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L’AJUNTAMENT D’ISÒVOL US DESITJA 

UN BON ESTIU 

 

 

Edit�ria�  

AGOST DE 2015         BUTLLETÍ INFORMATIU NÚM. 5 

 

Us presemtem, un any més, el butlletí municipal on us expliquem  la gestió realitzada per l’ajuntament.  

Aquest darrer any,  hem continuat les línees d’actuació d’estalvi i disminució del deute, però, alhora, 

hem intentat aprofitar els nostres recursos al màxim per poder seguir amb els projectes més impor-

tants per al municipi.  La nova plaça de l’església d’All, el projecte de pavimentació i servies d’Isòvol o 

l’adquisició del terreny a Olopte (Cal Ramonet) on està previst fer-hi una plaça, en són un exemple. 

També hem treballat per millorar i donar a conéixer el patrimoni natural i històric del nostre municipi, 

perquè en poguem gaudir tant nosaltres com la gent que ens visita. 

El passat mes de maig es van celebrar les eleccions municipals, de les quals n’ha sortit la nova compo-

sició del consistori. Voldríem agrair, de nou, la confiança que ens vau fer i que ens ha permès ser la llis-

ta més votada. Ens agradaria mantenir aquesta confiança en el futur, treballant i intentant fer el millor 

per als nostres pobles. També volem donar les gràcies als regidors que no s’han presentat a aquesta 

legistura, però que van estar durant els últims 4 anys treballant desinteressadament a l’ajuntament. 

Tant als que formaven part de l’equip de govern com els representants de l’oposició, els quals van fer 

sempre una opsició constructiva, de col·laboració i eficient. 

Gràcies a tots i bon estiu! 

L’equip de govern     
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La situació econòmica de l’Ajuntament segueix millorant: 

 

 
 

Hem continuat reduint el deute principal, aplicant les mesures d’estalvi d’aquests últims anys.  

Com a novetat important, hem d’explicar que, fins ara, la major part del deute era finançat per l’estat mitjançant 

la retenció d’una part de les transferències corrents que aquest realitza als ajuntaments, i ens aplicava un interès 

del 5,5%. Durant el mes de juny del 2015, l’ajuntament ha formalitzat un préstec a través de l’ICO de 304.000€ 

amb un interès de l’1,5%, que s’haurà de tornar en 10 anys, amb una carència de 2 anys. Això ens permet reduir 

l’import dels interessos que l’ajuntament abona cada any en uns 15.000€, els quals es destinaran a amortitzar el 

deute. 

També hem de remarcar que durant els últims tres anys, s’ha tancat la liquidació del pressupost municipal amb 

superàvit, el que ha estat un factor més per poder anar reduint el deute i el període mig de pagament als proveï-

dors. 

D’altra banda, durant aquest any, hem incrementat els actius del municipi, adquirint una parcel·la urbana al cen-

tre d’Olopte de 200m2 (l’Hort de Cal Ramonet) per tal de milllorar l’urbanisme del nucli d’Olopte. 

 

A data d’avui, l’ajuntament disposa de DIVUIT MIL EUROS (18.000€) en tresoreria. 

 

En aquesta nova legislatura, continuarem treballant per eixugar el deute, però sense renunciar, en la mesura de 

les nostres possibilitats, als projectes i activitats que creiem poden millorar el nostre municipi.  

 

 

 

 

 

 

 

Deute a 15/7/2013 Deute a 15/7/2014 Deute a 15/7/2015 

Deute que s’arrossega de l’anterior equip 
de govern.........  521.000 € 

Deute que s’arrossega de l’anterior equip 
de govern ......... 399.000 € 

  

Deute que s’arrossega de l’anterior 
equip de govern ......... 353.000€ 

  
Total ................  521.000 € Total ............... 399.000 € Total .......................... 353.000 € 

SITUACIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT 

Pàgina 3  
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OBRES I PROJECTES MUNICIPALS 
 

 

 

 

 

1.– NOVA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA D’ALL 

Estem a punt d’acabar l’obra de la nova plaça de l’església d’All. Com ja vam explicar en el butlletí anterior, aquest 

projecte el vam haver de modificar arran de les troballes arqueològiques que es van descobrir amb l’enderroc de la 

Rectoria. També hem adequat una zona verda al costat de la plaça perquè aquest nou espai es pugui gaudir enca-

ra més. 
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La nova plaça amb el pou 

La plaça mirant cap el Sud 

La nova zona verda al costat 
de l’església 
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2.– RESTES ARQUEOLÒGIQUES. 

