

El conveni amb l’Ajuntament de Ger permet que els residents del nostre municipi gaudeixin dels 

abonaments de la piscina municipal de Ger. 

Per aconseguir l’abonament de temporada, es necessita la documentació següent: 
 
En el cas  dels particulars, una fotografia mida carnet i un certificat que acrediti la residència 

en aquest municipi. 

Els allotjaments necessiten només la certificació. 

 

 

 

 

 

 

 

TRÀMITS I GESTIONS 

Podeu fer tots els tràmits que necessiteu, instàncies, sol·licituds, demanar visites, etc. a través de 

la seu electrònica de l’ajuntament, accedint al web www.isovol.cat/seuelectronica. 

HORARI ATENCIÓ AL PÚBLIC 

Us atendrem a les oficines de l’ajuntament des de les 8:00h fins a les 15:00h 

SERVEIS TÈCNICS 
Secretaria: Divendres de 9:00h fins a les 18:00h 

Urbanisme: Divendres de 16:30h fins a les 20:00h 

 

INFORMACIÓ 
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AJUNTAMENT 

TARIFES: 
 - Abonament temporada per als veïns i residents .................................... 30,00 € 

- Carnets establiments dels municipis de Ger, Isòvol i 

    Meranges  ........................................................................................ 35,00 € 

     La tarifa de 35,00 € és per establiment/carnet i persona. 
 

HORARI: De dilluns a diumenge de 10:30h a 20h. 
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Com cada any, hem tramitat les subvencions ordinàries que la DIPUTACIÓ DE GIRONA convoca, 

amb el següent resultat:  

Subvencions atorgades per la DIPUTACIÓ DE GIRONA: 

• Fons de Cooperació econòmica i cultural: Despeses culturals i d’inversió 2017. 

• Subvenció per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial 2017. 

• Subvenció per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal 2017. 

• Subvenció per a la neteja i manteniment de carreteres i vies públiques per nevades i glaçades 

2017. 

• Subvenció per a actuacions en camins rurals. Desbrossament i neteja. 

• Subvenció per a la promoció i Foment de l’Activitat Física i l’Esport. 

Subvencions sol·licitades a la Diputació de Girona sense resolució definitiva: 

• Subvenció exclosa de concurrència pública. 

 

 

També hem tramitat sol·licituds de subvencions davant de diversos Departaments de la 

GENERALITAT DE CATALUNYA, sense que encara coneguem el resultat definitiu. 

• Subvenció per a la conservació i restauració de béns culturals mobles i d’elements històrics i 

artístics del patrimoni immoble 2017. 

• Subvenció exclosa de concurrència pública del Departament de Governació, administracions 

públiques i Habitatge. 

• Subvenció exclosa de concurrència pública del Departament de la Presidència. 

• Subvenció exclosa de concurrència pública del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 

L’any passat vam tramitar la subvenció convocada per l’Agència Catalana de l’Aigua per a 

inversions en actuacions d’abastament en alta. El projecte que vam presentar va ser la 

instal·lació d’un sistema de filtració al dipòsit d’Olopte i l’adequació de les instal·lacions 

de l’abastament d’aigua potable al municipi d’Isòvol. 

L’Agència Catalana de l’Aigua va publicar a finals de l’any 2016 la resolució en què s’acceptava el 

projecte presentat per l’ajuntament i començava la tramitació per a dur-lo a terme. En aquest 

moment, els serveis tècnics de l’ajuntament estan preparant, amb l’assessorament d’experts en el 

tema, l’execució del projecte en base a les condicions establertes per l’Agència Catalana de 

l’Aigua. 
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SUBVENCIONS 

INFORMACIÓ 

Ajuntament d’Isòvol 
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PROGRAMA LEADER 
Aquest programa va ser creat als anys 80 per la Comissió Europea amb la intenció d’ajudar al 

desenvolupament i la diversificació de l’activitat econòmica en zones rurals i de muntanya de 

la Unió Europea. 

