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Darrer mes de l'any i ens toca fer balanç d'un període de temps que ens planteja grans
reptes tant a nivell nacional com també a nivell local. Gairebé sis mesos després de la
constitució del nou govern municipal d'Osor podem afirmar que ens trobem en un punt
d'inflexió després de trenta anys del mateix govern, obrint-se grans reptes i
oportunitats de futur, nous projectes i noves formes de fer que ens han de permetre en
definitiva millorar la qualitat de vida de tots els osorencs i les osorenques.
Però en aquest número del butlletí municipal volem destacar un fet tan important com
el de la participació ciutadana en la vida municipal, sent un clar exemple el que ha
passat en aquests darrers mesos de l'any, on s'han organitzat activitats que han
comptat amb la implicació de diferents entitats del poble, totes elles aportant el seu
granet de sorra a projectes comuns, com poden ser les activitats programades per a la
celebració del Nadal, de la Marató de TV3 o l’obertura del pati de l’escola en horari no
lectiu. En aquest sentit volem destacar la feina feta pels membres de les diferents
entitats del poble així com la gent que a títol individual ha cedit part del seu temps a
l'organització d'aquestes.
Aquest fet ens demostra que som un poble viu i que com Ajuntament hem de
promoure aquests espais de participació, a través del suport a les iniciatives
ciutadanes però amb el convenciment de que hem d'estar participant directament en
l'organització d'aquestes, ja sigui liderant-les, acompanyant-les o simplement al seu
costat. En alguns casos serà tramitant una subvenció o gestionant una assegurança
però en d'altres serà arreglant una avaria en diumenge o desbrossant un marge. Osor
necessita gent compromesa, capaç d’anar un dia a una reunió amb autoritats però que
al dia següent sigui capaç d'enfilar-se a una escala a despenjar un cartell.
En aquest mateix sentit i aprofitant les dates nadalenques, haureu pogut observar que
aquest any el poble ha augmentat considerablement la seva decoració de Nadal, fet
que ha estat possible gràcies a la col·laboració dels comerciants, l'alumnat de l'escola,
el treball de voluntaris i voluntàries i als diners que cobren les regidores i regidors
d'UFO que han servit per comprar els llums de Nadal.
Per concloure us volem desitjar des de l'equip de govern unes bones festes i un bon
any nou, els nostres més sincers desitjos per a tots els osorencs i les osorenques.

Bon Nadal i Bon Any Nou!
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REGIDORIA DE TURISME, CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS
Turisme:
• Decoració de Nadal: S’ha organitzat un taller d’ornaments per decorar el
poble amb motius nadalencs. S’ha comprat un nou enllumenat de Nadal amb
els diners de les regidores i regidors d'UFO.
Cultura:
• Suport a l’activitat Anem a portar el Pessebre i el Tió arriba a Osor
Esports
• Suport al Rally Legend-Les Corbes

Taller d’ornaments nadalencs

Joventut
• Col·locació d’una barana de seguretat en l’accés al Club.

REGIDORIA D’URBANISME, GESTIÓ ECONÒMICA I MEDI AMBIENT
Urbanisme i manteniment:
• Finalització de les obres d’enllumenat del carrer Major i restauració del Pont
Medieval.
• S’ha pintat la façana del Casal Verdaguer. El cost d’aquesta intervenció ha
estat pagat amb els diners cobrats pels regidors i regidores d’UFO.
• Concessió d’una subvenció per finalitzar les intervencions de millora de
l’enllumenat públic i de l’escola.

Decoració nadalenca

Gestió econòmica:
• Redacció del pressupost 2016.

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT I ENSENYAMENT

Nova barana d’accés al Club

Serveis Socials:
• Subvencions: Concessió d'una segona subvenció del programa Formació i
Treball del SOC que permetrà la contractació d'una persona que sigui
beneficiària de la Renda Mínima d'Inserció durant sis mesos com a reforç de
la brigada municipal.
• La Marató de TV3: Organització de diferents activitats conjuntament amb el
Casal d'Avis, l'escola La Vall i l'AFA.
Salut:
• Servei d’Ambulàncies: S’ha participat, amb la resta d’alcaldes de poblacions
veïnes, en les reivindicacions per assolir el màxim número d’hores d’aquest
servei ubicat a Anglès. S’han aconseguint 17 hores diàries del servei.

