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IL·LUSIÓ PER OLOT
Quan em vaig decidir a agafar el relleu d’en Lluís Sacrest com a candidat a l’Alcaldia d’Olot
tenia molt clar que assumia una doble responsabilitat: primer, lògicament, amb la ciutadania,
però també amb els successius equips de govern que, encapçalats per l’alcalde, han treballat
per la nostra ciutat.
Sé que no els puc decebre. Sé que em trobo una ciutat capitalitzada, amb millors infraestructures i equipaments, ben endreçada i amb una cohesió i igualtat social envejable. Sé, a
més, que no em trobo amb el calaix buit, sinó amb un superàvit admirable, fruit d’una bona
administració, tenint en compte els temps que corren.
Sé que en aquests moments de crisi econòmica global, no específica d’Olot, hem d’afinar
encara més en les prioritats i en l’assignació dels recursos disponibles i que ens caldrà dedicar
més atenció a les petites actuacions i als detalls i dialogar constantment amb la població.
Sé que no puc assegurar que encertaré totes les decisions que prendré, però sí que puc assegurar que, si se’m fa confiança, em dedicaré amb exclusivitat a la meva tasca d’Alcalde i
sense voler fer carrera política enlloc més. Seré un Alcalde al servei de tots els ciutadans i
ciutadanes, obert a escoltar totes les propostes, vinguin d’on vinguin, i les portes de l’Alcaldia
estaran sempre obertes per a tothom. També em comprometo a governar i a gestionar la
ciutat amb austeritat, a defensar els interessos de la ciutat davant de totes les administracions
i per sobre les visions d’un o altre partit, i a treballar conjuntament amb els altres grups municipals per trobar consensos -en el programa hem inclòs l’oferta d’un gran pacte de ciutaten els grans temes que la ciutat haurà d’afrontar en el futur més immediat.
A les planes següents trobareu les nostres propostes i els nostres compromisos per continuar
el treball per a la ciutat en els propers anys, una ciutat en la qual val la pena viure i per la
qual val la pena il·lusionar-nos.

JOSEP GUIX
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SUPORT A L’ACTIVITAT ECONÒMICA

La crisi econòmica global, derivada de l’especulació i la manca de control dels mercats financers, ha tingut un impacte negatiu en les nostres ciutats.
Els ajuntaments, que a partir d’ara hauran de fer més amb menys, som actors claus per millorar la competitivitat dels entorns econòmics locals, facilitar la recuperació econòmica i
evitar la fractura social.
Treballarem, com ho hem fet fins ara des de l’IMPC, donant suport a l’activitat econòmica a
l’empresa i als emprenedors. Posarem en valor les potencialitats de la nostra ciutat: la cultura,
el paisatge i la gastronomia. Generarem i col·laborarem en projectes per al sector del turisme
i del comerç i promocionarem la ciutat més enllà de les comarques gironines. Acompanyarem les persones en el procés de millora de la seva ocupabilitat, en la recerca d’ocupació i
facilitarem la seva formació al llarg de la vida per contribuir a la seva inserció laboral i el seu
creixement personal. Desenvoluparem els nous polígons industrials i continuarem impulsant
el clúster de la carn a través d’INNOVAC, que és un referent al país en l’àmbit de la innovació.
Pel que fa a l’economia municipal, seguirem gestionant amb eficàcia i rigor els diners dels
olotins i olotines tot mantenint l’oferta dels serveis públics i intentarem escurçar, encara més,
els terminis de pagament als nostres proveïdors.

CIUTAT I ACTIVITAT ECONÒMICA
Dinamitzar l’activitat econòmica
– Reconeixent la funció de la Plaça Mercat com a pol de dinamització econòmica del centre
de la ciutat, emprendrem la seva reforma completa a partir del projecte que hem treballat
conjuntament amb els placers i usuaris, renovant i modernitzant en profunditat les seves
actuals instal·lacions, potenciant les parades de producte fresc i disposant-hi un nou espai
per a supermercat a partir de l’acabament de la concessió, al febrer de 2012.
– Des del convenciment que el desenvolupament d’una ciutat no depèn només de l’Ajuntament, sinó que el fan possible tots aquells agents que porten a terme diferents activitats,
gairebé sempre interelacionades entre elles, les estratègies de desenvolupament han de ser
el resultat del debat i de la participació dels diferents actors en els òrgans existents –Taules
Sectorials– i en el marc del Consell Econòmic i Social que hem de crear.
