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L’AJUNTAMENT D’ISÒVOL US  

DESITJA UN BON ESTIU 

Prese�taci
  

AGOST 2016        BUTLLETÍ INFORMATIU NÚM. 6 

 

Aquest és el butlletí informatiu del primer any d’aquesta nova legislatura. Ha estat un inici 

complicat i intens, ja que la situació política que estem vivint és molt complexa, tant per les 

dificultats per formar govern després de les dues eleccions a les Corts Generals, com per la 

falta d’acord en l’aprovació dels pressupostos en el parlament català. Tot i així, el balanç de 

govern segueix sent positiu, ja que, malgrat aquest context polític d’inestabilitat, hem 

aconseguit tirar endavant els objectius més importants que l’equip de govern de 

l’ajuntament s’havia marcat. 

Així, hem continuat amb els projectes iniciats la legislatura passada, com la pavimentació 

d’Isòvol, i n’hem posat en marxa de nous, dels quals destaquem la primera fase de la 

construcció del nou ajuntament. També seguim amb la projecció turística del municipi, 

millorant espais i treballant amb diversos organismes, com el patronat de turisme de la 

Cerdanya, per tal de crear una oferta turística de qualitat i atractiva.  

Com a novetat d’aquest any, volem remarcar la programació d’activitats de caràcter familiar 

distribuïdes per trimestres i repartides pels tres nuclis de població, amb l’objectiu de 

fomentar espais de trobada entre els veïns. 

En les pàgines següents, hi trobareu tota la informació del treball realitzat per l’ajuntament 

durant aquest últim any, i les previsions i objectius per al proper. 

Us desitgem un bon estiu, i, com sempre, restem a la vostra disposició.  

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.  

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, no es produiran reduccions significatives del deute perquè s’ha invertit 

en obra pública, però tampoc s’incrementarà, ja que aquestes inversions es realitzen 

mitjançant subvencions i, en una petita part, en recursos propis. 

Seguim treballant per a poder sanejar l’ajuntament del deute heretat. Com ja vam explicar, el 

juny del 2015 vam formalitzar 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 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 en les transferències corrents que realitza als ajuntaments. 

Aquest canvi, ens permet estalviar cada any 15.000€ d’interessos, els quals es poden destinar 

a reduir el deute. 

A data d’avui, l’ajuntament disposa de QUARANTA-TRES MIL CENT VINT-I-TRES EUROS 

(43.123€) en tresoreria 

D’alta banda, i seguint amb la línea de l’any passat d’augmentar els actius del municipi, 

aquest any s’ha adquirit l’hort de Cal Ramonet, al costat de la plaça Major d’Olopte, per tal 

d’adequar-la com a zona verda i millorar l’urbanisme del nucli d’Olopte.   

Cada any anem millorant la situació econòmica de l’ajuntament, que ja podem dir que està en 

el camí de ser normalitzada. Com sempre, intentem compaginar l’estalvi per poder eixugar el 

deute amb les inversions i actuacions necessàries per al municipi.  

Continuarem treballant tenint presents aquests objectius. 

 

 

 

Deute a 15/7/2014 Deute a 15/7/2015 Deute a 15/7/2016 

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

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

Deute que s’arrossega de l’anterior 
equip de govern ......... 340.000€ 

Total ................  399.000 € Total ............... 353.000 € Total .......................... 340.000 € 

SITUACIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT 

Pàgina 3  
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1.– CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA CASA CONSISTORIAL 
L’edifici actual de l’ajuntament pateix diverses mancances, les quals s’han anat agreujant 

amb el temps, que dificulten el desenvolupament normal dels serveis que ofereix, a més de 

no complir amb la normativa vigent que regula l’edificabilitat dels edificis públics. La falta 

d’espai, les barreres arquitectòniques que dificulten l’accés de la gent i, en general, les 

deficiències constructives i funcionals de l’edifici, han fet que es decidís portar endavant la 

construcció d’un nou ajuntament. El mes de novembre de 2015, vam iniciar el procés licitació 

de la redacció i construcció de la nova casa consistorial. Abans d’iniciar-lo, l’ajuntament va 

encarregar a l’arquitecte municipal un estudi de viabilitat i comparació de preus, per tal de 

saber quin cost tindria reformar l’actual ajuntament enfront d’un projecte nou. L’estudi va 

consistir en l’anàlisi a nivell d’estructura, accessibilitat, banys i espais d’accés. El resultat va 

ser el següent:  

ESTUDI DE VIABLITAT PER A L’ADEQUACIÓ DE L’ACTUAL  EDIFICI DE L’AJUNTAMENT 

RESPECTE A: 

ESTRUCTURA: L’edifici actual, per la seva configuració constructiva antiguitat i estat de 

conservació, no assoleix les condicions necessàries per a suportar les càrregues d’ús fixades en el 

Codi Tècnic. Tampoc és viable el reforç de l’estructura, ja que no disposa d’altura suficient i, per 

tant, seria necessari l’enderroc i la reconstrucció de l’estructura horitzontal de l’edifici (forjats). 

També seria necessari aixecar la coberta per tal de poder donar les altures lliures útils interiors 

necessàries a totes les plantes. 

ACCESSIBILITAT: L’escala exterior d’accés a l’Ajuntament té 14 graons de 21 cm d’altura per 28 

cm de llargada, amb una amplada útil d’1,30m. El material de l’escala és de pedra amb acabat molt 

irregular, no està coberta i en condicions de temps adverses o amb molta humitat és molt relliscosa 

i no s’ajusta a les especificacions del Codi d’Accessibilitat de Catalunya per a un edifici d’ús públic, ni 

a les condicions de seguretat establertes en el Codi Tècnic de l’Edificació. 

L’escala interior supera un desnivell de 2,63 m i entre la planta primera i la segona té 14 esglaons 

de 19/20cm d’altura (variables) per 27 cm de fondària. Amb una amplada útil de 80cm. No s’ajusta 

a les especificacions del codi d’accessibilitat i del Codi tècnic DB-SU. 

BANYS 

El bany de la planta baixa no està diferenciat per sexes, les dimensions són  insuficients i no 

compleix amb la normativa.  

ESPAIS D’ACCÉS 

Els espais d’accés interiors no són suficients per a garantir l’accessibilitat a totes les estances de la 

planta primera. Els radis de gir davant les portes i les amplades de porta són insuficients, els 

passadissos són estrets, incomplint les normatives d’accessibilitat i seguretat. 
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Instal·lacions tèrmiques.  

L’edifici no és eficient, disposa de fusteries de fusta poc estanques, amb vidre senzill de 4mm, 

les parets i la coberta no estan aïllades, el condicionament tèrmic dels espais (calefacció) 

s’efectua mitjançant convectors elèctrics de dimensions insuficients.  

Avaluació del cost d’una actuació integral a l’Ajuntament  

Cal redactar un projecte per adequar l’edifici de l’actual ajuntament a la normativa, donada la 

superfície útil disponible (183,20m2). Els espais resultants requeririen necessàriament d’una 

ampliació de l’edifici. Seria necessari ubicar un ascensor, refer els forjats i la coberta i els nuclis 

de comunicació vertical. S’avalua que el cost d’aquesta actuació és de 1.200€/m2 amb un 

import de  220.000€, aproximadament. 

Aquesta actuació no resol, però, un dels principals problemes de l’Ajuntament: la manca d’espai. 

Per tal de poder oferir un millor servei, és necessari disposar d’espais que puguin acollir altres 

usos de caire públic (culturals, serveis socials, atenció a les persones) a més del seu ús 

estrictament administratiu. Per tant, l’anterior actuació s’ha de completar amb una ampliació de 

l’edifici, amb un mínim de 170m2, que s’hauran de repartir en tres plantes.  Els cost d’aquesta 

ampliació és de 134.000€. 

El cost de reforma i ampliació de les actuals dependències municipals s’avalua, per tant, en la 

quantitat de 354.860€. 
                    

