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Comarques Local

Comença la millora del
barri del Carme d’Olot
u Les actuacions, que tenen un cost de 214.500 €, compten amb la renovació

de l’espai públic i l’habitatge i un embelliment d’aquest sector de la ciutat
NATÀLIA BONJOCH. OLOT

n Olot inicia aquest mes de març
els treballs de renovació de la plaça del Carme, el segon espai de nucli antic que es reformarà seguint
les pautes del Pla de millora de places de proximitat al nucli antic
d’Olot. Concretament es realitzaran un conjunt articulat d’accions
amb tres objectius principals: millorar el confort urbà, posar en valor el patrimoni i dinamitzar les
plantes baixes. La intervenció que
ara s’inicia vol contribuir a revitalitzar aquesta plaça del nucli antic,
juntament amb la rehabilitació
d’habitatges i l’obertura de nous
negocis, com el primer supermercat ecològic que s’instal·larà al nucli antic. A més, el consistori treballa en la construcció de nous habitatges al carrer Moncarmel.
Dins les accions que realitzaran,
s’hi troba l’obertura de grans finestrals a les tres arcades existents de
l’Escola d’Art per tal d’incrementar
la relació amb el carrer. A més a
l’interior preveuen exposar-hi escultures en guix que històricament
s’han utilitzat a les classes de dibuix, com ara les de Miquel Blay.
Una altra de les accions que es
portaran a terme serà la introducció d’un nou arbrat de fulla caduca que millorarà les condicions
ambientals i de confort de la plaça.
L’arbrat es disposarà en dues files,
una a cada banda de la calçada.
Donat que les alzines existents
malmeten el paviment, generen
espais foscos i no permeten gaudir
de la façana de l’edifici de l’Escola
d’Art, alguns dels exemplars es

ACN/DDG. VALL D’EN BAS

n L’Ajuntament de la Vall d’en
Bas ha detectat uns 150 pisos
buits al municipi arran d’un estudi endegat l’any 2020 per tenir
una radiografia de la situació i
quantificar-los. Ara, el consistori

BARS I RESTAURANTS

CS DE LLORET PROPOSA UNA EXEMPCIÓ DEL
75% EN LA TAXA D’OCUPACIÓ DE TERRASSES
u El grup municipal de Ciutadans (Cs) a Lloret de Mar proposarà al ple de
la corporació que s’aprovi una exempció del 75% en la taxa d’ocupació de la
via pública per a les terrasses de bars i restaurants. Des del partit municipal
expliquen que la proposta pretén ajudar els autònoms i empreses de la restauració a no abaixar la persiana i permetre que es mantinguin llocs de treball. «La restauració és una activitat molt important del municipi de la qual
en depenen moltes famílies», assenyalar el cap de l’oposició Jordi Hernández. L’any passat el consistori ja va aprovar una exempció del 50% de la
taxa d’ocupació de la via pública per a la instal·lació de taules i cadires.
CARA AL 8-M

VIDRERES SOM TOTS-ERC DEMANA MÉS NOMS
DE DONA PER ALS CARRERS DEL MUNICIPI
u La formació política municipal Vidreres Som Tots-ERC manifesta que només el 3% dels 170 carrers de Vidreres tenen nom de dona, dos d’ells són el
Lola Anglada i el Mercè Rodoreda i tres carrers més que estan relacionats
amb figures del cristianisme: Santa Maria, Montserrat i dels Dolors. Per
això demanen a l’Ajuntament que els nous carrers que es creïn al municipi
visibilitzin la paritat existent entre gènere i portin noms femenins. El grup
municipal, que ha fet pública aquesta dada ara que se celebra el Dia Internacional de la Dona, manifesta que «aquesta invisibilitat no és justa» i que
«cal repensar els referents que des de l’Ajuntament es promocionen».
Render de com quedarà la plaça del Carme.

trasplantaran a la mateixa plaça
com a arbre singular i la resta es
col·locaran en un altre espai de la
ciutat. La disposició del nou l’arbrat permetrà que l’edifici dels
claustres del Carme prengui més
protagonisme. Per reforçar el seu
valor patrimonial, s’il·luminaran
elements més destacables com la
portalada de pedra, les obertures i
la rosassa i porxo de l’església.
Complementàriament també es
millorarà l’enllumenat de la plaça,
adaptant-lo a tecnologia Led i llum
blanca càlida.
Obertures comercials
Per altra banda, diversos agents
privats, tenen previstes obertures
comercials que reforçaran la progressiva especialització del carrer i
la plaça del Carme en un àmbit dedicat als productes d’alimentació

