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L'informatiu de la vila

Grups municipals
En positiu? En positiu. Bé,

buscar un titular periodístic i no gaire res més.

la nostra forma d’entendre

Doncs bé, mesos després demanen poder tornar

la gestió a l’ajuntament ha

a cobrar, però clar, sense que passi per ple, no fos

de

positiu.

cas que se sabés. Segurament tot plegat, en

Naturalment el nostre grup

ser

negatiu. Més preocupats de veure si cacem l’error

de regidores i regidors fan

que ajudar a construir.

errors,

en

però

també

n’encerten la majoria. Per

Bé, en la darrera part del nostre escrit, demanem

tant, des d’Esquerra Republicana de Catalunya,

que es continuïi en positiu. Amb què? En acabar el

volem seguir animant a prendre decisions valentes,

palmàs, un edifici on es va deixar el projecte de fer

decisions necessàries, donar la cara, parlar clar, o

una macro escola de música, insostenible de

sigui en positiu. Creiem que hi ha aspectes delicats

mantenir i només finançat en part. L’ajuntament al

de plantejar que el nostre grup ha tingut la valentia

final s’hi haurà pogut invertir més 1.3 milions d’euros.

de tirar endavant, el porta a porta, la gestió

En positiu per finalment haver pogut tirar endavant

econòmica de l’ajuntament, la gestió del patrimoni

un alberg que feia més de 10 anys que se’n parlava.

municipal, el pla d’ordenació urbanística municipal,

En positiu, perquè després de 13 anys s’ha pogut

l’educació i els serveis del municipi ... per sobre de

redreçar la situació econòmica de l’ajuntament. En

tot, coses en positiu. Per tant, felicitats.

positiu perquè s’aconseguirà desencallar la casa
ermita de Sant Antoni. En positiu per la construcció

Hem d’apuntar que no tota la gent que està a

de vila icària. En positiu pel plantejament de la nova

l’ajuntament ho està fent en aquesta mateixa

zona esportiva que s’està gestant. En positiu perquè

dinàmica. En moltes ocasions, el nostre alcalde i

es puguin fer més habitatges de protecció oficial.

grup, han d’intentar col·laborar amb una oposició

En positiu pel parc central de la vila vella. En positiu

destructiva, maldestre i no constructiva, no positiva.

per la transformació del carrer ramon d’urg. En

El fet de donar informacions esbiaxades de la

positiu per la nova llar d’infants. Si ens vols ajudar

realitat, i intentar desgastar, són les aportacions

a sumar en positiu, acceptarem qualsevol aportació

nul·les que es fan. La darrera, la dels amics del

o

PSC, on en el ple de 29 d’octubre de 2004, demanen

santjoanabadesses@esquerra.org o al local de la

renunciar a les indemnitzacions que reben per

secció local d’erc, al carrer Abat Isalguer. Gràcies

assistència als òrgans de l’ajuntament, per tal de

pel vostre suport.

grup

a

l’adreça

electrònica
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Editorial

Escola Taller a l’Estació de Toralles
Ja ho havíem anunciat en ocasions, que el nostre
municipi anava al darrera d’un recurs tant important
com una escola taller. La junta de govern de l’Associació
de Promoció Econòmica i Ocupació de
Sant Joan de les Abadesses i Ogassa,
formada pels Ajuntaments de Sant Joan
de les Abadesses i Ogassa, el Consell
Comarcal del Ripollès i el Consorci de
les Vies Verdes de Girona, va donar llum
verda a l´inici d’una Escola Taller
emmarcada dins el programa d’Escoles
Taller i Cases d’Ofici. L’Escola Taller va
començar el dia 21 de novembre i tindrà
una durada de dos anys,fins al novembre
del 2007. Està adreçada a joves, nois i noies d´entre
16 i 24 anys.

Difícil és resumir totes les accions, idees, maldecaps,
intencions, que té l’equip de govern o que fa l’Ajuntament.
Com sempre l’informatiu de la vila n’és un resum, vol ser
un element de transparència i de comunicació entre la gent
que ens toca ocupar les 11 cadires de la casa de la vila i
la població. Tenim present que aquest camí d’informació
no és suficient, i que s’ha de fer un esforç per implicar les
persones en la gestió de l’Ajuntament. Ens agrada entendre
que la direcció de la informació ha d’anar cap a les dues
bandes. En aquest informatiu veureu continguts de diferent
índole, des d’informació més tècnica i feixuga, com és
l’apartat econòmic, o d’altra més lleugera, però no per
això menys important, com la d’actuacions en matèria
d’equipaments o serveis. Em permeto en aquesta editorial,
desgranar temes que s’apunten com a informació en el
butlletí.

L’objectiu d’aquesta Escola Taller és doble: primer
dotar a l´alumnat d´una qualificació professional, per
a millorar així la seva ocupabilitat, obtenint així unes
garanties d´éxit en la seva futura inserció laboral.
D’aquesta manera, s’impartiran matèries tant teòriques
(català, castellà, informàtica, dibuix i interpretació de

Com Alcalde de Sant Joan de les Abadesses la principal
preocupació que tinc és la seva gent, la gent que vivim a
la nostra comunitat. Doncs bé, dins aquest ventall de
preocupacions com a màxim responsable de l’Ajuntament,
està al capdamunt de totes elles el benestar de les persones
i ser capaços de construir, en l’esfera del què pot fer l’Ajuntament, una societat on es permeti cultivar el
tenir expectatives, donar empenta a gent que té iniciativa, donar sortida o cobertura a gent que pugui
passar problemes puntuals, o dotar-nos dels serveis per estar ben atesos. Una d’aquestes preocupacions
va en la línia de confeccionar un municipi cohesionat socialment. En els darrers anys, tots hem assistit a
un nova fornada de nous santjoanins/santjoanines, al marge dels naixements. Aquests nostres veïns tenen
dues procedències ben concretes. Per una part, la de la immigració del nord de l’Àfrica, sobretot de Marroc,
però també la de sud amèrica; i una altra, la de les persones nacionals, sobretot de l’àrea metropolitana
de Barcelona, que escullen Sant Joan per una nova etapa de la seva vida, també plens d’expectatives i
il·lusió. Aquests nous santjoanins han permès demogràficament créixer en menys de tres anys, 200 nous
habitants i sobrepassar els 3.800. Com a societat, com a col·lectiu local, em preocupa aconseguir una
cosa: ser capaços tant als que fa anys, en el meu cas només 30, que vivim a Sant Joan, com la gent que
en fa menys, que ha vingut plena d’il·lusions, poder donar una societat on es tingui la possibilitat de realitzar
aquests projectes vitals, aquestes ganes de viure feliços i lliures. Això, també està relacionat amb aquell
lloc on passem almenys la meitat de les hores diürnes: el lloc de feina.

plànols,...), que han de permetre també a l´alumnat
assolir els objectius demanats a l´ESO; com pràctiques,
que seran a l´obra real.
Un segon objectiu és el de recuperar
l’antiga estació ferroviària de Toralles,en
terme municipal de Sant Joan de les
Abadesses, per a ús turístic; i la mina dels
pans i la fàbrica dels pans de carbó, en
terme municipal d´Ogassa, per a la seva
adequació com a Centre d’interpretació
del miner. Aquests objectius, responen
de ple amb les finalitats de l’associació,
recollides en els seus estatuts, com ara
posar en valor i recuperar el patrimoni miner, industrial
i ferroviari, promoure el desenvolupament econòmic
i social, que afavoreixi la creació d’ocupació i endegar
programes formatius. L’associació fou creada a
principis del 2005. És la primera vegada que s’inicia
una Escola Taller a Sant Joan de les Abadesses. Amb
aquesta nova iniciativa, la comarca del Ripollès tindrà
dues Escoles Taller, que se sumaran a les 9 escoles
que ja funcionen a la demarcació de Girona.