Junt amb aquest informe, es va preparar un estudi del cost que tindria un edifici nou, amb una 

superfície útil inicial de 350m2, el quadre comparatiu de costos és el següent: 
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QUADRE COMPARATIU D'ESTIMACIÓ DE COSTOS 
        

 
COST AMPLIACIÓ EDIFICI ACTUAL 

    Superfície preu unitari import € 

 Adequació edifici existent   183,8 1200    220.560,00    

 Ampliació edifici existent   170 790    134.300,00    

TOTAL         353,3      354.860,00    

        

 

COST NOU EDIFICI 
    Superfície preu unitari import € 

 Fase I Cosntrucció nou edifici  depències bàsiques 280 790    221.200,00    

   acabaments  70 440       30.800,00    

          252.000,00    

 FaseII Enderroc edifici actual   183,8 185       34.003,00    

 Fase IV Acabat definitiu   70 350       24.500,00    

TOTAL                310.503,00    

OBRES I PROJECTES MUNICIPALS 
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Davant dels avantatges de fer un edifici nou, tant pel cost com per motius constructius, vam 

iniciar el procés de licitació. Per a la redacció del projecte, es van presentar els estudis Isidre 

Costa, M. Carmen López, Núria Meya, Jaume Petit, Xavier Solsona, Sau Taller d’Arquitectura i 

Vidal i Solanes Arquitectes. L’empresa guanyadora de la licitació per a redactar el projecte va 

ser SAU TALLER D’ARQUITECTURA.  

Per a la construcció de l’edifici es van convidar les empreses Reformes i Construccions Ramon 

Comas, Munt Pirenaica, S.L. Serviobres Queralt, S.L., Reciclatges Cerdanya, S.L., Ripoll 

Oliveras , S.L., Josep Trilles Puig i Voracys. Les empreses Ripoll Oliveras, S.L, Construccions 

Ramon Comas i Reciclatges Cerdanya,SL, van comunicar a l’ajuntament la seva decisió de no 

presentar-se al procés de licitació. Finalment, l’empresa guanyadora de la licitació per a la 

construcció de l’edifici va ser SERVIOBRES QUERALT, SL per un import de 188.498,88 més 

IVA. 

Hem de dir que el finançament de tot aquest projecte és farà a través de les subvencions que 

l’ajuntament d’Isòvol tramita davant de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. 

                   
 

2.– REHABILITACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR D’ALL 
 

Aquest projecte complementarà l’ordenació de 

la zona on està situat actualment l’ajuntament 

d’Isòvol. 

En el moment en què es posi en funcionament 

l’edifici del nou Ajuntament, es procedirà a 

l’enderroc de l’edifici antic. D’aquesta manera, 

s’alliberarà un espai que permetrà la 

rehabilitació de la plaça Major d’All. Aquesta 

actuació té com a objectiu ordenar el centre 

del poble i crear un espai d’ús exclusiu per 

als vianants, desviant el trànsit per un carrer 

lateral. Els serveis tècnics de l’ajuntament han 

fet un avantprojecte, on es veu el resultat de 

les modificacions. 

Per aquest projecte, del qual encara no tenim 

data de començament, també es preveu 

finançament de les administracions públiques. 

 

 

La zona d’aparcament estarà fora de la plaça. L’accés als carrers 

Nord i La Volta es farà a través del carrer Nord, que quedarà a un 

lateral. La plaça quedarà aïllada de la circulació dels vehicles. 

Pàgina 6  
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3.– RECUPERACIÓ DE LA FONT DE LA VOLTA D’ALL 
Es tracta dels antics safareigs d’All, on la gent del poble hi rentava la roba. És una font amb 

aigües sulfuroses, de la qual se’n va deixar de fer ús, i amb el temps es va anar deteriorant. 

Amb aquesta actuació, es pretén recuperar aquest espai per al poble, reconstruint la Font. 

Els treballs consisteixen en la restauració de les bases, actualment esquerdades, i la 

rehabilitació de la conducció d’aigua, que s’ha fet arribar fins a la pica de la Plaça Major.  Per   

aconseguir-ho, s’ha fet una banyera interior de formigó armat, conservant l’estructura 

originària, i s’han calçat els punts on l’aigua ha debilitat la base. 

També s’ha assegurat la coberta perquè ofereixi les garanties de seguretat requerides per 

aquest tipus  de construcció. L’ajuntament està tramitant una subvenció dins del PUOSC 2016-

2017 de la Generalitat de Catalunya per obtenir fons per aquest projecte. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.– ADEQUACIÓ DE L’ESPAI FLUVIAL DEL TORRENT GROS 
És un projecte que l’ajuntament té previst realitzar més endavant. El Torrent Gros és un dels 

diversos torrents que travessen el poble d’All, situat a la part més oest del poble. S’utilitza 

habitualment per diversos propietaris de la zona per accedir als seus camps i a les explotacions 

agrícoles. És també el camí que s’ha de seguir per accedir a la zona de la Font de la Volta i als 

senders que porten al nord o cap a les Guilleteres. Moltes vegades, el camí s’inunda i és 

intransitable. L’obra d’adequació s’ha de fer de manera que integri l’aigua i conservi la zona de 

camí d’una manera respectuosa amb el medi ambient. Per això, es farà una intervenció de 

canalització del torrent en un costat de l’espai disponible del camí mitjançant sistemes 

tradicionals. 

Pàgina 7  
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Camí i Torrent Gros. L’obra canalitzarà les aigües i deixarà el camí transitable. 
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5.– CENTRE D’INTERPRETACIÓ I OFICINA DE TURISME 
Durant els anys 2014 i 2015 s’han anat fent 

diversos treballs a la zona que abans ocupava 

l’antiga rectoria d’All. A mesura que els treballs 

han anat avançant, hem vist com aquest conjunt 

format per l’església romànica, la zona verda, la 

plaça mirador i les restes arqueològiques, podia 

funcionar com un punt de referència turística del 

municipi, en el qual els visitants puguin informar-

se, concertar visites a les esglésies, fer reserves 

als establiments del municipi o contractar guies 

per a fer excursions. També hem tingut en 

compte que aquesta zona es troba dins la ruta de 

senders del municipi que, per una banda, enllaça 

el sender núm. 158 anomenat “camí d’All al riu 

Segre” i el núm. 154 anomenat “Camí d’All a 

Gréixer”, i de l’altra, pot ser el punt de sortida 

cap a la Font de la Volta, els Esterragalls i Olopte. 

És per això, que la sala situada a la part inferior de la plaça, s’adequarà com a centre 

d’interpretació de les restes arqueològiques, com ja estava previst, i també com a oficina de 

turisme. Hem previst que, per començar,  l’oficina sigui atesa per un tècnic durant la temporada 

de més afluència de visitants, i treballi per a promocionar tots els recursos turístics del municipi.  

En aquest moment, resten per fer els treballs de l’interior del centre d’interpretació de les restes 

arqueològiques-oficna de turisme. S’ha de fer el bany, posar la il·luminació, els panells 

informatius i, en general, el projecte de museolització. Aquests treballs aniran acompanyats de la 

realització de la fase final d’adequació de les restes: restauració i consolidació de parets, 

paviment i consolidació de les tombes. 

Aquests treballs es realitzaran amb l’aportació económica de la Diputació de Girona i altres 

subvencions que estem tramitant. 
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Entrada al Centre d’interpretació i ofina de turisme. Al cos-
tat, l’espai amb les restes arqueològiques. 

OBRES I PROJECTES MUNICIPALS 

La nova plaça de l’església i al costat la zona verda.  
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6.– REPARACIÓ DE LA PLAÇA-MIRADOR I ADEQUACIÓ DE LA ZONA VERDA ANNEXA. 

A causa d’unes fuites d’aigua que es van detectar a la plaça de l’església d’All i que provocaven 

humitats a la zona on es troben les restes arqueològiques, s’ha hagut d’aixecar part de la plaça 

per poder aïllar-la millor i així evitar que traspassés la humitat a la zona inferior de la plaça. Un 

cop haguem acabat aquests arranjaments, instal·larem la il·luminació de la plaça, hi posarem 

bancs i acabarem d’adequar la zona verda.  

 

 

 

 

 

 

 
 

7.–  RECUPERACIÓ DE LA FONT D’OLOPTE 
La font que està situada al carrer del Raval d’Olopte, estava en malt estat i no en sortia aigua. 

Hem conduit l’aigua i hem renovat l’estructura de la font.   

