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L'informatiu de la vila

Grups municipals
Falta menys d’un

micròfon per transgiversar, augmentar i exagerar.

any

Quedi advertit, tot i que tothom coneix tothom, i

per

les

properes eleccions

sobretot les maneres de fer. Sort!

municipals. Ara, es
veuran

coses

Nosaltres seguim a la nostra treballar i treballar. Fa

inversemblants. Els

7 anys que demostrem que el què ens importa és

grups de l’oposició intentaran fer veure que poden

Sant Joan i ho demostrem a diari. Són fets, paraules

arreglar Sant Joan després de 3 anys sense

i transparència. Durant aquests propers mesos

preocupar-se, ja no millorar-lo, sinó ni tant sols

ens hem posat com a objectiu fer un impuls a una

col·laborar o no posar pals a les rodes. Veurem

sèrie d’equipaments que ens semblen importants

coses singulars: faran veure que tenen ganes de

per la vila. Volem adjudicar la nova biblioteca i centre

treballar per Sant Joan, i per altra banda, com és

de formació al palmàs, volem iniciar una nova fase

de complicat i quanta dedicació que es necessita,

del palau de l’abadia, s’haurà rehabilitat a la pujada

per escriure un cop cada quatre mesos en aquest

de les monges les aules que acullen la secundària

mateix butlletí de l’ajuntament; veurem edicions de

de Sant Joan, podrem veure com la nova llar

pamflets carregades de falsedats i en molts casos

d’infants es va construïnt, com s’inicia una nova

manipulacions, una rere l’altre, forats negres d’una

promoció d’habitatges protegits, com comencen

manera de fer, d’una altra època; veurem com els

les obres de la segona planta de la residència, ...

dos grups de l’oposició es posen d’acord amb tot
allò que poden i més, per què? Per què creuen

ERC segueix creant Sant Joan a partir del programa

que milloren les propostes? Per què els sembla

electoral que va presentar a les eleccions del 2003,

que els agradaria col·laborar junts? Per què la seva

i al igual que en aquestes eleccions, farem un repàs

tàctica, que és la mateixa pels dos, es fer veure

de les coses que hem complert i de les que no.

que tot, tot, es fa malament? ... Veurem com de

Durant aquest darrer any de legislatura, seguirem

cop i volta, es dediquen a utilitzar els mitjans, no

treballant i aportant idees noves i nous projectes

per qualsevol de les coses que tocaria com a

per fer un sant Joan millor. Estem oberts a qualsevol

regidors de l’ajuntament, sinó tant sols, per esperar,

comentari, agraïm a la gent que ja ens els ha fet i

magnificar i encara pitjor, voler, errors,

ens ajuda. santjoanabadesses@esquerra.org o al

circumstàncies que tinguin a veure o no amb

local del carrer Abat Isalguer.

Aquest

grup

Baronal vila de Sant Joan de les Abadesses

l’ajuntament... i anar a córrer cuita a qualsevol

ha

declinat la possibilitat
d'aportar un escrit
pel butlletí.

Aquest grup ha declinat la
possibilitat d'aportar un

edita:
col·labora:
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Editorial

L’Arxiu municipal al dia
Des de la inauguració de l’Arxiu històric administratiu

Porta, va fer la proposta de digitalitzar aquestes

de l’ajuntament, l’11 de setembre de 2002, que

actes municipals, on els originals respresentaven

ocupa la tercera planta de l’ajuntament, l’arxiu no

més mal estat de conservació. Aquests toms són

En aquesta edició de l’informatiu de la vila, faré un certa
reflexió sobre els aspectes de l’habitatge i en concret, de
l’habitatge protegit o de protecció oficial. L’ajuntament com
veureu reflectit en en les properes planes, ha entregat un
nova fornada d’habitatges protegits. Són els 12 darrers que
l’ajuntament ha promogut, i que els seus usuaris han estat
majoritàriament gent jove, i/o persones que milloren la seva
vida a l’adquirir la seva primera vivenda, independentment
de la seva edat. A més, és previst que abans que finalitzi
l’any se n’inicïi la construcció de 27, que seran tant de
venda com de lloguer.

ha cessat tant el manteniment tant de la informació

bàsicament una sèrie després de la Guerra civil, i

que acull, així com de les instal·lacions. La darrera

una altra de finals de segle XIX. Aquesta actuació

actuació és la que s’està fent aquests mesos, on

ha estat finançada en un 50% per la direcció general

7 volums d'actes municipals s’estan digitalitzant.

de patrimoni i la col·laboració de l’arxiu comarcal,

Aquests treballs s’estan fent a Madrid, per l'empresa

i pel propi ajuntament.

L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha estat un
ajuntament curós en aquesta temàtica. Al marge del color
polític dels diferents equips de govern que han passat per
l’ajuntament, i que han donat més o menys impuls, accent
o importància, les promocions que s’han anat fent, hem
tingut la sort que sempre han estat d’una bona qualitat
constructiva, d’una bona posició dins el municipi i d’una
“prestància” per sobre la mitjana del país, quan es promou
protecció oficial. Un dia, un alcalde de l’àrea propera de
Barcelona, m’explicava que les promocions de pisos de
protecció oficial que feia el seu ajuntament no tenien èxit.
Això era perquè l’estigma era de “de pisos o cases barates”, provocant moltes vegades que hi hagués
un accés als habitatges de col·lectius molt concrets, tant pel seu orígen, com status social. Bé, doncs com
deia, l’ajuntament de Sant Joan, no només en la seva història ha fet uns bons habitatges, sinó que a més
els ha situat en parcel·les no marginals o de racó. Per tant, el meu reconeixement als diferents gestors
municipals que han promogut habitatges de protecció oficial.

El molí petit de Sant Joan, que fou rehabilitat l’any

especialitzadaTecnodoc. L’arxiver municipal, Àlex

Molí Petit, continuen les obres d’adequació
2003 a través del taller d’ocupació, i que
posteriorment es va fer una concessió administrativa
a l’associació Centre d’educació ambiental Alt TerPirineus orientals, per tal que l’adeqüin com a aula
de natura, i centre d’interpretació de usos de l’aigua,
adreçat a escoles i col·lectius.
En aquest mesos d’obres d’adequació s’ha instal·lat
aigua corrent i connexió a la xarxa pública, s’han
construït dos lavabos en el lloc ocupat per un antic
magatzem, s’ha instal·lat un digestor per depurar
les aigües residuals, s’ha col·locat una barana
perimetral entorn la bassa, millorat els accessos
amb una nova rampa i tres portes que tanquen el