Per iniciativa dels Consells Comarcals de la Cerdanya i l’Alt Urgell, l’any 2008 es va crear el 

Consorci GAL Alt Urgell-La Cerdanya per gestionar els recursos econòmics del Programa. 

Aquest Consorci és el gestor actual en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de 

Catalunya 2014-2020. És una subvenció dirigida especialment a les persones físiques, 

microempreses, cooperatives, associacions i fundacions privades. També contempla ajuts per 

als ens públics, però no són preferents. 

Els eixos prioritaris subvencionables són: 

1. Emprenedoria i creació d’ocupació. 

2. Innovació tecnològica i empresarial. 

3. Equilibri territorial. Dinamització dels petits nuclis i dels territoris de muntanya. 

4. Joves. Retorn al món rural. 

5. Mitigació i adaptació del canvi climàtic. 

6. Foment de la cultura de la cooperació. 

Els ajuts que s’atorguen són a fons perdut, però cal mantenir les inversions i complir els 

compromisos adquirits durant un període mínim de cinc anys. 

Cal tenir en compte que per poder optar a aquests ajuts, la inversió que es vulgui fer NO POT 

ESTAR INICIADA. És a dir, s’ha de tenir preparat el projecte que es vol presentar, però no es 

pot començar la seva realització fins que no s’ha fet la sol·licitud per a entrar en el programa. 

El passat mes de novembre de 2016, va sortir publicada l’última convocatòria prevista per a 

l’any 2016, i ja se’n informat les resolucions dels projectes acceptats. 

 

Us podeu informar amb més detall a l’ajuntament o directament al Consorci:  

CONSORCI GAL ALT-URGELL-CERDANYA 

cauc@cauc.cat 

T. 973.35.31.12 
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SUBVENCIONS 

INFORMACIÓ 
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COMUNICACIONS DE TELEFONIA 
La companyia Telefónica, després de les denúncies fetes per l’ajuntament per la falta de servei,  

ens ha comunicat que ja es poden demanar línees noves de telèfon al nostre municipi. Finalment, 

s’ha corregit aquesta anomalia que provocava que alguns veïns per poder tenir connexió a 

internet haguessin de contractar els serveis d’empreses privades de telefonia alternatives més 

cares. Si en el tràmit de demanar un línea nova de telèfon teniu problemes, us podeu posar en 

contacte amb l’ajuntament.  

 

ACCÉS DES DE LA N-260 A ISÒVOL 
Finalment, hem aconseguit que el Ministeri de Foment atengués la sol·licitud de canvis en la 

senyalització de la carretera N-260 en el seu pas pel nostre municipi. S’han realitzat diverses 

actuacions de poda i millora de la visibilitat, però el més important és que, en el tram de la 

carretera que passa davant del poble d’Isòvol, s’han prohibit els avançaments i s’ha limitat la 

velocitat a 70km/h. Seguirem treballant per aconseguir més seguretat en la circulació d’aquest 

tram de carretera. 

 

REEMPRESA 
REEMPRESA és el nom que s’ha triat per denominar una nova pràctica posada en marxa a nivell 

mundial i que dóna lloc a múltiples avantatges i beneficis per al teixit empresarial.  

A Catalunya, per iniciativa de diferents organismes i amb el suport del Departament d’Economia i 

Coneixement de la Generalitat de Catalunya, s’ha creat el  El Centre de Reempresa de Catalunya 

que té com a objectiu principal iniciar un nou model d’emprenedoria per enfortir i dinamitzar el 

teixit empresarial català. Es tracta d’un servei que ofereix assistència tècnica i els serveis de 

consultors especialitzats als empresaris que volen cedir la seva empresa a un altre perquè en 

continuï l'activitat. 