 

 

 

 

 

 

 

8.–ESCALES ANNEXES A LA PLAÇA MAJOR D’OLOPTE 
Hem arreglat les escales annexes a la Plaça Major d’Olopte. Hem tret la llosa que hi havia i 

hem fet els graons de granit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.–NETEJA D’UNA PART DEL RIU SEGRE 
El riu Segre, pel seu pas pel municipi d’Isòvol, a la zona de la Palanca, ha anat depositant 

restes vegetals, branques i materials diversos que, durant les crescudes del riu, provoca la 

inundació del bosc de ribera i ocasiona desperfectes en el sender 153b que passa pel costat. 

Una vegada hem obtingut els permisos de l’Agència Catalana de l’Aigua i de la Confederació 

Hidrogràfica de l’Ebre, hem iniciat els treballs de neteja necessaris. 
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10.– PROJECTE DE SERVEIS BÀSICS I PAVIMENTACIÓ D’ISÒVOL 
Estem acabant les obres de pavimentació, 

renovació de la xarxa pluvial i 

clavegueram, i soterrament de les línees 

elèctriques i de telèfon en el poble 

d’Isòvol. També estava previst deixar a 

punt la instal·lació necessària perquè 

pogués arribar el gas natural, però, 

finalment, això no ha estat possible atès 

que la companyia responsable del servei, 

tot i el compromís que havia adquirit amb l’ajuntament, ha anul·lat durant aquest any tots 

els projectes d’infraestructures d’aquest tipus per causes internes de reestructuració de 

l’empresa.  

Aquesta obra suposarà la millora de l’eficiència de la depuració de l’aigua, ja que s’ha 

separat la xarxa de recollida d’aigües pluvials i la de clavegueram. També s’ha donat més 

pressió a la sortida de l’aigua en els domicilis. El soterrament de les línees telefòniques i 

elèctriques aèries, ha corregit l’impacte visual que provocaven en el poble, i la 

pavimentació dels carrers, ha complementat aquesta millora.  

Durant aquest mes d’agost, es paralitzaran les obres que estan en marxa en aquest 

moment i es reprendran el mes de setembre, ja per acabar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  
  
      

Pàgina 10 

OBRES I PROJECTES MUNICIPALS 



11  

 

 

 

 

El dies 14 i 15 de maig va tenir lloc la 16ena 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. El punt de sortida i l’organització de la 

carrera es 

situa davant del local social d’All, però el recorregut 

varia cada edició. Aquest any, el recorregut ha passat 

per les zones de Ger, Olopte, Gréixer, Niula, Éller, 

Meranges i Bellver de Cerdanya. Aquesta disciplina 

esportiva compta cada vegada amb més adeptes, i les 

inscripcions en aquest trial són un èxit. Volem felicitar 

els organitzadors d’aquesta activitat i esperem poder 

celebrar-ne una de nova l’any que ve.  

 
 

 

 

 

 

Pàgina 11 

MISSA DE SANT BERNABÉ 2016 
El dia 12 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 2016 
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 2016 
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CULTURA I FESTES 

FESTA MAJOR D’OLOPTE 2016 
Els dies 25 i 26 de juny vam celebrar 

la Festa Major d’Olopte 2016. Amb 

ella comencem les activitats d’estiu i 

és el primer poble del municipi en 

celebrar la seva festa major.  La 

festa va començar dissabte amb un 

sopar popular i amb el ball de nit 

amb el duet “Atrium”. Diumenge, a 

les 13:00, es va celebrar  la missa a 

l’església de Sant Pere i, a la sortida, 

vam poder veure la Colla Gegantera 

i Grallera de Manlleu .  Després, es 

va oferir un aperitiu popular i a la tarda es va celebrar el ball de fi de festa amb el duet Zafiro.  

El 8 d’agost vam poder gaudir de la VIII Caminada Popular d’All. El recorregut va començar a 

la Plaça Major d’All, i va continuar pels Esterragalls, després Olopte, vall del riu Duran, Isòvol, 

les palanques del riu Segre, per acabar una altra vegada a All. És una activitat amb molt d’èxit 

que permet gaudir de l’entorn tan privilegiat que tenim. 

CAMINADA POPULAR D’ALL 
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FESTA MAJOR D’ALL 2015 
La vam celebrar els dies 14, 15 i 16 d’agost. Com cada any, l’organització va anar a càrrec 

de la Comissió de Festes d’All. Hi va haver activitats per als nens, sardanes, ball, partit de 

futbol, campionat de botifarra, i com a novetat, la Festa de Colors. Els joves van poder 

gaudir el dia 14 de música fins la matinada, i no hi va faltar la remullada a la pica!  

CULTURA I FESTES 



14  

 

Pàgina 14 

 

 

Diumenge 13 de setembre de 2015 va tenir lloc   

l’Aplec Mare de Déu de Quadres. Un any més, 

vam celebrar la Missa cantada, i després vam 

poder gaudir del dinar organitzat al restaurant El 

Celler d’All. També hi va haver actuació musical 

amb el grup coral Els Cantaires de Llers. És una 

celebració que organitzem amb molta il·lusió 

perquè es viu d’una manera especial. L’ambient, 

el lloc, la gent, tot acompanya per a passar un 

dia en companyia molt agradable. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Amb ella tanquem les festes majors del municipi. Es va 

celebrar els dies 26 i 27 de setembre. El primer dia, a la 

tarda, hi va haver animació infantil amb l’actuació de BITXI-

CLOWN. El dia 27, els actes van començar amb una Missa a 

l’església Sant Miquel i després es va oferir un aperitiu 

popular. El ball de tarda amb el duet STYLETTE va tancar la 

festa.  

CULTURA I FESTES 

APLEC MARE DE DÉU DE QUADRES 2015 

FESTA MAJOR D’ISÒVOL 2015 
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El dia 6 de desembre de 2015 la comissió de festes d’All va organitzar la Quarta 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, cercavila amb colla gegantera, tastets 

i a la nit, una botifarrada a preus populars. També hi va haver diferents tallers i xerrades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

CULTURA I FESTES 

IV FIRA DE CERVESA ARTESANAL DE CERDANYA 
ALL 2015 

La Comissió de Festes d’All orga-

nitza cada any un quinto amb la 

finalitat de recaptar fons per a fi-

nançar les activitats que prepara 

durant l’any.  

Agraïm la vostra assistència i 

col·laboració. 

QUINTO 2015 
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El dia 8 de maig de 2016 vam poder gaudir de  la V Festa de la Gent Gran. Un any més, es 

va retre un homenatge a les persones de més edat del nostre municipi. Després de la missa a 

l’església Santa Maria d’All, hi va haver un dinar al restaurant el Celler d’All i ball amb el Trio 

Cafè. Aquest any es va fer un reconeixement especial a la Sra. Maria Comas Bragulat, per ser 

la dona més gran del municipi, al Sr. Domènech Casamitjana, 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. Les 

regidores, Montse Vidal i Beatriz Arredonda, i el tinent d’alcalde, Agustí Carcasona, van ser els 

encarregats d’entregar els rams. 

                                                 

 

 

 

 

                
 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

                            

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SRA. MARIA COMAS BRAGULAT SR. DOMÈNECH CASAMITJANA I LA SEVA ESPOSA 

 SRA. ÀNGELA SUBIRÀ I SR. JOAN POUS 

CINQUENA FESTA DE LA GENT GRAN 
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Aquest any, la regidora de cultura, Beatriz Arredonda, va pensar que seria interessant conèixer una mica 

millor les persones que durant la Festa de la Gent Gran reben un reconeixement especial. Va ser una idea 

que va agradar molt a la resta de regidors, i es va decidir incloure en l’apartat de Gent del Municipi 

aquestes entrevistes. Són només unes pinzellades de la seva vida, però ja ens podrem fer una idea de 

quina ha estat, i és, la seva història vital. He tingut la sort de ser l’encarregada de visitar-los, ha estat un 

plaer, i voldria agrair-los la seva amabilitat i paciència. MARIA 

Tot i ser persones diferents amb vides diferents, m’ha sorprès alguns trets que he descobert que tenen en 

comú. A més de l’època i el context històric que han compartit, he trobat en ells una manera molt 

semblant d’afrontar la vida. Cap d’ells ha tingut una vida fàcil, han hagut de lluitar molt per tirar endavant, 

però tots han tingut clar que era el que tocava i no hi havia més remei que “posar-s’hi”. No hi ha queixes, 

no hi ha retrets. Senzillament han intentat fer les coses el millor possible. Tots han estat molt prudents 

alhora de parlar, a vegades deien més coses amb una mirada o amb un somriure. També hi ha hagut 

silencis, molt expressius, o no trobaven les paraules, però és que explicar una vida no és gens fàcil. 