Un cop finalitzat el procés d’excavació i identificació de les restes arqueològiques, en aquest moment estem prepa-

rant la seva restauració i consolidació a partir del projecte presentat per l’equip d’arqueòlegs, dirigit pel Sr. Oriol 

Achón i Casas, i que el portarem a terme en dues fases. El projecte consistirà en la consolidació i re-fonamentació 

de les estructures, la consolidació de les tombes, la il·luminació de l’espai i un seguiment arqueològic per coordinar 

aquest treball pluri-disciplinar. L’objectiu final és habilitar aquest espai com un petit museu que serveixi tant per a 

conservar el nostre patrimoni com per divulgar-lo, i que així formi part dels punts d’interès turístics del nostre mu-

nicipi. L’ajuntament ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona per poder realitzar aquesta obra. 
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Ubicació de l’espai on es conservaran i mostraran les res-
tes arqueològiques. / En procés de construció 

Consolidació de les estructures 
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3.– XARXA DE SENDERS DEL MUNICIPI 

Aquest any hem incorporat nous senders a la xarxa de senders del municipi. Hem adequat la zona dels Estarra-
galls perquè sigui més accessible i es pugui visitar amb comoditat. Els treballs han consistit en habilitar l’antic 
camí de la Volta fins el cementiri, per evitar la carretera N-260, i millorar el recorregut pels Estarragalls.  

A la zona del camí que connecta All i els Estarragalls, s’ha entubat el rec que hi passa i igualat el terreny amb 
aportació de terra. També s’ha modificat l’amplada del pas i netejat de vegetació tot el camí. Al final del sender, 
s’ha construït una palanqueta per creuar el rec.  

Els dos itineraris que serviran de guia per a aquest paratge s’han adequat de manera que els visitants puguin 
apreciar aquest espai geològic i alhora gaudir de les vistes que aquest entorn ofereix. Amb aquesta finalitat,  
s’han instal·lat esgraons i baranes en els pendents més forts i s’han adequat uns miradors amb bancs de fusta 
tractada, que permetran admirar el paisatge i a la vegada descansar i relaxar-se. Finalment, la zona estarà se-
nyalitzada amb la informació direccional i els punts d’interès.  
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4.-PROJECTE DE SERVEIS BÀSICS I PAVIMENTACIÓ D’ISÒVOL. 

El Ple Ordinari celebrat el dia 30 de desembre de 2014 va adjudicar les obres de millora del poble d’Isòvol   a 

l’empresa RIPOLL OLIVERAS, S.L., després que la mesa de licitació aprovés la proposta d’aquesta empresa. 

Les obres consistiran en preparar el soterrament de les línees elèctriques i de telèfon, sanejar les aigües resi-

duals, canviar els tubs d’aigua potable i pavimentar els carrers. També aprofitarem aquestes obres per portar 

el gas natural al poble. Per començar l’actuació, només falta que les diferents companyies implicades, Telefòni-

ca, Sorea, Gas natural i Endesa, acabin d’emetre els seus informes, per tal de coordinar les obres amb aques-

tes companyies.  Preveiem poder començar les obres a finals d’estiu, principis de la tardor. 

 

5.-EDIFICI DE SERVEIS COMUNITARIS 

Estem preparant per aquest any un concurs d’idees per al nou edifici de l’ajuntament, per tal de poder tenir el 

màxim d’opcions possible i veure quina és la solució més adient.   

  

6.-CONSTRUCCIÓ DELS TANCATS PER ALS CONTENIDORS D’ESCOMBRERIES 

El personal de l’ajuntament continua amb la construcció dels tancats per als contenidors d’escombreries.  

 L’objectiu d’aquesta actuació és ordenar la ubicació dels contenidors, per tal de mantenir més net el municipi i 

millorar l’impacte visual que aquests elements generen a la via pública. 
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FESTA MAJOR D’ALL 2014 
Els dies 14, 15 i 16 d’agost es va celebrar la Festa Major d’All 2014. La comissió de festes d’All va organitzar un 

programa de festa variat perquè tothom pogués gaudir d’aquests dies. A banda de les activitats més tradicio-

nals, com el ball, les sardanes, els jocs per als nens, cada any s’intenta fer alguna cosa nova. Per aquest any 

2014 es va organitzar la Festa Flower Power (anys 60,70 i 80) amb premi per a la millor disfressa, que va tenir 

molt èxit. Ah! No hi va faltar la remullada a la pica! 

