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rribant ja a la ﬁ d’aquest recorregut de quatre anys al davant de
l’Ajuntament, hem volgut tancar aquest cicle amb un nou butlletí, que no fa altra cosa que recollir les darreres actuacions fetes al
poble i reﬂectir el que s’havia expressat des del principi de la legislatura,
en el sentit que no es farien grans obres, però sí un manteniment i millora
de les instal·lacions existents, que per causa del pas del temps s’havien anat
deteriorant.
I això és el que s’ha fet i s’està fent, i és el que vol reﬂectir aquest butlletí, i
també l’anterior, encara que algunes persones, sigui per ressentiment o per
deﬁciències del seu caràcter, es creuen que si en un poble no hi ha dos bàndols enfrontats i mala relació, les coses no poden rutllar.
Per aquest motiu va circular un pamﬂet carregat de mentides i males arts,
repartit de nit i amb ànim de fer mal.
Val a dir que la relació amb l’oposició ha estat en tot moment correcte i
educada i que els temes a discutir en els plens s’han dut amb tota correcció,
cosa que els agraïm profundament.
Serveixi aquesta salutació de l’alcalde, també com a comiat, ja que no es repetirà aquesta candidatura en el futur, però també remarcar que ens agradaria
que la conﬁança que es va dipositar en el nostre projecte, basat en tenir un
poble net i arreglat en tots els sentits, seguís vigent i que els veïns donessin
suport a les noves persones que fan l’esforç de posar-se al capdavant d’una
agrupació amb idees, voluntat de gestió i de servei envers la comunitat.
Que prevalgui el tarannà d’unir més separar, i que s’acabin aquests escrits
nocturns que no fan altra cosa que enverinar la convivència.
Repetir que durant aquests quatre anys les portes de l’Ajuntament han estat
obertes a tothom, que s’han atès totes les demandes amb la millor voluntat,
sempre procurant pel ciutadà i que només s’ha denegat allò que la llei no
permetia.
Donar les gràcies a totes aquelles persones que voluntàriament ens han ajudat i demanar disculpes a aquells que no han estat d’acord amb algunes de
les decisions que s’han pres. Ha estat una experiència enriquidora i esperem
que hagi estat també en beneﬁci pel nostre poble.
Moltes gràcies!
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LA FI DEL MANDAT
MUNICIPAL
E

l pròxim mes de maig ﬁnalitzen 4 anys de mandat
municipal, amb l’alcalde
Pep Palos al davant del consistori
de Sant Pau de Segúries. Després
d’arribar a l’alcaldia, sense experiència prèvia dins de l’ajuntament,
l’alcalde ﬁnalment ha decidit
no tornar a presentar-se com a
alcaldable al municipi. Tot i així,
l’alcalde Palos està satisfet del seu
pas pel consistori santpauenc i per
la gestió que s’ha portat a terme.
No obstant això, des de l’equip de
govern són conscients que Sant
Pau de Segúries encara necessita algunes actuacions de forma
prioritària i que els pròxims anys
s’han de dur a terme en la mesura
del possible.

Des del 2011 el poble ha fet un
rentat de cara i ha millorat alguns
dels serveis que ofereix el municipi.
Tot plegat, però, sense subvencions, crèdits ni endeutament públic. Al cap i a la ﬁ, s’ha volgut fer
el millor per Sant Pau, però sent
conscients del municipi que és, les
prioritats que hi havia, i sobretot,
les possibilitats econòmiques d’un
ajuntament com el de Sant Pau de
Segúries.

La crisi econòmica ha castigat
molts dels ajuntaments de casa
nostra. Malgrat tot, Sant Pau de
Segúries ha sabut tirar endavant,
gestionant els seus recursos de
forma eﬁcaç. Ara fa un any es va
publicar un petit butlletí en el
qual l’equip de govern va voler fer
un recull de l’obra fet ﬁns al moment, i ara es tracta de fer saber
als santpauencs i santpauenques.
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UNA NOVA BIBLIOTECA
PER SANT PAU
S

ant Pau de Segúries comptarà amb una biblioteca per
tots els seus veïns i veïnes.
Serà al llarg d’aquest 2015, tot
plegat gràcies a una donació de
llibres per part d’un particular i
altres volums que l’ajuntament ha
adquirit. Gràcies a un bibliotecari i arxiver s’ha fet una tria dels
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llibres dels quals es disposava i
ﬁnalment la biblioteca comptarà
amb una bona oferta de llibres
pels seus usuaris, sobretot endinsant-se en la comarca del Ripollès
i el nostre país. A més a més, els
usuaris podran gaudir d’una zona
d’informàtica oberta a tothom i
que donarà accés, a qui el vulgui,

al món de la informàtica i d’Internet.
Cal posar de relleu que aquesta
biblioteca serà possible gràcies a
una subvenció que el consistori
ha demanat per biblioteques en
pobles de menys de 3.000 habitants, com és el cas de Sant Pau de
Segúries.
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EL MOLÍ
UNA MILLORA DE FUTUR

