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SALUTACIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN

Osorencs i osorenques, ha passat gairebé un any des de la darrera edició d’aquest butlletí, és

per aquesta raó que us demanem disculpes per aquesta dilatació en el temps, ja que pensem

que aquest mitjà com d’altres serveix per rendir comptes sobre les actuacions realitzades per

aquest Ajuntament, així com per explicar les previstes.

Com ja us podeu imaginar ha estat un any molt atípic, començàvem el mes de gener amb el

temporal Glòria, que arremetia amb especial virulència al nostre municipi. Les conseqüències

van ser greus, amb un gran número de desperfectes a nivell material i d’infraestructures, que

es van poder solventar amb la màxima celeritat possible, gràcies a les tasques de neteja de

veïns i veïnes de manera voluntària, com el fet de gestionar de manera eficaç les reparacions

més urgents sense posar en perill les arques municipals, fruit de ser un municipi sense cap

tipus de deute econòmic i amb disponibilitat pressupostària per fer front a aquestes despeses

d’emergència. En aquest sentit, s’ha fet un gran esforç per sol·licitar a totes les

administracions competents els pertinents ajuts per sufragar totes les despeses derivades del

temporal Glòria.

Però allò que ens ha marcat és la inesperada pandèmia que ens acompanya des del mes de

març i les conseqüències que ens ha portat. Una situació inesperada, desconeguda per a tots

i totes, que ens ha obligat a adaptar-nos a una nova situació, a canviar els nostres hàbits i

que malauradament ha tingut greus conseqüències per a milers de persones, tant per la

pèrdua d’éssers estimats com per les conseqüències a nivell social i econòmic, amb una

especial incidència amb aquelles poblacions més vulnerables o en risc d’exclusió social.

No obstant, després de superar l’estat inicial d’aturada provocada per l’estat d’alarma i el

confinament, des del mes d’abril es va promoure des de l’ajuntament i conjuntament amb

diferents entitats i persones voluntàries, una programació diària d’activitats no presencials

que tenia com a objectiu mantenir viu el lligam com a pobles i les relacions socials a través de

propostes musicals, vídeos històrics o programacions especials per la Fira del Senglar, Sant

Jordi i l’Aplec del Coll.

A partir del mes de juny amb els canvis de fases i amb l’adaptació a la nova normalitat es van

poder iniciar, sota les mesures de prevenció de la covid-19, totes les activitats culturals com

les diferents activitats del Viu l’estiu d’Osor o la mateixa Festa del Terç al setembre.

Paral·lelament, des de l’Ajuntament s’ha seguit treballant seguint les línies d’actuacions

previstes per a l’any 2020, destacant les diverses actuacions realitzades a l’Escola La Vall, la

millora de les instal·lacions del camp de futbol i la recuperació i obertura de la Torre de Recs.

Un any més, no podem oblidar el context de repressió que viu el nostre país, amb noves

causes contra l’independentisme català, la destitució del President i la greu situació que

pateixen tots els presos i preses polítiques, exiliats i exiliades. 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.
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Bon Nadal i Bon Any Nou!
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Escola la Vall

Al llarg d’aquest any s’han dut a terme diferents

actuacions de millora de l’Escola la Vall:

• Neteja i manteniment del teulat.

• Pintada de dues classes.

• Sanejament murs exteriors de l’edifici.

• Arranjament de lavabos i adaptació a l’alumnat

d’infantil.

• Tancament d’una porxada i adaptació per a ús

de menjador.

ACTUACIONS DESTACADES 2020

Camp de futbol

Durant aquest període s’han dut a terme les

següents actuacions de millora i manteniment

d’aquesta instal·lació. Part de les actuacions han

estat cofinançades en el marc de la subvenció

d’esports de la Diputació de Girona:

• Neteja i manteniment del teulat dels vestidors.

• Canvi de porta accés als vestidors.

• Substitució de les porteries.

• Substitució de tot el filat protector perimetral.

Actuacions temporal Glòria

Malauradament, les conseqüències del temporal

Glòria van haver de necessitar d’una resposta

d’emergència en aquest sectors:

• Arranjament del sistema de recol·lectors

d'aigües del carrer Major i carrer de França.

• Arranjament esvoranc sota les escoles

• Arranjament Passeig de la Font del Borrell.

• Neteja de carrers.

POUM

Aprovació inicial del Pla d’Organització Urbanística

Municipal i organització de diferents sessions

informatives.