FESTA FLOWER POWER 

Concurs de botifarra Concert 

Animació infantil 

Remullada a la pica 

CULTURA I FESTES. 
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Els dies 27 I 28 de juny va tenir lloc la Festa Major d’Olopte 2015. Per al dia 27 a la nit, es va preparar un sopar po-

pular i després va actuar el duet “Atrium”. Diumenge, a les 11:30h, es va celebrar una missa a l’església de Sant Pere, 

i després vam poder gaudir un any més de l’actuació de la Colla Gegantera i Grallera de Manlleu . A les 13:30h es va 

oferir un aperitiu per a tothom i el duet “E-2” va animar el ball de fi de Festa.  

Pàgina 9  

FESTA MAJOR D’OLOPTE 2015 

CAMINADA POPULAR D’ALL 

El 9 d’agost la gent va poder participar en la VII Caminada Popular d’All. És una activitat que cada any té més èxit i 

és una bona oportunitat per fer esport i gaudir del paisatge de la Vall de la Cerdanya a la vegada. El punt de sorti-

da és el poble d’All, i  en aquesta edició l’itinerari va consistir en anar fins el Riu Segre, després a Quadres, Isòvol, 

Baltarga, Sanavastre per acabar el recorregut a All. 
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APLEC MARE DE DÉU DE QUADRES 2014 

Pàgina 10 

Va tenir lloc el diumenge 14 de setembre 2014 . És una festa especial, que ens permet gaudir d’un lloc molt bonic 

del nostre municipi, l’ermita de Quadres, i trobar-nos al voltant d’una bona taula. La Missa programada per aquest 

dia és cantada i acabem el dinar amb una actuació musical. Tot plegat, fa que aquesta celebració sigui una de les 

més belles que organitzem al municipi.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

QUINTO 2014 
 

 

La Comissió de Festes d’All organitza cada 

any un quinto amb la finalitat de recaptar 

fons per a finançar les activitats que orga-

nitza durant l’any.  

Agraïm la vostra assistència i col·laboració. 

FESTA MAJOR D’ISÒVOL 2014 

Després de l’Aplec de Quadres, arriba la Festa 

d’Isòvol.  

El dia 28 de setembre vam celebrar la Missa a 

l’església de Sant Miquel, a continuació es va 

preparar un aperitiu popular i el grup STYLETTE 

va actuar en el ball de fi de Festa. 
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El dia 7 de desembre de 2014 es va celebrar la Tercera Fira de la Cervesa Artesana de Cerdanya a All.  A 

banda dels expositors, la Fira també oferia un curs d’elaboració de cervesa, maridatges de cervesa i formatge, in-

flables per als nens i a la nit una botifarrada a preus populars.  Aquesta fira és una iniciativa de la Comissió de 

Festes d’All i compte amb la col·laboració de l’Ajuntament, i cada any és més visitada. 

 

 

 

III FIRA DE CERVESA  ARTESANAL  

DE CERDANYA A ALL 2014 

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. 
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El dia 10 de maig de 2015 vam gaudir de la IV Festa de la Gent Gran. El programa de la Festa va consistir en una 

missa a les 13h,  un dinar al Local Social i finalment concert i ball.  

Aquest any, es va fer un reconeixement especial a la Sra.  Maria Comas Bragulat per ser la dona més gran del mu-

nicipi, al Sr. Joan Alís, l’home més gran i al matrimoni més gran format per la Sra. Antònia Comangés i Domènech 

Casamitjana. El primer tinent alcalde, Agustí Carcasona, i els regidor Jordi Gastó i Josep Alonso els van entregar un 

ram de flors a cadascun. Com l’an-

y passat, l'obsequi de record ha 

estat una fotografia de totes les 

persones que hi van assistir i una 

altra personalitzada. 

 

 

 
                                                 

 

 

 

 

                
 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

                            

     

 

 

 

 

 

 

 

QUARTA FESTA DE LA GENT GRAN 

ENTREGA DEL RAM A LA SRA. MARIA COMAS BRAGULAT 

ENTREGA DEL RAM A LA SRA. ANTÒNIA COMANGÉS I AL 
SR. DOMÈNECH CASAMITJANA 

Fotografia de grup dels assistents 

EL SR. JOAN ALÍS I LA SENYORA JOAQUIMA PALLARÉS 
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El dies 16 i 17 de maig es va córrer la 15ena edició del Trial de Clàssiques, que ja és un referent dins del món del 

trial clàssic. L’organitza MOTORCLUB80, amb seu al poble d’All, i hi col·labora gent de la comarca, ajudant en els 

controls i altres tasques. Totes les motos han estat fabricades abans de l’any 1985 i hi participen motoristes de 

tot el món. A més, cada any han comptat amb pilots de la talla de Jordi Tarrés, Jaume Subirà o Charles Coutard, 

entre altres. Aquesta disciplina esportiva compta cada vegada amb més adeptes,  i les inscripcions en aquest trial 

són cada any un èxit. Volem felicitar els organitzadors d’aquesta activitat i esperem poder celebrar una nova edi-

ció l’any que ve.  

