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Des del darrer Osorenc publicat el mes de maig s’han succeït nombrosos esdeveniments
que per la seva transcendència ens han marcat i ens marcaran a nivell de país. L’1
d’octubre marcà un abans i un després pel que fa la relació amb l’estat espanyol, però
sobretot, i és el que volem destacar en aquestes ratlles, és un punt d’inflexió com a poble.
Creiem que el que vàrem viure l’1d’octubre a Osor és extrapolable a la resta del país, amb
la sort que en el nostre poble no vàrem patir la greu repressió policial que es va viure en uns
altres pobles com la propera Aiguaviva, Sant Julià de Ramis o la pròpia Girona.
Els dies previs a la celebració del referèndum d’autodeterminació a Osor, com a la resta de
país, es va anar forjant una solidaritat a nivell de poble que feia anys no es veia, i que els
més joves segurament mai havien vist. Les concentracions davant de l’ajuntament, les
reunions preparatòries del referèndum, els correus, els whatsapps... preveien una
mobilització històrica i una cohesió social de persones molt dispars però que compartien un
mateix objectiu.
L’1 d’octubre va ser una jornada molt intensa, plena de moments emotius, de nervis, de
tensió, de compartir entre veïnes i veïns, que creiem que ha donat lloc a una cohesió que
hem de mantenir i aprofitar pels esdeveniments que puguin passar en el futur, per aquesta
raó fem del 21 de desembre una jornada històrica de democràcia ja que ens hi juguem el
nostre futur com a poble.
Des de l’equip de govern continuarem treballant des de l’àmbit municipal amb visió
nacional, sense oblidar els afers del dia a dia i de la gestió pròpiament municipal. En aquest
sentit, des del darrer Osorenc s’ha treballat en projectes pendents i s’han engegat noves
iniciatives que us volem explicar en quin estat es troben. La reforma del cementiri, un dels
projectes més importants pel seu abast, actualment es troba en la fase final d’aprovació
administrativa i preveiem que les obres es puguin iniciar en el primer trimestre del proper
any. Unes altres activitats que ja s’han dut a terme són la pavimentació de a pista
poliesportiva que es trobava molt deteriorada o l’aposta decidida per oferir al jovent del
poble un model d’oci diferent, on ells siguin els protagonistes i responsables de les seves
activitats.
Aquest diferents projectes es fan sota una planificació de futur i per això també s’ha
dissenyat conjuntament amb l’escola i l’AFA, un projecte d’intervenció integral a l’escola La
Vall, ja que crèiem que és un dels pilars de desenvolupament del nostre poble i un pol
d’atracció a noves famílies que vulguin venir a viure a Osor.

Per poder dur a terme totes aquestes activitats es fa necessària una bona gestió econòmica
i per aquesta raó us informem que des del mes de juliol aquest ajuntament ha reduït a zero
la quantitat de deute que tenia amb unes altres administracions i entitats financeres. Tenir
els comptes sanejats, una de les nostres prioritats, entre d’altres ens permetrà disposar dels
diners que es destinàvem a pagar crèdits per poder fer noves inversions en el poble.
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Per concloure us volem desitjar unes bones festes i un bon any nou, els nostres més sincers
desitjos per a tots els osorencs i les osorenques, sense oblidar a totes aquelles persones
que malauradament estan a la presó des de fa setmanes per les seves idees, per defensar
el que molts de nosaltres vàrem fer, i que no podran gaudir d’aquest dies de festa i de
retrobament amb els seus.

Bon Nadal i Bon Any Nou!
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ACTUACIONS DESTACADES
Escola La Vall
Elaboració de manera conjunta entre l’Ajuntament,
l’escola La Vall i l’AFA d’un projecte de millora
integral de les instal·lacions de l’escola, que
preveu actuacions en diferents àmbits i una
projecció de futur. Aquest projecte ha estat
presentat al Departament d’Ensenyament per
cercar finançament i s’està a l’espera d’una
resposta.

Gestió econòmica
Des del mes de juliol d’aquest any s’ha reduït a
zero la quantitat de deute que tenia
l’Ajuntament d’Osor amb tercers. Després de
fer front durant aquest dos anys al pagament
de deutes contrets per aquest ajuntament amb
unes altres administracions i la liquidació de
tots els préstecs amb entitats financeres en
l’actualitat l’Ajuntament d’Osor no té cap deute
pendent de pagament.
Pista poliesportiva
Pavimentació de la pista poliesportiva a través
d’una subvenció concedida per la Diputació de
Girona que ha finançat el 50% de l’actuació.

Grup de Joves
Des de fa mig any s’està
treballant en la dinamització
del grup de joves d’Osor.
S’han executat diferents
activitats com un descens
per la riera d’Osor i en
l’actualitat es compta amb el
serveis tècnics de joventut
del Consell Comarcal de La
Selva per dur a terme les
diferents
propostes
i
iniciatives sorgides d’aquest
grup

Ruta Osor – Sant Hilari
El Consorci del Ter ja ha senyalitzat el primer tram
de la ruta a peu entre Osor i Sant Hilari, seguint la
riera. Aquest primer tram senyalitzat correspon a la
ruta des d'Osor al Gorg de l'Olla.

