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L’OSORENC

El segle XX i en especial el segle XXI ens ha portat a viure un model de vida que
malauradament cada cop tendeix més a l’individualisme, que en contextos urbans
encara es veu més agreujat, però els que tenim la sort d’haver nascut o escollit viure
en un poble com Osor encara podem gaudir del que significa viure en comunitat,
relacionant-nos humanament amb els nostres veïns i veïnes, sabent que estan per
qualsevol urgència que necessitem o simplement per passar una bona estona.
Per viure en societat la humanitat s’ha organitzat a través d’unes normes i l’assumpció
d’uns deures i unes obligacions que ens han de permetre conviure des del respecte.
En aquest darrers mesos, des de l’Ajuntament, hem hagut de regular tota una sèrie de
situacions, que malauradament no ho estaven o en d’altres casos estaven molt
desfasades, ens referim per exemple a l’ordenança sobre la tinença responsable
d’animals o els aparcaments en el Casc Antic o en el carrer Països Catalans.
Fer aquest tipus de regulació, en cap cas ha estat per anar en contra de ningú, ans al
contrari, hem volgut trobar la solució a problemàtiques reals i existents, afrontant-les
sabent els riscos que això comportava per les conseqüències que podia tenir, ja que
no som del parer del ja ho trobarem, o que vols que faci jo? sinó que del d’afrontar les
situacions i saber dir que no quan no pot ser.
I com ho hem fet? Hagués estat molt fàcil tirar pel dret però en tots els casos s’ha
volgut consensuar amb el veïnat les solucions, prova és que per exemple les
normatives d’aparcament tan del Verger com dels Països Catalans, són diferents a les
propostes inicials de l’ajuntament, ja que després de les reunions amb els veïns es
van consensuar de manera conjunta unes noves propostes, que han estat les
finalment aplicades. Un altre exemple podria ser l’ordenança sobre la tinença
d’animals que després de la seva aprovació es va haver de modificar intentant recollir
les aportacions d’un grup de veïns que tenien noves propostes.
La resposta i la col·laboració dels veïns en general ha estat positiva i estem satisfets
del resultats obtinguts: un Verger lliure de cotxes, on petits i grans poden gaudir del
seu encant i on els visitants poden trobar una de les parts més boniques i amb més
valor arquitectònic del nostre poble. Les vies del carrer Països Catalans han quedat
molt millor organitzades, facilitant la doble circulació i el revolt de Can Mic ara és més
segur.
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Per finalitzar, malgrat la bona resposta en general, si que voldríem demanar que
tothom respectés aquestes normes, ja que com hem dit abans l’objectiu de fer-les no
és per anar en contra de ningú ni voler posar entrebancs, sinó simplement per facilitar
i millorar la convivència en el nostre poble. El fet de no respectar-les ens perjudica a
tots i totes per igual, tant a l’Ajuntament perquè vol vetllar per la millora d’Osor com
també a la resta de convilatans que ho estan fent. Fem entre totes i tots un Osor millor.

Butlletí
Municipal
Octubre 2016

L’OSORENC

REGIDORIA
DE
TURISME,
JOVENTUT I ESPORTS

CULTURA,

Turisme:
• Ruta de les fonts: Disseny i edició del tríptic
de les fonts recuperades a partir del treball de
diferents voluntaris. També s’han senyalitzat
totes les fonts i s’ha creat un apartat a la web
municipal sobre fonts.
Cultura:
• Redacció del projecte d’intervenció en la
Torre de Recs a partir de la concessió d’una
subvenció de la Diputació de Girona
destinada a la restauració del patrimoni
cultural.
• Organització de la programació Viu l’estiu a
Osor en col·laboració amb entitats i persones
del poble. Les despeses econòmiques
d’aquesta programació han estat sufragades
amb els diners cobrats pels regidors i
regidores del grup UFO.
• Organització de dues obres de teatre a través
de la col·laboració amb el grup de teatre de
Sant Hilari.
• Festa de Sant Pere i del Terç: organització
dels actes conjuntament amb la Comissió de
Festes.
Joventut
• Sol·licitud d’una subvenció per a la
dinamització del jovent. Pendents de
resolució.
• Organització de l’estada durant una setmana
de l’Agrupament Escolta Lo Mòtit d’Alcarràs

REGIDORIA
D’URBANISME,
ECONÒMICA I MEDI AMBIENT
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Urbanisme i manteniment:
• Aprovació de l’ordenança reguladora del
trànsit en el casc urbà.
• Reglamentació dels aparcaments del barri del
Verger i del carrer Països Catalans.
• Manteniment i adequació del Passeig de la
Font del Borrell.
• Adequació de dos espais nous per
aparcament, un al Passeig de la Font del
Borrell i l’altre al costat del pont de les
escoles.

Nou aparcament i treballs de
manteniment al Passeig de la
Font del Borrel

Gestió econòmica:
• Pagament dels deutes contrets en les
legislatures anteriors per un import de més de
57.000 euros
Medi Ambient:
• Sol·licitud d’una subvenció a la Diputació per
finalitzar el canvi de l’enllumenat dels espais
públics amb bombetes de baix consum.

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT
I ENSENYAMENT
Salut:
• Aprovació definitiva de l’ordenança sobre la
tinença responsable d’animals.
• Canvi de la sorrera de l’escola.