– Crearem una finestreta única a l’Ajuntament especialitzada en activitats econòmiques
que escurci les tramitacions necessàries i faciliti solucions als empresaris i emprenedors.
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– Impulsarem la dinamització de les diferents àrees d’activitat econòmica previstes en el
planejament municipal (La Guardiola i sectors de La Canya i Avinguda França).
Millorar la competitivitat de les empreses
– A través de l’àrea d’empresa de l’IMPC oferim serveis integrals d’informació i assessorament
a les empreses i potenciarem l’actualització dels indicadors econòmics del municipi (directori
d’empreses i activitats, dades d’ocupació i d’atur, locals comercials…) a mode d’observatori
econòmic per avaluar la situació econòmica de la ciutat i la comarca.
– Seguirem treballant per facilitar la innovació col·laborativa del clúster càrnic a través d’INNOVACC, com a exemple d’instrument de millora de la competitivitat de la nostra indústria.
– Potenciarem la funció del Centre Integral dels Estudis Professionals de la Garrotxa com
a centre tecnològic i de formació contínua desenvolupant-hi accions d’innovació i transferència tecnològica. Seguirem treballant per una formació professional de qualitat lligada
a la demanda de la societat.
Fomentar l’esperit emprenedor i les noves activitats econòmiques
– Continuarem amb la creació d’espais per a nous emprenedors al centre de la ciutat. A
més de l’espai d’emprenedors Lliberada que ja funciona, també construirem, en el marc del
contracte de barris, el nou edifici de ca La Bouera amb aquesta finalitat.
– Els serveis d’emprenedoria de l’IMPC es complementaran amb el servei de mentoratge
de projectes ofert per persones expertes en llocs directius del món empresarial del nostre
entorn.
– Cooperarem activament amb els centres de Formació Professional en la promoció i difusió
dels projectes de joves emprenedors.
– Promourem la implantació de projectes innovadors a les noves àrees industrials de la
Guardiola i de La Canya.
– Actuarem de mediadors davant d’altres administracions en les iniciatives que fomentin la
innovació i la competitivitat de les empreses.
– Estudiarem la possibilitat de crear un centre de cuina a la antiga seu de la Hidroelèctrica
que faci recerca i innovació sobre la cuina volcànica, la pastisseria i els productes autòctons.
Continuarem amb l’aplicació d’ajudes, a través de les ordenances municipals, als agents econòmics que implantin sistemes d’estalvi energètic i energies renovables a la seva activitat.
Impulsar la formació
– Des de l’IMPC treballarem, conjuntament amb les entitats implicades en la formació i els
agents socials, per tal d’identificar les necessitats formatives que demana el mercat laboral
i per dur a terme la formació necessària, tant entre els col·lectius de joves (Cases de Nous
oficis, PTT…) com entre els col·lectius de treballadors procedents de sectors madurs. Treballarem, en especial, la formació ocupacional per a ocupacions emergents.
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Assessorar les persones que cerquen treball
o les que volen millorar la seva ocupació
– Consolidarem el Mas les Mates com a centre de referència i de suport per a les persones
que busquen feina o volen millorar la seva ocupació. El Servei d’Orientació i Inserció Laboral
actuarà com a Observatori de Treball i de prospecció entre les empreses per identificar els
perfils professionals necessaris i promoure’n l’oferta, tot actuant com a Borsa de Treball.
Des del servei seguirem desenvolupant projectes d’ocupació que facilitin la inserció social
i laboral de col·lectius amb dificultat.
Potenciar el turisme
– Seguirem la línia de promoció de la ciutat com a destí de qualitat.
– Continuarem promovent la ciutat com a destinació singular per a turisme de reunions o
congressos de petit format, que posiciona la ciutat en aquest segment de mercat amb una
oferta diferenciadora com és el projecte de Reunions entre Volcans. Treballarem per aconseguir que Olot sigui identificada com a destinació de Turisme Familiar urbà i turisme esportiu en l’estratègia catalana.
– Seguirem treballant de forma conjunta amb la comarca i el sector privat a Turisme Garrotxa i en l’estratègia de la Carta Europea de Turisme Sostenible – CETS- promoguda pel
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, com a factor diferenciador en l’oferta turística que ens és reconeguda.
– Difondrem els Museus de la ciutat, que per la seva singularitat constitueixen un valor diferenciador i d’atracció en l’oferta turística i cultural.
– Potenciarem la consolidació de la formació en Ecoturisme que ofereix la FES com a referent del país en la formació dels agents d’aquest sector turístic.