Nou servei de guies turístics del monestir i Sant Joan
La regidora de turisme i comerç, Roser Sala, va
programar una nova edició de formació de guies,
la primera edició havia estat el 2000. El curs va
tenir una molt bona acceptació amb més d’una
quinzena d’inscrits. Després dels quatre dissabtes
de formació, es va fer una examen d’avaluació, del
qual quasi 10 persones s’han convertit en guies.
Aquest servei es pot contractar a través de l’oficina

de turisme o del propi monestir, i de cara a setmana
sant i estiu es farà una prova de marcar unes hores
predeterminades on els guies estaran a peu de
monestir per explicar els atractius de la vila. Amb
aquest curs es volia nodrir Sant Joan de persones
que ajudin a donar encara més valor als monuments,
i que ho facin amb una certa garantia.

Nou material promocional turístic
Per abans d’aquest estiu s’editaran tres fulletons
turístics més. En concret, volen donar resposta al
turisme familiar o d’estada, per contemplar els
valors paisatgístics i naturals de la nostra població.
Aquesta és una demanda recurrent de visitants a
la vila, que un cop vist el monestir, els interessa fer

El model econòmic i social, si ho podem dir així, que hem propugnat des de fa uns anys és un mixte.
Segurament la resposta a això, pot ser la de rebatre que així no hi ha model. Doncs no, ho he dit alguna
altra vegada. Sant Joan té la sort de poder anar repartint ous, a diferents cistells, perquè quan un dels
cistells se’ns trenqui, encara ens en quedin. Hi ha altres municipis, volent o no volent, que això ja no s’ho
poden permetre. El monocultiu en el turisme, per exemple, pot ser un bon model econòmic i social, però
nosaltres no ens podem permetre creure que aquesta ha de ser la única sortida a la gent que viu a Sant
Joan. El model que hem propugnat ha estat i és el d’un híbrid, una barreja, no hipotecant o ofegant una
cosa a l’altra. El nostre municipi, en els darrers 12 anys ha creat molt poc sòl per a ús d’activitats que
generin riquesa i ocupació, o sigui sòl industrial, i actualment en tenim un dèficit. Però Sant Joan, no pot
arrossegar les expectatives que tenim com a municipi, de continuar sent urbanísticament endreçat, i
d’aquesta forma ofegar dues basses que gaudim per jugar en el dia d’avui: que la gent esculli Sant Joan
per viure-hi, com a lloc de qualitat de vida, però també urbana, de situació...; i l’altra, la del turisme lligat
també al comerç, sector ramader o agrícola. Ens podem imaginar que aquesta activitat, el turístic i de
serveis, cada dia prengui més importància, segur. Nosaltres a diferència, com deia d’altres llocs, ens podem
permetre construir aquest model híbrid, barreja de les potencialitats i necessitats que tenim.

un curta passejada pel nostre entorn. Els tres fulls
informatius consten de tres itineraris d’hores de
durada. Un és al voltant del puig de les tres creus,
un altre la ruta de les fonts de l’entorn de Sant Joan
i el darrer sobre les mines d’Ogassa i la ruta del
ferro i carbó.

9 d’abril, acte públic de reconeixement a l’arqueòleg
Eudald Carbonell
L’Ajuntament i el Consell Comarcal han programat
un acte de reconeixement a l’arqueòleg ribetà
Eudald Carbonell. L’acte serà a la sala de sessions
de l’Ajuntament i tindrà com a colofó el petit concert,
que entre d’altres serà amb un violoncel que porta

Bé, en la línia del què citava anteriorment, estic satisfet de poder veure com s’està construint vila icària,
un lloc que generarà atracció, imant, de gent que vol iniciar la seva activitat-empresa i tria Sant Joan per
fer-ho; estic satisfet de veure que ens dotarem, en breu, de serveis que fan implicar i relacionar tota la
societat, l’educació obligatòria complerta a Sant Joan i un servei com el de la nova biblioteca, un focus
cultural. Satisfets de veure el funcionament del taller d’ocupació o escola taller, llocs que permeten a través
de la formació accedir a noves oportunitats. Ens queda pendent confirmar aquest equilibri de les expectatives
i de les necessitats del territori, a través de l’aprovació inicial del pla d’ordenació urbanística municipal.

el nom de Carbonell, i que ha realitzat el luthier
santjoaní Ramon Oliveras. Eudald Carbonell va ser
el descobridor del l’assentament prehistòric del Pla
del Roser, i és actualment un dels personatges
científics amb més rellevància del país.

III cicle d’espectacles d’infantils a Sant Joan
Des de la regidoria de cultura de l’Ajuntament es
programa la tercera edició d’espectacles infantils.
Aquest cicle té dues voluntats clares: la de dotar
els matins de diumenge i cap de setmana de
continguts per a la mainada, i el de formar en
continguts pedagògics, o sigui aprendre divertintse. L’edició de l’any passat va comptar amb una
assistència mitjana de més de 100 persones per
sessió. Es fixa un preu per entrada de 2 eur, i es
fa sempre al teatre Centre, a les 12 del migdia.

L’alcalde
Carles Bassaganya i Serra
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Els dies de sessió són:
diumenge 26 de març - rah-mon roma
títol de l'espectacle: contes d'instruments del món
diumenge 2 d'abril- la pantomima
títol de l'espectacle: "el mag ventura"
diumenge 30 d'abril - ecolúdic - pallassos perillassos
títol de l'espectacle: "el professor ecològic"
diumenge 7 maig - el professor karoli
títol de l'espectacle: "elixir de la vida"

Porta a Porta

Altres notícies

És indubtable que un dels temes que havia de parlar

que ara sigui la part petita el què se’n diu el rebuig,

aquest informatiu de la vila és la implantació del nou

que són el què s’acaba portant a l’abocador. En aquest

servei de recollida de residus. Aquest nou sistema

sentit, es volia que el primer any s’arribés a portar a

posat en marxa el 17 d’octubre, se l’ha anat anomenant

l’abocador la meitat, tot i que de moment s’ha arribat

sistema porta a porta o recollida a domicili. Els inicis

en aquests primers mesos a un espectacular 30%.

L’escola municipal de música Ramon Serrat
s’integra a l’escola comarcal

varen ser d’incertesa per tota la població. Com tot
canvi transcendent, i que afecta a tota la població,

- Es vol aconseguir amb aquest mètode, on el ciutadà

aquests inicis varen anar adreçats a explicar la forma

és l’eix de l’èxit del sistema, que es pugui controlar

de funcionament i els avantatges i desavantatges

econòmicament la taxa d’escombraries. Amb l’aplicació

d’aquest canvi. La campanya es va fer a finals de

d’aquest sistema l’Ajuntament es va comprometre

setembre i principis d’octubre.