Agrupament Escolta Lo Mòtit

Esports
• Organització del cap de setmana de l’esport
conjuntament amb les entitats del poble.
• Organització de la caminada de les fonts.
•

Aquagym, una de
les activitat del
dia de l’esport

Ensenyament:
• Sol·licitud del Servei Local d’Orientació
Familiar, destinat a les famílies de l’escola.
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ÀMBITS EN ELS QUE ESTEM TREBALLANT

ESPAI CEDIT AL GRUP MUNICIPAL DE CIU

• Intervenció en la Torre de Recs en diferents
àmbits: arqueològica, neteja i consolidació.
• Elaboració de material informatiu a nivell
turístic on es promocionin els llocs d'interès i
l’oferta comercial.
• Potenciació turística del patrimoni natural i
arquitectònic del municipi a través de la
senyalització de diferents rutes.
• Redacció d’un Pla d’acció per a la millora de
la gestió de residus, amb els objectius de
sensibilitzar a la població de la importància
de reduir les quantitats de rebuig a través de
l’augment del reciclatge de la matèria
orgànica, paper, plàstic i vidre.
• Redacció d’un nou POUM que garanteixi un
creixement adequat, coherent i sostenible del
nostre poble.
• Disseny de la Programació de Nadal
• Redacció del pressupost 2017

Benvolguts Osorencs i osorenques, com que
l’exigència és ésser breus, centrem-nos en
alguns dels temes més rellevants.

NORMATIVA APARCAMENTS
Carrer Major
• No es pot aparcar en tot el carrer.

Revolt de Can Mic:
• No es pot aparcar des de la font de la Plaça
Vella fins a la Cerbus.
• Senyalització vertical delimitant l’espai on
està prohibit.
Casc Antic:
• Només està permès l’aparcament als
residents des de les 20 h. del vespre a les 8
h. del matí.
• Senyalització vertical on s’informa de l’horari
les restriccions.

Plaça dels Països Catalans:
• No es pot aparcar en totes les cantonades de
la Plaça
• No es pot aparcar a cap costat de l’inici del
carrer (venint per la carretera del Coll)
Carrer Països Catalans:
• En tot el carrer s’ha d’aparcar al costat de la
vorera ampla, mig cotxe sobre la vorera, mig
cotxe al carrer.
• No es pot aparcar sobre dels hidrants
(marcats a terra amb pintura vermella).
• No es pot aparcar a prop de les corbes.

La modernització de l'enllumenat, ja iniciat
durant la legislatura passada i l'adhesió al Paes
ha possibilitat una millora de la il·luminació,
eficiència, sostenibilitat energètica i cura
ambiental, sobretot un cop s'ha assumit no
excedir-se amb lluminàries desmesurades, i que
en sacrificava els bons resultats.
El canvi de model del Transport Sanitari suposa
una retallada d’efectius humans i d’ambulàncies,
substituïts per equips d'intervenció ràpida sense
trasllat de pacient, cal fer pressió i recuperar
aquesta pèrdua d'efectivitat en l'atenció durant
el trasllat.
Sobre l'Ordenança reguladora del trànsit ens
hem abstingut ja que el text no plantejava
solucions
específiques
de
circulació
i
aparcament per a cada barri; no es tracta de
passejar els vehicles d'una a altra banda,
buidant un espai per sacrificar-ne un altre tant o
més valuós, cal apostar per solucions serioses,
d'ordre i de proximitat que afavoreixi el comerç,
amb un pla estudiat d'aparcaments a curt i mig
termini, senyalització horitzontal i vertical, espais
comercials i de minusvàlids. En aquest sentit
també apostem per l'oportunitat que ens brinda
la revisió del POUM, per decidir el poble que
volem per el futur; sostenible, ben estructurat,
amb un creixement sostingut, que revitalitzi els
barris i esmeni la manca d’infraestructures, però
alhora que no ens faci perdre la identitat de les
nostres places i carrers. No concebem l'Osor del
futur amb els greus problemes de circulació del
carrer Major, cal millorar-ne molts aspectes. Hi
ha solucions, i ara més que mai, cal que tots
adoptem una actitud generosa i dialogant, per
això convidem a l'equip de govern a fer-ne debat
i que juntament amb tots els vilatans posar les
línies mestres que volem per el nostre poble i
per els que en un futur hi viuran.
Trobareu més informació de la nostra tasca, a
les actes publicades a la web municipal, i com
no, ens podeu escometre.
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FESTA DEL TERÇ
Fa pocs dies que es va dur a terme la Festa del Terç, per això que volem fer especial èmfasi a totes aquelles
persones que de manera altruista i voluntària han dedicat temps i esforç per fer la possible, cal reconèixer-ho
i agrair-ho, ja que amb el seu esforç i dedicació fan que la resta de veïns i veïnes gaudeixin des del Sopar
Popular fins al berenar del Casal passant pel torneig de petanca, la caminada, l’espectacle de la tarda o el
concert de la nit, sense oblidar el nostre símbol d’identitat, el Ball del Ciri.
A continuació un recull de fotografies de la Festa d’aquest any:

Caminada popular

Berenar de germanor

Campionat de petanca

Espectacle de la tarda

Ball del Ciri

Sopar Popular

CONTACTA AMB L’AJUNTAMENT:
Oficines:dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8 a 13:30 h
- Tf: 972 446 000
- 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