L’ÀNGELA I EL JOAN              

L’Àngela Subirà i el Joan Pous són el matrimoni que viuen al 

municipi que porten més anys junts. Es van casar a l’església 

del Remei el 25 de maig del 1957, ara ha fet 59 anys! Viuen al 

Mas Revetllat, un dels masos més bonics del municipi i de la 

Cerdanya. He conegut dues persones molt lluitadores, encara 

amb molta energia, i amb molta saviesa per caminar per la 

vida. 

 

Els truco per telèfon per explicar-los que ens agradaria parlar una estona amb ells sobre el que 

representa viure amb algú tant de temps. De seguida em diuen que sí, i quedem al Mas per veure’ns. 

Quan hi arribo, el Joan m’està esperant a la porta, ens saludem i anem a buscar l’Àngela, que està a 

l’hort, enfeinada. L’Àngela m’ensenya els seu hort: m’explica què hi té plantat, com el cuida i les 

estones que hi passa. M’ho explica sense deixar de treballar, de moure’s, i mentre la segueixo, em 

pregunto com pot fer tota aquesta feinada. La resposta, potser, és que li agrada molt el que fa, i es 

nota.  El lloc és tan bonic i s’hi està tan bé, que quasi oblido el per què sóc allà.  El Joan m’ho recorda, 

i em conviden a casa per estar més còmodes.   

 

Com us vau conèixer?       

A la Festa Major d’All. Vam ballar junts. Va ser una casualitat, m’explica l’Àngela. Aquell dia havíem 

anat amb la meva família a casa de la Matilde, que tenia una botiga a All, a comprar. Com que també 

preparava menjar, i ella va insistir, finalment vam decidir quedar-nos a dinar i anar a la Festa Major. I 

així ens vam trobar. Més tard, vaig saber que la Matilde era molt amiga de la mare del Joan, fixa’t! 

No vivies a All, doncs. 

No, jo sóc filla de Bolvir. 

I tu, Joan? 

Jo sóc fill d’aquest Mas, hi he viscut tota la vida. 

 

GENT DEL MUNICIPI 
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Com va ser el vostre festeig? Va durar molt? 

Joan.- No, no gaire. Un any, més o menys. Ens veiem poc, una vegada cada 8 dies. Abans no et 

podies moure amb tanta facilitat com ara. Anàvem als llocs amb bicicleta, a peu o amb el cotxe de 

línea. Jo anava molt amb bicicleta. Però res se’t feia pesat perquè tenies molta il·lusió de veure’t. 

Després, més tard, un cop casat, em vaig treure el carnet de conduir. 

Àngela.– Ens trobàvem a les festes majors, o a Puigcerdà, per ballar. Ens agradava molt ballar, ens 

ho passàvem molt bé. 

Parlem del casament. Com va ser? Quin dia? 

Àngela.– Ens vam casar el 25 de maig del 1957, a l’església del Remei. Teníem 26 anys. I no ens 

vam casar sols...  

Què vols dir? 

Que vam compartir casament. Ens vam casar tres parelles juntes. 

COM?! 

Sí. El mateix dia ens vam casar el Joan i jo, la germana del Joan amb el François, i el germà del 

François, el Pepito, amb la seva núvia.  

Carai! Em sorprèn. 

Joan.– És que eren altres temps. Les coses es feien diferent.  

Àngela.– Compartíem més. T’havies d’adaptar a les circumstàncies i procurar passar-ho igual de bé. 

Va ser una cerimònia senzilla, però molt maca. Després de la Missa, vam anar a dinar per celebrar-

ho. De la mateixa manera, ens vam haver d’adaptar pel viatge de noces. Teníem pensat un viatge 

una mica llarg, però per feina i circumstàncies familiars, el vam haver de canviar i vam anar 

Barcelona.  

I després ja us vau instal·lar al Mas, veritat?  

Àngela.– Sí. Al principi enyorava el meu poble, Bolvir, però de seguida em vaig acostumar a viure 

aquí. Era el que jo havia triat. La queixa serveix de poc, el que compte és saber adaptar-se i buscar 

la millor manera de sortir-te’n. La teva vida l’has de portar endavant tu, si no, no arribes enlloc.  

I com us vau adaptar a la vostra nova vida en comú? 

Joan.– El dia a dia et va portant. Fer de pagès i més en un 

Mas tan gran com aquest, no és fàcil. Jo feia unes feines i 

l’Àngela unes altres. Els dos hem treballat molt. 

Àngela.– La vida et va canviant i viure amb una altra 

persona, també. Torna a ser una qüestió d’adaptació. Hem 

compartit moltes coses, amb algunes hem estat d’acord i 

amb altres no, però també hem sabut guardar un racó per 

fer coses per separat. Cadascú el que li agradava.  

 

Com ara què? 

Àngela.– A mi m’agrada molt la natura. M’agrada passejar i contemplar-la, fixar-me en detalls. 

Encara que passi dues vegades pel mateix lloc, mai el veig igual. 

(El Joan no em contesta, però tinc la sensació que, en el seu cas, treball i lleure van molt lligats). 

Teniu una filla. 

Àngela.– Sí. La Roser. La vam tenir al cap d’un any d’estar casats. I ara tenim una néta, l’Anna. Una 

noia molt espavilada. Molt maca.  
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Des que us vau casar fins ara, la vida ha canviat molt. 

Joan.–  I tant! Hem viscut molts canvis des que érem joves. I amb ells, la vida ens ha millorat molt. 

Ens n’hem sortit de tot plegat, i ara estem molt bé. 

Àngela.–  La vida ha canviat moltíssim i nosaltres amb ella. Ara es viu massa de pressa, i abans es 

vivia massa a poc a poc.  

És una descripció molt bona. Què destacaríeu de la vostra vida en comú? Quin record us 

agradaria explicar? 

Es miren un segons, i noto que, sense dir-se res, tenen molt clar el que volen dir. 

Àngela.– Mira, el millor regal que ens ha fet la vida és arribar a la nostra edat amb salut. No ens hem 

de cuidar l’un de l’altre, per malaltia vull dir. Això és el millor. Podem fer la nostra vida 

tranquil·lament, estem junts i estem bé. Encara som al ball... 

                                    

DOMÈNECH CASAMITJANA MARTÍ           

El Domènech Casamitjana amb 91 anys, és l’home del 

municipi amb més edat. És una persona molt vital. Segueix 

practicant una de les seves passions, la música, i em sorprèn 

tocant per a mi una peça que ha adaptat per a la trobada 

d’acordionistes de Guils, a la qual assistirà. També li agrada 

escriure i, fins fa poc, encara ballava cada diumenge al ball 

d’All. Acompanyat de la seva dona, participa en tots els actes 

que es fan al municipi que pot. NO PARA! 

 

Faig tard a l’entrevista amb el Domènech així que, quan arribo a casa seva, estic una mica nerviosa, 

però l’amabilitat, tant d’ell com de la seva dona, l’Antònia Comangés, em tranquil·litza. Comencem la 

conversa i, a mesura que avancem, em costa més de creure que estic davant d’un home que aquest 

any ha fet 91 anys. Em parla amb energia i es para a pensar quan no recorda bé una cosa, perquè 

m’ho vol dir exacte. Segueix l’actualitat política i li agrada estar al dia del que passa, però té molt 

clara una cosa: “ja no estic per tonteries”.  

Com es troba? 

Bastant bé. Tinc un problema amb el nervi auditiu, i no hi sento gaire. És l’únic que m’amoïna. 

Parli’m de la seva infantesa. 