Des d’aquest mandat municipal, hi ha una regidoria o cartera específicament d’habitatge. Aquesta
circumstància demostra la transcendència que des de l’inici del mandat, donem a l’habitatge per part de
l’equip de govern. Aquesta regidoria es va posar com a fita l’elaboració, que va ser aprovat de forma
consensuada en el ple de gener de 2004, del Pla de l’habitatge de Sant Joan de les Abadesses 2004-07.
En aquest pla, crèiem que era necessari establir objectius ambiciosos en habitatge protegit, per quatre
motius:
A- l’accés a l’habitatge és un dret que no només no ha estat prou considerat per les administracions
públiques, sinó que s’ha vist progressivament limitat per l’evolució del mercat.
B- hi ha una relació evident entre segregació social, localització i condicions de l’habitatge que es
palesa encara més, amb la incorporació d’immigrants extracomunitaris.
C- els joves veuen postposada i condicionada la seva emancipació per no poder disposar d’un habitatge
digne en propietat o en lloguer a preus assequibles.
D- la mobilitat laboral, inherent a la nova economia, es veu frenada per la manca d’oferta d’habitatge,
especialment en règim de lloguer.
Va ser quan es va decidir posar com a objectiu quantitatiu, construir o iniciar fins el 2007, un total de 55
habitatges protegits. Aquesta quantitat és un salt important, ja que amb 10 anys, del 1993 a 2003, se
n’havien fet 39. Per tant, estem davant d’un repte que va pel bon camí. El camí de l’acompliment, sobretot
posant l’accent en habitatges de lloguer, una oferta inexistent fins el 2003. Amb tot això, no volem ni diem
que només, lògicament, hi ha d’haver una oferta pública d’habitatges. Els promotors que han actuat i
actuen a Sant Joan, han demostrat durant anys que posen al mercat uns habitatges dignes i tal com marca
les necessitats, de diferents preus i característiques. Sí que és veritat que en els darrers anys, el preu de
l’habitatge ha entrat en un espiral d’augments molt important, que a més, es veu inflacionat per la pressió
de segona residència o turística que també té Sant Joan; i que així com té efectes molt positius, també
té aquestes conseqüències. El què ha de fer l’ajuntament, és proveir als ciutadans de la vila de la possibilitat
de poder escollir. Precisament, estem francament satisfets de l’execució de la segona fase de la coromina
del bac. Allà hi haurà uns 150 habitatges que ajuden a créixer el municipi, en una zona amb unes bones
àrees verdes, amb uns vials suficientment amples i amb uns bons equipaments.

recinte, s’ha recuperat l’antiga era del molí i s’ha

vegetació i la fauna que hi habita i per ajudar a

fet arribar l’energia elèctrica. Actualment s’està

entendre el les seves funcions ecològiques, així

treballant per acabar la instal·lació elèctrica a l’interior

com la importància de la seva conservació

del molí, així com la instal·lació de la calefacció.

Al mateix temps, s’estan preparant els materials

Pel què fa a altres intervencions s’estan elaborant

gràfics i àudio visuals per explicar el funcionament

un parell d’audiovisuals un primer sobre el Molí Petit

d’un molí i de la importància dels recursos hidràulics,

des d’un vessant tècnic, històric i cultural i un segon

així com l’explicació de l’entorn... totes aquest

audiovisual sobre l’entorn natural de l’Arçamala.

adaptacions estan essent afrontades per l’entitat

També s’han elaborat tres maquetes per ajudar a

que es va quedar la concessió, amb l’ajuda de la

situar el Molí Petit a l’entorn i entendre el sistema

Diputació de Girona. Es vol que aquest any 2006,

de transport de l’aigua de la riera a la bassa i el

es pugui obrir al públic, després de totes aquest

funcionament del mecanisme intern del molí.

adaptacions. Mentrestant, ja s’hi ha fet algun acte,

Finalment s’està dissenyant una exposició sobre

com la festa del compost aquesta primavera, tal

l’ecosistema de ribera per donar a conèixer la

com es pot veure a la foto.

Casa de les Aigües
L’ajuntament fa anys que fa gestions, per intentar

és poder arribar a un acord per enderrocar-la i

arribar a un acord amb els propietaris d’aquesta

posteriorment construir un mirador entre els ponts.

casa, tant prominent, a l’entrada de Sant Joan i

Aquest és un lloc que podria facilitar consolidar el

que tanta mala imatge actualment fa. La intenció

pas cap al sector del camp de la petanca, per ser
utilitzar puntualment com aparcament públic. A
més, l’enderroc de la pròpia casa també milloraria
l’entorn del Pont Vell de Sant Joan, provocant unes
visuals diferents a les que tenim tots presents.
Actualment, després de la mort fa uns dos anys
dels propietaris, aquest bé immoble ha passat per
diferents mans. En concret, primer com a be sense
testament va passar a ser de “patrimonio del
estado”, posteriorment, i després d’un llarg procés
i després de la reclamació de l’ajuntament, ha
passat a mans de la Generalitat de Catalunya. Les
negociacions són amb la Direcció general de

L’alcalde
Carles Bassaganya i Serra

patrimoni, per tal, que accelerin un acord que faci
possible els objectius comentats.
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Altres notícies

L’alberg Ruta del Ferro de
Sant Joan, un nou
complement turístic
L’antic magatzem de l’estació ha canviat d’ús des

Visita a Palais l’octubre
S’està preparant
una visita a la
població germana
de Le Palais sur
Vienne, del 12 al 15
d’octubre de 2006.
L’anada a Palais
tindrà l’objectiu de
poder fer contacte
amb la gent de la vila germana, i aprofitar,
com en les últimes ocasions, per fer turisme

Actes

d’aquesta primavera. En concret, s’ha convertit en
allotjament turístic, en alberg. Amb la inauguració

Durant la curta vida de

que es va fer el 24 de març amb la presència del

l’alberg

Conseller Primer, Josep Bargalló, la secretària

demostrat com a bon

General de Joventut, Marta Rosàs, així com

lloc

naturalment de l’alcalde, regidores i regidors de

activitats molt variades.

l’ajuntament, i altres autoritats de la comarca.

Per exemple, es va

per

ja

s’ha

organitzar

cultural en el viatge. No és necessari que s’hi
hagi anat abans, ni tampoc tenir una família
acollidora. Per mirar la gent que hi haurà, ens
hem d’inscriure a l’oficina de turisme o al
centre cívic. També es pot fer per telèfon. El
programa concret i els horaris se sabran abans
de Festa Major. El darrer contacte amb gent
de les dues poblacions va ser al mes d’abril,
la foto, entre els alguns escolars de Le Palais
i alumnes de l’Escola Mestre Andreu.

presentar el llibre del
L’alberg ruta del

ferrocarril de Sant Joan

ferro

una

de les Abadesses, la presentació del DVD anomenat

capacitat de 46

té

de via fèrria a via verda, reunions del treball com

places, tot i que

la de les direccions de les escoles taller de Girona

s’està treballant

o la reunió transfronterera per unificar les vies

p e r a c a b a r- l o ,

verdes de la Catalunya nord i sud.

S’està treballant per fer un curs de sardanes als
cursos de primària
Conjuntament amb l’entitat de l’ Agrupació
Sardanista de Sant Joan de les Abadesses
s’està treballant amb les escoles de Sant Joan,
per programar un curs d’aprenentatge de
sardanes. Aquest curs és adreçat als cursos

quan sigui així
serà de 92. Al

Preus i com contactar-hi

marge dels llits hi
ha

una

sala

d’estar, una aula

A l’alberg s’hi pot contactar a través del telèfon
972

720

445

o

per

correu

electrònic

polivalent de formació, i dos menjadors. El disseny

alberg@santjoandelesabadesses.com. Més

de la seva rehabilitació i construcció fou feta pels

informació

serveis tècnics municipals, en concret els arquitectes

www.tujuca.com

a

w w w. r u t a d e l f e r r o . c o m

de quart dels dos centres escolars, o sigui
uns 30 alumnes. S’impartiran entre d’altres
matèries, història de la sardana i de la cobla,
normes de comportament, així com la pràctica
del ball. S’inicia a l’octubre i durarà un trimestre.

o

Gratuïtat a P3 de l’escola de música

Albert Fageda i Ramon Soler. En aquests primers
mesos oberts, s’ha obert bàsicament el cap de

Uns 29 alumnes de Sant Joan tindran aquest
any la gratuïtat a l’escola de música. Aquesta
acció pretén difondre l’aprenentatge musical
entre els alumnes de p3, o que almenys s’inicïin

setmana, per garantir ocupació i també perquè
entre setmana s’hi continua treballant a través del
taller d’ocupació impulsat per l’ajuntament. L’alberg
està inclòs dins la xarxa d’albergs de Catalunya i

en el món de la música. La matrícula i quota
estarà finançada per l’ajuntament i el consell
comarcal.

