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A Olot no es tallarà el
LA GALERIA
servei d’aigua a cap família ‘Els Segadors’ a l’Auditori
en el llindar de la pobresa I
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Jordi
Grau

——————————————————————————————————————————————————————————————————

a L’Ajuntament i la concessionària del servei, Sorea, creen un fons d’urgència
social per evitar-ho a Aquest any, el govern local ja ha assumit 30 rebuts
Jordi Casas
OLOT

Cap família d’Olot que no
pugui pagar el rebut per
raons objectives quedarà
sense aigua a les aixetes de
casa seva. L’Ajuntament i
la concessionària del servei, Sorea, han creat un
fons social per ajudar les
famílies que estiguin en el
llindar de la pobresa i han
signat un conveni que preveu totes les variables que
es donen a la pràctica i que
estableix un protocol molt
clar a l’hora d’actuar per a
totes les parts.
Així, quan un usuari no
pagui les factures, Sorea li
enviarà una carta en què li
sol·licitarà el pagament i
se l’informarà de l’existència d’ajudes per fer front a
situacions de pobresa energètica i vulnerabilitat
econòmica. Com que es
tracta d’un subministrament domèstic, no inclourà l’usuari en una llista de
possibles suspensions de
subministrament fins que
hi hagi com a mínim dos
rebuts pendents de pagament, és a dir sis mesos de
consum.
Si l’usuari s’adreça al
Consorci d’Acció Social o
bé a l’Ajuntament, el primer d’aquests ens l’informarà de les bonificacions i
els descomptes per família
nombrosa o per tarifa social en cada concepte de la

Els representants de les administracions i de l’empresa després de signar el protocol ■ J.C.

Les xifres
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5.000

30

euros és la quantitat per a la
dotació del fons d’urgència
social pel que fa al tram de
l’aigua potable.

rebuts de l’aigua potable de
famílies amb problemes han
assumit els serveis socials de
l’Ajuntament aquest any.

factura de l’aigua. Així mateix, l’ajudarà en la tramitació dels ajuts que li puguin correspondre i es valorarà si l’usuari es pot integrar al fons social. I, finalment, si aquest s’adreça a Sorea, se l’informarà
de les possibilitats d’obtenir un ajut econòmic o descompte en la factura i dels
tràmits i requisits per gau-

dir-ne. En els casos que sigui impossible fer front al
pagament de rebuts d’aigua de manera temporal o
puntual, Sorea negociarà
ajornaments del pagament de rebuts o fraccionaments de les factures,
sense aplicar interessos.
En casos més crònics, es
remetrà el cas als serveis
socials. ■

Han assumit el
pagament de 85
rebuts de la llum
—————————————————————————————————

Els serveis socials de l’Ajuntament han atès 30 rebuts de
famílies que no han pogut pagar el rebut de l’aigua entre el
gener i el novembre d’aquest
any. Així mateix, han assumit
el pagament de 85 rebuts de
la llum i han sufragat un total
de 2009 bombones de butà.
El regidor de Serveis Socials
de l’Ajuntament d’Olot, Josep
Berga, ha agraït a Sorea que
no s’ho pensés dues vegades
per posar en marxa el fons
social, i ha dit que li agradaria
arribar a acords similars amb
altres empreses.

mpressionava, dissabte al vespre, com la gent que
omplia l’Auditori de Girona s’aixecava per entonar,
al so de la Simfònica de Corda i Cobla de Catalunya,
l’himne nacional de Catalunya. Els Segadors va tancar
una actuació memorable dels més de setanta músics
que integren aquesta orquestra, barreja de joves músics de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines
i de l’experiència dels veterans (i també dels joves)
músics de La Principal de la Bisbal. Va ser una gran
nit, de música i per l’ambient que es va viure. Josep
Lagares, president executiu de Metalquimia, la fundació de la qual predica amb l’exemple donant suport a
la creativació, va cloure la seva intervenció desitjant de
tot cor que els sons i les melodies que interpretava
l’orquestra dirigida per Francesc Cassú ens recordessin les arrels i l’esperit d’una Catalunya lliure i universal. La SCCC va interpretar els seus grans èxits amb la
col·laboració de Beth, Manu Guix, Cris Juanico, Pep
Poblet, Albert Guinovart i la
presència
per Skype de NiSe’t posa la pell na. Què volen
que els digui, a
de gallina amb mi em va agradar molt tot
plegat, però si em permeten
‘Catalanitat’,
fer una aposta, el sentit del
de Valentí
xou i la virtuositat de Pep Poblet, cal destacar-les, així
Miserachs,
com la presència del mestre
d’obligada
Guinovart. La SCCC va ser fiinterpretació del als seus orígens i certament va passar de melodies
per desig
d’Elton John a les de Cole
Porter, de les d’Henry Manciexplícit de
les de Stevie Wonder,
Narcís Lagares nipera acabar
amb un emotiu
homenatge al rock català.
Però va tenir espai per a Sant Martí del Canigó, del
mestre Casals; per a les Sirenes, d’Albert Guinovart,
amb el compositor al piano, i per Flor de Nit, el meravellós musical dedicat a Barcelona amb llibret de Manuel Vázquez Montalbán. Això és la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, en una audició en què col·labora la Fundació Princesa de Girona i que acaba amb
Els Segadors i crits d’independència per part dels assistents. On has pogut sentir Whitney Houston, però
se’t posa la pell de gallina amb la interpretació de Catalanitat, de Valentí Miserachs, una versió lliure d’El
Cant de la Senyera i L’emigrant, d’obligada interpretació per desig explícit de Narcís Lagares, fundador de
Metalquimia, compositor de sardanes i ànima de tot
plegat, ànima d’aquest somni que és la Simfònica, tan
universal i tan gironí alhora. I no oblidem l’homenatge
a Jordi Parrot, tenora de La Principal de la Bisbal que
es jubila. Però aquesta és tota una altra història...
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