D

esprés de la problemàtica
que va sorgir per posposar
la remodelació de la coneguda sala El Molí del poble, l’ajuntament té clar que és un símbol del
municipi.
No obstant això, en el seu moment
es va decidir prorrogar i fer un canvi de la subvenció que es va aconseguir per un altre ﬁ.

Finalment la subvenció es va destinar al nou pla d’obres engegat per
l’actual consistori i que ha consistit
en la millora constant de carrers
i places del poble, així com altres
obres més petites de manteniment,
que sense cap mena de dubte ha
estat la gran aposta del mandat de
l’últim equip de govern.

En el seu dia, l’equip de govern va
encarregar un pla d’obres de millora pel Molí. Ho va fer just quan
acabava d’entrar al consistori, amb
inexperiència, però mirant pel bé
del poble, ja que si no es presentava a temps, es perdia la subvenció.
Finalment no es va perdre, però es
va considerar que no era una obra
prioritària. Avui en dia el projecte encara està en vigor i es pot
reprendre en qualsevol moment,
ﬁns i tot amb un altre equip de
govern al davant de l’ajuntament
de Sant Pau.
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Malgrat aquest canvi, l’ajuntament de Sant Pau vol fer un
rentat de cara a la sala d’El Molí.
Tot i així, tal com van considerar
en el seu moment, no creuen que
actualment sigui una necessitat
prioritària pel poble.

La intenció des de l’equip de
govern és fer una petita millora
abans de ﬁnalitzar l’actual mandat
municipal i que d’aquesta forma
Sant Pau de Segúries pugui seguir
gaudint d’aquesta sala, epicentre
de part de l’activitat cultural i
festiva del poble.
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NECESSITATS

DEL POBLE

L

’ajuntament de Sant Pau
és conscient que el poble
té unes necessitats i cada
any les mira amb lupa per poder
confeccionar el millor pressupost
anual i així donar solucions a
algunes de les necessitats que presenta el poble i els seus vilatans.
Un pressupost compta amb un
seguit de partides, on es reparteix
el total del qual disposa el consis-

tori per un any sencer. D’aquesta
manera, a principis del 2015 es
va aprovar el pressupost anual del
municipi que divideix els diners
en diferents parts, ja sigui per
arranjaments, festes, educació, etc.
La qüestió, però, és que un cop
s’han aprovat aquestes partides
es poden modiﬁcar en molt pocs
casos i per tant s’ha de confeccionar amb seny i amb un bon anàlisi

previ.
Això és el que ha intentat fer
l’ajuntament de Sant Pau de Segúries, tot i que des de l’equip de
govern, accepten que en algun cas
potser han errat, però que ho han
intentat fer el millor possible. Per
sobre de tot, el què s’ha intentat
és procurar per tots els veïns del
poble i això, per desgràcia, no
sempre és fàcil.

Des d’un inici l’alcalde i tot el seu
equip han considerat que Sant
Pau necessitava fer un repàs a tots
els seus carrers, i per tant, s’ha
apostat per arranjar-ne una bona
part i fer petites millores per millorar el dia a dia dels santpauencs
i santpauenques.
A part dels carrers del poble també s’ha intervingut a altres sectors
del municipi. A les escoles, per
exemple, s’han fet obres importants. En primer lloc es va canviar
el sistema de calefacció del centre,
substituint la caldera de gasoil per
una de gas, deixant enrere els problemes per escalfar l’escola i la llar
d’infants. D’altra banda, també es
va cobrir el pati de la llar d’infants
amb lloses de cautxú, així com es
va fer un repàs del teulat i els seus
desaigües.
L’ajuntament de Sant Pau de
Segúries va instal·lar l’estiu passat
la Mini Deixalleria a darrera de
l’ajuntament. Es tracta d’un contenidor de piles, bateries, bombetes, etc., que permet que els veïns
no hagin d’esperar el contenidor
que puja mensualment. D’altra
banda, també n’hi ha un de taronja on dipositar els olis usats.
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U

n dels objectius principals de l’equip de govern
encapçalat per Pep Palos
ha estat l’arranjament de carrers
i camins del poble que ho necessitaven, així com el manteniment
dels carrers que estaven en bon
estat, però que necessiten petites
millores constantment.