 
 

 

 

 

 

TRIAL DE CLÀSSIQUES D’ALL 2015 

Pàgina 13 
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SOBRE L’AJUNTAMENT 

 

NOVA COMPOSICIÓ DEL CONSISTORI 

La llista que es va presentar per CIU va guanyar les eleccions municipals del passat 24 de maig per majoria abso-

luta. Un cop aprovat el cartipàs municipal, la nova composició de regidors és la següent: 

Alcalde:     Pere Oliu Casamitjana 

Tinent d’alcalde:    Agustí Carcasona Comas 

Regidor d’Hisenda:   Agustí Carcasona Comas 

Regidora de Festes:   Montse Vidal Guillamó 

Regidora d’Esports:   Montse Vidal Guillamó 

Regidor de Medi ambient:  Ferran Rodríguez Bosom 

Regidor de Turisme:   Ferran Rodríguez Bosom 

Regidora d’Educació:   Beatriz Arredonda Negre 

Regidora de Cultura:   Beatriz Arredonda Negre 

Regidora de Joventut:   Beatriz Arredonda Negre 

Regidora de Noves Tecnologies: Beatriz Arredonda Negre  

Regidor d’Agricultura:   Joan Bertran Bonet 

Regidor de Benestar social:  Joan Bertran Bonet 

Regidora d’Obres:    Raquel González Estévez 

 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL:  Entre l’octubre del 2014 i maig de 2015, a través del Consell Comarcal de 

la Cerdanya i el programa d’ocupació del SOC, el Sr. Manel Calveras va treballar per a l’ajuntament com a suport 

de manteniment. Aquest programa assumeix el sou i despeses del treballador, i per  tant,  no té cap  cost per  a 

l’ajuntament. El maig de 2015, es va contractar l’Abel Alfonsín com a reforç en les tasques de manteniment durant 

l’estiu.  

Hem de comunicar que el cap de manteniment de l’ajuntament, en Josep Carrera, ha deixat el seu lloc de treball el 

31 de juliol. Voldríem agrair-li la feina feta fins ara en el nostre municipi i li desitgem el millor en la seva nova eta-

pa professional. Per acord de junta, i després de valorar diverses opcions, s’ha contractat el Sr. Daniel Lirola, se-

guint el tràmit previst per la llei de contractació per màxima urgència.  

 

ADEQUACIÓ D’UNA SALA D’ESTUDI: Hem preparat la sala annexa al local social amb tres ordinadors amb  

connexió a la xarxa, per tal que, qui ho necessiti, pugui anar a fer consultes. També està pensada com un espai  

d’estudi per als nens. 

FLAIXOS INFORMATIUS 

Pàgina 14 
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CONNEXIÓ WIFI  S’ha habilitat la connexió wifi lliure al local social d’All.  

 

COMPRA DE VEHICLE 

Aquest juliol hem comprat un tractor tallagespa model MT, a canvi del que teníem, i pel qual ens han abonat 

1.200€. El cost del nou vehicle ha estat de 3.585,12€ 

 

CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE GER 

L’Ajuntament d’Isòvol manté el conveni amb l’Ajuntament de Ger, el qual 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 muni-

cipi. 

- Els allotjaments necessiten només la certificació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCAL SOCIAL—CELLER D’ALL 

El passat mes de febrer la senyora Francesca Guerrero ens va comunicar que, per motius personals, havíem de 

deixar de gestionar el Celler d’All. A partir d’aquell moment, vam començar el procés d’adjudicació del restaurant 

i finalment va guanyar el concurs la Sra. Gavi Ortiz i el seu marit Sergi Beltri. 
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TARIFES: 

 - Abonament temporada per als veïns 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. 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT 
 

 MES D’AGOST:          

 DE DILUNS A DIVENDRES DE 08:00h A 15:00h 
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Seguint la línia d’accions promocionals online que impulsa el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, conjunta-

ment amb els Consells Comarcals i entitats de promoció turística comarcal de la província de Girona, s’ha organit-

zat la tercera edició de l’acció Instagram Your City.  

Aprofitant la tendència dels selfies, aquest any s’ha organitzat un concurs de fotografia a través d’Instagram. 