Promoció del poble
Participació en la Fira de les Guilleries amb un
estand promocional del poble on es podia trobar
informació del patrimoni cultural i natural del
municipi com informació dels establiments
comercials. També s’ha elaborat un nou material
de promoció turística de les Guilleries de manera
conjunta amb els municipis de la zona.
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REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT
I ENSENYAMENT

REGIDORIA
D’URBANISME,
ECONÒMICA I MEDI AMBIENT

• S’ha comprat material per al consultori mèdic
a través d’una subvenció concedida.
• S’ha organitzat una xerrada sobre l’ús dels
antibiòtics.
• S’ha
organitzat
la
campanya
anual
d’identificació i cens de mascotes.

• S’han
regularitzat
els
impostos
d’escombraries, aigua i cementiri per fer
sostenibles aquests serveis públics.
• S’està treballant en el pressupost de l’any
2018.
• S’ha comprat material informàtic a través
d’una subvenció a la Diputació de Girona.
• S’han senyalitzat les zones on està permès
l’aparcament i s’han instal·lat els sistemes de
de reducció de la velocitat en el carrer Major.
• S’ha dut a terme la poda de diferents zones
del municipi.
• S’ha aprovat el plec de clàusules que regirà
el contracte d'obres consistents en la reforma
i adequació del cementiri municipal.
• S’ha comprat et terreny continuo al cementeri
amb la previsió de fer un aparcament públic i
facilitar l’accés a aquest.
• S’ha sol·licitat una subvenció de Formació i
Treball que permetrà disposar de dues
brigades: forestals i manteniment.
• S’està treballant en la planificació i execució
de diferents intervencions de millora i
arranjament de diverses zones del poble.

REGIDORIA
DE
TURISME,
JOVENTUT I ESPORTS

CULTURA,

• Coordinació i suport a la Comissió de Festes
en l’organització de la Festa del Terç i de
Sant Pere.
• Organització de les programacions Viu l’estiu
a Osor i Viu el Nadal a Osor en col·laboració
amb entitats i persones del poble.*
• Organització de l’activitat del descens de la
riera d’Osor amb els joves del poble.
• Canvi del sistema de depuració i cloració de
la piscina.

Castanyada

Anem a buscar el Tió

Els pastorets de l’escola

Fem el pessebre

GESTIÓ

Taller d’ornaments nadalencs

Anem a portar el pessebre

* Les despeses derivades d’aquestes activitats han estat sufragades amb els diners cobrats pels regidors i
regidores del grup UFO.
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ESPAI CEDIT AL GRUP MUNICIPAL DE PDeCAT
Acabem l'any. Voldríem felicitar i agrair la feina de totes les persones i entitats que d’una forma totalment
desinteressada fan possible que els veïns i veïnes d'Osor, revisquin any rere any, de les nostres tradicions
nadalenques, des dels amics del pessebre que no falten mai a la seva cita, a l'AFA, mestres i alumnes de
l'Escola La Vall, que aquest any ens han regalat un espectacular espectacle dels Pastorets, i de tantes altres
activitats i actes que vindran, com la missa del Gall, els cants de la nostra coral o la cavalcada de Reis, que
fan que aquests dies no sols siguin dies de recolliment a casa, que està molt bé, però el Nadal no ho és
prou, si no el compartim amb l'altra gran família, la dels veïns i amics del poble d'Osor. Per tant, que no us
faci mandra, per fred que faci, participar activament en tots els actes, per bé que en el col·lectiu hi trobareu la
veritable calidesa d'aquestes festes.
Políticament, a ningú se li escapa que ha estat un any convuls, de grans emocions i també decepcions, però
no hem de defallir, i davant de les dificultats ens hem de créixer, superar-nos i capgirar aquests mals aires
que ens bufen en contra, i que ens volen sotmetre al que no som. No oblidem recordar els que aquest Nadal
estan privats de gaudir-lo a casa ... ja ens enteneu !!. Tinguem-los presents i no deixem de lluitar per la seva
alliberació i retorn.
Localment creiem que hem fet una bona feina, hem denunciat el que creiem que era millorable o no hi
estàvem d'acord, i malgrat podem discrepar de les prioritats, hem remat tots en la mateixa direcció quant
enteníem que era en benefici del poble o en podia sortir perjudicat, com també hem avançat temes si ho
hem vist necessari. És important entendre que fer oposició, no és sinònim de contradir i posar pals a tot, es
tracta d'aconseguir que el municipi no es desviï del camí, ni es rellenteixi dels objectius de prosperitat que
vosaltres veïns ens exigiu.
Des del grup municipal del PDeCAT us demanem que gaudiu del nostre poble amb il·lusió, i en definitiva,
que puguem seguir avançant junts.
Bon Nadal i Bon Any Nou!

AGRAÏMENTS:
Josep Pla: El passat mes de novembre es va jubilar en Josep després de
tota una vida dedicada al servei del poble. Josep, et trobarem a faltar!!!
Activitats de Nadal: voluntaris i voluntàries, Associació de Comerciants,
Comissió de Festes, Coral Rosó, AFA i escola La Vall, Parròquia d’Osor i
Amics del Pessebre.
AGENDA D’ACTIVITATS:

24 de desembre
Missa del Gall i
concert de la Coral
Rosó
20 hores

5 de gener
Cavalcada de Reis
18 hores

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

13 de gener
U.E. Osor-C.E. Sant
Esteve d’en Bas
16 hores

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

