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En plau presentar-vos el present butlletí informatiu municipal per tal de donar balanç de les actuacions i gestions més importants realitzades per
l’Ajuntament de Campelles des de la primera
legislatura de 2011, on vaig ser elegit per primera vegada com alcalde, fins a l’actualitat.
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RELLEVANTS 2011-2017

Hem volgut desglossar i ressaltar les gestions que
creiem més importants durant aquests anys, com
per exemple: El Castell, Can Gorra o l’entrada en
funcionament dels compactadors. Seguit a aquesta informació, i de manera esquemàtica, trobareu
totes les actuacions més rellevants entre el 2011
i el 2017.
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Una altra qüestió important que també volem
posar en relleu, són les dues activitats culturals i
esportives que tenen lloc al nostre poble i que ens
ajuden a fer ressò, dins i fora de la comarca, del
nom de Campelles. Es tracta del Cicle de teatre de
Campelles Emociona i la cursa de muntanya Batega al Bac.
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Finalment a la part final d’aquest butlletí trobareu
el programa de la festa de Pentecosta que tindrà
lloc els dies 2, 3 i 4 de juny

FOTOGRAFIA
PROGRAMA FESTA DE
PENTECOSTA

Espero que trobeu el contingut d’aquest butlletí
del vostre interès.

Joan Dordas i Riu
Alcalde de Campelles
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El Castell
Expropiació del Castell
L’any 2006, l’antic propietari de
la finca del Castell va exigir que
l’Ajuntament de Campelles comprés part de la seva propietat
(15.000m2)
pel
preu
de
5.000.000 €. Alhora, va presentar recurs contra el POUP de la
Vall de Ribes per tal que la resta
de la seva propietat fos classificada d’urbana per tal de beneficiar-se de l’aprofitament urbanístic que se’n derivaria.
L’Ajuntament va valorar la finca
a expropiar en 184.000 €. El

Jurat d’Expropiació de Catalunya
va valorar els terrenys en
351.000 € més els interessos
des de 2006 (al voltant de
35.000 €).
Després de molts tràmits judicials i d’una negociació molt dura i
prolongada en el temps, sota la
direcció de l’equip de govern, i
amb l’assistència i defensa dels
lletrats Sr. Domènec Sibina i
Sra. Carme Sibina, el dia 21 de
març de 2014 es va signar un
acord amb els anteriors propie-

taris que posava fi als dos plets
davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya i tancava
definitivament els conflictes creats entre la propietat i l’Ajuntament.
L’Ajuntament va comprar la totalitat de la finca del Castell
(22.000m2) pel preu total de
236.000 € i n’és l’únic propietari.
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Excavacions arqueològiques
Extret entrevista diari El Ripollès
als arqueòlegs Elisenda Colleldemont
i
Albert
Pratdesaba
29/12/17
“...”
Com es produeix la troballa
del castell o torre de Campelles?
A.P.: Arran de la recerca de la
tesi doctoral on estàvem buscant
fortificacions medievals, vàrem
trobar a través d’imatges aèries,
les restes de Campelles, que amb
el topònim ja es definia com a
Castell. Es va contactar amb l’Ajuntament de Campelles i es va
començar la iniciativa.
Varen començar sense saber
el que hi havia?
A.P.: Normalment, en aquests
cassos hi sol haver documentació,
però de Campelles no n’hi havia i
s’hagut de fer un treball intens.
E.C.: Es tracta d’una torre de defensa que la teníem documentada
a l’any 1369, que ens indica les
característiques d’una torre de 9
metres de diàmetre, amb uns
murs de 2 metres d’amplada. Això ens mostra una solidesa d’estructura i un punt estratègic significatiu. A part d’això, també
podem dir que era una torre amb
merlets, amb diversos pisos i escales, en un turó aterrassat per
poder aprofitar el màxim de ter-

reny.

recerca?

A.P.: Tenia diferents sistemes de
portes i amb algun tipus de doble
muralla.

E.C.: Estem en una fase inicial,
on només portem dues campanyes. Cal aprofundir en tot el
que ens ha aportat la troballa.