Per tal de difondre  i recolzar aquest projecte, el Centre de Reempresa de Catalunya ha obert 

Punts d’Atenció en ajuntaments i Consells Comarcals, juntament amb la col·laboració de la 

Diputació de Girona que dona suport a la difusió de Reempresa als municipis de Girona. 

Podeu trobar més informació d’aquesta iniciativa al Consell Comarcal de la Cerdanya i al Canal 

Empresa de la Generaliat de Catalunya. 

 

 

BUS DE LA FESTA 

El Bus de la Festa és un projecte del Consell Comarcal de la Cerdanya que té per objectiu donar una 

alternativa als joves de 16 a 30 anys perquè es puguin moure per les festes majors de la comarca 

sense agafar el cotxe.  Es pot sol·licitar el carnet als ajuntaments, als locals joves i al Consell 

Comarcal de la Cerdanya. 

Podeu consultar les parades i horaris a les oficines o a la pàgina web de l’ajuntament. 
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LLICÈNCIA DE PESCA 
La pesca ha esdevingut una activitat esportiva i recreativa. Si esteu interessats en alguna 

modalitat de pesca, heu de saber que aquesta activitat està regulada i cal obtenir una llicència 

per a poder practicar-la. 

EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIES PERMISOS I NORMATIVA 

Per a poder pescar a les aigües continentals de Catalunya és necessari tenir la llicència de pesca 

recreativa. Es pot obtenir al Serveis Territorials, Consells Comarcals i en alguns centres dels Parcs 

Naturals del Departament d’Agricultua, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  

A Catalunya, els pescadors poden practicar aquesta activitat en les zones de pesca lliure sense 

mort (ZLLSM) o en les zones de pesca controlada (ZPC), que poden ser amb mort o sense mort. 

Per a pescar a les ZPC cal disposar, a part de la llicència de pesca, del permís de pesca per a la 

zona corresponent. 

En el nostre municipi es pot practicar la pesca en el riu Segre en diversos trams. 

També cal tenir en compte que els menors d’edat necessiten l’autorització d’un adult. 

Podeu trobar tota la informació a les oficines de l’ajuntament, a la pàgina web del DARP 

(http://agricultura.gencat.cat), al Consell Comarcal de la Cerdanya (www.cerdanya.cat), o al web 

de la Federació Catalana de Pesca (www.fcpeic.cat). Les llicències es poden tramitar a l’oficina 

d’atenció al ciutadà del Consell Comarcal de la Cerdanya o directament des de la pàgina web del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de 

Catalunya. En aquesta pàgina web, també hi trobareu els mapes de les zones de pesca.  
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L’any passat vam iniciar la secció “Us recomanem” amb la xarxa 

de senders del nostre municipi, amb l’objectiu de donar a 

conèixer la diversitat i riquesa natural que tenim la sort de tenir 

en el nostre entorn. Vam començar amb el sender núm. 153b, 

que voreja el riu Segre, i aquest any seguirem amb el sender 

anomenat Volta del Molí d’Olopte (sender núm. 133-133b). 

És una ruta circular que transcorre pels boscos de ribera del riu 

Duran, i que segueix l’antic camí que comunicava els pobles 

d’Olopte i Éller, passant pel molí que antigament hi havia a 

Olopte. El sender comença a la Plaça Major d’Olopte i segueix pel carrer Raval, on hi trobareu la 

senyalització del camí. És un sender envoltat de bosc i vegetació, molt agradable durant els mesos 

d’estiu. També podeu aprofitar per visitar l’església romànica d’Olopte. 
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El Consell Comarcal de la Cerdanya, la Diputació de Girona i l’Obra Social de la Fundació La Caixa, han 

iniciat una campanya d’informació i control de la planta la pampa del Caucas (o julivert gegant). Es 

tracta d’una planta originària de les muntanyes del Caucas (entre Rúsia, Geòrgia i Azerbaidjan) que es 

va utilitzar com a ornament en jardins del centre i nord d’Europa, des d’on s’ha escampat i establert en 

ambients naturals. Actualment, la podem trobar a la major part d’Europa Central i Occidental i ha 

esdevingut una de les plantes invasores del nostre entorn més preocupants pels efectes negatius sobre 

el medi natural, l’agricultura i la salut de les persones. El contacte directe amb aquesta planta pot 

ocasionar butllofes i inflamacions a causa de la substància tòxica que conté, reactiva amb la llum del sol.  