L’Ajuntament de la
Vall d’en Bas detecta
150 habitatges buits
u L’equip de govern
contacta amb els propietaris
per oferir acompanyament
per llogar els pisos

Breus

ha començat una campanya per
aconseguir que es lloguin.
El primer pas que va fer el consistori per elaborar aquest estudi
van ser realitzar entrevistes a persones coneixedores de la situació
dels habitatges per determinar
quins estaven buits segons els criteris de la Generalitat -durant els
dos darrers anys l’habitatge havia
d’estar sense ocupar- i es va consultar el cadastre per obtenir informació de cadascun d’aquests
pisos buits.

AJUNTAMENT D’OLOT

de proximitat i ecològics, com l’Artiga Coop, que obrirà en els propers
mesos. Tanmateix, per tal de reforçar l’eix que vincula la plaça del Conill amb la del Carme, el projecte
contempla millores en la integració urbana dels locals en actiu. Un
sòcol a la façana de l’església i una
font per beure configuraran àmbits
d’estada al voltant de la plaça.
Les actuacions es desenvoluparan al llarg d’aquest any en diferents fases i tenen un cost previst
de 214.500 euros. El projecte de millora, que han portat a terme els arquitectes Eduard Callís i Guillem
Moliner, compta amb el consens
dels veïns i activitats comercials de
la zona, així com s’ha estat treballant de manera participativa amb
el Consell de barri del Nucli Antic i
s’inclou en el Pla Integral d’Accions
de Millora (PIAM) del Nucli Antic.
A partir d’aquí, el consistori
preveu diverses actuacions a desenvolupar. Una d’aquestes ha
començat aquesta setmana i té
com a objectiu contactar amb els
propietaris dels habitatges per esbrinar per quina raó no hi viu ningú i oferir-los acompanyament en
cas que vulguin mobilitzar el seu
habitatge i fer que es torni a ocupar.
L’estudi elaborat per l’Ajuntament l’any passat responia a la
demanda de molts joves que busquen residència a la Vall d’en Bas
per poder emancipar-se i desenvolupar el seu projecte de vida,
així com joves parelles amb fills
que es volien establir al municipi. Tanmateix també era un dels
punts que establia el programa
electoral de l’equip de govern.

150È ANIVERSARI

SANT FELIU DE GUÍXOLS

COMENÇA L’ANY
JAUMET A SANT
HILARI

DILLUNS INICIEN
LES OBRES AL
CARRER S’ADOLITX

u Sant Hilari inicia la celebració de
l’Any Jaumet, en honor al 150è aniversari del naixement d’un dels personatges hilariencs més emblemàtics.
Per fer-ho, el consistori organitzarà
diverses activitats durant tot l’any,
entre elles la tornada en escena de
«Jaumet, la joguina de Sant Hilari», el
musical dirigit per Jaume Fàbregas i
Eva Codinach estrenat el 2014. A més
també està previst que s’editi el llibre
«La petita història d’en Jaumet» amb
il·lustracions de Pilarín Bayés.

u El dilluns 8 de març s’inicien les
obres del carrer s’Adolitx de Sant Feliu de Guíxols, el darrer carrer de la
trama urbana de la ciutat sense urbanitzar. L’actuació consistirà en «dignificar» aquest carrer amb la contribució dels propietaris, ja que l’obra es
cofinança amb els recursos públics
de l’Ajuntament en un percentatge,
que és del 70%, i en l’altre, el 30%
restant, es fa amb els recursos econòmics dels propietaris. El cost de
l’obra ronda els 600.000 euros.

Formació d’accessibilitat amb l’entitat MIFAS.

C.C. BAIX EMPORDÀ

PLATJA D’ARO

EL CONSELL COMARCAL FORMA EN
ACCESSIBILITAT TURÍSTICA
u Els propers 9 i 16 de març el Consell Comarcal del Baix Empordà, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, està realitzant un curs de
Formació en Accessibilitat Turística, emmarcada en el Pla d’Accessibilitat Turística del Baix Empordà, amb l’objectiu principal de posar en valor la comarca com
a destinació accessible i generar un nou valor diferencial i qualitatiu en la competitivitat turística que ofereix. El curs, que està dirigit al sector turístic, combina una part teòrica amb dues sessions pràctiques. Una d’aquestes sessions es
va celebrar el dimarts amb la col·laboració de l’entitat MIFAS. Els assistents van
provar de primera mà l’accessibilitat de Platja d’Aro en cadira de rodes.