E.C.: Hem pogut comprovar que
la torre ja existia a l’època medieval durant el Regne de Mallorca,
que no és Corona d’Aragó en un
moment bèl·lic molt potent.
Això vol dir que continuaran
els treballs de recerca?
A.P.: Seria interessant poder continuar. Ens pensàvem que amb
poc temps tindríem una descoberta tancada i ara es veu que hi ha
molta història per descobrir. Ens
diuen que podem anar fins al segle
XIV. Entremig, podem estudiar les
destruccions entre els segles XVI i
XVII i també es pot aprofundir en
una tercera fase d’ocupació de la
torre al segle XIX en el context de
les primeres guerres carlines.
E.C.: Tot indica que ens aniríem a
la primera Carlinada i això ens ha
suposat una sorpresa perquè, al
principi, no pensàvem que podríem excavar el segle XIX, que costa molt de treballar amb els sistemes científics i arqueològics normals. Cal fer-ho amb registres
documentals.
En quina fase es troba ara la

A.P.: En un principi, pensàvem
que hi estaríem treballant uns
cinc anys, però en la segona
campanya s’han descobert altres
elements que ens poden portar
a treballar, potser uns deu anys,
per determinar tots els valors de
la torre de Campelles. Tot dependrà del pressupost.
D’on trauran els recursos?
E.C.: Una part procedeix de l’Ajuntament de Campelles i l’altre
de la Diputació de Girona.
És una troballa significativa
pel Ripollès?
E.C.: Entenem que la torre forma part d’un sistema de fortificacions de la Vall de Ribes, que
era un pas fronterer i punt estratègic del que serien els comtats pirinencs, la plana de Vic i
el comtat de Barcelona.
“...”

El pròxim mes de juliol
tindrà lloc la 3ra Intervenció arqueològica a la
Torre de Campelles.
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Can Gorra
Adquisició finca can Gorra:
En el Ple de la Corporació en data 20 de gener de 2005 es va acordar, per unanimitat iniciar els tràmits per
a l’exercici del dret de retracte sobre la finca Can Gorra, propietat de la societat Amoroset SA.
L’Ajuntament de Campelles va interposar la demanda de judici ordinari en exercici de l’acció del dret de retracte davant el Jutjat de primera instancia de Ripoll, en compliment de l’acord del Ple de data 20 de gener
de 2005.
El Jutjat de primera instancia de Ripoll va dictar sentencia , en data 31 d’octubre de 2006, favorable a les
pretensions de l’Ajuntament de Campelles, reconeixent-li el dret de retracte i condemnant a Amoroset SA a
atorgar escriptura pública, en favor d’aquest Ajuntament, en les mateixes condicions en les que Amoroset
SA va adquirir la finca de Can Gorra. Així mateix, assenyalava que l’Ajuntament de Campelles havia d’abonar el preu de la compravenda, les despeses del contracte i qualsevol altre pagament legítim fet per a la
venta, així com les despeses necessàries i útils fetes a al finca.
Amoroset SA presenta recurs d’apel·lació contra la sentència del Jutjat de primera instància de Ripoll. L’audiència Provincial de Girona dicta sentència núm. 371/2007, de data 28 de setembre de 2007, la qual
desestima el recurs.
S’insta procediment d’execució de títols judicials, davant el Jutjat de primera instància de Ripoll, atès que
Amoroset SA no està conforme amb la quantia que aquest Ajuntament ha d’abonar en exercici del seu dret
de retracte i aquell Jutjat assenyala, mitjançant interlocutòria del mes de febrer de 2010, que l’Ajuntament
de Campelles abonarà un total de 193.645,46 euros. Falta posar la data en que es signa l’escriptura si es
vol i /o la que es va pagar la pasta.

Tot i que aquest procediment va tenir lloc abans de la nostra primera legislatura, cal dir que l’esforç per SUPORTAR aquesta despesa econòmica afecta directament als pressupostos dels anys posteriors a l’adquisició
de la finca de Can Gorra.
Per altra banda, gràcies a diverses subvencions forestals s’ha pogut invertir en la millora de la forest i en
l’obertura de pistes forestals.