La intensitat dels efectes depèn de la sensibilitat de cada persona.  

La pampa del Caucas es va localitzar a la Cerdanya per primera vegada l’any 2013 i se n’ha detectat 

prop de Puigcerdà i a la ribera del Segre. L’any 2016 va començar el control d’aquesta espècie en 

aquest indret i es van eliminar més de mil individus. Per poder seguir fent un control eficaç, la 

col·laboració de les persones és molt important. Si en veieu alguna, feu-ne una fotografia i una 

descripció de l’emplaçament on l’heu trobada i envieu-ho a: 

- Consell Comarcal de la Cerdanya. Àrea de medi ambient 

    A/e: natura@cerdanya.org 

- Diputació de Girona. Àrea de medi ambient 

   A/e:medi.ambient@ddgi.cat 

- Generalitat de Catalunya. Servei de Fauna i Flora 

   A/e: faunaiflora.DTES@gencat.cat 

Com la podem identificar? 

El millor per reconèixer-la és quan està florida, al final de l’estiu. És una 

planta molt gran, que pot arribar fins als dos o quatre metres d’altura, i que 

produeix llavors seques aplanades i molt nombroses. Les fulles de les 

plantes adultes, més de cinc anys, fan d’un a dos metres i mig de llarg i prop 

d’un metre d’ample. La tija que porta les flors pot fer tres o quatre metres 

d’altura. Les plantes joves, menys de quatre o cinc anys, són més difícils de 

reconèixer perquè no floreixen. En aquest cas, cal fixar-se en les fulles 

grosses i retallades que poden arribar a mesurar més d’un metre 

d’allargada. 

Cal anar amb compte 

Si veieu aquesta planta, no la toqueu. 

És important no tallar-la perquè és quan hi ha més risc de ser esquitxats per 

la saba, que us provocarà els danys més greus. 

En cas que l’hagueu tocada, renteu-vos de seguida la pell exposada amb 

molta aigua i tapeu-vos-la amb roba, de manera que no li toqui el sol. Els 

efectes no són immediats, poden tardar fins a 24 hores a manifestar-se, però 

si apareixen taques o inflamacions a la pell o la zona de contacte han estat 

els ulls, aneu al metge ràpidament. 
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MES D’AGOST 

Dies 12, 13, 14 i 15 : FESTA MAJOR D’ALL 

Dissabte 12 

09:00h Caminada popular d’All. Sortida a la Plaça Major d’All.  

  Inscripcions a comissiofestesall@gmail.com i a l’Ajuntament d’Isòvol. (7€/persona) 

14:00h Fideuada popular a la Plaça Major d’All. (7€/persona)  

21:00h Havaneres i rom cremat a la Plaça Major d’All amb “LA PETITA HAVANA” 

21:00h Gimcana. Trobada a la plaça de l’Església d’All. 

23:00h Ball de nit amb el duet “ZARABANDA” Plaça Major d’All. 

01:30h NIT JOVE amb Dj ADRIÀ ORTEGA I EMILI CARRILLO. 

Diumenge 13 

10:30h Animació infantil amb el grup Virivirom. Plaça Major d’All. 

12:00h Festa de l’escuma amb GIL RATATAPLAM. Plaça Major d’All  

13:00h Remullada a la pica! 

 

Dilluns 14 

17:00h Inflables per a la mainada. Plaça Major d’All.  