Turisme Juvenil de Catalunya. Per exemple, en
l’edició del mes passat la seva revista es va fer

Balanç de les visites guiades

ressò del tercer alberg de la comarca del Ripollès
i el número 43 de la seva xarxa.

Des de l’abril fins al mes de juny s’ha establert
les visites guiades permanents, que han estat
realitzades per part dels guies formats en el
curs que es va fer, i que han ofert principalment
la visita al monestir, la del monestir-vila vella,
així com visites de l’entorn, com la conca
minera d’Ogassa i la ruta de les fonts. En

Els preus aprovats per aquest any són:

Temporada

Tarifa B

Tarifa A

Mitja

14,30 eur

16,65 eur

Alta

17,90 eur

20,35 eur

aquests tres mesos ha hagut 130 usuaris
individuals al monestir i vila vella, i 580 persones
de grups concertats. Qui gestiona les
inscripcions és l’oficina de turisme, al Palau
de l’abadia, telèfon 972.720.599, o
turisme@santjoandelesabadesses.com

Homenatge a l’expresident del casal de Sant Joan,
Manel Bermúdez

Pernoctar
i esforzar

En el decurs del dinar de germanor, davant
de més de 200 associats del casal de jubilats
i pensionistes de Sant Joan de les Abadesses,
i en el restaurant La teuleria, l’alcalde Carles
Bassaganya va fer entrega d’una placa en
nom de la corporació municipal santjoanina.
En aquesta placa se li agraïa els més de
catorze anys de presidència que Manel
Bermúdez i Pou ha ostentat al capdavant de
l’entitat. L’actual president Gerard Costa també
li feu entrega del títol de soci d’honor de l’entitat
en nom de la junta directiva.

MITJA: del 22 de desembre al 7 de gener i
del 15 de juny al 15 de setembre.
ALTA: del 8 de gener al 15 de juny i del 16 de
setembre al 21 de desembre. Festes de Nadal
i de Setmana Santa, ponts..
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Escola de formació d’adults

La nova llar d’infants: una
realitat pel 2007

Tot i que és un servei que fa molts anys que ofereix
l’ajuntament, és una mica desconegut per part de
moltes persones. L’escola de formació d’adults fa
una formació bàsica sobre coneixements tant
d’escriptura com lectura. Aquest és un servei gratuït
i segons les persones apuntades, hi ha la possibilitat

Les obres de la nova

auxiliar a jornada parcial, per tal de millorar el servei.

de fer grups i nivells més o menys homogenis. La

llar d’infants avancen

També s’ha incrementat de forma considerable

docència de l’escola de formació d’adults

a bon ritme. Tal com

l’aportació pressupostària per part de l’ajuntament,

s’ha dit en alguna altra

la qual ha estat de 41.690eur. En quatre anys,

ocasió, la llar d’infants

l’aportació de l’ajuntament a la llar d’infants ha

el Molí petit serà

passat del 7% al 31%. El motiu és perquè creiem

traslladada a l’edifici

en la política de les persones i volem millorar els

Vila

la

serveis, encara que representi un augment d’esforç

Coromina. En aquesta

pressupostari, tot i estar aplicant el Pla de

icària,

a

tradicionalment s’havia fet a l’escola Mestre Andreu,
però des de fa un parell d’anys que les classes
s’imparteixen al Centre cívic.

Curs de català de l’ajuntament i el consorci de
normalització lingüística

edició 11 de l’informatiu de la vila us avancem com

Sanejament.

serà, i sobretot com quedarà la seva distribució.

L’edifici on actualment s’ubica la llar d’infants, serà

Aquest juny va tenir lloc a la sala de sessions de

b2 de català. La valoració del curs ha estat molt

La nova llar d’infants tindrà una capacitat de 71

utilitzat per l’escolarització dels alumnes d’infantil

l’ajuntament la cloenda del curs de català bàsic de

positiva, amb la inscripció de 14 persones. Fa tres

alumnes pels cursos p0, p1 i p2. Hi haurà un total

i primària de l’escola Mestre Andreu.

Sant Joan de les Abadesses. Durant l’acte, els

anys, que des de l’ajuntament es promouen

de quatre aules, més els espais de treball de les

alumnes dels curs, van rebre el diploma de mans

activitats com aquesta amb l’objectiu de fomentar

educadores, la sala d’usos múltiples, recepció...

de l’alcalde Carles Bassaganya i de Miquel Marcè,

l’ús i l’aprenentatge del català, especialment en els

es preveu que les obres puguin ser finalitzades

professor del curs .

col·lectius de persones nouvingudes ja que els

abans d’acabar el curs 2006-2007, el primer curs

El curs estava adreçat a totes aquelles persones

dóna coneixements de la cultura i sobretot llengua

que es farà complet a la nova llar d’infants serà el

que tinguessin interès en adquirir coneixements de

catalana, com a mesura d’inclusió social. El curs

la llengua catalana. El programa de formació de

ha estat finançat per part de l’ajuntament i el

català es va iniciar el mes d’octubre i es va allargar

consorci de normalització lingüística de la Generalitat

fins al febrer on es va realitzar un canvi de nivell

de Catalunya. El curs és gratuït i s’obrirà el període

fins al mes de juny, en concret s’ha assolit el nivell

de preinscripició aviat, al mateix centre cívic.

2007-2008. La futura llar d’infants ha estat pensada
des del seu inici per acollir els infants, així els acabats
de l’interior i els propis materials seran específics
per a ells, també els patis i les consideracions
d’assolellament, etc... fet que comportarà un canvi
qualitatiu de l’actual llar d’infants. El projecte ha

Nova aula d’informàtica

estat realitzat pels arquitectes Pere Solà i Jaume
Paret. En la distribució dels espais, s’ha tingut en
compte l’opinió de les educadores, donat que, amb

Des d’aquest juliol el Centre Cívic, s’ha convertit

l’experiència poden valorar millor les mancances

en un punt de la xarxa de telecentres de la

de l’actual edifici i millorar-ho de cara al nou edifici.

Generalitat de Catalunya. En concret, s’ha habilitat

Cal remarcar que en els darrers anys, sobretot en

una aula d’informàtica amb 6 ordinadors, connectats

el curs 2005-2006, la llar d’infants ha sofert un

en xarxa i de programari lliure. Aquesta ha estat
una actuació feta per l’ajuntament, des la regidoria

increment de personal. En aquest curs escolar hi

joventut i noves tecnologies i la Secretaria per la

ha quatre educadores a jornada complerta i una

societat de la informació. Es preveu que de cara
al setembre es programin accions per donar a
conèixer el programari lliure, així com la possibilitat

Obres als centres escolars: Mestre Andreu i
Abadessa Emma

de cursos.