que durant els anys 2005, 2006 i 2007 la taxa seria la

L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha
treballat activament amb el Consell Comarcal del
Ripollès per tal de fer néixer l’escola comarcal de
música de la comarca. Aquesta escola està formada
per les municipals que existien a la
nostra vila, que és la més veterana,
la de Ripoll, Camprodon i la secció
creada nova de Campdevànol.
Aquest procés de l’Ajuntament s’ha
coordinat per part de la regidoria
d’ensenyament, a més de la
participació del regidor i conseller
comarcal de joventut, Joan Àlvarez.
Les oportunitats que es preveien
en fer l’escola comarcal era la de
poder fer l’educació musical amb
més mitjans i més instruments, així com una millora
en la professionalitat i condicions laborals dels
professors de les diferents escoles municipals. De
fet, aquest any, l’escola comarcal passarà a ser

mateixa o congelada. Tot i que no seria descartable
que si els resultats acaben essent bons, es podria
baixar la taxa, ja que amb la recollida selectiva el què
es genera es ven i tampoc no tenim el sobrecost de
que parlàvem abans, d’anar a abocar tantes tones a
l’abocador
- Es vol conscienciar a les persones dels residus que
generem i de la capacitat que tenim cadascú, canviant
les nostres pautes de consum, per fer més racional i
sostenible els residus que individualment generem.
Acostar el problema i la solució a la vegada, depenen
Les raons per fer aquest canvi

de la nostra actitud perquè sigui possible aquests
petits però importants canvis.

centre col·laborador del Departament d’educació
de la Generalitat i els cursos formatius són
homologats pel mateix Departament.
Aquest canvi també ha anat
acompanyat d’altres. En concret, a
partir de finals de mes, les classes
es traslladen de la segona planta del
casal de jubilats i pensionistes de
carrer Manigosta, a la primera planta
del Palau de l’abadia, on s’hi ha
habilitat tres aules.
El nombre d’alumnes de Sant Joan
és aproximadament de 25, i tota
l’escola comarcal ascendeix a 110.
Des d’aquestes línies recordem que la gent que
vulgui aprendre música o instruments pot demanar
informació al centre cívic, 972 722 357, o a la pròpia
seu administrativa de l’escola de música que és al
Consell comarcal, 972 703 211..

Lluny de reduir els residus que generem, o creure que
tots reciclàvem molt, les estadístiques eren

Per tant, s’està davant un canvi que els propers anys,

contundents. Sant Joan portava a l’abocador el 90%

en molts camps de la nostra vida s’haurà d’anar

del què la població i empreses produeixen com a

acostumant. Entendre que els recursos que té el

residus. Només un escàs 10% de les més de 1.600

nostre medi ambient, el nostre planeta són limitats i

tones que el municipi genera, anaven per un ús que

que seguir en la línia de fer veure que tot s’hi val té

permet la reutilització dels materials. En els darrers

dues repercussions negatives per nosaltres: la

anys, l’espai que s’aboca tota la brossa que es genera

econòmica, un sistema no sostenible acaba essent

s’acostava al col·lapse, i costa moltíssim trobar nous

a curt i mig termini més car; i la medi ambiental en

llocs que no generin rebuig alhora de ser utilitzats com

algun lloc del nostre entorn s’acumula de forma

a abocadors. Això passa al Ripollès però també a tot

descontrolada tones i tones de residus que acaben

el país. A més, en una línia d’intentar premiar aquells

provocant desequilibris a l’aigua, a l’atmosfera, als

llocs o persones que gestionen els residus que es

aqüífers,...

Canvis en el calendari del contribuent
A demanda de diferents persones i tenint en compte que el darrer any els pagaments d’impostos i taxes
municipals es va ajuntar molt, es va demanar des de la regidoria d’hisenda canvis al Consorci de recaptació
del Ripollès-Cerdanya. En concret, es va demanar i de moment aconseguit parcialment, espaiar determinats
pagaments, i saber la data exacte que es carregaran els rebuts. En concret per aquest any 2006, serà el
següent:
En període voluntari, dels impostos i taxes són les
següents:
-Per a la primera cobrança, del 18 d’abril al 19 de
juny
-Per a la segona cobrança, del 15 de setembre al
15 de novembre

generen, o sigui que en fan menys, o que almenys
encara que en facin en reciclin una bona part, la taxa
que a tot Catalunya s’aplica per tona que s’aboca als
abocadors, ha anat pujant més i més. De fet, la previsió

Per als contribuents que tenen domiciliats els seus
pagaments, per al proper any 2006 es farà de la
forma següent:
-Per a la primera cobrança, es carregaran a partir
del 8 de maig
-Per a la segona cobrança, es carregaran els rebuts
a partir del 5 d’octubre

és que ens anem anivellant a estadístiques d’altres
països com a Itàlia que està cinc o sis vegades per
sobre. Per tant, el sistema que teníem ara tenia clares
deficiències:

El web de Sant Joan obté un reconeixement. Aviat, .cat

- en el temps aniria pujant de manera descontrolada
els seus costos i per tant el preu que paga el ciutadà

El web municipal dissenyat pel santjoaní Pere
Navarro, www.santjoandelesabadesses.com ha
estat reconegut aquest mes de febrer com un dels
10 millors de Girona, segons un estudi elaborat per
un equip de professors universitaris, que han
analitzat els 154 Ajuntaments que disposen d’aquest
servei. L’estudi constata que set de cada deu
Ajuntaments gironins, compten amb una web oficial,
és a dir, 154, mentre que fa cinc anys només en
tenien 29, Sant Joan entre un d’ells, xifra que tan
sols representava el 13%. Per tant, aquest rànquing
i puntuació, la novena plana web en qualitat, s’ha
obtingut d’un total de 154. La de Sant Joan destaca
segons l’estudi, per la gran quantitat d’informació
municipal, el disseny i l’estructura de la informació.

- no és assumible ecològicament, a no encara 18
quilòmetres de Sant Joan anem emplenant forats, que
és el què són els abocadors, com si no anés amb
nosaltres
- els contenidors eren llocs bruts, al seu voltant en
èpoques concretes se’n feia un mal ús, on hi s’hi podia
trobar des de brossa fins a andròmines diverses
- les persones no ens fèiem coresponsables dels
residus que generem
Què es vol aconseguir?
Es volen aconseguir objectius molt clars amb el canvi
de sistema de recollida pel porta a porta. En concret:

Tot i aquesta bona valoració que s’ha fet de la web
de Sant Joan de les Abadesses, que va ser posada

- Es vol invertir els números. Si fins ara, era una
anècdota en números totals el què es reciclava, volem
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en funcionament el juliol del 2000, el consistori
santjoaní ha elaborat una proposta per actualitzarla. En aquest sentit, s’està treballant perquè la web
ofereixi més serveis, tingui una millor accessibilitat
i sigui més dinàmica. Un dels nous serveis més
destacats que inclourà la web serà la possibilitat
de fer tràmits administratius telemàticament. Aquest
servei forma part de la iniciativa e-TRAM que promou
l’Administració Oberta de Catalunya amb l’objectiu
d’oferir una solució tecnològica i de gestió per a
tots aquells Ajuntaments que no ofereixen serveis
de tramitació per Internet. Són pocs els Ajuntaments
que actualment disposen d’aquest servei,
properament Sant Joan hi accedirà a través de la
seva pàgina web. També és previst en breu canviar
el domini .com al de .cat ( de Catalunya), celebrant
d’aquesta forma el reconeixement que ha tingut el
país.

El Carrer Ramon d’Urg es
renovarà de cap a peus
El carrer més llarg de Sant Joan s’anirà convertint

que hi passa a peu. A més, amb aquesta actuació

per fases, en un carrer on hi haurà voreres per les

s’aprofitarà per canviar sentits de circulació d’alguns

dues bandes, més amples, i adaptades tant per

carrers de l’eixample, que a través d’estudi i de

mobilitat reduïda o cotxets. Al mateix temps, amb

forma global, s’ha vist que es podien beneficiar

el projecte es renovaran les xarxes de serveis,

tant pels aparcaments com pel seu ús.

els pagaments a proveïdors i serveis. Al mateix

treballs de camp de la ponència de la gerència

temps, el pla també ha previst el mètode de

provincial del cadastre i afrontar tots els proveïdors

finançament de les inversions, ja consignades o

pendents de tots aquests anys, mitjançant dues

previstes a fer, durant el anys 2006 i 2007. Aquesta

operacions de crèdit. A partir d’aquest mes es

segona fase del pla de sanejament va rebre el vots

preveu tornar a entrar en una situació de no puntes

a favor dels regidors d’ERC, l’abstenció de CIU i el

de tresoreria i per tant, fer de forma més regular

vot negatiu del PSC.