ARRANJAMENT
DE CARRERS I CAMINS
PLAÇA DE LA GENERALITAT

PLAÇA DE L’ERA

CARRER MESTRE SANZ

Un clar exemple és el carrer Mestre Sanz, que actualment s’està
asfaltant de nou després de substituir la conducció de l’aigua que
hi havia, canviant els antics tubs
d’uralita per un de nou de PVC.

AVINGUDA MARINER

La instal·lació de l’aigua també es modernitzarà a l’avinguda
Mariner, on d’altra banda, també
s’asfaltarà de nou i s’hi posarà una
nova vorera.
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La vorera que hi ha just davant de “La Caixa”, entre
la plaça i l’avinguda de la Vall, també s’ha arranjat.

A la plaça de l’Era també s’hi
faran actuacions, asfaltant de nou
aquest espai. Es farà després d’asfaltar el carrer Mestre Sanz.

PONT DE LA SALA

Per últim, ressaltar que s’ha arreglat el pont de la
Sala. Concretament, la barana havia baixat i s’ha
subtituït per una de nova. D’altra banda, s’ha aproﬁtat per reforçar la calçada i així fer del pont un pas
més segur pels veïns del poble.

PASSEIG COSTABONA

Al passeig Costabona també s’hi actuarà. S’asfaltarà
de nou per tapar tots els forats que hi ha actualment
i que creen problemes als vehicles que hi circulen.

PONT DEL CARBURU

Es tracta del pont de l’entrada nord del poble. L’actuació ha constat en una tala d’arbres del voltant del
pont mitjançant el Consorci de l’Alt Ter. L’objectiu
és que els vehicles puguin veure ambdós sentits de la
via i evitar accidents.
BUTLLETÍ INFORMATIU
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EL PAVELLÓ

E

l pavelló municipal és
un dels ediﬁcis públics
més antics de Sant Pau
de Segúries. És per això que el
consistori hi ha actuat pintant
la façana, igual que a l’ajuntament del municipi on s’han
pintat les ﬁnestres de la façana
de la part de darrere del consistori. Aquesta només ha estat
una petita obra de millora, però
no deixa de ser, l’inici d’un
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seguit d’obres que necessita
aquest equipament municipal.
El pavelló hauria d’eixamplar la
seva pista, ja que per disputar
alguna competició esportiva les
seves mides són justes i la seva
estructura inicial ha quedat obsoleta. També s’haurien d’adequar els vestidors pel benestar
dels usuaris que els utilitzen,
així com posar un bon sistema
de calefacció, i és que ja se sap

que en els mesos d’hivern el
fred al municipi és important.
Per posar-hi ﬁl a l’agulla, l’ajuntament està estudiant demanar
una subvenció per equipaments
esportius i que donaria solució
a aquesta problemàtica.
A més, aquest espai acull
diferents activitats culturals
i socials del poble, com ara
la festa de la Germandat o el
Carnestoltes.

D

es de l’ajuntament tenen
clar que una de les actuacions pendents que té el
poble és la plaça de la Generalitat,
un dels llocs més cèntrics de Sant
Pau i que acull moltes de les festes
que se celebren al municipi. La
font, però, sí que ha estat substituïda degut al seu mal estat, tal com
ja es va deixar clar que es faria en

el principi del mandat.
També s’ha d’actuar amb els
arbres de la plaça, ja que han
provocat problemes amb plagues
de pugó – uns insectes que malmeten arbres i plantes – que tot
i que s’hi ha lluitat no s’ha pogut
eradicar. A més a més els arbres,
la majoria d’ells til·lers, embruten
el mobiliari urbà i els vehicles que

aparquen a la plaça. És per això
que el passat estiu es va fer una
petita consulta als veïns del poble
per prendre una decisió, tot i així,
s’està a l’espera d’actuar-hi, ﬁns
que no es modiﬁqui tot el conjunt
de la plaça de la Generalitat. Malgrat tot, per pal·liar amb aquest
malestar, cada hivern el consistori
ha optat per podar els arbres.

