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SALUTACIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN

L’OSORENC

Osorencs i osorenques, han passat gairebé deu mesos des del darrer Osorenc i en aquest
temps s’han celebrat les eleccions municipals, en les quals se’ns ha renovat la confiança per
seguir governant durant un nou mandat. Aprofitem aquest espai per donar les gràcies a totes
les persones per la confiança mostrada i esperem poder complir amb els objectius
programàtics per aquests propers quatre anys.
Un mandat que ha de servir tant per consolidar projectes i accions iniciades en l’anterior
legislatura i que no s’han pogut finalitzar, com per iniciar un període de nous projectes basats
en una planificació estratègica que ha de garantir un desenvolupament sostenible del nostre
poble en tots els seus àmbits (social, econòmic, urbanístic, cultural...).
Iniciem aquesta etapa amb grans reptes com la consolidació i millora del sistema de recollida
de residus porta a porta. Som conscients de les dificultats que està suposant la gestió de la
matèria orgànica i hi estem treballant cercant diferents propostes per solucionar el deficient
funcionament dels compostadors comunitaris. Creiem que la resta de recollida (plàstic, paper,
rebuig i vidre), després d’un període d’adaptació per a tothom, ja s’ha consolidat i té un ús
correcte amb resultats molt satisfactoris com ho demostren les dades, passant d’un
reciclatge del 21% al 66% (dades estretes dels informes elaborats per l’empresa Nora)
Un altre dels aspectes a millorar ha de ser la Festa Major, és per això que al mes d’octubre es
va iniciar un procés participatiu per redefinir-la i que necessita de la veu de tothom i de la
seva implicació. Hem de ser conscients que som un poble petit, amb recursos limitats, però
que gràcies a l’esforç i col·laboració de tothom podem fer grans coses; com la Fira del
Senglar, que amb una proposta variada d’activitats porta al poble milers de persones.
L’escola, la cultura, el turisme i l’atenció a les persones seran les nostres línies estratègiques
a desenvolupar, sense oblidar el dia a dia, el manteniment, la planificació urbanística dels
propers anys i una acurada gestió econòmica per garantir la sostenibilitat econòmica assolida
aquests darrers anys.
Encetem aquests quatre anys amb un objectiu transversal basat en l’augment de la
participació en la presa de decisions pel que fa a les polítiques municipals com la millora de la
transparència i rendició de comptes dels aspectes relacionats amb la gestió municipal. És un
gran repte, ja que hem de treballar per aconseguir crear diferents espais on la gent pugui
expressar tant la seva opinió com fer arribar noves propostes i iniciatives que milloren el
poble. Creiem que els ajuntaments son l’organisme idoni per treballar des d’aquesta
perspectiva, ja que son l’administració més propera a la ciutadania.
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No podem oblidar l’actual context de repressió que està vivint el nostre país, amb nous
empresonaments, persones que porten a la presó més de dos anys, exiliats i una sentència
condemnatòria que considerem totalment injusta i que per tant rebutgem. En l’actual context
d’excepcionalitat hem de seguir treballant des del món local pel respecte dels drets
fonamentals i les llibertats, així com en la construcció de la República Catalana.
Per acabar, desitjar-vos 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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ACTUACIONS DESTACADES
Escola
En el marc del projecte integral de reforma de
l’escola s’ha canviat el sistema de calefacció,
passant del gasoil a una caldera de biomassa.
Amb aquesta actuació milloren les condicions de
confort de les aules, així com la reducció de les
emissions de CO2. Aquesta actuació està
cofinançada per la Diputació de Girona.
Paral·lelament s’ha sol·licitat una subvenció per a
la rehabilitació del teulat i s’ha instal·lat un nou
armari a la zona del rebost.

Suport cultural
L’Ajuntament d’Osor participa al projecte “Creació
d’un ecosistema cultural-creatiu a la Selva”
impulsat per el Consell Comarcal de la Selva. En
el marc d’aquest projecte, es disposen d’aquests
nous serveis:
• Servei d’assessorament especialitzat en cultura
per donar suport en les tasques de planificació
anual de l’acció cultural de l’ ajuntament.
• Servei
d’assessorament especialitzada en
cultura per donar suport als professionals,
entitats i agents del municipi.
• Servei especialitzat en comunicació cultural.
• Servei de suport i coordinació amb el Consell
Comarcal de la Selva per l’impuls de projectes
surpamunicipals.
Aquest projecte està subvencionat pel Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) en el marc
de la convocatòria 2018 del Programa de projectes
innovadors i experimentals

Grup de joves
Durant aquest període s’han dut a terme les
següents actuacions:
• S’ha iniciat un nou projecte d’acompanyament
al grup de joves amb enfocament comunitari.
L’objectiu es conèixer la situació real d’aquest
col·lectiu,
les
seves
demandes,
problemàtiques... i fer-ne un acompanyament
en aquest procés.
Aquesta actuació està
finançada per DipSalut en el marc del programa
“Benestar i comunitat”.
• S’ha tornat a engegar el grup de percussió.

Torre de Recs
Finalització de la 3a Fase de rehabilitació de la
Torre de Recs. Actualment s’han iniciat els treballs
de la 4a i última fase. Aquesta actuació està
cofinançada per la Diputació de Girona.