Continuïtat en el programa d’assessorament laboral
per a joves de Sant Joan

Durant els mesos d’estiu, fins i tot una mica abans

que hi havia hagut en el moment que es va construir

d’acabar el curs escolar, l’ajuntament ha previst

l’escola fa més de 78 anys. Totes les actuacions

una sèrie d’obres pels centres educatius del

previstes a l’edifici ascendeixen a uns 26.000 eur.

El servei d’assessorament laboral per a joves, que

de la consulta del jove, mentre que 25 % correrà

municipi. En el cas de l’escola Mestre Andreu, es

En el cas de l’Abadessa Emma, l’esforç s’ha centrat

es va posar en funcionament el l’estiu del 2004, és

a càrrec de l’usuari o usuària.

va intervenir en les obertures canviant tots els

en habilitar l’antiga llar d’infants de la pujada de les

un dels programes inclosos en el Pla Jove de Sant

A aquestes condicions s’hi podran acollir tots aquells

llistons deteriorats i perillosos, es canviarà el sistema

monges en aules per la ESO. En concret, en aquests

Joan de les Abadesses, que pretén reforçar la

santjoanins i santjoanines entre 16 i 29 anys (ambdós

de calefacció, que es troba molt deteriorat des de

darrers mesos s’ha fet una nova distribució dels

tasca que ja s’estava fent en l’eix del món laboral,

inclosos). El conveni té una durada de 3 mesos

fa anys i que provoca filtracions i pèrdua d’eficiència

espais que acolliran dues aules, l’aula de tecnologia,

incidint en la qualitat del treball.

des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre. La idea

energètica. La nova calefacció serà de gas natural.

una aula pel professorat i els serveis. La inversió

El programa consisteix, en la posada en marxa

d’engegar el servei precisament en aquest període

També a l’edifici del Mestre Andreu, es farà tot el

ha estat d’uns 30.000 eur. Es preveu que el dilluns

d’un servei que permeti als joves adreçar-se als

ve donada perquè és en l’època d’estiu quan molts

sostre del menjador nou, es passarà un tub pel

de la Festa Major i abans d’iniciar el curs es faci

professionals de les assessories del municipi, per

joves s’inicien en el món laboral. D’aquesta manera,

pati, per tal d’evacuar l’aigua de pluja a la xarxa

una visita a les instal·lacions amb el delegat

fer les seves consultes, a un preu especial. Això

es vol contribuir a augmentar la seguretat dels joves

municipal i perquè s’embassi menys el pati, es

d’educació de la Generalitat a Girona, Quim Bosch,

s’ha aconseguit mitjançant un conveni entre

amb les seves negociacions en els temes laboral

traurà els dipòsits de bombones que hi ha al pati,

que servirà per celebrar l’inici del segon curs d’ESO

l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i les

i la possibilitat de prendre decisions conseqüents

així com es sectoritzarà els consums elèctrics de

a Sant Joan. En concret, entre els dos cursos

dues assessories del municipi de manera que serà

amb el tema laboral.

la cuina i del centre escolar. Com a nota curiosa, i

d’ensenyament secundari el municipi tindrà uns 60

l’Ajuntament qui es farà càrrec del 75 % del cost

per gentilesa del senyor Eduard Masdeu de

alumnes que estudiaran a la vila, després de

l’empresa Estiluz, sa., es reposaran els dos escuts

l’assoliment de la secundària pel municipi des de

municipals que hi ha a les entrades est i oest de

l’any 2005.

Per cert, la forma de contactar amb el Centre Cívic és a través del tèlefon 972 722 357 o
per correu-e: centrecivic@santjoandelesabadesses.com

l’escola, amb una reproducció metàl·lica dels escuts
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Tot i així, la situació encara pot ser millor i és

Hi ha persones que deixen les bosses fora d’hores

millorable. Des d’aquí volem aprofundir amb alguns

o en llocs que no són habilitats per fer-ho. Aquest

punts.

és un problema doble. Així com inicialment era en

El pressupost de
l’ajuntament del 2006

varis llocs, ara queda molt limitat a unes quatre
Aspectes que han de millorar:

comunitats de veïns. Això provoca que els veïns

Tot i que la majoria de la gent utilitza els sistema

que ho fan bé, hagin d’aguantar les bosses durant

porta a porta de forma usual, hi ha un percentatge

dies, de les persones que han deixat de forma

de persones que tot i haver passat aquests mesos,

incívica bosses a la vorera o en altres espais.

encara no l’utilitza de forma habitual. Aquestes

Mesures: s’aplicarà l’ordenança que preveu multes

persones continuen fent servir les àrees

de 60 eur per les persones que repetidament deixin

assíduament. Aquest fet provoca que els

bosses de la fracció que no toqui, o en llocs que

contenidors existents, sobretot tenint en compte

no s’hi puguin deixar. La sanció serà especialment

que només hi ha una àrea, els contenidors es

forta en aquest segon cas, de moment, ja hi ha

saturin. S’ha de tenir en compte que abans hi havia

dos casos de persones sancionades per la seva

uns 310 contenidors per Sant Joan (havíem d’haver

conducta incívica.

afegit els contenidors d’orgànica) i ara n’hi ha uns
15. Per tant, falta que una part petita de la població

Aspectes que funcionen bé:

faci el pas, com ja ha fet la majoria, d’utilitzar de

La col·laboració majoritària de la gent. La majoria

forma ordinària i normal el porta a porta, i els

s’ha acostumat ràpid al nou sistema i l’utilitza de

contenidors de forma extraordinària o puntual.

forma regular. L’ajuda de la gent és bàsica en el

Mesures: es pretén solucionar mitjançant les

sistema, hi ha hagut fins a 8 comunitats de veïns

explicacions individuals des del punt d’atenció

que han demanat que el punt d’informació

ambiental. També es preveu contractar un educador

ambiental, assistís a la reunió de la comunitat per

ambiental per tal que des de la pròpia àrea informar

redreçar la conducta d’algun veí concret de l’escala.

a la gent.

La consciència de les persones en el reciclatge ha

Tal com es va dir, de les dues àrees s’ha passat a

arrelat. Amb l’anterior sistema de cada 10 tones

una, la del pavelló, amb la intenció de traslladar-la

que es generaven 9 anava a l’abocador. Ara de

al polígon de la coromina, aviat. L’estat de les àrees

cada 10, més de 7 es reciclen i encara no 3, van a

no és el què voldríem. Això és producte a la

l’abocador. S’ha invertit els números en qüestió de

conducta incívica d’alguns, que tot i que els

mesos.

contenidors siguin buits, prefereixen deixar la bossa

Els percentatges de reciclatge estan essent molt

a terra, com abans també passava als costats dels

bons. Així, el compromís no només ambiental, sinó

contenidors. Aquest fet al marge de provocar mala

econòmic de no pujar la taxa durant tres anys,

imatge també desincentiva a les persones que

podrà acomplir-se sense problemes.
Si voleu seguir mes rere mes, les estadístiques dels

i a l’àrea per tenir-la més curosa. Tot i així, s’avisarà

residus que generem a Sant Joan, es pot consultar

i es sancionarà a les persones que reiterin en fer

a www.santjoandelesabadesses.com/portaaporta

un mal ús dels contenidors. També es reforçaran

o al punt d’informació ambiental, per aquest o altres

les papereres i la neteja viària d’aquells punts

aspectes, totes les tardes de 16:30 h a 19h, al 972

delicats.