L’objectiu d’aquesta proposta és aprofitar la tendència dels selfies a les xarxes socials i aconseguir que els usuaris 

es facin fotografies als diferents municipis i les comparteixin a la xarxa amb les etiquetes #selfie+nom municipi, 

acompanyada de #selfieyourcity i #InCostaBrava o #InPyrenees . Els municipis hem escollit un màxim de 

3 indrets fotogènics i representatius del municipi, per tal que quan els usuaris individualment els visitin puguin fo-

tografiar-se en aquests punts. L’ajuntament d’Isòvol ha proposat l’església d’All, l’església d’Olopte i l’ermita de 

Quadres.  

A final d’any, es premiaran els millors selfies publicats i se’ls contactarà per informar-los de com fer efectiu el premi 

que han guanyat. Els premis els atorga un jurat designat per cada municipi i són gentilesa de l’ajuntament. En el 

nostre cas, s’ha decidit que el primer premi sigui una nit a Cal Francès per a dues persones en temporada baixa, el 

segon, una nit a Cal Sams per a dues persones en temporada baixa i el tercer un sopar/dinar al Restaurant    
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Ermita de Quadres 

Església d’Olopte 

Església d’All 

PROJECTE #Selfieyourcity  

Rodamon’s per a dues persones. Un cop atorgats els premis, es 

contactarà amb els guanyadors perquè puguin gaudir-ne i així  

tornin al municipi i publiquin nous continguts a les xarxes.   

Tota la informació es pot trobar al web general: 
http://instagram.costabrava.org 

 i a l’específic: http://selfieyourcity.com 
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GENT DEL MUNICIPI 

 
 

Aquest any, a l’apartat de Gent del municipi, tenim la sort de poder entrevistar l’Ernest  Altés, escultor reconegut 

internacionalment i veí del poble d’All. Volem agrair-li la seva atenció i disponibilitat, i que hagi acceptat la pro-

posta de fer aquesta entrevista, així el podrem conèixer una mica millor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per començar,  ens agradaria que ens  fessis una petita presentació:  saber on vas néixer, els estu-
dis,  els teus inicis... 

Vaig  néixer a Vic, a la tardor de l’any 1956. Sóc fill de la Montserrat Segura i de l’Anicet Altés, i tinc tres ger-
mans. 

El meu pare va ser un reconegut ginecòleg. Va ser el primer ginecòleg especialitzat a la ciutat de Vic, on va 
exercir durant més de 40 anys. Va ser pioner, a Espanya, en la introducció del part vigilat i el part sense dolor. Al 
principi de viure a All,  gent de la comarca em preguntava si era el fill de l’Anicet Altés perquè les dones amb 
parts complicats baixaven a Vic per donar a llum i les assistia ell.  

Vaig conèixer la meva dona, la Marina, a Bellver de Cerdanya, i hem tingut dos fills, la Nina que va néixer al 
1992 i el Marc que va néixer 5 anys després , al 1997. Tots dos nascuts a Vic. La Marina es filla de “Cal Quela” 
de Bellver de Cerdanya. 

 

Quin ha estat el teu recorregut fins arribar a l’escultura? Per on vas començar? 

Als 10 anys, vaig anar a Barcelona per estudiar el batxillerat a l’escola Isabel de Villena (fins el 1968) i a l’escola 
Garbí (fins el 1973). Vaig tenir la gran sort que els meus pares em fessin costat a l’hora de decidir-me pel món 
de l’art.  

Ernest Altés és fill de la Plana de Vic, encara que des de ja 
fa molts anys viu al nostre municipi, concretament al poble 
d’All. La seva formació es desenvolupa principalment a Ca-
talunya, tot i que també viatja a Menorca, Alemanya, Fran-
ça, Mèxic i el Sàhara. El seu treball professional es centra 
principalment en l’escultura abstracte on fa servir el ferro, 
element de civilització tècnica com a ostentació d’energia, i 
la pedra, com a material natural. Els seus dibuixos són 
d’una gamma cromàtica de colors apagats i terrosos amb 
una delimitació de les figures molt marcada amb línia ne-
gra. Gran escultor i amb una llarga trajectòria professional, 
reconeguda amb diversos premis, ha participat en més de 
60 exposicions i diverses fires arreu del món. Té unes 25 
obres públiques que adornen el paisatge urbanístic de mol-
tes ciutats i localitats.  

Pàgina 17 
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Després, , vaig estudiar a l’escola Massana de Barcelona i a l’escola de Belles Arts d’Olot.  En el transcurs 
d’aquests anys de formació, el meu camí professional comença a decantar-se cap a l’escultura. 

