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L’eix de la C17, una oportunitat

i un repte. Suport constant a

l’empresariat i a l’emprenedor.

Convertirem Campdevànol en un pol d’atracció

per inversors i vetllarem per l’estabilitat

econòmica de les empreses del poble.

L’estratègica ubicació de Campdevànol en l’eix

de la C17 ens ha d’ajudar a captar noves

inversions. Per altra banda continuarem

impulsant les relacions directes d’empresaris,

comerciants i autònoms amb l’Ajuntament,

tant en allò que fa referència a la simplificació

dels tràmits com en el suport de l’administració

a l’expansió i el creixement de l’economia

local. Apostarem de manera decidida per

estendre la xarxa de fibra òptica fins el municipi,

per garantir la competitivitat de les empreses

locals.

Campdevànol i l’aigua.

Un poble bolcat amb els

seus rius.

La relació de Campdevànol amb l’aigua

esdevindrà un eix de la legislatura. Treballarem

per acostar la ciutadania i els visitants a l’aigua

i per explicar la importància que l’aigua ha

tingut en el nostre passat. Adequarem el

Passeig del Freser sota el barri del Raval que

culminarà en un mirador a la resclosa de la

Sèquia Molinar que ens permetrà mostrar els

orígens fargaires de la nostra vila. Treballarem

per mantenir els canals de la Sèquia Molinar

i el Martinet com a passat antropològic de la

nostra vila. Restaurarem el molí fariner de

Campdevànol per tal que esdevingui un nou

atractiu del municipi.

4 anys,
12 nous compromisos



Un comerç local fort. Al costat

dels que aixequen cada matí la

persiana.

El comerç local ha de ser un altre dels eixos

del Campdevànol del futur. El suport al

comerciant  ens permetrà mantenir un teixit

econòmic viu i a la vegada garantir un accés

fàcil i ràpid de la ciutadana a una àmplia varietat

de productes. Promourem programes de suport

i assessorament als comerços per tal de seguir

millorant els seus negocis. Treballarem per

seguir consolidant les fires que ajuden a

l’intercanvi comercial. Vetllarem per seguir

contenint la pressió fiscal a aquest sector.

Per davant de tot la solvència

financera: Seguirem pagant a

30 dies.

És cabdal que l’Ajuntament continuï tenint una

imatge de solvència financera acreditada.  Tot

aquell que treballi pel nostre Ajuntament ha

de saber que seguirem pagant a 30 dies, com

ho estem fent ara.  El funcionament de la

tresoreria municipal i dels límits endeutament

han de traslladar una imatge d’administració

fiable per tal de permetre una relació

competitiva amb els bancs. Impulsarem el

treball de l’Ajuntament a través de plans

estratègics avaluables: les administracions

locals han de preveure els objectius que volen

assolir i en posteriori analitzar-ne el grau de

compliment.



Un alberg municipal al servei

del turisme i els visitants.

Estudiarem i promourem la creació d’un alberg

municipal de gestió indirecta a les  actuals

escoles Coll i Bardolet al servei dels grups, el

turisme i els visitants. En matèria de turisme

seguirem treballant amb la taula consensuada

i creada aquesta legislatura per reordenar la

pressió que pateix el Torrent de la Cabana

La remodelació del pavelló

municipal: la inversió

primordial de la propera

legislatura.

En matèria esportiva seguirem donant suport

a les entitats en la promoció de l’esport i a

l’accés dels més petits a la pràctica esportiva.

Promourem activitats de caire esportiu en el

nostre entorn natural que incentivin a la vegada

el turisme. Ens cal treballar per tal de millorar

l’estat de les instal·lacions esportives i d’una

manera especial del Pavelló Municipal Mercè

Guix; en aquest sentit l’adequació del teulat i

dels vestuaris del pavelló seran una inversió

primordial per nosaltres.  Una vegada

consolidat el funcionament de la piscina

municipal en el període d’estiu, estudiarem la

viabilitat d’ampliar la seva obertura a altres

períodes.

4 anys,
12 nous compromisos
4 anys,
12 nous compromisos



L’alcaldia 24 hores

al teu servei i l’Ajuntament

pròxim i transparent.