720 100.

la coberta de l'ermita de Sant Antoni, d'un import

va aprovar el pressupost de l’ajuntament de la vila,

de 30.000 eur; l'expropiació d'un terreny ubicat a

amb els vots positius dels set membres de l’equip

la Pujada de l'Estació per donar més visibilitat als

de govern, del grup d’ERC, i els tres vots negatius

vehicles i vianants, d'un import de 25.504,62 eur;

dels regidors del grup municipal del PSC.

la xarxa d'aigua del Passeig de l'Estació, d'un import

En concret el pressupost consolidat de l’ajuntament

de 44.476,31 eur; la transformació viària del Carrer

ascendeix a la quantitat de 6.045.672,47 eur pel

Ramon d'Urg, d'un import de 537.468,71 eur; l'asfalt

què fa a les despeses i 6.781.272,47 eur pel què

de carrers del municipi, per un import de 5.000 eur

fa als ingressos. Si aquesta quantitat se li suma el

i l'adequació de la Plaça Manigosta, d'un import de

pressupost de la fundació s’arriba a la quantitat de

12.000 eur.

quasi vuit milions. La seva distribució és de
5.410.350,52 eur en el pressupost de despeses de

Projectes d’atenció a les persones: les obres

l’ajuntament i 6.145.950,52 eur en els seus

de la construcció de la Biblioteca a l’edifici del

ingressos, preveient-se un superàvit; els

Palmàs, per un import de 555.000 eur; acabament

pressupostos dels altres organismes són equilibrats

de l’espai polivalent de l’antic escorxador 18.951,81

tant en els seus ingressos com despeses:

eur o l’escola taller amb 87.200 eur.

504.423,87 eur la societat municipal d’Aigües i
Serveis; 130.898,08 eur l’organisme autònom de la

Redacció de projectes: redacció del projecte

llar d’infants i 1.624.271,76 eur la Fundació Privada

d’una nova llar d’infants, per un import de 12.732,16

Municipal Emma.

eur; la redacció del mapa d’instal·lacions esportives,
per un import de 9.000 eur o el Projecte Sant Joan

Aquest pressupost s’ha elaborat de forma molt

Futur.

realista i conscienciada, en aplicació del criteris
marcats en el Pla de
Sanejament, per tal de

reciclen a través dels contenidors.
Mesures: es faran més passades als contenidors

En la sessió del plenari municipal del 5 de maig, es

p o d e r- l o

acomplir

d'acord

amb

lo

estipulat durant el
període 2004-2007,
ajustant-se al màxim les
despeses i amb una
previsió molt realista dels
ingressos.

Amb

aquest

pressupost es vol aconseguir per
segon any, tenir capacitat d’estalvi

Biblioteca al Palmàs

positiu i sortir dels tretze anys de dèficit
acumulat que l’any passat es va trencar.
Com a inversions del pressupost, s’arriba a

Tal com s’informava l’anterior informatiu de la vila,

la quantitat de 1.898.007,07 eur. Dins les línies

el número 10, l’edifici del Palmàs ha entrat en el

o grups d’inversió hi ha:

què ha de ser la posada en marxa de l’equipament.
El primer ús que s’hi podrà veure serà el de

Projectes d’infraestructures i millora dels

biblioteca, a la planta baixa i primera. Com es deia,

espais urbans: l’ampliació del cementiri municipal,

en aquest butlletí us avancem els dibuixos d’aquest

d’un import de 224.066, 27 eur; la restauració de

important equipament.
Com és la nova biblioteca?
D’entrada passarà d’una a dues persones que

S’aprova la nova referència del béns immobles

treballaran a la biblioteca. Serà una biblioteca
espaiosa, que tindrà com a missió ser un punt de
dinamització cultural. O sigui, ser un lloc proactiu.
A la planta baixa, hi haurà el punt de recepció a
l’edifici amb entrada pel carrer Mestre Nunó, també
hi haurà l’àrea infantil amb quasi 60 metres quadrats,
l’apartat de revistes i diaris, i la zona de la mediateca
que s’hi destinarà més de 41 metres tant a la
consulta de dvd, gravacions o material digital. Al
pis superior hi haurà el fons general, i les taules de
consulta i lectura, així com l’espai d’administració
de la biblioteca, que ocuparà més de 225 metres
quadrats.
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La Gerència territorial del Cadastre ha enviat a

la gestió, ja que hi havia finques que o no tributaven

l’ajuntament els informes de la ponència, que ha

o que el seu valor és totalment esbiaxat. La darrera

estat treballant aquest darrer any, dels edificis i

revisió dels valors cadastrals fou de l’any 1986. Es

valors que té Sant Joan. En concret, la revisió del

preveu que en els propers mesos, la gerència

cadastre figurava com a una necessitat, tant des

territorial de cadastre, aprovi els valors i els

d’un punt de vista econòmic, per l’actualització de

comuniqui, exposant-los al públic durant un període

preus, així com per un tema de justícia i millora de

on els interessats podran presentar al·legacions.

Balanç dels primers 8 mesos
del servei porta a porta de
recollida

La Fundació Emma disposarà
d’una unitat específica per atendre
la dependència psíquica
Aquest recurs s’anomena psico-geriàtric, i és un
especialització centrada en atendre a gent que

Havent superat ja el primer mig any de funcionament del sistema de recollida de residus porta
a porta, es poden fer de nou balanç. Un aspecte a tenir en compte són les dades de residus
recollits que ja ens donen informació:

tingui dependència en l’àmbit psíquic. En concret,
són persones normalment grans, que tenen alguna
malaltia com poden ser demències o d’altres, potser
la més coneguda és l’alzheimer. És important per
la fundació disposar d’aquest recurs, perquè significa
poder atendre d’una forma més especialitzada, les

1 Menys d’un 30% dels residus recollits durant aquest temps, es fa pels contenidors, o sigui les

persones que viuen a la l’edifici de la fundació i

dues àrees d’aportació i els diferents contenidors que hi ha per les cases de pagès i els

atendre aquesta demanda que va en augment.

disseminats. Aproximadament, el 70% dels residus que genera Sant Joan són recollits pel

La unitat serà a la segona planta de l’edifici de la

sistema porta a porta.

residència, a l’antic pis de les monges. Ocuparà

2 Quan es recull pel sistema porta a porta, els resultats de la recollida selectiva són més alts i

aproximadament uns 180 metres quadrats,

de més bona qualitat. En el sistema de les àrees d’aportació hi ha un percentatge molt més

disposarà de vuit places conveniades amb el

alt de rebuig i la selectiva no és tant bona.