Al 1976, em vaig matricular a l’escola Llotja de Barcelona per estudiar la talla de fusta, i també vaig anar a viure 
a Muntanyola, on vaig conèixer el ferrer Ramon Serra i vaig treballar la forja.  Després, durant la meva estada a 
Menorca l’any 1978, vaig introduir la pedra en la meva obra. 

 

 

 

Hem llegit a la teva pàgina web un nota de la teva biografia que ens ha cridat l’atenció: “Reconec 
més influències de la Nina Simone que de Picasso”.  

De fet, la música i la poesia han estat molt importants en la meva vida. I puc dir que m’han influït més la músi-
ca i la literatura que les arts plàstiques. 

He mencionat la Nina Simone en contraposició a Picasso perquè són dos artistes molt coneguts i representen 
millor aquest fet. 

 

Parlem ara, si et sembla, de quan vas començar a fer pública la teva obra.  

Doncs, al 1977, vaig fer la meva primera exposició a la galeria La Tralla de Vic, de dibuixos i escultures.  Al 
1981, vaig exposar per primera vegada a Barcelona, a la Tom Maddock Gallery. Al 1986, a Tàrrega, presento la 
meva primera escultura de grans dimensions dins de la fira de l’escultura al carrer. Això pel que fa al nostre país. 
A nivell internacional, els meus inicis van ser a Mèxic, D.F.,  a la Galeria Pecanins. 

 

Tot i que l’escultura és la teva dedicació principal, ho combines 
amb altres expressions artístiques, com el dibuix i el gravat. 

Sí. L’any 1987 torno  a treballar el gravat i el dibuix, i al 89, només du-
rant aquest any, vaig volcar-me plenament en la ceràmica. Sempre m’ha 
agradat fer o participar en altres projectes artístics. Per exemple, l’any 
1992 col·laboro amb el poeta Miquel Martí i Pol en el llibre “El Silenci”. 
Vaig il·lustrar el llibre amb els meus gravats.  O al 97, que juntament 
amb Jordi Coca vam publicar el “Llibre de l’aigua”, basat en haikús del 
poeta japonès Matsuo Bashô.  

 

Pel que hem pogut llegir en els teus apunts biogràfics, has anant combinant treball i viatges, o 
fent les dues coses alhora. 

Sempre m’ha agradat combinar les dues coses. He estat a Menorca per aprofundir en l’estudi de la seva cultura 
megalítica, he anat al Sàhara vàries vegades, per fer documentals,  visitar les formacions basàltiques del Hog-
gar, conèixer el desert... 

 

Gènesis III (2002) 

Pàgina 18 

Com i quan vas decidir dedicar-te professionalment 
a l’art? Què et va fer decidir? 

Ja des de ben petit la música, la literatura i les arts plàsti-
ques tenen un paper més important en la meva vida acadè-
mica. Començo a fer les meves primeres obres: escultures 
fetes de vidres arrodonits pel mar, troncs, fulles i plomes. 

En un viatge familiar a Itàlia, l’any 1970, vam visitar les ciu-
tats de Milà, Florència, Pisa i Venècia, on vaig conèixer més 
directament l’art del Renaixement italià. 

El 1976, viatjo a Egipte, on experimento per primer cop la 
sensació d’espai total en una obra realitzada per l’home i 
on començo la meva relació amb el Sàhara. També visito 
l’Acròpolis d’Atenes. 
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He viatjat a Amèrica per estudiar l’obra  dels pobles maia, asteca i olmeca. També he anat a França, per visitar, 
per exemple, Sidrobe que té un centre de producció de granit, i uns pasaitges únics a Europa formats per con-
centracions singulars de roques. O a Euskadi, a l’Ermita de Sant Miquel de Arretxinaga i al “Peine del viento”, 
una sèrie d’escultures de Chillida, a la Concha de San Sebastián. Per cert, Arretxinaga, significa “lloc on descan-
sen les pedres” i és un curiós fenomen geològic: un conjunt rocós que forma una capella i on es fa culte a Sant 
Miquel.  

 

Hem trobat molt interessant dos dels viatges que has fet: un a la República Saharaui i l’altre el que 
vas fer a Berlín. En els dos casos, el protagonista és un mur, i aquests dos murs tenen el mateix 
nom “el mur de la vergonya”, encara que el seu desenllaç va ser totalment diferent. A la República 
Saharaui hi vas estar l’any 1979, quan el Marroc va començar a construir un mur de més de 
2.700Km.  A Berlín, hi vas anar l’any 1990, un any després de la caiguda del mur. Explica’ns com et 
van arribar aquests projectes. 