Apostem, com ho hem fet fins ara per la transparència

en la gestió municipal. L’accés de la ciutadania a la

informació municipal és la prioritat. Durant aquesta

legislatura hem portat a  terme 47 reunions als barris

per donar compte de diferents projectes, així

seguirem la legislatura vinent. L’alcaldia estarà a la

seva disposició a totes hores, tot els dies de l’any;

no concebem el funcionament de l’Ajuntament d’altra

manera que no sigui al servei del poble en tot moment

i davant de qualsevol emergència. Modernitzarem

i millorarem la comunicació municipal, tan per facilitar

la relació entre els ciutadans com per fer-nos més

visibles de portes enfora. Desenvoluparem encara

més la comunicació on-line de l’Ajuntament per

diferents canals: web, xarxes socials... com a vincle

no només d’informació sinó també de comunicació

en ple segle XXI.

La nova escola: un objectiu fet

realitat. Promovent l’educació

tocant de peus a terra. Els joves

i l’aposta ferma pel retorn a

casa seva: l’orientació laboral.

Aquesta legislatura hem fet realitat l’inici de les

obres de la nova escola Pirineu, malgrat les

dificultats del moment actual. En la propera la

posarem en marxa i seguirem treballant per

donar suport a l’ensenyament d’una manera

transversal. Seguirem treballant per impulsar

nous cursos formatius al Centre Cívic. A la Llar

d’Infants treballarem per mantenir un model

educatiu basat en anar sempre més enllà de la

mera vigilància però adaptant-lo cada vegada

més a les necessitats dels pares. De manera

interdisciplinar amb altres àrees promoure’m

noves oportunitats laborals qualificades que

permeti’n el retorn dels joves al nostre poble i

potenciarem l’orientació laboral a tots els nivells.



Al costat dels barris. Petites

inversions que milloren el dia

a dia dels veïns.

Seguirem estant al costat dels barris, amb reunions

i amb una relació directa amb la ciutadania.

Impulsarem la segona fase de l’enllumenat del Barri

del Roser i al Raval, l’adequació de la zona verda

a Pernau, la millora del ferm a diferents carrers del

municipi, la reorganització i reconversió de la zona

d’equipaments del Carrer 11 de setembre i moltes

altres petites actuacions que han quedat pendents

aquesta legislatura i que ajudaran a millorar el dia

a dia de la ciutadania. Treballarem d’una manera

especial els espais de joc pel més petits,

modernitzant-los i adaptant-los als temps actuals.

Seguirem batallant per conscienciar als propietaris

de gossos de la necessitat de l’obligació de recollir

els excrements i de portar els gossos lligats fora de

l’espai d’esbarjo. Així mateix continuarem controlant

les colònies de gats a través de l’esterilització.

La cultura i les festes de baix a

dalt. Innovació al costat del

teixit associatiu.

Promourem noves activitats culturals lúdiques

que es converteixin en cites de referència per

la gent del poble i de la comarca i consolidarem

les que ja tenim. Farem una aposta ambiciosa

pel cinema, per la música i pel teatre.

Col·laborarem estretament amb les entitats i

incentivarem la col·laboració entre elles per tal

de tenir un bon calendari de jornades festives

i una àmplia participació.

4 anys,
12 nous compromisos
4 anys,
12 nous compromisos



De la sostenibilitat i eficiència

energètica a la connectivitat de

la xarxa de vies verdes.

Seguirem treballant en la millora de la coordinació

dels diferents cossos de seguretat ciutadana i

treballarem per convertir els cos de vigilants

municipals en una verdadera policia de proximitat.

Modernitzarem els plans d’emergència locals.

Treballarem per concloure la connexió del camí

ral fins a Gombrèn i ajudarem a l’Ajuntament de

Ripoll per seguir millorant la connexió verda amb

Ripoll. Apostarem per mantenir el camí ral amb

el suport de les persones que més el coneixen.

Treballarem per ordenar els boscos municipals

i la seva explotació. Continuarem aposant

decididament per l’eficiència energètica amb la

substitució de velles calderes per energies

renovables, centres de control per telegestió.