Departament de Benestar i Família de la Generalitat

3 Si es fa un anàlisi de les deixalles que generem la gent de Sant Joan a través del sistema

de Catalunya. El cost, uns 200.000 eur, ha estat

majoritari, ( el porta a porta representa com hem dit el 70%), a grans trets surt, en termes de

assumit pel propi Departament.

pes: quasi la meitat del què generem és orgànica, que se’n fa compost a la planta. Un 20%
és paper i cartró, mentre que el vidre representa el 10% i els envasos un 12%. Aquests residus
es porten també a dos centres de triatge que els reciclen. El què va a l’abocador, o sigui el

El SAD: Servei d’Atenció Domiciliària
En el dia d’avui, la Fundació emma atén més gent

les comoditats possibles. Per contactar amb el

fora de la residència, que no pas de dins. En concret,

servei del SAD, es pot trucar al 972 720 095 o a

a través del SAD, la fundació dóna suport a més

través del serveis socials municipals

què en diem rebuig, suposa un 15% de tot el pes de residus que generem. Aquesta porció és
la única que va a l’abocador, actualment a Les Llosses.

de 100 persones a tota la comarca. Aproximadament
TOTAL 17/10/05 AL 31/12/05

unes 20 persones de la nostra vila. El SAD és un
servei que es presta de forma pública, finançant

ENVASOS
ORGÀNICA
PAPER-CARTRÓ
VIDRE
REBUIG
TOTAL

una part del cost segons les necessitats que
determini l’assistent social de l’ajuntament; o
privadament, sense aquesta ajuda però també
sense cap limitació d’hores. Bàsicament, en la
majoria de casos són per ajudar a la vida diària en

PAP
ÀREES APORTACIÓ
19.000
3.704
88.140
0
27.760
6.775
21.360
4.275
20.760
42.649
177.020
57.403

% porta a porta
10,73
49,79
15,68
12,07
11,73
100

% Àrees
6,45
0,00
11,80
7,45
74,30
100

% Total
9,69
37,60
14,73
10,94
27,05
73

PAP I ÀREES en kg

tasques com pot ser la compra, vestir-se, fer petites

234.423

cures, ajudar a fer neteja, rehabilitació a domicili,
acompanyaments...sempre per fomentar al màxim,
que les persones visquin a casa seva amb totes

TOTAL GENER-MAIG 2006
ENVASOS
ORGÀNICA
PAPER-CARTRÓ
VIDRE
REBUIG
TOTAL

El Club de la feina del
centre cívic

PAP
ÀREES APORTACIÓ
47.580
23.541
171.000
0
80.920
14.162
38.300
23.307
65.800
123.053
403.600
184.063

% porta a porta
11,79
42,37
20,05
9,49
16,30
100

% Àrees
12,79
0,00
7,69
12,66
66,85
100

% Total
12,10
29,10
16,18
10,48
32,14
68

PAP I ÀREES en kg

587.663

2005

PORTA A PORTA

ÀREA APORTACIÓ

MESOS

REBUIG

ENVASOS

ORGÀNICA

PAPER

VIDRE

REBUIG

ENVASOS

PAPER

VIDRE

OCTUBRE

3.600

4.080

17.940

5.720

3.120

9.630

265

1.261

0

NOVEMBRE

6.500

7.920

37.220

9.780

8.800

10.769

1.802

2.489

1.218

Des de fa més d’un

Ripollès que sol·liciten persones per incorporar.

any l’ajuntament va

Aquestes ofertes es van actualitzant cada setmana,

signar un acord

se n’incorporen de noves i es dóna de baixa aquelles

DESEMBRE

10.660

7.000

32.980

12.260

9.440

22.250

1.637

3.025

3.057

amb

Unió

que han estat cobertes. Durant aquest any llarg de

TOTAL

20.760

19.000

88.140

27.760

21.360

42.649

3.704

6.775

4.275

intersectorial del

funcionament, ha donat molt bon resultat amb

Ripollès per tal que

nombrosos casos que han trobat feina a través del

el centre cívic de

Club. Aquest és un servei gratuït, i hi ha la única

2006

PORTA A PORTA

Sant Joan fos un

obligació de signar un full conforme s’ha fet la

MESOS

REBUIG

ENVASOS

ORGÀNICA

PAPER

VIDRE

REBUIG

ENVASOS

PAPER

VIDRE

punt del Club de la

consulta a través del centre cívic. A més, si hi ha

GENER

10.760

11.700

34.200

33.620

7.720

0

1.876

2.834

6.200

FEBRER

10.840

7.980

30.140

10.800

7.000

15.601

1.166

2.681

2.464

feina. En concret,

qualsevol dubte es pot consultar amb la persona

MARÇ

13.660

10.260

37.540

13.540

8.760

29.427

1.405

3.043

4.716

d’atenció del centre cívic.

ABRIL

13.780

9.580

34.080

11.600

7.620

44.945

7.097

3.140

3.801

MAIG

16.760

8.060

35.040

11.360

7.200

33.080

11.997

2.464

6.126

TOTAL

65.800

47.580

171.000

80.920

38.300

123.053

23.541

14.162

23.307

la

el Club de la feina és un espai on es poden consultar
totes les ofertes laborals, de les empreses del
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ÀREA APORTACIÓ

Sant Joan fa el primer pas per
tenir la nova zona esportiva

Moltes activitats culturals durant
els mesos de juliol i agost

En els darrers mesos s’ha anat perfilant un projecte

d’instal·lacions

Com cada any, des de l’ajuntament i amb la implicació de diferents regidories, com la de turisme i comerc,

molt ambiciós pel municipi i que suposarà dotar-nos

esportives. El mes de

joventut i especialment la regidoria de cultura, s’organitza diferents activitats pels mesos d’estiu. Tota

d’uns equipaments necessaris tant des del punt de

maig, ja va sortir a

aquesta programació és tramesa a través d’un díptic, on hi apareix la programació de l’ajuntament i la que

vista de l’oci, o de la pràctica de l’esport, com de la

concurs la redacció

organitzen les diferents entitats de la vila durant l’estiu. A Sant Joan, a l’estiu destaca l’edició número 11

salut de les persones. Com dèiem, aquest és un

del projecte, que

del cicle del mite del Comte Arnau, amb una variada programació.

projecte que neix a l’anterior mandat. Es constata que

comprèn globalment:

les instal·lacions esportives que té Sant Joan ja tenen

un piscina coberta,

bastants anys, la piscina i pistes de tennis uns 30, el

una de descoberta,

camp de futbol uns 50, el pavelló 20... i que les

unes pistes de tennis

necessitats d’inversió són importants. En molts

i pàdel, una corda o

Com

essent

l’espectacle el so de la tenora i el ballet, amb

pista d’atletisme, un

habitual s’encarrega

l’estrena “Tríptic d’un senyor feudal, El Comte

gimnàs, un camp de

el disseny gràfic del

Arnau”. Espectacle coproduït per l’ajuntament i la

futbol i un pavelló. Amb això, no es vol dir que es faci

cicle

companyia Carles Ibáñez.

tot de cop, ni molt menys, però sí que s’ha estudiat

dissenyador/a

Dissabte 5 d’agost, 22:30, al claustre del monestir

de com fer un centre de pràctica d’esport per totes

vinculat a Sant Joan.

Espectacle de la Lídia Pujol, “Els amants de Lílith”.

les edats.

Enguany Dissenys br,

Dins l’espectacle estrenarà un peça relacionada

La previsió és iniciar l’any que ve una primera fase de

empresa santjoanina

amb el Comte Arnau.

la zona esportiva. En concret, la piscina coberta, el

de recent creació i

A part, es pot trobar com cada any les visites

gimnàs, pistes de tennis i camp de futbol. El

que es dedica al

escenificades nocturnes, que es fan dimarts,

finançament d’aquesta fase ve per una banda de les

disseny, ha estat

dimecres i dijous del mes d’agost. Comencen a les

subvencions concedides per part de la Secretaria

l’escollida.