 

 

 

 

Creu de la Guixa (1999) 

30.10.90 in Deutschlan (1990) 

 

Pot sorprendre que un home que ha viatjat tant i ha “conegut món” 
hagi decidit establir-se en una comarca petita, de muntanya. Quina 
és la teva relació amb la Cerdanya? Ja venies de petit? 

No, no hi venia de petit, només alguna vegada havia vingut a esquiar. Però el 
que sempre havia tingut clar és que volia viure a Catalunya i a una zona de 
muntanya. I això era un convenciment, és com volia viure la meva vida, fins al 
punt, que vaig rebutjar ofertes d’establir-me arreu del món. 

 

Ens has comentat que la teva dona és de la Cerdanya, com us vau 
conèixer? 

Abans de venir a viure-hi, de tant en tant, pujava a la Cerdanya fent una tra-
vessa a cavall. En una d’aquelles excursions el meu cavall es va posar malalt i 
no vaig poder seguir. Mentre esperava que tornessin els meus companys, vaig 
decidir anar a fer un cafè a l’Hotel Bellavista de Bellver. La meva dona és filla 
dels propietaris de l’hotel i ens vam conèixer allà. 

El meu viatge a Mèxic sorgeix quan els propietaris de la galeria Pecanins, 
d’origen català, em demanen fer una exposició. L’any 1979 me’n vaig a Mèxic 
a viure a casa de la meva germana per a preparar-la. Allà, conec l’escultor 
Eduardo Olbes amb qui estableixo una bona relació. I és a casa seva, on co-
nec l’equip de televisió mexicà amb el qual més tard projecto els documen-
tals del Sàhara. 

Un d’ells va ser sobre el Tassili N’Ajjer, un extens altiplà al sud-est d’Argèlia, 
amb un impressionant conjunt de pintures i gravats rupestres de diferents 
períodes. És una de les més importants manifestacions artístiques, inscrita 
com a Patrimoni de la Humanitat per la Unesco al 1982.  I l’altre, va ser so-
bre el Front Polisari, moviment rebel d’ alliberació del Sàhara Occidental for-
mat al 1973, el qual lluitava per acabar amb l’ocupació del Marroc al Sàhara. 
El Marroc, després que Mauritania  renunciés a una part del Sàhara al 1979,  
veient la impossibilitat de guanyar la guerra, va començar a construir el que 
s’anomenaria el “Mur de la vergonya”.  

El viatge a Berlín el vaig fer l’any 1990. L’ajuntament de Berlín, a través del 
galerista Sheffel, ens va convidar a 4 escultors  al simposi de Lützowplatz per 
treballar cadascun en una escultura. Jo els vaig proposar realitzar una escul-
tura en commemoració de la caiguda del mur de Berlín, fet que havia succeït 
un any abans. L’escultura està situada a la plaça de Lützowplatz. L’obra 
“30.10.90 in Deutschland” simbolitza la unió entre les dues alemanyes. 
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Com es que vau decidir venir a viure a All, quants anys fa d’això? 

Doncs va ser una mica per casualitat. Tenia clar que no volia venir per jubilar-me sino que volia viure i treballar a 
la Cerdanya. Sabia quines eren les meves prioritats, volia una casa de pagès on poder fer el meu taller, amb qua-
dres per a cavalls i un hort. 

La sort va voler que quan jo era de viatge, la meva dona s’assabentés que hi havia una casa de pagès a All, Cal 
Ravetllat, per llogar. 

Vam venir el 1992, després que naixés la Nina. Recordo que quan vam arribar, feia poc, com un any, que havia 
tancat l’escola del poble. He de dir que he estat 18 anys vinculat al món de l’ensenyança com a representant dels 
pares al consell escolar de l’escola Alfons I i l’institut Pere Borrell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara que ja han passat uns quants anys, com et sents a All? 

Ens sentim molt ben acollits per la gent del poble, hi estem molt bé. 

Alguna vegada, mentre passejava amb els meus fills contemplant el paisatge, els he comentat com n’eren de pri-
vilegiats per poder viure aquí. 

 

Quines aficions tens? 

M’agrada molt muntar a cavall, en tinc dos. L’afició als cavalls ja em ve de fa molts anys. La veritat és que, més 
que muntar, el que realment m’agrada és conviure amb ells. 

També m’agrada caminar per la muntanya, anar en bicicleta (l’any 2012 vam fer amb el meu fill Marc el camí de 
Sant Jaume). I Una altra de les grans aficions que tinc és cultivar l’hort. 

 

Tens algun projecte de futur? 