Olot, centre de serveis
– Continuarem la col·laboració amb el sector del comerç per tal de consolidar i estendre
l’àmbit d’influència i d’atractivitat de l’oferta comercial de la ciutat.
– Seguirem treballant, conjuntament amb l’Associació de Comerciants d’Olot, per potenciar
l’eix comercial com a Centre comercial a Cel Obert.
– Treballarem, concertadament, per tal de definir els nous usos de l’actual edifici de l’hospital a partir del trasllat dels serveis hospitalaris al nou hospital, entenent que la situació estratègica de l’equipament ha de permetre la implantació d’activitats que generin atractivitat
comercial i dinamisme al centre.
– Seguirem aplicant beneficis fiscals (bonificacions i subvencions) a les activitats econòmiques que s’implantin al nucli històric.
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SUPORT ALS CIUTADANS I
CIUTADANES D’OLOT
Els serveis a les persones és el nostre signe d’identitat. En aquest sentit no volem fer cap pas
enrere i ens comprometem, des de l’Ajuntament, a continuar aportant els recursos per mantenir els nivells actuals de benestar i qualitat de vida assolits fins ara, tot exigint un compromís similar a les altres administracions responsables. Per tant, caldrà estar amatents a
possibles retallades d’altres administracions o organismes que puguin afectar els serveis
amb què compta actualment la nostra ciutat.
La feina feta aquests anys és el nostre millor aval. La llista és llarga i en són un bon exemple
els nous equipaments (la construcció del nou Hospital Comarcal, els pisos per a joves i per a
gent gran, els pavellons esportius, les noves escoles bressol i les instal·lacions escolars...),
però també la creació de nous serveis (des de la mateixa Oficina d’Atenció al Ciutadà, el Centre de Distribució d’Aliments i el Menjador Social...) o la important tasca de planificació pensant en el futur (des dels plans de Ciutadania i Immigració, Igualtat, Cultura, Ciutat Educadora
o Joventut, fins a les previsions de les necessitats futures en matèria d’Equipaments Culturals
o d’Instal·lacions Esportives).
CIUTAT I QUALITAT DE VIDA
Defensa de la cohesió social, amb i per a les persones
– En un context com l’actual hem de donar resposta al fort augment de les necessitats socials i al nou marc legislatiu que reconeix els serveis socials com un dret de ciutadania que
s’ha de garantir des de la proximitat, en el nostre cas des del Consorci d’Acció Social de la
Garrotxa.
– Hem de reeditar, amb el màxim consens possible, el Pla de Ciutadania i Immigració d’Olot pel període 2011-2015 que tants bons resultats ha donat.
– Continuar afavorint l’aprenentatge del català per part de la població nouvinguda fent
que la realització de cursos de català es tingui en compte alhora de confeccionar l’informe
d’arrelament social.
– Treballar per promoure l’accés a un habitatge digne a través de la Borsa d’Habitatge per
al Lloguer Social de l’Oficina Local d’Habitatge.
– Desenvolupar el Pla Local de Joventut, el Pla Educatiu d’Entorn i els Plans de Desenvolupament Comunitari per tal de prevenir el risc social i fomentar la participació.
– Lluitar contra l’exclusió social a través del Pla d’Inclusió en col·laboració amb les entitats
del tercer sector de la ciutat, com ja hem fet amb el Centre de Distribució d’Aliments (Càritas)
i el Menjador Social (La Caritat).
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• La convivència en la diversitat, drets i deures per a tothom
– Una societat convivencial i cívica només és possible sobre la base de la cohesió social, el
respecte mutu i la igualtat d’uns mateixos drets i deures. Tothom, amb independència de la
seva procedència, condició social, sexe, o edat, ha de conèixer quins són els seus drets i deures, i els ha de complir.
– Hem de reforçar els valors del civisme a través del compliment de les normes, de l’Autoritat democràtica de l’Alcalde o Alcaldessa i de la posada en funcionament d’eines preventives des de l’àrea d’Acció Comunitària com el programa de Veïnatge i Convivència i eines de
resolució de conflictes com la policia de proximitat.
– La seguretat ha esdevingut una de les principals exigències de la ciutadania. De fet, no hi
ha llibertat sense seguretat, i que aquesta és la condició necessària per garantir l’harmonia
i la convivència.
– Recolzar les iniciatives de la societat civil que contribueixin a la difusió del civisme, dels
valors de la convivència i de la participació activa.
Continuar la millora de l’atenció a les persones grans i altres col·lectius amb
el potencial i recursos de la Llei de Dependència
– Hem de vetllar pel compliment de la Llei de la Dependència i promoure l’autonomia de
les persones donant ple suport a les famílies cuidadores amb membres necessitats impulsant
programes de formació, i altres, com el de “Atenent al cuidador”.