Pintada del Casal Verdaguer

Ensenyament:
• Pati Obert: Aprovació de la normativa d'usos del pati de l’escola com a un
espai públic fora de l’horari escolar.

COMUNICACIÓ
• Publicació de les actes dels Plens a la web com a mostra de transparència i
d’apropament de la informació a la ciutadania.
• Publicació d’un Osorenc el darrer mes de cada trimestre.

Caminada per la Marató
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AGRAÏMEMTS
• Activitats i decoració de Nadal: Associació de Comerciants i Empresaris d’Osor, Amics del Pessebre, Escola
La Vall, Comissió de Festes, Emma Puigví, Ivette Bonet, Isidre Miralpeix, Carles Planchart, Albert Lòpez i
Conxita Bruguera
• La Marató de TV3: Casal d’Avis, Escola La Vall, AFA i Francisco de Tierra
• Arranjament dels vestidors del camp de futbol: membres de la Unió Esportiva Osor
• Pintar el Casal Verdaguer: Marcos Aguilera i Damià Codina

Anem a portar el Pessebre

Treballs de decoració del poble

Caminada per la Marató

El Tió arriba a Osor

Decoració feta pels alumnes de l’escola

Dinar per la Marató

Decoració dels comerciants

Fem el Pessebre

Cantada dels nens i nenes per la Marató

Arranjament vestidors
Pintar Casal Verdaguer

Taller d’ornaments
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ESPAI CEDIT AL GRUP MUNICIPAL DE CIU
Benvolguts osorencs i osorenques, ens adrecem a tots vosaltres per desitjar-vos, de bon cor, unes bones festes
de Nadal. Son dies de retrobament, de família i també d’una bona oportunitat de gaudir del encants del nostre
poble. Des de fa dies ja es respira l’esperit del Nadal, amb l’engalanament de carrers que ens han fet la mainada
del poble, els amics del pessebre, botiguers, des de l’Ajuntament i també amb la col·laboració dels veïns allà on
no ha arribat el pressupost. Del que es tracta és, doncs que tothom visqui activament el Nadal, compartint
il·lusió, alegria i participant en totes les activitats d’aquestes festes.
Però no podem oblidar la realitat d’un any 2015 que ja deixem enrere, i que ha estat complicat per moltes
famílies. Osor no ha estat pas una excepció i, per tant, no ens estem de demanar la solidaritat entre tots, ja sigui
per ajudar a cobrir les mancances d’aquella família que no pot gaudir d’aquestes festes amb naturalitat, o bé per
manca de companyia d’aquell veí o veïna. Per tant, en uns dies on les dificultats de molta gent se solen
accentuar, no estalvieu aquell detall inesperat que reconfortarà tant a qui el rep com a qui el pot donar.
Hi haurà dies millors per fer veu d’algunes polítiques o actuacions de l'equip de govern que creiem poc
encertades, i diem algunes, doncs sempre hi ha quelcom que es fa bé i tampoc ho hem d’amagar. Tan sols
desitgem que aquestes festes siguin de concòrdia, i demanem als reis que portin sobretot molta autocrítica per
afrontar amb encert les decisions per el 2016.
AGENDA D’ACTIVITATS:

24 de desembre

24 de gener

5 de gener

Festa Popular de Nadal

Cavalcada de Reis

Hora:10h

Hora: 18h

Organitza:Associació de
Comerciants i Empresaris d’Osor

Organitza:Comissió
de Festes

Xerrada: el que no ens
han pogut explicar de
les vacunes
Hora: 11h
Organitza: AFA de l’escola La Vall

CONTACTA AMB L’AJUNTAMENT:
Oficines:dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8 a 13:30 h
- Tf: 972 466 000
- ae: ajuntament@osor.cat
Alcaldia: Tots els dies de 18:30 a 20:30 h i hores a concertar
- ae: alcaldia@osor.cat
Regidories: Hores a concertar
- ae: turismecultura@osor.cat
hisendaurbanism@osor.cat
socialensenyament@osor.cat

Pàgina web: www.osor.cat
Ajuntament d’Osor
Ajuntament_osor