Estudiarem la implantació de noves xarxes de

calor entre diferents equipaments públics i privats.

De la lluita per evitar la

fractura social a programes per

promoure’n la cohesió.

Noves activitats per a la nostra

gent gran..

Seguirem posant en pràctica tota mena de

mecanismes per garantir les necessitats

bàsiques, amb especial atenció a les situacions

de risc social. Mantindrem programes com la

Cistella de Campdevànol, el Centre Obert, els

cursos bàsics de costura i les línies de

subvencions per atendre situacions evidents

d’exclusió social a la nostra societat.

Promourem noves activitats per a la nostra

gent gran i mantindrem les existents que tan

èxit han tingut.



Qui
som?

Joan Manso Bosoms.
Alcalde de Campdevànol del
2011 al 2015. Vicepresident del
Consell Comarcal del Ripollès.
Advocat no exercent a l’ICAG.
Llicenciat en Dret. Vinculat a
diferents entitats del municipi.

 

Dolors Costa Martínez.
Regidora d’Ensenyament, Barris,
Manteniment i Serveis Generals
del 2012 al 2015. Va ser membre
del Patronat de Cultura, Esports
i Festes de Campdevànol així
com de la comissió de Reis.

Sergi Corbatera i Jorge.
Llicenciat i Màster en Direcció
d'Empreses per ESADE.
Especialista en Finances.
Vinculat al sector econòmic del
Ripollès des de diverses entitats
(Ripollès Desenvolupament,
UiER, Associació de Joves
Empresaris). Ex-jugador del Club
Bàsquet Campdevànol. 

Jordi Tubau i Mitjavila.
Empresari del sector de la
jardineria. President fundador de
l’Associació Esportiva Sant Grau.

Maria Sau i Tubau.
Tècnica superior en integració
social. Finalitzant el Grau
d’Educació Primària. Membre de
l’Associació Esportiva Sant Grau
i balladora de la Dansa.
Vinculada durant anys als
Grallers, al Cau i al Club Bàsquet
Campdevànol.

Gerard Fossas i Noguera.
Llicenciat en Publicitat i Relacions
Públiques, especialista en
comunicació. Ha desenvolupat
gran part de la seva vida
professional en el món del cinema
i de l'audiovisual, com a crític,
guionista i, ocasionalment, com a
productor i director.

Maria del Mar Casals i Serras.
Llicenciada en Filologia Catalana
i Diplomada en Ciències
Religioses. Professora d'IES.
Vinculada al Pessebre Vivent i a
la Catequesi Parroquial.

Blanca Sànchez i Gonzàlez.
Petita empresària i botiguera en
el món de les labors. Membre
fundadora de la Unió de
Botiguers de Campdevànol i
impulsora de la fira “Un món de
Patchwork”.
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Àngel Ruiz i Partida.
Consultor. Llicenciat en Biologia
i Ciències Químiques. Màster en
Estadística Aplicada.

Carme Corominas Viñas.
Vicepresidenta els darrers anys,
de l'Associació de Dones El
Roser. Exmembre del Patronat
de Cultura. Fundadora del
Pessebre Vivent i de l'Associació
de Pintors Coll i Bardolet que va
presidir 5 anys.

Joaquim Serrador Rabaseda.
Alcalde de Campdevànol del
2006 al 2007 i regidor
d’Urbanisme i Seguretat
Ciutadana del 2011 al 2015.
Comptable en una empresa
d'alimentació. Vinculat a
diferents entitats: Geganters i
Grallers de Campdevànol, Club
Bàsquet Campdevànol

Gerard Soler Serra.
Diplomat en Ciències
Empresarials. Director Tècnic
del Consorci Ripollès
Desenvolupament. Regidor
d’Hisenda i Promoció
Econòmica del 2011 al 2015.

Gemma Canalias i Peinado.
Administrativa. Especialista en
gestió de clients i
comptabilitat.

Lluís Carrillo Preciado.
Jubilat. Vicepresident dels
Amics de la Processó de
Campdevànol. President de
l’Associació de Balladors de
la Sala Diagonal. 

Natàlia Pons i Rando.
Administrativa. Especialista en
comerç exterior i comptabilitat.
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