Altra informació extreta del pla de sanejament:

enllumenat, sanejament, aigua que com en molt
altes sectors no es troba en un bon estat. El projecte

revisió del cadastre d’urbana, un cop elaborats els

El finançament de l’obra

1

L’Ajuntament parteix d’una situació, al 31 de desembre de 2005, de Romanent de Tresoreria
per a despeses generals negatiu de 723,8 milers d’euros.

2

La situació d’estalvi net negatiu de l’Ajuntament està provocat per una estructura de despesa
corrent no correlacionada amb els ingressos ordinaris, la qual cosa obliga a fer us periòdicament
de recursos que, tot i que pressupostàriament es classifiquen com ordinaris, no es produeixen
o liquiden regularment.

3

Al 31 de desembre, el nivell d’endeutament de l’Ajuntament es bo i per sota dels màxima que
permet la llei que són del 110%. En aquests moments es situa en el 82,26%, comparant el saldo
del deute viu amb els ingressos ordinaris liquidats durant l’exercici de 2005.

4

Les ordenances fiscals vigents posen de manifest la capacitat fiscal de l’entitat en el marge
d’increment dels tipus impositius dels tributs locals.

5

Els nivells de recaptació dels tributs en via voluntària ha de ser considerat prou positiu, no incidint
negativament en els resultats.

6

El termini mitjà d’amortització dels préstecs vigents és curt, per la qual cosa no es justificaria
un refinançament de les operacions a l’objecte de millorar l’estalvi net de l’Ajuntament.

preveu anar renovant el carrer per trams, i millorar
el vial que comunica la zona del sector del camp

S’ha aconseguit que més d’un 60% del cost totals,

de futbol i l’eixample, amb el centre del municipi.

que ascendeix a uns 500.000 eur, siguin finançats

A més, com que el carrer té zones sense voreres

a través de subvencions i aportació de l’Ajuntament.

o que els cotxes utilitzen per aparcar, es vol

La resta, uns 200.000 eur, seran finançats pels

reordenar els aparcaments, prohibint i fent

propietaris que resulten beneficiats d’aquesta

impossible aparcar en aquells llocs on molesten

actuació.

tant als altres cotxes que transiten, com la gent

Quines són les inversions pel 2006 i 2007,

2007 s’assegura les inversions següents, el parc

ja previst el seu finançament?

central de la vila vella, i la plaça de darrera la
benzinera. Aquestes són les actuacions que queda

Pel 2006 hi ha previst el seu finançament les obres

garantit el seu finançament, això no vol dir que si

següents: l’edifici del Palmàs, la continuació de

la resta d’operacions, previstes en el pla, poden

l’alberg municipal, la reconversió del Carrer Ramon

tirar endavant, se’n puguin finançar d’altres previstes

d’Urg i el pla d’habitatges de protecció oficial. Pel

de fer.

El perquè del pla d’optimització d’edificis i parcel·les
municipals
Agafant com a referència totes les dades

necessitats que té i les funcions que ha de

econòmiques que s’han dit, una de les

desenvolupar. A més, es va crear una comissió de

preocupacions que reflecteixen és la dispersió i les

treball, de tots els 11 regidors/es per tal d’anar

múltiples propietats que té l’Ajuntament, en relació

treballant conjuntament el pla d’optimització de les

al tamany i pressupost, amb d’altres de semblants,

propietats municipals

que sobretot si es mira des d’una perspectiva de
manteniment i despeses constants, personal,

- el compromís de no obrir cap nou edifici municipal,

calefacció, serveis... fan que sigui una quantitat fixa

sense un anàlisi al darrera de la seva despesa en

important. Per tant, des del 2003 l’equip de govern

els

recursos

corrents

de

l’Ajuntament

es va comprometre a tres coses:
- prendre decisions en ajuntar serveis i treure més
- fer un anàlisi global de les funcions de cada edifici-

profit de determinats espais, sobretot els que fan

propietat, analitzant les despeses que genera, les

referència a serveis municipals

Alguna dada per tenir en compte:

1

si sumem tots els edificis i parcel·les de propietat de l’Ajuntament, s’arriba a la quantitat de 29

2

la suma de tots els metres quadrats de sostre que estan construïts i que són propietat municipals
arriba aproximadament als 18.379 metres quadrats ja en ús. De parcel·les urbanes que es
poden edificar s’hi ha d’afegir 43.676 metres quadrats.

3

en els darrers anys, s’han analitzat els costos que se’n deriven, però sobretot s’ha previst quins
espais són necessaris, i quins, un cop desafectats, l’Ajuntament se’n podria desprendre,
concessionar-lo o llogar-lo

6
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El nombre de places que tindrà l’alberg en aquesta

que queden encara. De fet, fins al novembre hi

primera fase que s’inaugura és de 56, distribuïdes

haurà els vuit alumnes treballadors que aniran fent

en habitacions de 4, 6 i 8 persones. Totes elles

aquesta fase.

Educació

tenen bany i serveis. A més, l’alberg compta amb
dos menjadors i amb una sala de formació i una

Qui l’ha fet l’alberg i què ha costat?

sala d’estar o rebedor. Un cop estigui acabat la

Fet històric: el primer curs de secundària

Aproximadament aquest curs en poden gaudir uns

capacitat serà de 92 places. Els preus que es

L’alberg s’ha pogut fer a través de projectes

cobraran seran els propis dels albergs de la xarxa

formatius del Departament de Treball i indústria que

El 14 de setembre a dos quarts de nou del matí es

Per tant, de moment és tot un èxit, que ajuda també

de la Generalitat i a més l’alberg figurarà a la xarxa

es diuen tallers d’ocupació, tal com s’havia informat

va fer per primera vegada ensenyament reglat de

a fer més transitables les sortides i entrades del

internacional d’albergs de joventut, que comportarà

amb algun altre informatiu de la vila. Realment, ha

secundària a Sant Joan de les Abadesses. Aquest

centres escolars.

que molta gent que utilitza aquest servei, tant

estat una feina important i destacada la dels

fet és històric per la recuperació de serveis i suposa

turistes nacionals com internacionals, coneguin la

alumnes-treballadors del taller, i la dels monitors i

un gran avenç pels alumnes, en concret 29 que

nostra vila. També serà molt important els grups

direccions dels dos tallers que han fet la pràctica

varen començar aquest primer d’eso, però també

escolars que a través dels programes que té la

a l’alberg. El nivell del treball ha estat més que

per mares i pares, així com per l’economia local.