Participació
S’ha iniciat un procés participatiu que té com a objectiu definir el tipus de festa de major, a partir de l’opinió i
implicació de les associacions del poble com de veïns i veïnes. Amb aquest, s’inicia un nou sistema de
treball que té com a objectiu fer partícips a la ciutadania en la pressa de les decisions municipals com la
millora de la transparència i rendició de comptes per part de l'Ajuntament.
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ACTUACIONS DESTACADES
Porta a porta
Durant el mes d’abril es va dur a terme la
campanya de sensibilització sobre el nou sistema
de recollida de residus del municipi que es va
posar en funcionament el dia 2 de maig. Aquest
canvi va acompanyat del nou servei que tenen els
habitants d’Osor de poder utilitzar la deixalleria
municipal de la Cellera de Ter.

Actuacions de manteniment
Durant aquest període s’han dut a terme diferents
actuacions arquitectòniques de millora i en alguns
casos d’urgència:
• Passeig de la Font del Borrell: Adequació del
ferm, canvi de l’enllumenat i arranjament de
l’esllavissada amb un mur de contenció.
• Ajuntament: Impermeabilització del teulat i
arranjament dels desperfectes que provocaven
greus filtracions.
• Plaça carrer Major: Arranjament integral
d’aquest espai que es trobava molt deteriorat.
• Piscina, càmping i restaurant: S’està pendent de
l’execució del canvi del sistema de vasos i filtres
de les dues piscines. S’ha canviat la maquinària
del bar que havia quedat més obsoleta
d’aquestes instal·lacions municipals i s’ha fet
arribar l’escomesa de gas al restaurant.
• S’ha sol·licitat una subvenció per rehabilitar els
serveis del carrer de França i la seva
accessibilitat.

Cultura: Festes, fires i programacions
Durant aquest període s’han dut a terme les
següents actuacions:
• Fira del Senglar: organitzada conjuntament amb
l’Associació de comerciants i empresaris
d’Osor.
• Festa de Sant Pere i del Terç: organitzada
conjuntament amb la Comissió de Festes.
• Viu l’estiu a Osor: organitzant i col·laborant
econòmicament amb les activitats.*
• Aplec del Coll i de Sant Miquel de Maifré.
• Fira Guilleries: participant promocionant el
municipi d’Osor.
• Obres de teatre: organització de dues sessions.
Esports:
Durant aquest període s’han dut a terme les
següents
actuacions
amb
l’objectiu
de
promocionar l’esport:
• U.E. Osor: organització de manera conjunta
dels actes del 50è aniversari i col·laboració
econòmica.
• Aquagym: organització de dues sessions
d’aquesta activitat.*
• Descens de barranc: organització de dues
sessions d’aquesta activitat gràcies a la
col·laboració d’Aventura Girona.

* Les despeses derivades d’aquestes activitats han estat en part sufragades amb els diners cobrats pels
regidors i regidores del grup UFO.
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GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP
Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes,
Em vull presentar. Soc l'Ángel Nuño regidor del PSC a l'oposició. Quan fa mesos vaig decidir presentar-me a
les eleccions municipals al poble ho vaig fer amb la voluntat de poder representar els valors progressistes i
socials al nostre municipi, massa acostumat a una veu única a l’Ajuntament. Osor és un poble amb pocs
habitants, on tots on les relacions són molt properes i sinceres, però alhora és un poble divers, amb
necessitats diferents i individualitzades. I com tots els pobles petits de l’interior, Osor necessita noves idees.
Amb aquesta voluntat i valors represento al 14% de la població, a les 33 persones que em van votar, però
també als que no ho van fer, des de la proximitat, la confiança i el treball pel poble. Un poble que hem vist
com des del 2013 va perdent habitants, els naixements estan estancats, les empreses i activitat econòmica
es cada cop menys, el que afecta a l’ocupació i qualitat de vida dels habitants i per tant ens cal un nou
impuls al poble, i que l’Ajuntament sigui el vehicle d’aquesta iniciativa.
Aquest objectiu és el meu motor a l'Ajuntament. Millorar la vida dels veïns i veïnes ha de ser l'únic propòsit
dels representants del poble, per aquesta única raó hem estat escollits per tots i totes vosaltres, i en aquest
sentit us puc assegurar que aquest és el principi que regeix les meves actuacions al poble.
Necessitem impulsar mesures imaginatives per atreure visitants i residents a Osor, millorar els equipaments i
serveis municipals, i fer-ho sense pujar la pressió impositiva dels darrers anys.
I aquests objectius els hem de poder fer entre tots, vosaltres proposant i jo fent escoltar la vostra veu a
l’Ajuntament. Podeu comptar amb un servidor per ajudar i proposar allò que considereu oportú per millorar el
poble, sempre em tindreu del vostre costat, perquè en això consisteix la política en ser poble i treballar pel
poble. Quedo a la vostra disposició per fer d'Osor el millor poble per viure.

AGRAÏMENTS:
• Carles Planchart, Isidre Miralpeix, Joan Farrarons i Miquel
Crous : Arranjaments del mirador del Pont..
• Comissió de festes: Festa de Sant Pere i el Terç.
• Associació de comerciants i empresaris d’Osor: Fira del
Senglar
• UE Osor: Actes del 50è aniversari.
• Fèlix Bruguera: Programa del Terç.
• Anna Crous i balladors/es: Ball del Ciri.
• CAOS Land-Art Osor: noves iniciatives culturals.
• Joan Busquets: cessió de l’escultura de la placeta de la Rectoria
• AFA la Vall: arranjaments a l’escola.

AGENDA D’ACTIVITATS:
30/11 UE Osor – CF Joanetes
01/12 Anem a buscar el Tió
06/12 Anem a porta el pessebre
14/12 Fem el pessebre
15/12 La Marató, vetllada musical

20/12 Els Pastorets de l’escola La Vall
24/12 Missa del Gall
05/01 Cavalcada de Reis

Totes les activitats tenen programes específics amb 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