– Potenciar i estendre serveis com el transport adaptat, l’ajuda i els àpats a domicili, la teleassistència i les ajudes tècniques en els domicilis a tota la població depenent.
– Un cop posat en marxa el Nou Hospital de Sant Jaume, programarem augmentar en 50
noves places de residència geriàtrica i l’ampliació de les de centre de dia a partir de la reconversió de l’antic Hospital de Sant Jaume.
– Amb les 52 places d’habitatges tutelats de la plaça Balmes, Olot disposa de 150 places,
si hi afegim les de la Residència Parc Nou, d’aquest tipus d’habitatges. Caldrà estudiar la possibilitat de fer un nou projecte si es mantenen les llistes d’espera actuals i si la conjuntura
econòmica ho permet.
– Potenciar la creació de Llars-residències d’iniciativa privada per a les persones grans que
no reuneixen les condicions per estar en una residència assistida, però que tampoc poden
estar soles a casa o en pisos tutelats.
– Vetllar per l’execució del projecte d’ampliació del Casal de la Gent Gran a càrrec de la Generalitat de Catalunya en els espais lliures dels antics Jutjats d’Olot.
– Crearem la Taula de la Gent Gran com un espai de debat i participació.
– Implementar un Pla de Dinamització global de tots els centres de gent gran de la ciutat
que fomenti el voluntariat i les activitats conjuntes.
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– Donar suport a les entitats socials de la ciutat i dinamitzar-les a través de l’Àrea d’Acció
Comunitària.
Al servei dels barris
– Seguirem amb la figura del regidor de barris i donant suport als casals com a òrgan social
aglutinador de les voluntats i necessitats dels barris de la ciutat.
– Continuarem potenciant la xarxa de barris, formada per les 24 Associacions de Veïns de
la ciutat, perquè continuïn treballant plegades en els assumptes que els són comuns i continuïn compartint informació a través del blog de la xarxa.
– Continuarem impulsant els Consells de Barri de Sant Roc, Sant Miquel i el Nucli Antic com
a òrgans de participació.
• Incentivar i reconèixer el voluntariat com a valor social indispensable per a la qualitat
de vida
– Promoure el voluntariat juvenil i sènior entre les persones que vulguin contribuir a la
millora social. Incentivar-lo a través de la formació, la difusió i el reconeixement social de la
seva tasca.
– Continuar la col·laboració que mantenim amb la Creu Roja pel que fa a la captació i atenció
del voluntariat a través del servei SIC.
Millorar els serveis sociosanitaris de la comarca
– La construcció del Nou Hospital és una realitat. Les previsions són que durant el 2012 s’acabin les obres, llavors caldrà posar l’equipament, el mobiliari i realitzar el trasllat de l’antic
hospital per posar-lo en marxa. Nosaltres vetllarem per tal que la posada en funcionament
de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa no s’endarrereixi.
– Vetllarem per mantenir la qualitat i la quantitat dels serveis sociosanitaris de la nostra
comarca. Pensem que no podem anar endarrere en Salut i que, tot i que calen ajustaments,
s’han de tenir molt clares quines són les prioritats.
– Continuarem treballant per desenvolupar les competències municipals de salut pública
a traves del consorci SIGMA.
– Continuarem treballant des de Salut Pública amb les escoles per fer realitat el projecte
“d’escoles saludables”, és a dir, escoles promotores de salut que tenen l’objectiu de millorar
la salut de tota la població.
• Fomentar la pràctica de l’esport a la ciutat
– Prepararem el projecte de la Piscina Municipal coberta per tal que, tan aviat com s’aconsegueixi la inversió necessària, es pugui iniciar la construcció d’aquesta instal·lació tan necessària per a tothom.
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– Desenvoluparem un projecte per caminar cap a unes noves instal·lacions municipals de
qualitat per a la pràctica esportiva del futbol, amb camps de gespa artificial, un gimnàs i
vestidors de qualitat a disposició de totes les entitats esportives.
– Posarem en marxa el nou edifici de serveis de l’Estadi Municipal d’Atletisme que ha d’acollir, també, un circuit de cross i un centre comarcal de BTT per contribuir a dinamitzar i
augmentar l’ús d’aquesta instal·lació.
Adequarem nous espais per a la pràctica d’esport de lleure als barris de la ciutat.