Generalitat derivarà al nostre municipi. A més,

satisfactori i a més ha permès aprendre tècniques

aquest alberg serà un punt importantíssim de la via

de construcció variades i diferents. Gràcies a

L’aspiració de tenir l’educació secundària estava

verda, no només de la ruta del ferro, sinó de tot el

aquests programes i a les subvencions de la

avalada per la majoria de població i s’ha obtingut

traçat que existeix a les comarques de Girona. Per

Generalitat de Catalunya, en concret del PUOSC,

després de més de tres anys de treball per part de

tant, vol també especialitzar-se en aquest àmbit ja

de la secretaria general de joventut i de la Diputació

l’Ajuntament i altres institucions com la Parròquia,

que és l’únic que existeix a peu de via i al costat

de Girona s’ha aconseguit invertir més de 320.000

Germanes Carmelites o la pròpia Fundació Escola

del centre BTT de la comarca. L’alberg serà

eur que han permès poder tirar endavant aquest

Abadessa Emma. Progressivament i tal com es va

gestionat almenys inicialment a través de

ambiciós equipament. Per tant, gràcies a l’esforç

explicar en l’anterior informatiu de la vila, s’anirà

l’Ajuntament, això permetrà anar executant una

de buscar subvencions ha suposat que l’Ajuntament

implementant l’educació secundària a Sant Joan.

nova fase, la d’habilitar els 400 metres quadrats

no hi hagi hagut d’invertir ni un recurs de més.

Per exemple, l’any que ve a l’Abadessa Emma ja

40 alumnes, dels quals uns 30 l’utilitzen regularment.

es farà el segon curs d’ESO, o sigui el primer i
segon de secundària. És previst que la matrícula
d’aquest curs també s’acosti a l’actual, al voltant
de 30 joves més. L’estructura que està fent
l’educació secundària és similar a la que està fent
es estudis de primària. En aquests moments, estan
atesos per dos mestres a dedicació completa i dos
més que combinen classes a primària i secundària.
De cara a l’any que ve aquest esquema es repetirà,
tot i que també es preveu que professors del

Nova llar d’infants

Departament d’educació facin docència a
secundària.

La regidora d’ensenyament, Eva Bartrina, va signar
aquest mes de gener de 2006 a Girona, en nom
de l’Ajuntament, el compromís del Departament
d’Educació de finançar al nova llar d’infants
municipal. Aquest és un tema cabdal de les reformes
en l’educació a Sant Joan en els propers anys, i
suposarà tenir una nova, moderna i de més
capacitat llar d’infants municipal. En concret, la

Font: El Ripollès

Transport escolar

Sant Antoni

Aprofitant tots aquests canvis tant importants en
l’educació a Sant Joan n’han vingut i se n’apropen

Un altre complement turístic que ha de tenir la vila

parròquia o bisbat, però en el temps es va acabar

de nous paulatinament. Un de nou, ha estat que a

és el de Sant Antoni. S’havia provat diferents

perdent aquesta informació, comportant que l’ermita

partir d’aquest gener de 2006 es faci una ruta de

mecanismes per tal de poder rehabilitar la casa-

quedés en una espècie de “terra de ningú”, i que

transport escolar pels alumnes més allunyats del

nova llar d’infants tindrà una capacitat per 71 infants

ermita. Al mes d’agost del 2005 es va presentar

fos mantinguda de forma no suficient tant per

centre de la vila. Aquest servei el finança entre el

en edat de 0 a 3 anys. La Generalitat de Catalunya

un principi d’acord entre l’Ajuntament i el grup CETT,

l’Ajuntament, com per diferents iniciatives dels

Consell Comarcal i l’Ajuntament de Sant Joan de

finança 5.000 eur per plaça creada, que sumant

per tal de tirar endavant un hotel d’unes 25

pabordes i Parròquia. Gràcies a l’acord proposat

les Abadesses i té per objectiu portar a l’escola els

amb l’aportació de l’espai construït per la Fundació

habitacions, així com restaurant i espais de trobada.

entre Ajuntament i parròquia, es reconeix la propietat

alumnes de Sant Joan i Ogassa. Se’n poden

Eduard Soler, suposarà que a l’Ajuntament no li

Un nou pas, en aquesta línia, ha estat l’entesa entre

de l’ermita i campanar a favor de l’església, i a

beneficiar tots els alumnes que facin primària i

comporti cap inversió extra. La nova llar d’infants

l’Ajuntament i la parròquia de Sant Joan per tal de

canvi es rehabilitarà l’ermita, que compta amb una

secundària a Sant Joan i que la seva residència

substituirà l’actual ubicada a l’escola Mestre Andreu

poder fer front a la rehabilitació de l’ermita. La

campanya popular de col·laboració anomenada

sigui o en cases de pagès o disseminats, o als

que d’aquesta forma podrà ampliar els espais

propietat de l’ermita, que es troba en un estat

“enteula’t” i l’ajuda de la Diputació de Girona, tant

barris del Roser, Estació, Colònia Llaudet o a la

disponibles. La primera intenció era fer el trasllat al

precari, sobretot el teulat i part de l’estructura, no

per la redacció del projecte com a través d’una

Coromina del Bac. Aquest servei compta amb una

desembre de 2006, però l’endarreriment de

ha estat mai clara. És indefugible que els inicis de

aportació de 30.000 eur. Es voldria començar les

monitora al mateix bus per tal de fer el desplaçament

l’adjudicació de les obres farà que potser aquest

la propietat d’aquest edifici religiós era de la

obres abans del proper Sant Antoni.

i acompanyament amb més garanties de seguretat.

canvi es faci abans de finalitzar el curs 20006-2007.
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L’Ajuntament de Sant Joan aconsegueix
recuperar la seva economia, després de 13
anys consecutius de dèficit pressupostari