Vaig néixer a All, a ca l’Escut i m’hi vaig criar. Érem 4 germans i els meus pares feien de pagès. A casa 

tots ajudàvem.  

Abans ser nen no era com ara.  

No, però també ens ho passàvem bé. Anàvem a l’escola , jo vaig anar a All, a Olopte i a Bolvir, ens 

trobàvem amb els amics. Anàvem fent. Fins que va arribar la guerra.  

Això ho va espatllar tot. 

Sí. Va ser una època molt dolenta. Jo tenia onze anys. Notaves que tothom tenia por. Senties a dir 

moltes coses. Encara recordo el soroll dels avions anant cap a Puigcerdà... I després, un cop es va 

acabar, les dificultats de la postguerra. Faltava de tot. La gent no vivia tranquil·la. Fins que no van 

passar bastants anys, no va millorar la vida de la gent. Són situacions terribles. 
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Què opina de la situació política actual?  

Últimament, no entenc res. Veig a tots els polítics molt perduts. M’agradaria que pensessin més en 

la gent i que no s’enredessin tant.  La vida ha canviat molt i, en general, per a bé. Però hi ha coses 

que segueixen igual. Sembla que no haguem après res. A vegades sembla que només es busqui fer 

mal. Jo ara, només procuro estar el millor possible. 

Sé que li agrada molt la música. 

Molt. Ja de petit m’agradava i vaig aprendre a tocar i, quan ja era més gran, vaig aprendre solfeig. 

On ho va aprendre?  

Enlloc. Amb el meu amic François, de cal Españó. Als dos ens agradava molt tocar i escoltar música. 

Ens reuníem, i de mica en mica, em vam aprendre.  

Això té mèrit. Quins instruments sap tocar? 

L’acordió i el teclat. Però el que més he tocat ha estat l’acordió. Ara l’he hagut deixar i només toco el 

teclat. No toco tan bé, pels problemes que tinc a l’oïda, però me’n surto. 

Quin tipus de música li agrada? 

Sobre tot la música popular. La música que es pot 

ballar: boleros, rumbes, vals. També m’agraden les 

sardanes.  

El veig molt actiu, segur que té altres aficions. 

L’afició per la música ho compagino amb l’escriptura. 

M’agrada escriure poemes i adaptar cançons. Adapto 

tant la música com la lletra, en to irònic. Riem molt 

(mira l’Antònia). També havia estat molt ballador. Quan 

era jove, hi havia molts balls. A All anàvem a ballar a 

Cal Forner. Però també he treballat, eh! 

A què s’ha dedicat? 

He fet de pagès, de jardiner i, quan era jove, de mecànic. El que més m’ha agradat és fer de 

mecànic. M’hi vaig dedicar un temps, però vaig haver de tornar a casa perquè el meu pare m’ho va 

demanar, per ajudar-lo. Vaig estar al taller de Cal Quela, a Bellver. M’hagués agradat continuar, 

però no va poder ser. No sempre pots fer el que vols... 

I amb la seva dona, com es van conèixer? 

Antònia.– Perquè vaig anar a treballar a casa seva. Jo sóc de Ger. 

Domènech.– Vam festejar quatre anys. Ens vam casar quan jo tenia 30 anys i ella 24. Ens vam 

casar a Ger. I fins ara. 

Han viscut sempre a All? 

Sempre no. Durant una temporada vam viure a Roses, després de la mort del nostre fill, en Víctor. 

Tant a la meva dona com a mi ens agradava aquella terra, però per qüestions de salut vam haver de 

tornar. 

 

Acabem la conversa llegint poemes i cançons que el Domènech ha escrit. L’Antònia em diu que ho fa 

com si res, que sembla que no li costi cap esforç. Alguns són plens d’humor. Altres expressen 

sentiments. Em quedo parada de tot el que ha escrit. Ens acomiadem a l’hora de dinar. Ells ho faran 

fora de casa, tenen una reserva. No paren! 
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 MARIA COMAS  BRAGULAT            

 La Maria Comas va néixer l’any 1925. És la dona més gran del 

municipi, però això només és un detall. Quan parles amb ella 

es transforma, desprèn una força especial, subtil que, sense 

que te n’adonis, i quan ho fas, ja és massa tard, t’enreda en la 

seva xarxa de seducció i és ella la que domina l’escena. És filla 

de Cal Sastre d’All, és vídua i ara viu acompanyada del seu fill, 

l’Agustí, i de la seva parella, la Teresa. Amb 91 anys, em diu: 

S’ha de mirar endavant! 

                       

Vaig a veure la Maria a casa seva, a Cal Lluís. És una casa de pagès en mig del poble d’All preciosa, 

molt gran, que encara conserva la seva construcció original, i per això, només travessar el portal, 

t’envolta la història. La trobo esperant-me asseguda al sofà del menjador amb una veïna, la Quimeta 

Pallarés, que li fa companyia. A primera vista, el seu aspecte és delicat, tens la sensació que l’has de 

tractar amb molta cura. Però només és aparença. Quan et mira, ho fa amb seguretat, i quan et parla, 

encara més. Com que no ens coneixem, em presento, i li explico qui sóc. Quan he acabat, em diu: 

Molt bé. I què hem de fer? Li comento que es tracta de que parlem una mica de la seva vida, dels seus 

records. Em fa un somriure i em diu: Una vida és massa llarga per poder-la explicar. 

 

Té una casa molt maca, Maria. 

Sí, si que ho és. I gran, i plena de records. Jo sóc de Cal Sastre, però. Aquesta era la casa del meu 

marit.  

Vostè es va quedar vídua molt jove. Suposo que no va ser fàcil seguir endavant. 

Abans res era fàcil. Havies de treballar molt i lluitar molt per a tot. Eren altres temps. En passaves de 

tots colors. Però mira, aquí em tens, amb 91 anys. Si quan era jove m’arriben a dir que arribaria a 

aquesta edat, els hauria dit que no diguessin ximpleries!  

Vostè va créixer aquí, a All, doncs? 

Sí, vaig néixer aquí i he crescut aquí.  Érem petitets i ens hem fet grossos... (Riu, i jo també). 

Expliqui’m coses de quan era petita. 

M’agradava molt anar a estudi, molt. Encara recordo la mestra que teníem, era de Palamós. Quan 

jugàvem amb les amigues, sobre tot, saltàvem a corda. M’encantava aprendre i jugar.  

Als set anys, però, els meus pares ja em van enviar a guardar vaques. Marxava ben d’hora de matí i 

no tornava fins la tarda. Un avorriment! Després va passar allò tan terrible... 

Es refereix a la guerra? 

Sí... Van ser uns anys molt durs. Imagina’t: Nois que no tornaven, la gent passava molta por... 

Terrible. I després, quan es va acabar, la situació no va millorar gaire. Hi havia moltes mancances. Els 

que fèiem de pagès, encara, si més no, tenies un plat a la taula. Però, l’altra gent, passava com podia. 
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(No li agrada parlar d’aquesta època. Es posa trista, i noto que la incomoda, així que canviem de 

tema).  

I de jove? Què li agradava fer? 

De tot, quan ets jove t’agrada tot. Anàvem a ballar a Ger i a les festes majors. I els diumenges al 

matí, amb el cotxe de línea, a Puigcerdà, al mercat. També anava a veure dues cosines meves que 

vivien a Puigcerdà i feien de modistes. Eren molt bones cosint. M’agradava molt anar a la Vila... Quan 

tenia 16 anys, vaig anar a treballar a Barcelona. M’hi vaig estar un any, i m’hi hagués quedat més, 

però els meus pares em van escriure demanant-me que tornés. I apa, més vaques! 

Com va conèixer el seu marit?  

El vaig conèixer perquè... perquè el tenia al “davant”. (Ho diu amb un to, i amb una expressió que 

em fa petar de riure). Ens vam casar quan jo tenia 23 anys. A l’església d’aquí, d’All. Era una persona 

molt bona, molt noble. Una de les coses que vam fer junts que més em va agradar va ser un viatge a 

Saragossa, per anar a veure la jura de bandera del meu fill. 

L’Agustí. 

Sí. Només en tinc un, de fill. Quan era jove, treballava a casa, de pagès, però li va agafar la dèria 

dels avions... I ara fa de pilot.  