Prefereixo no parlar del futur. M’estimo més parlar del present. De fet, fa un mes vaig fer un obra per al World 
Trade Center de Barcelona, una peça important que encara no he comentat. 

 

Per últim, volem centrar el teu treball a la zona. Quines obres, en espais públics, has realitzat a la 
Cerdanya i l’Alt Urgell? 

A Puigcerdà he fet “Tots el arbres del món”, La Plaça “Mirador de Llevant” conjuntament amb l’arquitecte Xavier 
Cosp, i “Triomf”. Tinc una altra escultura a la Vall d’Ingla que es diu “l’Anella de l’Ingla”. També vaig fer “La Porta” 
a la Seu d’Urgell. 

Concretament al municipi d’Isòvol, he fet la talla de la Mare de Déu de Quadres en fusta.  Per fer-la, vam triar 
com a model l’antiga figura romànica. 

 

 

 

Diàspora (2004) 
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L’Ernest, abans d’acomiadar-nos, ens demana: 

M’agradaria acabar l’entrevista fent una menció especial del pare del Pere Oliu, el Lluís, de qui tinc un especial record i 
amb qui vaig tenir una relació molt bona, molt propera. El Lluís era una bona persona que sempre estava disposat a 
ajudar tothom. Recordo que quan vam venir a viure a All, ens va acollir i va ser la persona que em va ensenyar a regar 
i cultivar l’hort. Encara avui, quan sóc a l’hort, en aquell de moment de pau, el tinc molt  present. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tots els arbres del món (Puigcerdà) 

L’Anella d’Ingla (Vall d’Ingla) 

Triomf (Puigcerdà) 

La Porta (La Seu d’Urgell) 

www.ernest-altes.net 

 

 TEXT:    Beatriz Arredonda 

 FOTOS:  Arxiu Ernest Altés 
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MES D’AGOST 

Dia 8 d’Agost : CAMINADA POPULAR D’ALL 

Sortida des de la Plaça Major d’All a les 08:30h. 

Inscripcions a comissiofestesall@gmail.com i a l’ajuntament d’Isòvol. Preu 7€/persona 

 

Dies 14, 15 i 16 : FESTA MAJOR D’ALL 

 Dia 14:  21:00 h: GimcanAll (Gimcana nocturna) 

      Qui vingui disfressat tindrà punts extra! 

       Inscripcions a comissiofestesall@gmail.com i a l’Ajuntament d’Isòvol. Preu 5€ per grup de 4 persones  

       00:00 h: Grup de versions “In-Versions” i tot seguit DJ fins la matinada. 

            Festa de Colors. Veniu amb roba blanca que es pugui embrutar. Activitat per a adults  
  

 Dia 15:  11:30 h: Repic de campanes 

      12:15 h: Missa solemne cantada a l’església Santa Maria d’All. 

      13:00 h: Sardanes 

          18:00 h: Concert 

      18:00 h: Partit de futbol 

      19:00 h: Ball de tarda 

      23:30 h: Ball de nit 

      Tots els actes seran amenitzats per “l’ORQUESTRA AMOGA” 

  

 Dia 16:  11:30 h: Animació infantil i festa de l’escuma amb GIL RATAPLAM. Remullada a la Pica. 

      16:00 h: Campionat de Botifarra al local social. 

      16:00 h: Inflables gratuïts per a la mainada 

                    19:30 h: Ball de tarda i fi de festa amb el grup “D’ALTRA BANDA” 

 

                        

MES DE SETEMBRE 

Dia 13: APLEC DE LA MARE DE DÉU DE QUADRES 

  13:00 h: Missa cantada a l’ermita de la Mare de Déu de Quadres 

  14:00 h: Dinar i actuació de “ELS CANTAIRES DE LLERS” 

 

Dies 26 i  27: FESTA MAJOR D’ISÒVOL 

  

 Dia 26: 17:00 h: Animació infantil amb BITXI-CLOWN 

 Dia 27: 13:00 h: Missa solemne a l’església de Sant Miquel d’Isòvol 

     14:00 h: Aperitiu popular 

     18:30 h: Ball de tarda i fi de festa amb el duet “STYLETTE” 

 

MES DE DESEMBRE 

Dia 6: IV FIRA DE LA CERVESA ARTESANAL DE CERDANYA A  ALL 

 

PROGRAMACIÓ ESTIU-TARDOR 2015 
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DADES I TELÈFONS D’INTERÈS 

 

 

 

 

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

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

- Càmping Bellver            T. 973.510.239 www.campingbellver.com      

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

- El Rodamon’s (Restaurant-pizzeria)       T.972-894.239 

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

 

- 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  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 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 