Arbreda

En aquest espai municipal s’han dut a terme les

següents actuacions:

• Protecció de la zona dels motors de la piscina

• Instal·lació d’unes barres esportives donades

per Font Subirà

Taula de Benestar i Comunitat

Creació d’aquest òrgan de coordinació i

participació entre els diferents actors que treballen

a nivell social al municipi amb l’objectiu de millorar

les condicions de vida de tots els veïns i veïnes del

municipi des d’un enfocament comunitari i a partir

de propostes concretes i realitzables. La taula, es

una iniciativa fruit d'una subvenció de Dipsalut i

executada conjuntament per Creu Roja, Càritas i el

Consell Comarcal de la Selva, on participen

Serveis Socials, l’Escola La Vall i l’Ajuntament

d’Osor. Les línies prioritàries de treball que s’han

marcat son:

• Gestió de la diversitat i la resolució de conflictes

• Creació d’un servei d’acompanyament en la

gestió de tràmits en línia

Joventut

Els efectes de la pandèmia i les mesures

establertes de prevenció de la covid-19 han tingut

conseqüències negatives en aquest col·lectiu,

havent de suspendre o modificar en el cas d’Osor

bona part de les accions ja iniciades:

• Acompanyament i dinamització per part d’una

educadora en el marc de la subvenció de

Dipsalut i executada per Creu Roja en el marc

del programa “Benestar i comunitat”.

• Taller de percussió.

• Incorporació del col·lectiu de joves a la

Comissió de Festes

Cultura

Tot i les dificultats de la situació s’ha intentat dur a terme activitats en l'àmbit cultural al llarg de l’any:

• Organització diària de propostes culturals durant els mesos de la pandèmia amb la col·laboració d’entitats i

veïns i veïnes del poble.

• Torre de Recs: adequació i obertura.

• Viu l’estiu a Osor amb concerts i obra de teatre.

• Festa del Terç: organització conjunta amb la Comissió de Festes.

• Neteja dels elements patrimonials protegits de la Torre de Recs i Pont Vell.

• Renovació de les plaques amb informació patrimonial (en procés).

• Col·laboració econòmica amb: Festa de Carnaval organitzada per l’AFA, Parc Art Rural de Joan Busquets i

LILART organitzat pel CAOS
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ACTUACIONS PREVISTES 2021

Inversions:

• Sala 1 d’Octubre: millores zona escenari,

tancaments i lluminària.

• Cementiri: condicionament accés lateral i

enjardinament.

• Sistema de filtració i cloració del sistema de

captació d’aigua en alta.

• Carrer de França: arranjament del tram final

d’aquest carrer sota l’escola.

• Camp de futbol: canvi de la lluminària a un

sistema de baix consum.

• Escola: condicionament del nou espai del

menjador

Licitacions:

• Sistema de recollida de residus: canvi del

sistema de recollida d’escombraries a un

sistema més eficient tot mantenint el model

porta a porta

• Bar de la piscina: explotació del servei de bar-

restaurant.

• Càmping: explotació del servei de càmping

municipal.

• Piscina municipal: gestió del servei de piscina.

• Vehicle brigada: compra de vehicle destinat a la

brigada municipal.

Cultura:

• Posada en valor del patrimoni cultural i natural

del municipi per atraure nous visitants .

• Organització d’esdeveniments culturals al llarg

de l’any.

• Organització de les programacions estables

d’Estiu, Nadal, Sant Pere i el Terç.

• Organització de la Fira del Senglar

• Suport a les iniciatives culturals de les entitats i

veïnat del poble

Serveis Socials:

• Taula de Benestar i Comunitat

• Servei d’acompanyament en la gestió de tràmits

on line.

• Conveni amb Càritas Diocesana pel servei del

Banc dels Aliments.

Joventut

• Dinamització del grup de joves des d’una

vessant comunitària i basat en l’aprenentatge i

servei.

Esports

• Suport a la Unió Esportiva Osor.

• Promoció dels senders locals existents.

RECULL IMATGES ACTUACIONS 2021
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AGRAÏMENTS:

• Comissió de festes: Festa del Terç i Viu el Nadal a Osor

• CAOS Land-Art Osor: LILART, cultura amb el feminisme

• Grup de dones “Les castanyes”: Activitat 25 de novembre

• AFA la Vall: circuit de cordes a l’escola

• Casal d’Avis: La Marató de TV3

• Joan Busquets: Parc Art Rural d’Osor

• Josep Pla i Josep M. Cerver: seguiment obres al camp de futbol

• Ramon Crous i Josep Codina: Concert en el marc de Viu l’Estiu a Osor

• Veïns veïnes del poble: neteja de les destrosses provocades pel temporal Glòria i propostes durant el

confinament.

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_osor

Ajuntament d’Osor