L’alberg ja camina, el març
s’obre

En el ple del 3 de març, l’equip de govern va donar

Ja en el 1999 l’equip de govern, format per ERC i

Aquest 24 de març a les cinc de la tarda és previst

les dades econòmiques de la liquidació del

CS, va encarregar un informe econòmic-financer,

que l’alcalde Carles Bassaganya i regidors i

pressupost de 2005, i els passos a seguir de cara

a l’empresa Faura i Casas, per tal de veure l’anàlisi

regidores de la corporació, conjuntament amb el

a millorar la precària situació econòmica de

real de la situació i la seva evolució passada. Les

Conseller Primer de la Generalitat de Catalunya,

l’Ajuntament. De fet, les dades del 2005, reflecteixen

dades aprovades l’any 2000, varen donar una

Josep Bargalló, inaugurin formalment l’alberg de

per primer cop després de molts anys, un estalvi

radiografia de l’economia municipal, que es resumia

l’estació, que entrarà en funcionament durant la

net positiu, o sigui més drets reconeguts que

amb successius pressupostos on es gastava molt

obligacions. L’Ajuntament de Sant Joan de les

més del què s’ingressava, una gestió de serveis

Abadesses tancat els darrers 5 exercicis amb un

bàsics que presta l’Ajuntament molt deficitària, o

romanent de tresoreria negatiu. Aquesta situació

sigui que no cobria ni les pròpies despeses que

ha estat motivada per un dèficit estructural de les

generava, com per exemple la gestió de l’aigua,

activitats ordinàries del pressupost, que ha

un no òptim control de la gestió pressupostària i

comportat estalvis negatius, i per haver afrontat

un sobredimensionament de determinats recursos

determinades inversions sense comptar amb el

de l’Ajuntament, i un endeutament superior a les

finançament adequat. Es reforça aquesta situació

ràtios legalment establertes. Aquesta fotografia, va

estructural, quan es fa un anàlisi encara més global

ser molt poc solucionada, o només parcialment,

de les liquidacions, per exemple, dels darrers 13

en el mandat fins el 2003. En aquest mateix any, i

exercicis pressupostaris, o sigui des del 1992 fins

veient que la situació econòmica només havia

al 2005. No hi ha ni un d’aquests anys, que el

millorat, en la magnitud de l’endeutament, es va

romanent de tresoreria per despeses generals, si

procedir a encarregar un pla de sanejament

traiem les operacions extraordinàries o de

econòmic financer, que va ser aprovat definitivament

contribucions especials, que poden “maquillar” el

el 29 d’octubre de 2004. En aquest pla s’establien

resultat final, sigui positiu. Tots aquests romanents

les pautes de comportament de l’Ajuntament, en

dels darrers tretze anys han estat negatius. És bo

matèria econòmica, de pressió fiscal, dels

observar que durant aquest període, els equips de

equipaments municipals,... Així, de les conclusions

govern i alcaldies, han estat dels diferents colors

que s’han aplicat en els exercicis pressupostaris

instal·lació, sumat al fet de la proximitat de l’Escola

polítics que hi ha hagut al consistori, de

de 2004 i 2005, se n’extreien, entre d’altres les

Abadessa Emma va fer descartar la idea. L’any

Convergència i Unió, del Partit dels Socialistes de

següent línies: l’augment d’alguns impostos que

2002 es va treballar amb Turisme Juvenil de

Catalunya, o d’Esquerra Republicana de Catalunya,

l’Ajuntament tenia una base baixa, en comparació

Catalunya, i es va creure que la millor opció era fer

o fins i tot, governs de coalició. Com es deia, això

amb els municipis de la comarca i del seu tamany,

un alberg amb totes les comoditats i d’obra nova

demostra la impossibilitat estructural, al marge de

sobretot l’IBI; una sobresaturació de propietats de

a l’antic magatzem de Renfe que igualment no es

les opcions de govern, per equilibrar aquesta situació

l’Ajuntament i sobretot de massa dispersió en els

feia servir, i que l’empresa concessionària del

econòmico-financera, o sigui l’Ajuntament pels

serveis, de fet, entre parcel·les i equipaments

S’ha previst que durant el cap de setmana posterior

restaurant es veia que no podria acabar executant

ingressos que té fa més coses de les que pot

municipals, es comptava amb 29 propietats on

a la inauguració hi hagi jornada de portes obertes

amb rapidesa. En concret, a l’alberg i a partir de la

pagar. Aquesta situació es podria produir

s’havia de fer manteniment o inversió, i que eren

per tal d’ensenyar la nova instal·lació. En concret

setmana del 27 de març s’hi podrà dormir i

el dissabte a partir de les 11 del matí i fins a les 7

esmorzar, així com s’oferirà el dinar en èpoques

de la tarda i el diumenge 26 de març de 11 del matí

d’estiu i màxima afluència o en cas de grups

a les 13:30 h del migdia. Com s’ha dit el dilluns ja

concertats. La resta de temps, es concertarà els

tindrà els primers hostes, seran alumnes de les

àpats amb els restaurants de la zona i molt

escoles del municipi agermanat de Palais sur Vienne.

especialment amb el de la ruta del ferro.

puntualment, perquè la concepció de l’Ajuntament

una càrrega a les despeses ordinàries; el fer un

no ha de ser la de ser una empresa rentable, però

esforç en aconseguir més subvencions, que

no pot passar que durant tants anys consecutius

sobretot aquest any 2005 han estat moltes, i

siguin aquests els resultats.

sobretot, que s’havia d’aconseguir en l’exercici del

mateixa setmana del 27 de març.
Inauguració divendres 24 de març i portes
obertes el cap de setmana

Què s’hi farà a l’alberg?
L’alberg municipal és un projecte que s’aconsegueix
després de molts anys de gestió i treball. En concret,
ja a l’any 2000 es va estar contemplant la possibilitat
d’adaptar l’antiga llar d’infants com alberg de
joventut. La inversió important que s’havia de fer,
per la poca capacitat que acabaria tenint la

2005 o 2006, arribar a tenir més ingressos que
Resum de les liquidacions del
pressupost de l’Ajuntament.
(totes les dades han estat convertides en euros)

any

Resultat
pressupostari
ajustat

Romanent de
tresoreria per
despeses
generals,
excloent
contribucions
especials

-95.454,70
-71.537,51
334.219,30
-131.935,36
1.298.740,64
215.774,40
-16.216,80
-277.590,64
19.636,53
555.233,13
-22.639,97
111.497,24
-89.018,81
621.208,04

-126.398,71
-227.813,23
-349.571,86
-308.862,09
-715.767,78
-50.706,13
-202.898,13
-276.460,05
-336.390,29
-575.677,34
-717.174,73
-711.903,03
-956.481,47
-723.781,99

despeses. Les dades de liquidació del 2005 han
estat positives, arribant a un resultat pressupostari
ajustat de 621.208,24 eur, i un estalvi net positiu de
112.854,94 eur. El què continua esdevenint negatiu
és el romanent de tresoreria, amb 723.781,99 eur.
Davant la consecució d’una part del pla de
sanejament de l’any 2004, i havent aconseguit

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

equilibrar les despeses ordinàries i extraordinàries,
l’equip de govern vol afrontar definitivament el posar
ordre a les finances municipals, i en un termini de
tres anys els romanents de tresoreria acumulats,
que no deixa de ser la suma de més de 13 anys de
dèficits anuals municipals. Amb el plenari d’aquest
març, l’Ajuntament entra en aquesta segona fase
del pla de sanejament, un cop havent tancat un
exercici en positiu. Aquesta segona fase consisteix
en seguir contenint la despesa, materialitzar la
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El Palmàs: recta final

Èxit en els resultats d’aquests quatre mesos

Aquesta ha estat una altra obra que a l’Ajuntament

d’alfabetització.... Aquestes aules serviran per

En el balanç que es pot fer d’aquests mesos hi ha les següents dades, s’ha agafat com a referència del

li ha costat molts esforços i diners. Això ha comportat

exemple, per poder realitzar cursos de formació,

17 d’octubre al 16 de gener. Tot i així, aquestes dades es de preveure que puguin, fins i tot, millorar:

que en el temps s’hagi anat allargant excessivament

trobades, universitats d’estiu, trobades de col·lectius,

les diferents fases que s’hi han fet. En concret, s’hi

o jornades de divulgació. Aquests serveis seran

hauran invertit més de 1.2 milions d’euros. Des del

bàsicament ubicats a la darrera planta de l’edifici

novembre de 2003 hi va haver un nou canvi en el

en concret a la segona planta. La planta subterrània

projecte. Dins de la reestructuració dels serveis

hi haurà una sala polivalent o d’actes més grans,

Dades en quilograms

Porta a porta

que té l’Ajuntament, les

d’uns 80 metres quadrats. La

necessitats que tenim com a

resta de l’edifici en concret, la

municipi i el projecte de

planta baixa i primera hi haurà el

REBUIG
ENVASOS
ORGÀNICA
PAPER-CARTRÓ
VIDRE

municipi a mig i a llarg termini

servei de biblioteca, que estarà

TOTAL

es va acordar canviar l’ús de

dins el sistema de lectura pública.

l’edifici, que havia nascut com

La casa natal de Jaume Nunó va

escola comarcal de música. El

ser l’escenari en el marc de la

2003 a proposta de l’equip de

Festa Major de la inauguració del

govern i amb l’aprovació de

monument de l’escultor Salvador

tots els grups de l’Ajuntament

Farrés, que representa la

es va decidir treballar amb la

vinculació a través de l’himne

hipòtesi de ser un edifici de

mexicà de les poblacions de Sant

el darrer sencer abans del porta a porta, es vana

serveis culturals. En concret, a l’edifici del Palmàs

Joan i San Luis Potosí. A la inauguració hi va ser

anar a abocar 1.546.000 quilograms de residus. O

s’hi traslladarà la biblioteca municipal, i tot d’aules

present l’alcalde de la ciutat, Octavio Pedroza

sigui, que s’ha tret la part que reciclàvem i que no

que serviran tant per les classes que fins ara es

Gaitán, així com el tresorer municipal. El mateix

anava a rebuig i per tant, a l’abocador.