10 de la nit, amb prèvia inscripció. El 26 d’agost es

d’aquests equipaments el manteniment ha estat just
per part de l’ajutament o entitats que els gestionen.
A tot això, s’hi ha d’afegir que la pràctica de l’esport
també ha variat en els darrers anys, s’ha estès a més
persones i diferents edats i que per tant les necessitats
han canviat.
Per tant, des del 2001 es va treballar amb la hipòtesi
de fer una únic i potent zona esportiva, concentrar
de forma gradual els diferents serveis i equipaments.
Amb això s’aconseguia que des d’un punt de vista
de gestió pogués ser més viable afrontar aquesta
inversió, i que a més, permetés fer-ho per fases i de
forma consensuada amb la gent que fa esport i les
entitats esportives. Així, la intenció és realitzar una
nova zona esportiva a la Coromina del Bac, a l’espai
que ja és de propietat municipal i que és destinat per
aquests equipaments. En els darrers anys, s’ha estudiat
la forma de finançar-ho, l’ajuntament s’ha presentat
a convocatòries de subvencions i ha contractat una
empresa especialitzada en la gestió i assessorament

Comte Arnau
ve

a

un

general de l’esport i la Diputació de Girona, per altra

Aquest any les tres actuacions, situen el Comte

realitza la caminada nocturna, Cercant les petjades

banda, per part de l’ajuntament, que per fer aquesta

Arnau al costat d’altres creacions, que s’inspiren

del Comte Arnau, organitzada per l’ajuntament i la

operació preveu la venda de la parcel·la de la piscina

en la tradició popular. El cicle fou presentat a la

Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.

i el mateix camp de futbol. Al ser un projecte d’un

casa Maragall, a Barcelona, el dia 5 de juliol.

També durant el juliol i agost, es pot trobar a

envergadura important pel municipi, en els darrers

Dissabte 22 de juliol, 22:00, al monestir

diferents restaurants el menú medieval del Comte

mesos s’ha convocat els diferents grups polítics de

Cor Lieder Càmera. Cor de cambra, amb

Arnau; i a fleques i pastisseries, el Dolç del Comte

l’ajuntament i les entitats esportives, per tal de comentar

l’espectacle Lieder i el Comte Arnau “Cançons de

Arnau.

les possibilitats que hi ha. No cal dir, que serà un

bogeries”, amb fragments recitats del poema El

Cal fer la prèvia reserva de les activitats

projecte que anirem comentant en aquest informatiu.

Comte Arnau de Josep Maria de Sagarra.

al

Dissabte 29 de juliol, 22:30, al claustre del monestir

turisme@santjoandelesabadesses.com.

Palau

de

l’abadia,

972

720

599

o

La companyia de dansa de Carles Ibáñez ens porta

Sant Joan municipi actiu
Les entitats de Sant Joan, i en particular les
esportives, han demostrat novament una gran
activitat. Aquest és un valor afegit del nostre
municipi, que fa que moltes poblacions vegin la
situació fins i tot, amb una sana enveja. En aquest
informatiu, i des de l’ajuntament, volem reconèixer
i donar gràcies a aquestes entitats, i sobretot a
les persones que assumeixen
compromisos amb elles.
Aquestes activitats ajuden a
aconseguir dues coses: fomentar
la pràctica de l’esport i donar a
conèixer Sant Joan.
mesos, per exemple, els 3 dies
de Trial Santigosa organitzada pel
moto club (a la foto el Passeig
Comte Guifré, amb la zona
indoor), que a més, aquest any va introduir el
trofeu èlit santigosa amb una espectacular
resposta de gent; la Societat de Pesca el Pirineu
el 27 de maig organitzava el Campionat de
Catalunya de pesca de salmònids; el 28, la UE
i la secció de bicicletes de muntanya varen
organitzar la primera trobada btt Cavallera 2006;
el mateix dia al pavelló el campionat de

A més, pel què fa als mesos de juliol i agost,
destaquem entre d’altres:

minibàsquet territorial de Girona; el 3 de juny, el
Consell esportiu, amb el suport del ce
Abadessenc la trobada provincial de futbol
prebenjamnins amb 16 equips (a la fotografia,
l’equip de Sant Joan amb l’alcalde i entrenador
a l’entrega de premis); el 10 de juny l’edició XIII
de la duatló de Sant Joan, que aquest any ha
suposat un doble esforç pel club
triatló, a rel de la suspensió que
va provocar la injusta negativa
dels permisos de la prova a la
carretera; el 17, el campionat 3X3
de futbol; les 24 hores de futbol
sala, el cap de setmana de 30 de
juny... Realment, aquest només
és un esboç, perquè s’hi hauria
d’afegir un llarg etcètera, amb
sortides organitzades per la Unió excursionista,
amb proves socials de diferents entitats i que
fomenten la pràctica de l’esport. Des d’aquest
any, s’ha introduït l’equip de futbol sala amb
persones amb discapacitat, promogut per
l’ajuntament, Fundació map i ce Abadessenc, i
que participarà als Specials Olympics a Lloret
aquest proper octubre.

Dissabte, 8 de juliol: The garden of jane delawney

Aquestes són algunes de les activitats que organitza

Divendres, 21 de juliol: cinema a la fresca en català.

l’ajuntament directament, malgrat tot, durant tots

Harry Potter i el calze de foc

els caps de setmana i també entre setmana, moltes

Diumenge, 30 de juliol: animació infantil amb Àngel

entitats de la vila promouen des de concert de jazz,

Daban

sardanes, sortides amb bicleta, caminades,

Dissabte, 12 d’agost: Patac, taller de dansa

atraccions infantils, exposicions... que serveixen

tradicional, concert i ball amb el grup getsemaní

per fer passar l’estiu d’una forma més lleugera i

Divendres 18 d’agost: cinema a la fresca. Srek 2.

cultural.

Diumenge 20 agost, jocs tradicionals. Farcells de
jocs tradicionals

Festa Major
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Aquest any el monogràfic de la Festa Major, està

ens hem vist obligats a programar canvis. En

dedicat a les diferent colònies tèxtils que hi hagut

concret, hi haurà al Ball dels Pabordes la Cobla la

a Sant Joan. Coincideix amb la finalització dels actes

Principal de Farners i la Cobla Jovenívola de Sabadell.

de celebració realitzats per tot el país,

Recordar que aquest any hi torna a haver la doble

commemorant la llei que va permetre, néixer al

audició del diumenge, amb la principal de Girona i

costat dels rius les primeres colònies, fa 150 anys.

Terrassa.

Pel què fa a la programació sardanista, aquest any

Per les activitats que organitza la Comissió de

hi ha canvis. Després de molts anys havent-hi

Festes es manté l’aposta per fer la festa major

l’orquestra els Montgrins, i al no posar-nos d’acord

gratuïta, que es va iniciar l’any passat a la carpa

amb la contraprestació econòmica i dels serveis,

de Can Creuet.

