salutació de lalcalde

índex

Benvolguts vilatans,

- salutació de lalcalde
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Permetin me que una vegada més em dirigeixi a vostès per informar
los, a grans trets, de la gestió municipal daquests últims mesos
mitjançant el cinquè butlletí daquesta legislatura.

- urbanisme i habitatge
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- vila vella: llei de barris
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- inversions
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- obres i serveis
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- medi ambient
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A part daquestes quatre actuacions tan significatives, se nhan fet
daltres que tenen també la seva importància. Si parlem dobres
menors, sha vetllat per tenir un poble el màxim de net i ben endreçat,
shan cuidat els jardins, shan col.locat bancs, papereres, sha millorat
lenllumenat dalguns punts, ... També sestà arranjant el paviment
dalguns carrers, amb tot lenrenou que això comporta, i amb un pla
director molt clar, embellir el nostre municipi.
Sha continuat invertint en la Fundació Emma per tal de millorar la
qualitat de vida dels seus residents, ja que és una de les prioritats
que tenim com equip de govern.

- serveis socials i salut
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- promoció econòmica
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- educació
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En aquest sentit, cal dir que lAjuntament de Sant Joan Abadesses
ha pres mesures amb la voluntat de minimitzar la situació actual, per
això, sha decidit incrementar els recursos econòmics destinats a tot
allò que fa referència a temes socials. Es van modificar les ordenances
municipals socialitzant alguns dels tributs, de manera que apareixen
bonificacions per a aquelles persones amb les rendes més baixes
i sha incidit en el mercat laboral a través dels plans docupació
extraordinaris gràcies als quals sha pogut donar feina a 8 persones
del municipi.

- esports
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Un període que ens ha permès recollir els fruits del treball de molts
mesos i si mho permeteu fins i tot danys. Hem inaugurat la
rehabilitació integra del Palau de lAbadia amb un objectiu molt clar,
convertir lo en un referent cultural per als santjoanins i per als visitants
que sapropen a la nostra vila. Hem inaugurat El Palmàs, un edifici
emblemàtic de la Vila Vella que calia posar lo a disposició del municipi,
per tant, El Palmàs, ara amb el nom de Casal Jaume Nunó, es
converteix en un lloc important per a la gent del Casal dels Jubilats
i Pensionistes, per als joves que cerquen informació, per a les
persones amb inquietuds formatives ... en definitiva, un lloc de trobada
i alhora també un reconeixement a lautor de lhimne nacional mexicà.
Sha finalitzat també el Parc de la Muralla, un parc del poble que
interrelaciona persones, carrers, que traspua vida i dóna lluminositat
a la Vila Vella. També hem inaugurat un servei necessari, indispensable
i molt important per al nostre municipi, el dipòsit daigua, una obra
que feia anys que estava prevista.

Tampoc hem oblidat el manteniment del nostres centres educatius
i les nostres instal·lacions esportives per tal de donar uns servis de
més qualitat.
Tot això complementat amb un ampli ventall dactivitats culturals,
lúdiques i formatives.
Per tant, només em resta afegir el meu agraïment a totes les persones
que ens han ajudat a tirar endavant aquests projectes i que la lectura
daquest informatiu municipal us sigui agradable i profitosa.
Rebin una cordial salutació del seu alcalde.

Ramon Roqué Riu
Alcalde
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- activitats culturals
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- festes
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- altres informacions
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- PSC
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- ERC
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- CiU
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ERC:
El passat dia 7 de maig de 2010
lajuntament de Sant Joan de
les Abadesses va aprovar, amb
només els vots favorables del
PSC, laprovació provisional del
nou Planejament dOrdenació
Urbana Municipal (POUM). El
nostre grup va presentar deu
al·legacions i varem advertir que
el nou POUM hipotecaria el futur
urbanístic de Sant Joan, pel
creixement desmesurat i
lagreujament de la sostenibilitat
econòmica i social del centre de
la vila que implicava la dispersió
dequipaments que contempla
el document. El pla preveu la
construcció de més de 820
habitatges nous a tot el municipi,
malgrat que lestudi
socioeconòmic del propi POUM
indica una substancial pèrdua
de població. Per altra banda, es
preveu una dispersió
dequipaments molt poc
sostenible - els equipaments
docents, a la zona de la
Coromina del Bac, i els esportius,
a la zona de la Plana de la Torreque disten més de dos
quilòmetres entre ells, fet que
suposarà lincrement del trànsit
rodat al llarg del municipi i la
disminució de la vida social i
econòmica del centre urbà i dels
comerços que shi localitzen.
La urbanització de la Plana de
la Torre implicarà la construcció
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de més de 250 habitatges en
forma de cases unifamiliars i
blocs de pisos que provocaran
la destrucció de les valuoses
planes fèrtils de la zona i trencarà
la visual turística i paisatgística
existent a lentrada del municipi.
També es preveu la construcció
de més de 240 habitatges a les
planes del Coll (a laltra banda
del Ter a la zona de la Coromina
del Bac) i es contempla que els
veïns es facin càrrec del cost
íntegre de la passarel·la i del pont
que es traçaran per accedir a
aquestes àrees. Com
socuparan aquests habitatges
si la població va a la baixa?. No
hauríem denfocar els esforços
a la busca dindústria?
Actualment, Sant Joan disposa
daltres àrees de creixement més
realistes -Espona, Cotolla- a la
disminució poblacional que
estem patint, que no impliquen
la urbanització de tants sectors.
Esquerra va advertir que la
concentració dhabitatges de
protecció oficial en un sol sector,
a la Font de la Mare, podia
afavorir la creació de guetos.
Malgrat la insistència del nostre
grup i de molts altres santjoanins,
que varen presentar més de 168
al·legacions a la proposta del
nou POUM, lequip de govern al
disposar de majoria absoluta en
va fer cas omís. I ha estat
finalment la comissió
durbanisme qui obliga a

lajuntament de Sant Joan a
redistribuir els pisos de protecció
oficial duna forma més
equitativa, tal i com defensava
el grup dEsquerra.
El nou POUM hipoteca
paisatgísticament i
econòmicament el nostre poble,
per la dispersió dequipaments
i el creixement desmesurat que
planteja. Ara ja és un fet.
El nostre grup sempre ha cregut
en una oposició constructiva,
basada en el treball de tots
aquells àmbits que permetin fer
evolucionar, cap a un futur
pròsper, el nostre municipi. Per
aquest fet proposem i demanem
contínuament millores per a la
nostre vila. Alguns exemples en
són: la millora de la recollida
selectiva porta a porta durant els
mesos destiu, el canvi dubicació
del transformador del carrer Vista
Alegre (davant de lantic hostal
Ter) per millorar la visual del
municipi per lentrada del pont
Nou, més implicació de la vila
en la celebració de lany Maragall,
fet que podria repercutir-hi tant
turísticament com
econòmicament, definir la
ubicació del futur Tanatori,
solucionar la forta demanada de
matriculacions de la Llar
dinfants, treballar per trobar una
ubicació definitiva per una nova
biblioteca municipal, entre altres.