feien al centre cívic com nous cursos i serveis, per

monument es pot observar a l’avinguda de Sant

exemple

Joan de les Abadesses, a la ciutat mexicana.

una

aula

d’informàtica,

aula

20.760
19.000
88.140
15.500
21.360

Percentatge en %
del què generem

Àrea aportació

39.620
2.767

27,87
10,05
40,68
10,22
11,18

6.650
2.859
216.656

1.546.000

l’abocador de Les Llosses. Per exemple l’any 2004,

1.690.000

residus que en els darrers anys hem portat a

1.639.000

Per exemple, aquesta és l’estadística en tones de

1800000
1600000
1400000
1200000
800000
600000
400000
200000
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1.623.000

percentatge és de 72 %, o sigui tot menys el rebuig.

kg de deixalles

aproximadament al 12% de reciclatge. Ara el

1.586.000

S’ha de tenir en compte que s’arribava

ANY
2000

ANY
2001

ANY
2002

ANY
2003

ANY
2004

Per exemple, si es desglossa l’any 2004, s’ha de sumar la dada anterior més els materials que es van
reciclar. La suma de producció de Sant Joan total és d’1.708.217. Per tant, el 2004 es va reciclar un 10%

La biblioteca al Palmàs, perquè?
La resposta és múltiple. L’actual biblioteca municipal,

biblioteca, però també entrar en el catàleg de dvd,

anomenada Josep Picola, està situada al carrer

cd o altres. A més, entrar a la xarxa amb els mitjans

Pere Rovira després de l’acord que es va arribar

que es tenen implica també tenir més especialitzada

amb l’entitat bancària La Caixa, l’any 2000. La

i definida la funció de la biblioteca. Passar d’un lloc

biblioteca en aquell lloc sempre es va veure com

on l’activitat principal és donar cobertura a fer

a no definitiva i transitòria, perquè primer de tot,

deures per part dels escolars, a un lloc que sigui

tenia pocs metres quadrats poc més de 100, no

un factor cultural important pel municipi, que des

complia la normativa d’accessibilitat, pels graons

de la biblioteca s’impulsi activitats culturals, s’ajudi

que té a l’entrada... i sobretot, perquè no podia

a dinamitzar el teixit associatiu cultural, s’organitzin

entrar a la xarxa pública de biblioteques de

jornades, es faci promoció de la lectura... tot això,

Catalunya. Entrar a la xarxa implica estar “connectat”

com a tret qualitatiu necessari per fer les persones

amb totes les biblioteques públiques i que es pot

amb un nivell cultural més elevat.

del produït.,, les dades són les següents:

2004

demanar en préstec qualsevol llibre de qualsevol

1.708.217
1.220,16
1,30
101,68

Habitants 2004
Famílies

3.702
1.380

ANY 2004

KG

%

VIDRE

76.965

5

PAPER-CARTRÓ

61.540

4

ENVASOS

23.712

1

REBUIG

1.546.000

90

TOTAL

1.708.217

100

Des de l’Ajuntament volem agrair a tota la població

a) 70% de la quota els contribuents que es dediquin

de Sant Joan de les Abadesses per la seva

al sector primari.

col·laboració en fer possible aquests èxits, així com

Com serà la biblioteca?
Primer de tot es dotarà de més mitjans

Kg
kg/fam/any
kg/hab/dia
Kg/fam/mes

quadrats, l’apartat de revistes i diaris i la zona

humans, es passarà d’una a dues persones

de la mediateca que s’hi destinarà més de 41

que treballaran a la biblioteca. A la planta

metres. Al pis superior hi haurà el fons general,

baixa, on hi haurà el punt de recepció a l’edifici
amb entrada pel carrer Mestre Nunó, també

animar a seguir millorant la recollida per afavorir la

b) 50% de la quota, els que no es dediquin al sector

nostra economia i també al nostre medi ambient.

primari, amb excepció dels que siguin titulars d´un

Properament, a través de la plana municipal

establiment dedicat al turisme rural, els quals

www.santjoandelesabadesses.com/portaaporta ,

gaudiran d´una bonificació del 20% de la quota

es podran consultar les dades recollides amb aquest

tributària.

sistema, amb la finalitat que tothom pugui comprovar
estadísticament com està funcionant la recollida.

c) 70% a persones soles que obtinguin uns ingressos

Per últim, aquest proper mes, tal com estava previst

i les taules de consulta i lectura, així com l’espai

bruts anuals inferiors al que correspongui al salari

es reduiran de les dues àrees d’aportació a una.

mínim interprofessional.

d’administració de la biblioteca.

Per tant, les àrees o punts de fuga del pavelló i Can

contribuents no monoparentals, per a poder gaudir

Creuet, quedaran suprimides i s’habilitarà la que

de la bonificació del 50% de la quota tributària,

quedarà permanent, a la zona industrial de la

caldrà que cap dels membres de la unitat familiar

Coromina del Bac davant la rotonda.

obtinguin uns ingressos bruts anuals superiors al

hi haurà l’àrea infantil amb quasi 60 metres

Qui paga què?

En els casos de

que correspongui al salari mínim interprofessional.
Nota:

El pressupost d’aquesta fase que ha de ser

l’Ajuntament i la Diputació de Girona. La previsió

la definitiva per posar en servei aquest

és que la part que hi posa l’Ajuntament sigui

equipament té un import de poc més de

producte de la venda de l’actual biblioteca

500.000 eur, dels quals s’ha aconseguit que

que amb el nou equipament i amb les

en pagui la meitat del Departament de Cultura,

limitacions que té no tenia sentit mantenir.

Amb el nou sistema també es preveu poder gaudir

Per a poder gaudir de les bonificacions previstes

d’una sèrie de bonificacions, bàsicament als vilatans

en els apartats a), b) i c) caldrà que la persona ho

que viuen als disseminats. Segons l’ordenança

sol·liciti al registre de l’Ajuntament, i que aporti la

municipal número 12, gaudiran de les següents

documentació.

bonificacions:

i la resta dividit en quartes parts entre
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Vila Icària: Lloc per fer néixer
empreses, lloc per crear nous
projectes i riquesa

Sant Joan serà seu del II Congrés de gerontologia
de Catalunya
El proper divendres 24 de març la nostra vila serà
seu compartida d’aquest congrés. El congrés es
farà a Sant Joan i a l’Hospitalet de Llobregat.
Aquesta segona edició del Congrés de Professionals
i Entitats de Gerontologia i Geriatria de Catalunya
es presenta amb la voluntat de ser el punt de
trobada de tots els professionals que treballen en
el camp de la geriatria i la gerontologia a Catalunya.
Ja des de la seva primera edició aquesta és una
prioritat bàsica: cal que tots els professionals hi
siguin representats per tal de poder obtenir una
visió total, completa, interdisciplinar i rigorosa dels
temes que s’aborden. Per això hi participen tots
els col·lectius professionals inclosos en el camp de
la geriatria i la gerontologia a Catalunya, i que van

dels infermers, logopedes, metges i pedagogs als
advocats i als sociòlegs, passant per un ampli ventall
de professions. Tots, units per tal d’assolir una fita:
l’envelliment satisfactori.
L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses hi
col·labora, i la Fundació Emma coorganitza
conjuntament amb la Fundació Pere Tarrés de
Barcelona. És una nova oportunitat per situar Sant
Joan al mapa i poder projectar els projectes de la
Fundació Emma, més lluny del nostre entorn. El
congrés es desenvoluparà al Teatre Centre i a la
sala tosca del palau de l’abadia i la de sessions de
l’Ajuntament. Es preveu que més de 200 persones
assisteixin al congrés.

