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SALUTACIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN

L’OSORENC

Osorencs i osorenques, estem gairebé al tram final de la legislatura i és en aquest moment
que volem parlar-vos del que considerem que és un dels pilars de la política municipal, que
ens ha servit com a horitzó i com a mitjà per trobar la coherència en les nostre propostes i
actuacions. Ens estem referint al concepte de desenvolupament local, aquella política pública
que aprofitant els recursos del territori i fomentant la cooperació público-privada estimula el
creixement econòmic i social, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
Per l’equip de govern aquest desenvolupament global l’hem traduït en un objectiu que ha
estat posicionar Osor al mapa a través de ser presents en tots els àmbits del
desenvolupament local, tant a nivell econòmic com social. Per poder-ho fer, primer de tot
vàrem haver de prioritzar quins eren els elements propis que ens podien portar aquest
desenvolupament d’una manera sostenible, i com us podeu imaginar ens vàrem centrar en el
patrimoni natural i cultural. Hem defugit d’aquelles propostes no pròpies d’un municipi com
Osor, les que sobrepassaven les nostres possibilitats, posant en perill els recursos econòmics
del futur o les que responien a iniciatives particulars que no garantien l’interès comú.
Posar en valor el patrimoni natural i cultural té dos objectius, millorar el sentiment de
pertinença i orgull dels vilatans sent conscient de la riquesa patrimonial que tenim al municipi,
i un segon objectiu d’atraure visitants i nous negocis vinculats al sector del turisme cultural i
esportiu. És en aquest sentit que s’han senyalitzat rutes com la de La Riera d’Osor, s’han
editat tríptics informatius, s’està recuperant la Torre de Recs, hem estat presents a la Fira
Guilleries de Sant Hilari Sacalm o s’han posat molts esforços per fer de la Fira del Senglar un
referent de la demarcació.
Vinculat directament en aquest punt, seria injust i és necessari ressaltar el paper i compromís
amb el poble del sector privat, establiments i empreses que amb la seva oferta fan possible i
garanteixen serveis de qualitat, tant als vilatans com als turistes. Des de petits negocis
tradicionals que mantenen la seva aposta per Osor, passant per les empreses que fan
d’ambaixadors d’Osor quan surten a treballar fora del municipi com les noves iniciatives que
han posicionat el poble atraient a nous públics.
Però, com hem dit inicialment aquest desenvolupament passa també pels aspectes socials, i
per garantir que els veïns i les veïnes del poble visquin en les millors condicions possibles. És
per això que s’està treballant amb el jovent del poble, amb l’escola, en programes socials
com els de Formació i Treball, en la programació d’activitats culturals com obres de teatre,
concerts o les de caire tradicional, en la millora del reciclatge o en la millora de les condicions
del cementiri. En aquest punt, igual que a l’anterior, cal agrair el paper i aportació de les
entitats i persones del poble que amb el seu treball desinteressat contribueixen directament a
la millora de les condicions del poble, proposant i duent a terme activitats culturals,
esportives, socials, de manteniment...
Som conscients que hi ha un llarg recorregut però l’objectiu el tenim clar, sabent quin ha de
ser el paper d’un Ajuntament al servei de la ciutadania però també pensem que ho hem de fer
plegats, administració i ciutadania, per això hem de treballar de manera conjunta i cercar
espais de participació.
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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 més d’un any per les seves idees, 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
Cementiri
S’han executat les obres de la primera fase de
rehabilitació integral de les diferents estructures
del cementiri que havien patit un fort deteriorament
pel pas dels anys. Aquesta actuació ha estat
cofinançada per la Diputació de Girona.

Grup de joves
En el marc de l’acompanyament al grup de joves
es van organitzar diverses activitats el mes de
juliol com els treballs a la comunitat duts a terme a
l’escola o les activitats setmanals de lleure
dirigides als infants del poble.
Actualment s’està duent a terme un grup de
percussió
cada
dimecres,
activitat
amb
enfocament comunitari que té com a objectiu oferir
al jovent del poble una proposta de lleure així com
un futur recurs adreçat a tot el poble en general.
Aquesta actuació ha permès la compra del
material necessari per dur a terme l’activitat com la
contractació d’un mestre per a la seva
dinamització i ha estat finançada per DipSalut en
el marc del programa “Benestar i comunitat”

Torre de Recs
Finalització de la 2a Fase de rehabilitació de la
Torre de Recs. Actualment s’estan executant els
tràmits administratius necessaris per dur a terme la
3a Fase. Aquesta actuació està cofinançada per la
Diputació de Girona.
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Vestidors de la piscina
S’han executat les obres de rehabilitació de les
instal·lacions dels vestidors de la piscina que es
trobaven en una greu situació de deteriorament.
Amb aquesta actuació millora el servei prestat i les
condicions
sanitàries
d’aquest
equipament
municipal. Aquesta actuació ha estat cofinançada
per la Diputació de Girona.