Llicència d’obres El Baell
En data 6/10/2006 es va atorgar malament, per part dels
serveis tècnics i l’alcaldia de l’anterior Ajuntament, la llicència d’obres per a realització de dos habitatges adossats a El
Baell, just al costat de l’Hotel Terralta.
Des d’aleshores, hi ha hagut diferents contenciosos contra la
llicència, per part dels propietaris de l’Hotel Terralta contra
l’Ajuntament, resolent sempre el Jutjat ContenciósAdministratiu 2 de Girona a favor del demandant i amb una
última sentència ferma d’enderroc d’una part dels murs de
contenció construïts per part del propietari dels terrenys
afectats.
A dia d’avui, l’Ajuntament ja ha complert la sentència del
contenciós, i per tant ha restablert la realitat física alterada
enderrocant els murs. Actualment el propietari ja disposa
d’una llicència totalment legal per poder executar les obres
dels murs de contenció.
Aquesta llicència mal donada l’any 2006, ha comportat unes
despeses, molt importants a l’Ajuntament de Campelles ja
que s’ha hagut d’indemnitzar el propietari dels terrenys afectats i assumir els costos d’enderroc.

Fotografia anterior a l’enderroc
dels murs de contenció
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Entrada en funcionament dels compactadors
El 15 de gener de 2015 va entrar en funcionament el nou
sistema de gestió de residus substituint els contenidors distribuïts per el nucli de Campelles per tres únics compactadors corresponents a la fracció de rebuig, envasos de plàstic
i paper i cartró situats al C/ Serrat de la Creu.
Gràcies a aquest sistema, implementat actualment a diversos municipis de la comarca, permet tenir el nucli de Campelles de manera ordenada, i millora la percepció dels veïns
i del turisme que visiten el nostre municipi. Un altre benefici
d’aquest sistema és la reducció del costos dels viatges dels
camions de recollida.
No cal mencionar els avantatges i la importància per el nostre medi ambient de realitzar una tria selectiva de les nostres deixalles en el nostre dia a dia.
Per a qualsevol dubte
a l’hora de saber a quin compactador va cada residu, podeu consultar la pàgina
www.residuonvas.cat, a on de manera molt visual i pràctica us resoldran qualsevol dubte que tingueu.
Reciclar és responsabilitat de tots.

Altres actuacions rellevants 2011-2017
- Pavimentació carrer Serrat de la Creu.
-Arranjament cementiri de Campelles i del Baell.
- Control planta invasora budleia a la llera del
riu Freser.
- Instal·lació balles de protecció al Baell i a
Campelles.
- Canvi lluminàries per led.
- Tallada d’escàcies al carrer de la Devesa.
- Neteja, condicionament i senyalització abocador restes vegetals.
- Reparació teulat, balles de fusta, barbacoes i
senyalització refugi Pla de Prats.
- Regularització accés motoritzat al bosc de
Campelles.
- Arranjament façana posterior edifici de l’ajuntament i teulada de la sala de l’ajuntament.
- Bomba clavegueram.
- Recuperació antic camí Campelles - El Baell
passant per el Molí de Can Coll.
- Arranjament zona contenidors El Baell.
- Instal·lació escultura Domènech Batalla.

- Instal·lació desfibril·lador programa “Territori
cardioprotegit”.
- Soterrament línia BT i telefònica del C/Major a
la plaça de Cal Fuster .
- Adquisició del terreny i arranjament ferradora
El Baell.
- Pavimentació exterior local social El Baell i formació escultura de gabions.
- Numeració de carrers.
- Obertura pista Can Gorra.
- Construcció rampa església.
- Recuperació parallamps església.
- Recuperació rellotge campanar.
- Arranjament lavabos i terra antigues escoles.
- Sobreeixidor d’aigua al castell.
- Mur Cal Riu del Baell.
- Balles de fusta al pont del Molí de Can Coll.
- Recuperació camí ral Plaça Cal Fuster a Cal
Pagès.
- Acabament plaça de l’ajuntament i referèndum
mobiliari.
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Campelles Emociona
Com bé sabreu, Campelles Emociona és el cicle de teatre que se
celebra tots els caps de setmana del mes d’agost a la sala del teatre de Campelles.
Un cicle de teatre de petit format, en un entorn íntim i molt proper
a l’espectador, fet que potencia encara més la interacció i la transmissió d’emocions dels artistes vers el públic.
La gran acceptació del públic, fa que any rere any tinguem l’oportunitat de veure grans espectacles sense haver de moure’ns de
Campelles.
Per aquesta propera 4rta edició, del cicle més emocionant de
Campelles, tindrem el plaer de comptar amb la següent cartellera:

CAMPELLES EMOCIONA AGOST 2017
Dues tasses amb Quico P i de la Serra,
La vaca que canta (va d’òpera) amb cia. P ocaCosa Teatre
Relat Autopictogràfic amb Cesc Casanovas
Un obús al cor amb Ernest Villegas
Névoa, el meu fado amb N évoa
HOTOT amb M arcel Tomàs

Batega al Bac 2017
La Batega al bac és l'esdeveniment esportiu que es duu a terme per segon any a Campelles i que transcorre íntegrament dins el nostre municipi.
La cursa que tindrà lloc el pròxim 20 i 21 de maig de 2017, està formada per 5 curses amb recorreguts i
desnivells diferents i una caminada solidària. Com a novetat aquest any, s’hi ha afegit una cursa de canicross.
Cal dir que la primera edició d’aquesta prova esportiva va tenir un gran èxit de participació tant per part
dels concursants, com de tots els voluntaris que la van fer possible. Esperem que aquest èxit es pugui repetir any rere any.

X CONCURS DE FOTOGRAFIA
DE CAMPELLES

BASES DEL X CONCURS DE FOTOGRAFIA
Tema
“Viu Campelles”.

Normativa
La participació és oberta a tothom, tant grans com
petits.
Es poden fer entrega de fotografies en els següents
formats:
En paper, blanc i negre o en color, amb un format
de 24 x 30 cm o similar.
Via e-mail, a través del correu electrònic de l’ajuntament:
ajuntament@campelles.cat
L’entrega de la fotografia anirà acompanyada d’un
sobre o missatge electrònic, en el qual s’indicaran
les dades de contacte del/la participant (nom i
cognoms, edat, adreça postal i electrònica, i telèfon).
A cada fotografia ha de constar un títol i el pseudònim
del fotògraf o la fotògraf.
El màxim de fotografies presentades per concursant,
és de 3.
No s’admetran fotografies que no siguin de Campelles.
Les fotografies hauran de ser inèdites, és a dir, que
no hagin estat abans premiades o presentades.
La inscripció al concurs és gratuïta.

Data límit de presentació
Es podran presentar fotografies fins el dijous 1 de
juny a les 14h. L’entrega s’haurà de realitzar a l’Ajuntament de Campelles en horari d’oficina, de 10 a 14h
de dilluns a divendres, o bé per mitjans electrònics.

Exposició
La inauguració de l’exposició del concurs de fotografia tindrà lloc el divendres 2 de juny a les
20h i restarà oberta al públic durant tot el cap
de setmana en motiu de la Festa de Pentecosta.
Més enllà d’aquesta data, l’exposició es podrà
veure en horari d’atenció al públic de l’Ajuntament de Campelles.

Premi
El premi a la millor fotografia és la impressió de
la fotografia guanyadora en un foto-panell de
70x100 cm valorat en 90€.

L’entrega del premi es realitzarà el diumenge 4
de juny a les 16.45h a la Sala d’exposicions, on
seran exposades les fotografies.

La participació en aquest concurs suposa la total
acceptació d’aquestes bases.

L’elecció de la fotografia premiada la realitzarà un
jurat composat per persones vinculades al municipi
o al món de la fotografia o l’art i, completament imparcials.

FESTA DE PENTECOSTA 2017
Campelles 2, 3 i 4 de juny

Divendres 2 de juny
20h Repic de campanes. Seguidament
inauguració del X Concurs de Fotografia.
Dissabte 3 de juny
16h XVIII Campionat de Tr uc.
17h Actuació de l’Esbart Eudald Coma
23:30h Ball de festa, amb Axis Duet.

Diumenge 4 de juny
11h Missa solemne amb ofrena i benedicció del terme. Seguidament, Sardanes
amb la Cobla Principal de Banyoles.
16:45h Entrega del premi del
X Concurs de fotografia.
17h Espectacle infantil amb Disco Baby
i Xocolatada.

Per més informació: www.campelles.cat
Ajuntament de Campelles

@AjCampelles