afavoreixi la creativitat i la innovació i representarà
per Sant Joan i la comarca del Ripollès un fort impuls
a la generació d’activitats innovadores. La inversió
de més d’un milió d’euros serà assumida íntegrament

Solar de Carrer Ramon d’Urg - Joan Maragall

De mica en mica se’ns anirà fent més familiar aquest

per la Fundació Eduard Soler. L’Ajuntament ha facilitat

nom: Vila Icària. Més que el propi nom també se’ns

el terreny on se situarà aquest equipament. La

aniran fent més familiars els objectius que pretenem

concertació d’esforços i suma de sinèrgies és el camí

dels seus impulsors, la Fundació Eduard Soler i

a seguir per una veritable política de promoció

l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Vila

econòmica. La oportunitat de sumar entre aquestes

Icària neix amb la voluntat d’esdevenir un focus

dues institucions és una garantia per a la viabilitat

d’atracció per instal·lar emprenedors d’arreu de

d’aquest important projecte per Sant Joan.

Catalunya, que volen viure i treballar en un espai

L’Ajuntament després d’un procés administratiu ha
pogut reclamar la propietat d’aquest cèntric solar
de Sant Joan, i que ens els darrers anys presentava
un estat d’abandonament important, motiu de
queixa del veïnat. La primera acció feta fou la de
netejar-lo, l’equip de govern proposarà al ple poderhi actuar aviat.

dissenyat per desenvolupar aquesta funció. Vila Icària

Una comissió en farà el seguiment i treballarà

comptarà amb 14 espais especialment dissenyats

per acomplir els objectius

per acollir professionals i emprenedors que vulguin
desenvolupar el seu projecte empresarial, aquesta

Una comissió de seguiment integrada per electes

serà la primera

municipals i tècnics o persones en l’àmbit de la

prioritat per acollir

creació d’empreses han format un comissió per

aquests habitatges,

anar alimentant i enriquint el projecte. En concret,

la segona serà

l’Ajuntament per ple va crear la comissió composada

persones de Sant

per l’alcalde Carles Bassaganya, la regidora

Joan que necessitin

d’habitatge i ensenyament Eva Bartrina, el regidor

un habitatge de

de joventut Joan Àlvarez, el regidor Ferran Miquel

protecció oficial. A

i el regidor Raimon Traver. Al marge dels electes,

més d’aquests 14

la comissió també la componen els senyors Jordi

habitatges, Vila

Terrades, Jordi Dorca i el responsable de formació

Icària disposarà

de l’Ajuntament, Jaume Forment. Aquesta comissió

d’uns 400 metres

es reuneix amb l’equip de treball de la Fundació

quadrats en forma de viver d’empreses. Aquest

Eduard Soler, aproximadament cada mes i mig. En

concepte de viver o incubadora, és un lloc on a baix

aquests moments s’està treballant en el pla de

cost es lloga perquè empreses que s’han creat o es

comunicació per captar emprenedors de tot el país,

creïn tinguin més números per consolidar-se, i un

i els barem d’accés que tindrà Vila Icària.

El vehicle adaptat, un nou servei de la Fundació Emma
Des d’aquest estiu, la fundació emma compta amb
un nou servei no tant sols pels residents o usuaris,
sinó per ajudar a la població en general. El vehicle
el va adquirir la Fundació per facilitar la mobilitat
dels residents i usuaris del Centre de Dia i del Servei
d'Atenció Domiciliària (SAD).
El vehicle té una capacitat per a 8 persones, i està
adaptat per a dues cadires de rodes. S’utilitza pels
serveis de la residència, centre de dia i SAD, així
com esporàdicament quan alguna persona o familiar
ho necessita. Per tenir més informació d’aquest
servei i altres, és necessari posar-se en contacte
amb la direcció de la fundació al 972 720 095.

cop esgotat el temps en què que se’ls permetrà serhi, puguin implantar-se en oficines o naus industrials
de la vila. Per tant, les empreses tindran un component
més de serveis o tecnològic que pròpiament de
producció. Són empreses que donen serveis a altres
empreses i que per iniciar-se no necessiten un gran
capital econòmic. Aquest viver d’empreses serveix
perquè aquells serveis comuns que són cars, sobretot
en empreses petites, puguin ser més barats

Projecte-estudi d’inserció sociolaboral: dones del tèxtil
A principis del mes d’octubre, des de l’àrea de
serveis a la persona de l’Ajuntament que presideix
la tinent d’alcaldia Elisabet Regué, va iniciar un
projecte d’inserció sociolaboral que té com a objectiu
aconseguir una reintegració al món laboral de dones
de mitjana edat que es troben en situació d’atur o
que són susceptibles de trobar-s’hi. Aquest projecte
va adreçat a les dones del propi municipi de Sant
Joan de les Abadesses i de la comarca del Ripollès,
procedents majoritàriament del sector tèxtil. En
aquest mesos s’ha realitzat el seguiment de les
persones i sobretot detectar les necessitat que hi
ha. S’ha fet un treball personalitzat d’alguns casos
per tal d’ajudar a les persones interessades a
buscar una nova feina ja sigui a través de la
incorporació a una empresa o ja sigui per mitjà de
la creació del propi negoci. A més la tècnica

compartint-los.
Altres avantatges

d’inserció sociolaboral contactarà amb diferents
empreses per conèixer i detectar diferents
oportunitats d’ocupació i farà d’intermediari entre
la persona interessada i l’empresa.

La Fundació Eduard Soler i l’Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses promouran una crida a joves

El calendari i com puc rebre informació

emprenedors de Sant Joan, de la comarca i de la
Les persones interessades que es trobin en alguna
de les situacions esmentades anteriorment i que
tinguin el desig de trobar una nova feina s’han
d’adreçar el Centre Cívic de Sant Joan de les
Abadesses. A més, el centre cívic també disposa
del club de la feina, promogut per la UIER, on es
dóna a conèixer llocs de treball que s’han de cobrir
a la nostra localitat o comarca. Aquest projecte
d’inserció laboral compta amb el suport de l’Institut
Català de les Dones i de Pactes Territorials per a
l´Ocupació de les comarques gironines.
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resta de Catalunya, per afavorir la implantació en

Des del moment que es va posar la primera pedra

aquests espais de persones que vulguin desenvolupar

de Vila Icària, amb la presència de l’alcalde Carles

el seu projecte empresarial. La Fundació Eduard

Bassaganya, el president de la fundació Francesc

Soler, a través del Centre d’Iniciatives Empresarials

Solà i el Conseller d’indústria i energia Josep Maria

del Metall (CIEM), farà encara una funció més personal.

Rañé, s’ha aprovat definitivament el projecte i s’han

Ajudarà als nous empresaris i empresàries a fer la

adjudicat les obres, a finals del gener. Les obres

funció de tutela, formació i suport. A vegades aquests

s’han iniciat el primer dia del mes de març i duraran

primers consells amb personal especialitzat són

uns 15 mesos. Durant aquest procés de construcció

bàsics perquè vagin a bon port.

es farà una campanya d’informació i captació de

Aquest equipament, absolutament singular en la seva

joves emprenedors que puguin estar interessats

concepció, suposa viure i treballar en un entorn que

en el viver o habitatges per empreses.

