
INFO Querol 

La Festa Major de Querol 2018 va ser un 

èxit de participació i va durar més que 

mai, amb actes per a tots els públics. La 
programació es va allargar del 12 al 22 

d’agost. Ranxos de Bonany i Can Llenas també 
van celebrar les seves respectives Festes Majors 
durant el mes d’'agost i també van ser molt 
participatives. 

Festa Major Querol , Ranxos i Can  Llenas 

L’Església de Sant Jaume 

de Montagut va acollir el 

Dia del municipi de Querol 

el dissabte 28 de juliol. Hi 
van haver actes infantils, 
missa, paella popular, cançons 
populars amb el grup “La 
Tieta Clara” i entrega de 
premis. 

. 
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Celebració del Dia del municipi 

Butlletí Informatiu de Querol 

Setembre 2018 

Núm. 5 

Descarrega’t l’APP 
de l’Ajuntament de 
Querol? 

• Vols estar informat 

de tot el que succeeix 

al municipi de Querol 

i rebre alertes de 

darrera hora? 

Descarrega’t 

l’aplicació per a 

telèfons mòbils de 

l’Ajuntament de 

Querol. L’APP està 

disponible en 

sistemes operatius 

IOS i Android. 

InfoQUEROL 

 

Ajuntament de Querol 

Plaça de Sant Sebastià, 1 

Telèfon: 977 638 288          
Fax: 977 639 244 

De dilluns a divendres de 
09:00 a 14:00 hores i 
divendres de 17:00 a 19:00 
hores. 

Oficina d’Atenció al       

Ciutadà (OAC) de Bonany 

Carrer Sant Jordi 

Telèfon 877910104 

Dilluns, de 12:00 a 14:00 
hores, de dimarts a divendres 
de 9:30 a 14:00 hores i 
divendres de 17:00 a 19:00 
hores. 

Correu electrònic:               
info@querol.cat 

consultes.querol@gmail.com 

www.facebook.com/
ajuntamentquerol 
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Es recupera el Servei de Vigilància Rural 
L'Ajuntament de Querol ha 

contractat un servei de 

vigilància rural per tal de 

contribuir a la seguretat 

ciutadana a les urbanitzacions, 

on s’havia registrat un 

increment de les ocupacions 

en diferents parcel�les.  En el 
mandat passat ja hi havia hagut 
un servei de vigilant municipal, 
quan hi havia hagut una onada de 
robatoris a les urbanitzacions. 

L’Ajuntament de Querol i l'ADF de Querol han arranjat 10 i 

5 km de camins respectivament.  S’han realitzat amb un 
triturador de pedres, i s’emmarquen en la subvenció del DARP de 
gestió forestal sostenible i prevenció d'incendis, de 16.204,51€. 
Els camins arranjats són: De Gassons a la Torrica, Valldossera-
Torricca, Font de Jovany-Mas Vermell i Esblada - Formigosa.    

Neteja de les voreres a Ranxos de Bonany i Mas Gassons 

L'Ajuntament de Querol s'ha encarregat de la neteja de les voreres de les 

urbanitzacions Ranxos de Bonany i Mas Gassons, unes actuacions que se 

sumen a  la neteja de les franges forestals, realitzades anteriorment. A Mas 
Gassons la Junta s'ha encarregat d'ampliar la neteja en altres espais. L'Ajuntament 
també ha col�laborat o col�laborarà en actuacions en altres urbanitzacions, d'acord 
amb la juntes d’aquestes. 

S’arrangen 15 quilòmetres de camins  

Neteja de franges de protecció 

L’Ajuntament de Querol ha portat a terme una sèrie de treballs 
per a crear franges de protecció perimetral contra incendis. 
Concretament s’ha treballat en zones boscoses de Bonany, 

Ranxos de Bonany i Querol. Aquests treballs estan 
subvencionats per la Diputació de Tarragona i tenen un cost de 
9.980 euros (IVA no inclòs). 

Retirades 20 tones de terra i vidres a Can Llenas 

L’Ajuntament de Querol ha retirat d’una zona propera a 

Can Llenas un abocament il�legal de 20 tones de terra i 

vidres, que feia molt temps que estava allí. La runa va ser 
portada a un abocador legal. Acabem d’aquesta manera amb un 
focus de risc d’incendi i de brutícia. Ara es volen fer petits 
treballs per restaurar l'antic abocador municipal de Cal Castellà.   
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Inversió a l’Escola Sant Miquel 

L’Ajuntament de Querol ha 

invertit durant el curs 2017-

2018 un total de 2.900 euros a 

l’Escola Sant Miquel del Pla 

de Manlleu. Concretament 
2.000 euros han servit per 
adquirir un Rack per fer les 
funcions de servidor informàtic 
del centre educatiu. 

El consistori també ha destinat 
900 euros a l’Activitat al Riu Gaià 
en els conceptes d’autobús i 
monitoratge. Una gran part dels 
infants del municipi assisteixen a 
aquesta escola. 

L’Ajuntament de Querol i l’Associació Mediambiental la Sínia, 
han signat un acord de col�laboració per a la custòdia de diversos 
espais del municipi en el marc del projecte TERRITORI 
SALAMANDRA: PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE LA 
SALAMANDRA I D’ALTRES AMFIBIS A LA CONCA DEL 
RIU GAIÀ. L’acord té una durada de 4 anys prorrogables i 

l’han signat l’alcalde de Querol, Jordi Pijoan i la presidenta 

de La Sínia, Montserrat Garcia, a l’Ajuntament de Querol. 

 Mitjançant aquest acord, es volen realitzar actuacions de millora 
en diversos punts d’aigua del municipi de Querol, que són 
l’hàbitat de moltes espècies d’amfibis i en especial, de la 
salamandra. Alguns d’aquests espais són les fonts de Querol i 
d’Esblada o les basses de Saborella i l’Albereda entre d’altres. I pe 
que fa a les actuacions, algunes d’aquestes seran per exemple, 
l’adequació i millora de l’entorn de les fonts, la instal�lació de 
rampes de sortida en dues bases o l’edició de plafons informatius. 

Acord damb l’Associació Mediambiental la Sínia en el 
projecte Territori Salamandra 

La Urbanització Mas 

Gassons escull un nou 

Consell Rector de la   

Junta de compensació  

La Junta de Compensació de 

la urbanització Mas Gassons 

ha portat a terme aquest estiu 

tot el procediment legal a 

l’objecte de nomenar un nou 

Consell Rector i que va 
començar amb l’exposició del 
cens electoral, que es podia 
consultar a l’ajuntament de 
Querol. 

 L’assemblea general de la Junta 
de Compensació de la 
urbanització Mas Gassons es farà 
el proper 14 d’octubre, a les 10:00 
hores en primera convocatòria i 
11:00 en segona al local 
municipal Oficina d’Atenció al 
Ciutadà, al nucli de Bonany. 
Podeu consultar tota la 
informació sobre el procés a 
www.querol.cat 

El Restaurant Sant Jordi de Querol ha tornat a obrir. Cuina 
tradicional i un bon lloc per esmorzars de ciclistes i motoristes. 

Hem reparat la taula 

paisatgística situada al 

cim de Montagut, amb 
963 metres. La cartellera 
estava malmesa a causa del 
sol i el vandalisme. 

Campanya #cleanupeurope 

Un grup de voluntaris van recollir 
200 kg de runa i diverses bosses 
de plàstic, dins la campanya 
#cleanupeurope al torrent 
d’Esblada de Querol. 