Llestos els 12 habitatges de
protecció oficial de la
Coromina del Bac

Electrificació a través d’energia solar de 4 cases
Al voltant del Torrent del coll del pal, la zona de

aquest projecte. Com a novetat aquesta és la

Sant Joan en direcció a Ogassa per la Colònia

primera vegada que l’ajuntament utilitza el PERC

Llaudet, hi havia encara 6 cases

per fer una actuació en energia

que no tenien electricitat. A través

solar, ja que les altres era ple

d’un projecte presentat al PERC,

sistema de cablejat. En aquest cas

Pla d’Electrificació Rural de

s’ha vist, com alternativa òptima

Catalunya,

de

perquè el traçat era complicat i els

governacio de l’ajuntament, ha

la

regidoria

propietaris estaven d’acord en

estat gestionant durant els darrers

utilitzar les plaques solars i bateries.

anys el laboriós projecte de portar

Es vol continuar portant aquest

llum, per tant, un servei bàsic, a

servei, l’electrificació, a altres cases

aquestes cases. Com es deia,

que encara no gaudeixen d’aquest

aquesta és una acció que ha durat molts anys, ja

servei, com element que és necessari per tal que

que s’ha hagut de posar d’acord els diferents

es rehabilitin i s’hi pugui viure. L’ajuntament ha fet

propietaris, que han finançat la meitat de l’obra, i

de gestor i ha finançat part de la redacció del

l’administració. No totes les cases s’han acollit a

projecte.

Dins del programa d’actes es va celebrar un

va tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament de

concert-homenatge a càrrec d’un trio. Jaume del

Sant Joan de les Abadesses un acte de

Blanco i Xavi Sánchez van estrenar respectivament,

reconeixement a la trajectòria professional del Sr.

el violí batejat amb el nom “ Eudald Carbonell” i un

Eudald Carbonell, arqueòleg i investigador nascut

contrabaix, instruments construïts pel luthier

a Ribes de Freser.

va comptar amb un gran nombre d’assistents i amb
la presència de l’alcalde de Sant Joan, el Sr. Carles
Bassaganya, el president del Consell Comarcal, el
Sr. Miquel Sitjar, el Sr. Ramon Oliveras, luthier, i el
mateix arqueòleg, el Sr. Eudald Carbonell.
L’ajuntament de Sant Joan volia reconèixer la
trajectòria d’aquest investigador, que va permetre
neolític de la zona del Pla del Roser, a la mateixa
vila.

Can Creuet
convenient fer-ho. Es preveu que amb poques

provocant, que l’obra que es va iniciar el 2003,

setmanes es puguin acabar les poques coses que

encara no s’hagi pogut acabar. Primer fou

falten per poder-hi circular.

problemes de límits de propietat, després fou un

El vial de Can creuet va néixer amb la voluntat,

intens període de pluges, es feia un important

d’adecentar un espai que presentava molt mala

moviment de terra i no era pertinent fer l’obra;

imatge, de donar sortida a una part del trànsit

després la no disponibilitat de l’empresa a qui se

provinent del centre i vila vella, i que fos l’espai de

li va adjudicar l’obra; posteriorment fou un error

sortida obligatori pels autobusos.

d’entregar els habitatges, en concret

Coromina del Bac, en concret al

la primera intenció era poder fer

Carrer Joan Corominas i Cufí,

l’entrega de les claus el passat

números 1-3. Els 12 habitatges

novembre.

quadrats de superfície, o sigui tres

La signatura de les escriptures de

habitacions, cuina i sala d’estar-

compra-venda varen ser fetes

menjador. La construcció dels

davant notari al propi ajuntament.

habitatges ha anat a càrrec de

A la tarda es van visitar els
habitatges i es va celebrar l’entrega dels habitatges.

Aquesta ha estat una iniciativa

35 de venda i 20 de lloguer.

promoguda per l'Ajuntament de

Actualment, l’ajuntament n’està

Sant Joan de les Abadesses,

construint 14 més de lloguer, i

que era propietària del terreny

està treballant per fer una nova

i que se’l va vendre a un preu

promoció de 27, que serien en

menor a canvi de fer una

règim

promoció d’habitatge de

s’aconsegueixen aquestes xifres

protecció oficial. Forma part

l’ajuntament haurà creat en

dels compromisos adquirits per

aquests

l'equip de govern en el Pla

importantíssima d’habitatge

d'Habitatge local, aprovat pel

a mitjans dels anys vuitanta fer aflorar l’assentament

qual, tot i que ja s’hi podria circular no s’ha cregut

ha estat de tres anys, provocant una demora alhora

Sant Joan de les Abadesses, a la

Pla de l’habitatge de Sant Joan de les Abadesses

L’acte d’homenatge a l’arqueòleg Eudald Carbonell

seu” pel municipi. S’han anat succeint despropòsits

de protecció oficial promoguts per l’Ajuntament de

l'empresa Dicoar, sl i l’empresa redactora del

santjoaní, Ramon Oliveras i Blanch.

Aquesta obra ha esdevingut una petita “obra de la

projecte ha estat Sau, sl. El termini de construcció

tenen, més o menys, uns 90 metres

Homenatge a Eudald Carbonell
El passat diumenge 9 d’abril a les sis de la tarda

El 14 de juny es varen entregar els 12 habitatges

de

venda.

anys,

una

Si

xifra

protegit, la més important de la

quadrienni 2004-2007 pel ple municipal. Aquest

història municipal, amb la intenció de modular-

pla, s'havia marcat com a objectiu ambiciós crear

equilibrar els preus, i sobretot, oferir al mercat un

uns 55 habitatges de protecció oficial al municipi.

ventall diferent de preus i tipus de pisos assequibles

En concret, com a òptim i necessari, marcava uns

a diferents butxaques.

La urbanització de la coromina en marxa: un nou
barri de Sant Joan
Les obres d'urbanització de la segona fase del
Pla Parcial de la Coromina del Bac, Subsector II,
s’estan executant. Un cop urbanitzat aquest
sector, hi haurà una capacitat d'uns 170 habitatges
tant de la tipologia unifamiliar com plurifamiliar;
un parc urbà al costat del riu Ter i una plaça o
espai públic de 1400 metres quadrats, convertintse en una de les més grans del municipi.

tècnic alhora de calcular la fonamentació, provocant
que s’hagi hagut de baixar molt més avall, perquè
fos una obra segura, aquest fet ha provocat un
diferència sobre la fonamentació de formigó d’un
40% d’encariment. Finalment l’acord d’aquesta
diferència entre l’empresa i els tècnics directors de
l’obra i el posterior encàrrec per la diferència. Per

Aquest projecte provinent de l'any 1998, ja es
troba desenvolupat en la seva primera fase i per
tal d'executar-ne la segona, es va procedir a
l'aprovació pel ple municipal de maig de 2005
de l'actualització de preus, així com lleugeres
modificacions del projecte. Les obres d’aquesta
segona fase, després de seguir els tràmits
administratius, es van adjudicar a favor de
l'empresa Aglomerats Girona, S.A., per un import
de 869.500 eur, resultant ser la més beneficiosa
de les cinc empreses que es van presentar a la
licitació.

tant, totes aquestes interferències han provocat

L'empresa adjudicatària es va comprometre a
finalitzar aquestes obres en el termini de 10 mesos
des de la data de la signatura de l'acta de
comprovació del replanteig, més o menys a finals
d’any.

que l’obra no fos acabada definitivament, i que
l’ajuntament per tant, no l’hagi “recepcionada”, ja
que hi falta una barana i enllumenat públic.
Precisament perquè l’ajuntament no se li pogués
demanar responsabilitats, en el cas que algú hi
circulés sense estar acabada, ha estat el motiu pel
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