Home, no està gens malament. 

No, no. De malament, no ho és gens... Una vegada vaig anar a fer una volta amb avioneta amb ell. 

Em va agradar, però també em vaig marejar una mica. És una altra perspectiva. 

També tinc dues nétes. Les dues molt guapes. Una té una 

filla. Em venen a veure sovint. Em cuiden molt. Els que 

tenim aquesta edat, i ens han de cuidar, fem de senyors 

encara que no vulguem.                            

(La Maria fa estona que m’ha guanyat la partida. Porta la 

conversa cap on vol i com ella vol. Els seus ulls i els seus 

silencis són profunds. Intueixes moltes coses i, com en 

els bons llibres, ets tu qui ha de completar la història. Jo 

respectaré el seus silencis). 

Quin record de la seva vida li agradaria explicar-me? 

El que m’agrada de la meva vida ara és que puc recordar amb calma. Et va venint tot a la memòria, i 

tens temps per pensar. Els records hi són, però a vegades, no acaben de sortir...     

Vol dir que costa trobar les paraules. 

Més o menys. Mira, se’n diuen moltes, de paraules, la majoria se les emporta el vent, però les 

importants, es queden.  

 

 

 

 

 

 

GENT DEL MUNICIPI 
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CONTRACTACIÓ DE PERSONAL:   

Entre l’octubre del 2015 i maig de 2016, a través del Consell Comarcal de la Cerdanya i el 

programa d’ocupació del SOC, l’ajuntament va tenir una persona de 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 2016, es va contractar l’Abel Alfonsín com a reforç en les tasques de 

manteniment durant l’estiu.  

CONNEXIÓ WIFI   

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

 

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 municipi. 

Els allotjaments necessiten només la certificació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’ISÒVOL I ELS SRS. CRISTINA CABALLERO I  

RAMON PARISÉ 

El passat 29 de desembre de 2015, la Sala Constenciosa Administrativa del Tribunal Superior 

de Justícia va dictar sentència a favor dels senyors Cristina Caballero i Ramon Parisé, els quals 

havien presentat recurs d’apel·lació contra la sentència núm 254/2013, que havia estat 

favorable a l’ajuntament d’Isòvol. Aquesta sentència posa fi al conflicte legal entre els senyors 

Caballlero-Parisé i l’ajuntament d’Isòvol en relació a un talús de roca que es va retallar a 

partir d’unes obres municipals, i sobre el qual es recolza el mur de tancament de la seva finca. 

A partir d’aquesta sentència, l’ajuntament d’Isòvol va signar un conveni amb els interessats 

on es detallaven les obres de reparació que s’havien d’efectuar a càrrec de l’ajuntament, que 

ja s’han realitzat. 

INFORMACIÓ 
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AJUNTAMENT 

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. 



24  

 

 

FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL 2007-2013 
 

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és un instrument de la Unió Europea 

per equilibrar les desigualtats entre les regions europees. El 26 de gener de 2012, es va 

publicar l’ordre GRI/8/2012 per la qual s’aprovaven les bases reguladores per seleccionar els 

projectes dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER. L’ajuntament d’Isòvol va 

presentar, en el marc dels eixos 2 i 4 de la convocatòria, el projecte Desenvolupament turístic 

per via senderisme i natura. Dins del marc d’aquest projecte, i durant tot el procés de 

tramitació, hem anat presentant totes les actuacions i obres que l’ajuntament ha realitzat que 

complissin els requisits necessaris per a ser admeses. El mes de setembre d’aquest any, farem 

l’última certificació que permet la Plataforma d’aportació de dades amb la incorporació de dues 

actuacions realitzades durant l’any 2015, tancant així tot el procés iniciat durant l’any 2012. En 

total hem presentat tretze contractes, dels quals, segons les auditories realitzades pel 

Departament de Governació i Relacions Institucionals, un ha estat rebutjat, deu ja han estat 

acceptats i tenim la possibilitat que els dos últims contractes presentats siguin admesos.  

Tot i que el procés ha estat llarg i la seva tramitació complicada, la valoració final és molt 

positiva perquè hem aconseguit que s’acceptin la majoria de contractes, la qual cosa suposarà, 

depenent del resultat de l’auditoria final, uns ingressos per a l’ajuntament d’entre 145.000€ a 

200.000€. 

 

 

ALTRES SUBVENCIONS  
 

Sense que encara sapiguem el resultat definitiu, també hem tramitat, a banda de les  

subvencions corrents que cada any gestionem davant de la Diputació de Girona i de la 

Generalitat de Catalunya, les següents subvencions: 

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. Subvenció per a inversions en actuacions d’abastament 

en alta. Millora de la qualitat en el subministrament d’aigua de boca. 

 

PO FEDER 2014-2020. Fons Europeu de Desenvolupament que té com a objectiu afavorir 

una economia baixa en carboni (eix 4), la protecció del medi ambient i promoure l’eficiència 

dels recursos (eix 6). Aquest FEDER està destinat a operacions realitzades per Diputacions, 

Consells Comarcals i municipis de més de 20.000 habitants. El nostre municipi per número  

d’habitants no es podia presentar sol i ens hem adherit a la convocatòria conjunta que ha 

obert la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Cerdanya. 
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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. 

El passat 1 de gener de 2016 va sortir publicada al DOGC la convocatòria del programa d’ajuts 

Leader 2016, amb termini de presentació de projectes fins el 21 de març de 2016. En les 

reunions informatives que va organitzar el Consorci GAL, es va comentar que s’espera una 

nova convocatòria per al proper novembre 2016. L’ajuntament intentarà que aquest 

Consorci organitzi amb temps suficient una reunió d’informació general sobre el programa 

perquè les persones interessades tinguin temps de preparar els projectes.  

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. 

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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REGULARITZACIÓ DELS VALORS CADASTRALS 
La Direcció General del Cadastre va realitzar d’ofici un procediment de regularització cadastral  

durant l’any 2015, d'acord amb la disposició addicional tercera, de l’apartat Tres, de l’article 

16 de la Llei 16/2012 de 27 de desembre, en la qual s’adopten diverses mesures tributàries. 

En el moment en què l’ajuntament va tenir coneixement que aquesta regularització també 

afectava el nostre municipi, va demanar a la Gerència Territorial del Cadastre a Girona 

mantenir una reunió amb el responsable d’aquest organisme amb la intenció d’esbrinar quin 

havia estat el criteri seguit i quines conseqüències tindria per als veïns. El Gerent d’aquest 

organisme, ens va remetre a la Llei i a la disposició addicional tercera de procediment de 

regularització cadastral 2013-2016,  per la qual s’efectuava aquesta regularització a tot 

l’Estat. També va explicar que el criteri per decidir quins immobles serien objecte d’aquesta 

revisió, el determinava el tècnic destinat a cada zona i que les persones afectades podrien 

presentar al·legacions, si no estaven d’acord amb el resultat de la revisió. 

L’ajuntament va posar a disposició dels veïns afectats els serveis tècnics municipals, per tal de 

proporcionar-los l’ajuda que necessitessin en el moment de fer les al·legacions. Un cop acabat 

tot el procés, i tenint en compte que, com a resultat de la regularització cadastral, l’increment 

de l’impost de l’IBI en alguns casos era molt alt, es va acordar, en Junta de Govern de data 19 

de febrer de 2016, oferir la possibilitat, a les persones que ho sol·licitessin, de fraccionar el 

pagament de l’impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana, sense imposició d’interessos. 

  

COMUNICACIONS DE TELEFONIA 
El nostre municipi pateix la falta de bones comunicacions de banda ampla, ja sigui d’ADSL o 

cable, i de bona cobertura de mòbils. Aquesta mancança s’ha denunciat diverses vegades 

davant de la companyia de telefonia responsable, però aquesta no ha fet res per a millorar el 

servei. La Diputació de Girona, davant de les queixes de molts municipis amb la mateixa 

problemàtica, ha decidit fer un “inventari” de tots els municipis que no disposen de bones 

comunicacions i començar a treballar conjuntament per poder trobar-hi una solució. 