Escola
En el marc del projecte integral de reforma de
l’escola s’ha realitzat la substitució de tot els
tancaments de les aules situades a la part
davantera de l’escola. Amb aquesta actuació
millora les condicions climatològiques i de
seguretat d’infants i mestres. Aquesta actuació ha
estat finançada per la Diputació de Girona.
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REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT
I ENSENYAMENT
• Seguiment i execució del Projecte integral de
reforma de l’escola de manera conjunta amb
l’Escola i l’AFA la Vall.
• Control de la sorrera de l’Escola la Vall.
• Organització de la xerrada “La frontera Sud:
realitat i exemple” conjuntament amb el Grup
de Joves.
REGIDORIA
DE
TURISME,
CULTURA,
JOVENTUT I ESPORTS
• Organització de les Festa de Sant Pere i el
Terç de manera conjunta amb la Comissió de
Festes.
• Organització de la programació Viu l’estiu a
Osor i Viu el Nadal a Osor.
• Participació i coorganització dels actes
commemoratius de l’1 d’Octubre amb
diverses entitats del poble.
• Participació en la 3a edició de Fira Guilleries
promocionant el municipi d’Osor.
• Programació de les obres de teatre “Idiota” i
“Cordeu-vos els cinturons”.
• Acompanyament del grup de Joves d’Osor en
l’organització de les seves activitats.
REGIDORIA
D’URBANISME,
GESTIÓ
ECONÒMICA I MEDI AMBIENT
• Tramitació de la contractació del servei de
neteja dels equipaments municipals.
• Traspàs a l’administració electrònica i el
portal de la transparència.
• Organització i posada en marxa del Servei de
recollida d’oli domèstic al municipi d’Osor.
• Arranjament de les carreteres de titularitat
pública d’Osor al Coll de Nafré i Font del
Borell, malmeses per les intenses pluges de
la tardor.
• Aprovació inicial del pressupost general
2019.
• S’està treballant en la implantació del sistema
de recollida d'escombraries del porta a porta i
del servei de deixalleria mancomunada de la
Cellera de Ter.
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GRUP MUNICIPAL DE PDeCAT
Felicitar el Nadal és cada any una oportunitat
entranyable d'acostar-nos a tots els veïns. El
Nadal és temps de retrobaments, d'alegria,
solidaritat amb tothom, de celebracions amb les
persones que estimem i de participació en les
activitats d'aquests dies i que ens cohesionen
com a poble.
El poble sempre es necessitat de bons
projectes, els que ens marquen la història i el
camí per un futur millor, es la base per millorar
la convivència i el benestar de la comunitat que
formem, i això sempre es obra de molts. Tot i les
discrepàncies, tots hi som necessaris, i això s'ha
fet palès avançada ja la legislatura amb una
major col·laboració entre grups municipals;
s'han fet bons i necessaris projectes com la
reforma del cementiri, també la reforma dels
vestidors de la piscina, en que s'ha aconseguit
que siguin adaptats per a usuaris amb dificultats
de mobilitat; un bon primer pas d'adaptació dels
edificis i espais públics del nostre poble i que ja
esmentàvem al nostre programa electoral, unes
millores que haguéssim desitjat fer extensiu als
nostres carrers i places.
El nostre compromís també es màxim per
aconseguir una xarxa d'aparcaments públics
estratègicament repartits per donar servei a
cada barri, com el del costat del cementiri que ja
cobreix les necessitats del carrer de França; i
que amb les modificacions previstes en el nou
planejament POUM es preveu millorar i
solucionar les necessitats dels carrers de la
Penya, Major, de la Riera, d'Aubreda i barri del
Verger. Un planejament del tot necessari que ha
de fer possible uns carrers per al gaudi de la
gent del poble i atractius per el turisme.
Any difícil pel nostre país:
de repressió,
d'injustícies i venjances, però que creiem no ha
estat envà i forma part del camí que ens hem
proposat; donant una lliçó de democràcia,
llibertat, de civisme i pacifisme, uns ingredients
que han estat demolidors per l'Estat Espanyol i
que ha posat en evidència a ulls del món que
son un estat fallit on no es respecten els drets
dels seus ciutadans. Els nostres presos han
iniciat una vaga de fam i això es un clar
símptoma que cal arremangar-nos i esmerçarnos tots en el nostre objectiu de llibertat.
El camí es llarg i costerut, però la il·lusió de tenir
un millor poble i un millor país ens ha
d'encoratjar a seguir endavant.

Sala 1 d’Octubre

Fira Guilleries

Festa del Terç

BON NADAL i que el 2019 vingui ple d'igualtat,
bona convivència i de salut per a totes i tots.
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AGRAÏMENTS:
Marcos Aguilera: Arranjaments del Pont de Can Vidal i accessos al club.
Grup de Joves: Activitats infantils, arranjaments a l’escola, recollida de diners destinats a les persones
refugiades o migrades...
Comissió de festes: Festa de Sant Pere i del Terç.
Grup de caçadors: Arranjament dels desperfectes causats a diverses carreteres per les pluges.
AGENDA D’ACTIVITATS:

6 de desembre

9 de desembre

Anem a portar el
pessebre

Anem a buscar el Tió

14 de desembre

15 de desembre

Xerrada sobre
reciclatge

Fem el pessebre

22 de desembre

24 de desembre

UE Osor - AT Olot

Missa del Gall amb la
Coral Rosó

Teatre: Cordeu_vos
els cinturons

5 de gener

6 de gener

Cavalcada de Reis

La Quina

13 de desembre
Activitat reciclatge a
l’escola

21 de desembre

Pastorets de l’Escola
la Vall

26 de desembre
La Quina

26 de gener
UE Osor–AE Cornella
del Terri

Totes les activitats tenen programes específics amb la informació detallada d’horari, lloc i organitzador.

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

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