21:00h Botifarrada Popular. Plaça Major d’All  

23:00h Ball de nit amb el grup D’ALTRA BANDA. Plaça Major d’All 

 

Dimarts 15 

12:00h Missa Cantada a l’Església Santa Maria d’All amb la copla CIUTAT DE MANRESA 

13:00h Sardanes amb la COPLA CIUTAT DE MANRESA. Plaça de l’Església d’All.  

18:00h Concert i, tot seguit, ball de fi de festa amb l’orquesta VENUS. Plaça Major d’All. 
 

Dies 13,14 i 15 Fira artesanal i gastronòmica a All. 

 

Dissabte 19  

22:00h Cantada d’Havaneres i rom cremat amb el grup A TOTA VELA  

 a la Plaça Major d’OLOPTE 

            

MES DE SETEMBRE 

Dia 10  APLEC DE LA MARE DE DÉU DE QUADRES 

13:00h Missa cantada amb la coral “CAPELLA DE SANTA MARIA” 

14:00h Dinar popular a Quadres. Preu 15€/persona. 

 Actuació dels “ASTORETS DEL PIRINEU” (Podeu fer les reserves a l’ajuntament)
    

Dies 23 i 24: FESTA MAJOR D’ISÒVOL 

Dissabte dia 23 

22:00h Ball de nit amb el grup STYLETTE 

Diumenge dia 24  

13:00h Missa a l’Església Sant Miquel. 

13:30h Aperitiu popular a la Plaça Major d’Isòvol. 

17:00h Actuació del Mag xurret  

 

MES OCTUBRE 

TEATRE AL LOCAL SOCIAL AMB LA  COMPAYIA INESTABLE CERETANA DE TEATRE. 

AGENDA ESTIU-TARDOR 2017 
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DADES I TELÈFONS D’INTERÈS 

ESTABLIMENTS  

- Cal Sams (Turisme rural)        T. 639.169.496  www.calsams.com 

- Ermitatge de Quadres (Hotel i restaurant) T. 972.197.285 www.ermitatgedequadres.es 

- Mas Ravetllat (Hotel)     T. 684.454.084  www.masravetllat.com   

- Càmping Bellver            T. 973.510.239 www.campingbellver.com  

- El Celler d’All (Restaurant-local social)   T. 972.147.126 

- La Petita Itàlia (Pizzeria )         T.972-894.239 

- Cal Francès (Turisme rural)                   T. 972.894.081  www.calfrances.com 

 

EMPRESES 

- Reciclatges Cerdanya, S.L.         T. 649.485.772  

- Jardineria Ramon Parisé    T. 609.275.810 

- Tallers Martí (taller mecànic)    T. 972.89.42.61 

- Jardineria Joan Carles Torner    T. 650.28.47.06 

- Ripoll Oliveras, S.L.     T. 972.89.40.78 

- Jardineria Manel Llombart    T. 646.09.45.67 

- Jardineria Lluís Llombart    T. 607.48.49.89 

- Instal·lacions Colom     T. 616.00.43.01 

 

BOMBERS I POLICIA      T. 112 

EMERGÈNCIES       T. 112 

URGÈNCIES MÈDIQUES     T. 061 

HOSPITAL DE PUIGCERDÀ 

(Àrea bàsica de salut)    T. 972.88.01.50 

HOSPITAL DE CERDANYA    T. 972.65.77.77 

CONSULTORI D’ALL     T. 972.89.41.85 

CONSULTORI DE GER    T. 972.89.41.08 

MOSSOS D’ESQUADRA    T. 972.88.10.51 

RENFE       T. 902.240.202 

SOREA       T. 972.88.09.48 

 

ESTABLIMENTS i EMPRESES DEL MUNICIPI 

SERVEIS 
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AJUNTAMENT D’ISÒVOL 
Plaça Major, 2 

17539 ALL 

T. 972.89.40.51 

A/e: ajuntament@isovol.cat 

www.isovol.cat 

Twitter: @Ajunt_isovol 

 