L’ajuntament d’Isòvol participa d’aquesta iniciativa que s’ha posat en marxa aquest any, i, 

encara que sabem que no serà fàcil, intentarem, entre tots, canviar aquesta situació.  

Un altre problema és la impossibilitat de contractar noves línees telefòniques. Des de fa més 

de quatre anys les peticions de números fixes nous en el municipi són rebutjades per 

Telefònica, perquè, segons diuen, la centraleta de Ger està col·lapsada.  Això fa que hi hagi 

molts usuaris i empreses que necessiten un servei de telèfon fix hagin de buscar altres 

solucions que no sempre funcionen correctament. L’ajuntament ha denunciat aquesta situació 

diverses ocasions, però la companyia no ofereix cap solució. El passat 24 de maig, l’alcalde, 

va fer unes declaracions al diari NacióDigital en aquest sentit.  
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PEDRERA LLUÏSA ISABEL 
La Pedrera Lluïsa Isabel es troba en funcionament des de l’any 1974, però no va ser fins l’any 

2009 que l’empresa FLOTATS SL, encarregada de l’explotació, no va aconseguir el permís 

d’activitat municipal, alhora que demanava una ampliació del perímetre d’explotació al 

Departament de Medi Ambient i Habitatge, el qual li va concedir. És una activitat que per les 

seves característiques i situació entra en conflicte amb els habitants de les poblacions properes i 

amb la protecció del medi ambient. La Pedrera està situada en el nostre terme municipal, dins 

del Tossal d’Isòvol i Olopte, el qual està catalogat com Espai Natural d’Interès Especial, i molt a 

prop dels nuclis de població d’Isòvol i Olopte. L’activitat extractiva comporta un fort impacte 

sobre els elements naturals i sobre el paisatge, que es veu molt alterat. El mateix Departament 

de Medi Ambient i Habitatge així ho reconeix en el seu escrit de concessió d’augment de 

perímetre d’extracció, i condiciona l’activitat a controls específics i periòdics, entre d’altres, del 

programa de restauració del medi tant a nivell morfològic com de restitució vegetal. També hem 

de tenir en compte que l’extracció s’efectua a través de voladures, la qual cosa provoca soroll, 

dispersió de pols, que afecta als habitants dels nuclis de població propers. 

Amb l’objectiu d’aclarir els límits de l’explotació, garantir la seguretat i ordenar l’espai que ocupa 

la Pedrera, l’any 2013 l’ajuntament va iniciar un expedient d’investigació d’ofici i diverses 

actuacions davant les administracions públiques corresponents. Del resultat de l’expedient, se’n 

deriven les actuacions posteriors que van tenir dos objectius:  

 

1R. COMPROVAR EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA ESTABLERTA PER LA DIRECCIÓ GENERAL 

DE MINES I EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE. 

L’ajuntament va detectar que l’empresa FLOTATS S.A incomplia algunes de les prescripcions 

establertes pel Departament de Medi Ambient i Habitatge en el seu escrit d’autorització 

d’activitat. En primer lloc, la instal·lació no reunia les mesures de seguretat adequades, ja que el 

tancament perimetral era deficient, la qual cosa posava en perill la seguretat de les persones. 

Tampoc es complia la distància mínima de 1000m que la mateixa autorització determina que hi 

ha d’haver entre els límits de l’explotació i els nuclis de població propers, en aquest cas, Isòvol i 

Olopte. Finalment, i com a resultat de la inspecció realitzada per la Patrulla de Seprona, unitat 

de la Guardia Civil encarregada del Servei de Protecció del Medi Ambient, a instàncies de 

l’ajuntament, es va poder comprovar la manca de fites perimetrals, l’incompliment del programa 

de restauració de la zona i l’acumulació de material fora de l’àrea autoritzada per fer-ho. Totes 

aquestes irregularitats s’han posat en coneixement de la Direcció General de Mines i de l’actual 

Departament de Medi Ambient de la Generalitat perquè instessin a l’empresa FLOTATS SL a 

corregir aquestes irregularitats.   
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El resultat ha estat que l’empresa ha actuat i ha perimetrat el límit de l’explotació i el 

cumpliment del programa de restauració del terreny ha millorat. També s’ha pogut fixar, a 

través de la col·locació de fites, la zona màxima d’extracció, que un cop assolida, suposarà 

l’aturament de l’extracció. 

 

2N. RECUPERACIÓ D’OFICI DELS TRERRENYS COMUNALS QUE OCUPA LA PEDREREA LLUÏSA 

ISABEL. 

Amb l’inici de l’expedient d’investigació l’any 2013, l’ajuntament va comprovar que els límits 

de la pedrera es situen, en part, dins de les parcel·les 300 i 302 del polígon 4. De la percel·la 

300, s’ocupa una superfície de 32.247, 71m2 i de la 302 se n’ocupa 43.186,75m2, segons els 

plànols topogràfics que l’ajuntament va encarregar. Aquestes parcel·les són béns de domini 

públic, de caràcter comunal i, per tant, de propietat municipal. Davant d’aquest fet, el PLE de 

l’ajuntament de data 19 de setembre de 2013 va acordar iniciar els tràmits de recuperació 

d’ofici dels terrenys ocupats per la pedrera. A partir d’aquest moment, i en base al Decret 

336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, 

comencen les actuacions legals, que encara estan en curs, per poder recuperar els terrenys 

ocupats. En data 10 de juliol de 2014, la Junta de Govern acorda l’inici de l’expedient 

administratiu de recuperació d’ofici dels terrenys comunals. Es trasllada l’informe jurídic emès 

pel Secretari i es concedeix un termini d’audiència a l’empresa FLOTATS SA perquè, una 

vegada examinat l’expedient administratiu, pugui efectuar les al·legacions que estimi 

convenient. El 14 d’agost de 2014, l’empresa va presentar davant de l’ajuntament 

al·legacions a l’expedient administratiu de recuperació d’ofici dels terrenys, refusant el 

procediment iniciat per aquest consistori. El Ple de l’ajuntament de data 16 d’octubre 2014 va 

desestimar les al·legacions presentades per la companyia, i va acordar la recuperació d’ofici 

dels terrenys. En aquest moment, l’ajuntament ja hagués pogut actuar, però l’empresa va 

presentar davant del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona demanda de mesures 

cautelars per suspendre l’acord del Ple, i per tant, la recuperació d’ofici dels terrenys. 

Actualment, el procediment es troba en fase de prova, fins que el jutjat dicti sentència.  

Creiem que la recuperació d’aquests terrenys comunals situats en una zona d’interès natural 

com el Tossal d’Isòvol i Olopte és molt important per al municipi. És un espai únic a la 

Cerdanya, amb espècies vegetals que només es poden trobar en aquesta zona, que forma 

part del nostre patrimoni natural i que cada vegada desperta més interès entre les persones 

que ens visiten. Pensem que aquest entorn mereix la nostra protecció. 
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RECTORIA D’ISÒVOL 
L’ajuntament està mantenint converses amb el Bisbat de La Seu d’Urgell per intentar adquirir 

l’edifici de la Rectoria d’Isòvol. És un edifici emblemàtic, qualificat com a equipament 

municipal, que conforme un espai dins del poble de gran interès. 

 

ACCÉS DES DE LA N-260 A ISÒVOL I A l’ERMITA DE QUADRES 
L’ajuntament d’Isòvol ha reclamat en diverses ocasions al Ministeri de Foment canvis en la 

senyalització de la carretera N-260 en el seu pas pel nostre municipi, per tal de regular el 

tràfic i millorar l’accés a l’ermita de Quadres i al poble d’Isòvol.  

En aquest tram de la carretera, els cotxes poden agafar velocitat i està permès fer 

avançaments, la qual cosa pot posar en perill la seguretat de les persones en el moment en 

què un vehicle s’incorpora o deixa la circulació. El 10 de desembre de 2015, responent a 

l’escrit que havia presentat l’ajuntament, el Ministeri de Foment va comunicar els canvis que 

s’efectuarien, segons la normativa vigent, en la senyalització d’aquest tram de la carretera, 

però creiem que són insuficients. Davant de la preocupació de molts veïns, vam insistir en 

mantenir una reunió amb els responsables de Unitat de Carreteres de l’Estat a Girona, per 

traslladar-los el neguit dels veïns i insistir en les nostres propostes: prohibir l’avançament en 

el pas de la N-260 pel poble d’Isòvol, reduir el límit permès de velocitat i que Isòvol es 

consideri com una travessera urbana. Aquesta reunió va tenir lloc el passat 29 de juliol, i la 

representant de la Unitat de Carreteres de l’Estat a Girona es va comprometre a actuar per 

millorar la visibilitat de l’accés de Quadres, i a convocar properament una reunió amb el 

Director General de la Unitat de Carreteres a Girona, per avançar en aquesta qüestió. 