LA PLAÇA DE
LA GENERALITAT
BUTLLETÍ INFORMATIU
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LES FONTS DEL POBLE,

UN ATRACTIU TURÍSTIC

S

ant Pau de Segúries té la
sort de gaudir de diferents
fonts al voltant del municipi. Una de les actuacions de les
quals el consistori se’n sent més
orgullós és la recuperació de l’espai del Pla del Serrat. Un indret
que acosta als veïns del municipi
i a tots els visitants al riu Ter.
Es tracta d’un lloc que estava
gairebé abandonat i que es va
recuperar gràcies a l’actuació

de la Fundació MAP de Ripoll,
que porten els treballs de jardineria del poble, així com de
la brigada municipal i el suport
d’una colla de voluntaris de
Sant Pau que van dur a terme
les tasques de neteja. Ara, l’espai
compta amb dues taules on s’hi
pot fer pícnic i que converteix
el Pla del Serrat en un molt bon
lloc per gaudir de la natura a
Sant Pau de Segúries.

Aquest últim any, però, les dues
fonts que s’han habilitat perquè
tothom en pugui gaudir són la
font de l’Arç i la de la Puda, que,
a més a més, s’han senyalitzat en
el camí per fer-les accessibles per
tothom.
La primera es troba en un extrem

de la Via romana del municipi, on
tothom s’hi pot apropar després
de fer una passejada per aquest
conegut camí del municipi. Un
lloc perfecte per descobrir i que
permet, d’altra banda, fer-hi un
mossec, ja que hi ha els elements
necessaris per gaudir-ne.

L’altra font que s’ha arranjat i
senyalitzat és la font de la Puda,
amb propietats medicinals. En
aquest cas, s’hi accedeix pel
paratge de les Pedroses, al bell
mig d’una fantàstica fageda, i que
l’ajuntament ha volgut recuperar
perquè tothom s’hi pugui acostar
i així gaudir alhora de l’entorn del
municipi.
Es tracta d’un patrimoni del poble
que, tot i que de vegades és poc
considerat pels propis veïns de
Sant Pau, és un potencial paisatgístic i un reclam turístic per la
gent que visita el municipi.
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LA VIA ROMANA,

EL PASSAT DE SANT PAU

L

a Via Romana del Capsacosta havia estat l’única via de
pas existent entre la plana de
Vic, l’Empordà i els Pirineus. També hi ha qui diu que es tractava d’un
camí secundari de la Via Augusta,

que cobre el trajecte entre Lluncaira,
Besalú, Vall de Bianya i Coll d’Ares.
Avui en dia, l’únic tram que s’ha
conservat, i que presenta algunes
obres originàries, és el que transcorre entre Sant Pau de Segúries

i el pas del Traginers, al municipi
garrotxí de la Vall de Bianya. En
total 8,05 quilòmetres de camí, ben
conservats i on es pot apreciar la
tècnica de construcció de les vies
romanes.

LA CAMINADA POPULAR

Aquest camí té una gran importància pel municipi perquè és un
gran atractiu turístic i cultural que
convida a molta gent a apropar-se
a Sant Pau per descobrir-lo. Tant
és així, que des de fa més de 20
anys el municipi organitza una
Caminada Popular per aquest
conegut camí del poble. En el
recorregut sempre hi acompanyen els armats de Camprodon
que traslladen els excursionistes
a l’època dels romans. La gent va
vestida de romà i el dia ﬁnalitza
amb un dinar popular, conegut
també com la “Gran Bacanal”.
En deﬁnitiva, es tracta d’una festa
única a la comarca del Ripollès i
que per Sant Pau és de gran importància pel nombre de visitants
que hi venen.
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ACTIVITAT ESPORTIVA A
LA VIA ROMANA

D’altra banda, des del 2014, la Via
Romana compta amb una altra activitat rellevant. Es tracta de la cursa
de muntanya “Centúria Trail”, que
enguany arriba a la segona edició,

consolidant aquest recorregut dins
del turisme esportiu que també ha
sorgit arreu del país. Des del consistori es creu que és una molt bona
forma per poder descobrir aquest
tram de la Via Romana del Capsacosta des d’una altra perspectiva. La

cursa va plantejar dos recorreguts,
amb sortida i arribada a la plaça de
la Generalitat. A part del patrimoni
històric, la cursa també proposava
descobrir els paisatges de la Vall del
Bac, un dels racons més atractius de
l’Alta Garrotxa.
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