 

 
 

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 la página 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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El nostre municipi compte amb un 

xarxa de senders molt atractiva i 

àmplia que permet gaudir d’espais 

naturals molts diversos: des de la 

vegetació de ribera al costat del riu 

Segre, passant per la zona geològica 

dels Esterragalls fins el Tossal d’Olopte 

i Isòvol. També ens ofereix la 

possibilitat de conèixer  patrimoni 

arquitectònic, com les esglésies d’All, 

Isòvol, Olopte i l’ermita de Quadres, o 

passejar per camins plens d’història, 

com el camí de Sant Jaume. 

Hi ha molt on triar, però en aquesta edició del butlletí us 

volem recomanar un dels senders més bonics del nostre 

municipi. Es tracta del sender núm. 153b, que 

comença després del sender 168, baixa fins a la 

palanca, continua fins a l’ermita de Quadres per acabar 

a Talló.  És un camí molt agradable de fer en època 

d’estiu perquè està envoltat de molta vegetació, al 

costat del riu Segre, on els seus marges es suavitzen 

formant petites platges. És un bon lloc per a fer exercici, 

desconnectar o admirar la diversitat de vegetació i fauna 

que s’hi troba. La ruta té dos punts d’enllaç que 

permeten fer rutes circulars més curtes. 
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A les riberes del riu Segre hi ha hàbitats i espècies 

de gran interès que estan amenaçats o que han 

reduït la seva presència. Es tracta de vegetació o 

flora que a Catalunya són rars i, en alguns casos, 

només es troben a la Cerdanya. Aquests hàbitats 

són representacions ben conservades de l’antiga 

vegetació de la plana inundable del riu Segre, com 

els boscos de ribera, les lleres i illetes del riu i 

algunes basses i petits aiguamolls. També tenen 

interès espais creats per l’activitat humana com els 

prats de dall i les sèquies. 

La Diputació de Girona i l’Obra Social “La Caixa” 

han signat un conveni per realitzar actuacions per 

a protegir aquests hàbitats. 

Una d’aquestes actuacions ha tingut lloc en el 

nostre municipi, al costat del sender 153b. S’han 

fet plantacions d’espècies florals, s’ha adequat 

l’espai per promoure’n el seu creixement i s’han 

posat panells informatius a la Palanca. 

Us animem a conèixer, gaudir i respectar la riquesa 

natural que tenim el privilegi de tenir. 

 

Els hàbitats de més interès que hi trobareu són: 

Les vernedes. Formades principalment per verns, són una mostra del bosc de ribera de la 

zona. A la plana de la Cerdanya, s’hi troben les millors mostres dels Pirineus. Tenen molta 

varietat de flora i sòls fèrtils. 

Els prats de dall. Són ambients molt diversos creats pels ramaders. Tenen un gran interès per 

la flora i la fauna que hi podem trobar. A la Cerdanya hi trobem les mostres més importants de 

Catalunya. 

Les basses i els aiguamolls. Ocupen superfícies petites, però són els espais més singulars i 

menys coneguts. Hi creixen les espècies de flora i fauna més rares i amenaçades. Són indrets 

que sovint es perceben com a fangars sense cap interès, però cal conservar-los perquè són part 

del nostre patrimoni natural. En el nostre municipi en tenim varis exemples. 
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Aquest últim any hem estrenat una programació d’activitats organitzades per trimestres, que 

complementen les que ja es fan tradicionalment, destinades al públic familiar. Hi podrem trobar 

des d’actuacions infantils fins a trobades de veïns. Aquests són els actes que s’han fet fins ara i 

els que estan programats per aquest trimestre. A més, a l’apartat “programació estiu-tardor 

2016” podreu consultar l’agenda d’activitats i festes majors que celebrem cada any. 

ÚLTIM TRIMESTRE 2015 

Octubre.  

Dia 30. Castanyada al local social d’All. Amb contes, berenar i disfresses. 

Novembre 

Dia 28. Taller de pupets al local social d’All. Activitat per a fer titelles. 

Desembre 

Dia 30. Dia de portes obertes de les esglésies d’’Isòvol, All i Olopte. 

Dia 31. Sopar de cap d’any al Celler d’All i ball al local social. 

PRIMER TRIMESTRE 2016 

Febrer 

Dia 6. Vam celebrar la Festa de Carnestoltes amb l’actuació de  

SET DE SO. 

Dia 21. Mercat medieval al voltant del carrer Major d’All. 

Març 

Dia 6. Calçotada popular a Olopte 

Dia 21. Diumenge de Rams 

SEGON TRIMESTRE 2016 

Abril 

Dia 17. Fideuada popular a Isòvol. 

Dia 23. Sant Jordi. Actuació del MAG XURRET al local social d’All. 

Maig 

Dia 28. Animació infantil amb l’actuació de BITXI CLOWN. 

Juny 

Dia 11. Actuació del MAG XURRET al local social d’All 

Dia 12. Celebració de Sant Bernabé. Es va celebrar una missa a l’ermita 

de Quadres i a la sortida es va oferir un aperitiu popular. 

Dia 23. Celebració de la Revetlla de Sant Joan a Isòvol, All i Olopte. Foguera, coca i xocolata. 

TERCER TRIMESTRE 2016 

Juliol  

Dia 22. Xerrada organitzada per la Generalitat de Catalunya, CatSalut, el Consell de col·legis 

farmacèutics de Catalunya i l’Ajuntament d’Isòvol sobre “Què cal saber de la hipercoles-

terolèmia?  

Dia 30. Animació infantil amb l’actuació de GUISEPPE al local social d’All. 

Setembre 

Dia 18. Actuació del MAG XURRET al local social d’All (18h). 
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MES D’AGOST 

Dies 13, 14 i 15 : FESTA MAJOR D’ALL 

Dissabte dia 13 

08:30h Caminada popular d’All. Sortida des de la Plaça Major d’All  
  Inscripcions a comissiofestesall@gmail.com i a l’Ajuntament d’Isòvol. (7€/persona) 

21:30h Gimcana  

22:00h Havaneres i rom cremat a la Plaça Major d’All amb “LA PETITA HAVANA” 

00:00h Ball de nit amb el duet ZARABANDA 

 NIT JOVE amb Dj ERNEST CODINA 

Diumenge dia 14 

11:00h Animació infantil i festa de l’escuma amb la CIA. TURURUT  

 Tot seguit, REMULLADA A LA PICA! 

15:30h Campionat de botifarra al local social d’All  

16:30–18:30h Inflables gratuïts per a la mainada a la Plaça Major d’All 

19:00h Ball de tarda 

23:30h Ball de nit amb el grup “D’ALTRA BANDA” 

 

Dilluns dia 15 

13:15h Missa cantada a l’església Santa Maria d’All amb la cobla  

 “CIUTAT DE MANRESA”  

14:00h Sardanes amb la mateixa cobla  

19:00h Concert a la Plaça Major d’All 

20:30h Ball de tarda i fi de festa amb l’orquestra “VENUS” 

 

Dies 21 i 22 : MERCAT MEDIEVAL A ALL 

 

                 

MES DE SETEMBRE 

Dia 11  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 d’Isòvol) 

Dia 18 

18:00h Actuació del MAG XURRET al local social d’All 

   

Dies 24 i  25: FESTA MAJOR D’ISÒVOL 

Dissabte dia 24 

18:00h Animació infantil amb BITXI CLOWN  

Diumenge dia 25  

13:00h Missa a l’Església Sant Miquel 

18:00h Ball de tarda i fi de festa amb el DUET E2 

  

AGENDA ESTIU-TARDOR 2016 
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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 

(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 

 