– Treballarem per finalitzar la darrera fase de remodelació dels pavellons municipals d’esports
que ha de permetre adequar-los a les normatives actuals, disposar de nous espais per a activitats dirigides, nous vestidors, nou bar-restaurant, noves oficines i sales per a clubs esportius. Tot plegat, en definitiva, ha de culminar l’ampliació del Parc Esportiu Pla de Llacs i
fer-lo més autosuficient.
– Posarem en marxa un programa d’activitats esportives dirigides i de lleure per promoure
l’activitat física entre les franges de població que encara no en practiquen habitualment. Per
aquest motiu, també seguirem potenciant el Pla d’Esport i Salut com una eina per ajudar
a la prevenció de malalties greus.
– Culminarem el projecte de l’Institut de Tecnificació del Patinatge a la ciutat d’Olot, gairebé acabat, que ha de permetre que la nostra ciutat pugui continuar essent un referent a
Catalunya en patinatge artístic.
– Completarem els espais annexes a la piscina municipal, adequant diverses zones d’esbarjo
que ja s’han adquirit darrerament.
Suport a l’educació en el lleure dels joves
– Continuarem amb el suport a les entitats d’educació en el lleure com a elements clau en
l’educació i la cohesió social i continuarem contribuint a la millora de les seves instal·lacions.
– Mantindrem i, si cal, ampliarem els serveis que presta l’Esplai Diari Garbuix o l’Espai Jove,
eines que els professionals educatius han catalogat de molt útils en la lluita contra el fracàs
escolar i la cohesió social dels joves.
La participació dels joves
– Seguirem potenciant el Núria com un referent de les activitats d’oci alternatiu saludable
entre els més joves i recuperarem la Taula de Joves com un espai de debat, d’intercanvi d’opinions i de participació dels joves de la ciutat en totes les polítiques que els afecten i, en
especial, les de joventut.
– Vetllarem pel bon funcionament de la nova sala El Torín i per la diversitat d’actes i de públics que acull.
– Treballarem per mantenir el model de Festes del Tura i els seus valors patrimonials, d’intercanvi social i de participació.
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El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat d’Olot
– Col·laborar amb el programa integral de desenvolupament REDEL l’objectiu del qual és
dinamitzar les remeses dels senegalesos establerts a Catalunya per facilitar inversions que
incideixin en el desenvolupament local dels seus llocs d’origen.
– Donar suport a projectes d’ajuda humanitària per assistir a les víctimes de desastres naturals i de conflictes armats.
– Recolzar projectes realitzats per ONG’s, entitats i associacions d’immigrants com poden
ser els projectes Diougountoro, Toulel, ACAPS-Garrotxa…
CIUTAT I EDUCACIÓ
L’educació, una responsabilitat compartida
– Tenim molt clar que l’educació d’infants i joves també es dóna fora de l’àmbit de l’escola i
de la família. És aquí on l’actuació municipal i la de la col·lectivitat troba la seva funció educadora, per la qual cosa hem impulsat el projecte de ciutat educadora a través d’un procés
participatiu que ha acabat amb l’elaboració del PEC (Projecte Educatiu de Ciutat) que ens
marca les línies estratègiques a seguir cap aquest horitzó anhelat de ciutat educadora. Pensem que els propers anys són molt importants per consolidar i visualitzar aquest projecte.
Per a nosaltres és una prioritat.
– Des del Consell Escolar Municipal continuarem treballant els projectes de ciutat educadora,
de mobilitat escolar, escoles saludables i la igualtat de gènere. I impulsarem projectes educatius que incideixin en l’educació en valors. I sobretot treballarem amb la comissió de delegats de cara a interactuar amb el joves de la nostra ciutat.
– Continuarem treballant per oferir a la gent gran una oferta d’activitats saludables per mantenir-se en forma i educatives de qualitat que s’ajustin a les seves necessitats i desitjos per
aprendre nous coneixements, noves tecnologies i noves llengües.
L’educació, una oportunitat per a tothom
– Continuarem treballant per la distribució equilibrada dels alumnes amb necessitats educatives especials que tants bon resultats han donat fins ara pel que fa a la cohesió social i
l’èxit escolar dels nostres centres.
– Continuarem impulsant projectes per donar oportunitats educatives a tothom, com el
projecte “Clau” per alumnes de segon cicle d’ESO, el projecte “Uec” de fusteria i mecànica,
l’aula d’acollida municipal per a joves de 16-18 anys, l’aula d’alfabetització municipal per a
joves de la mateixa edat i el nou mòdul de PQPI d’auxiliar de mecànica i electricitat.
– Continuar treballant amb el grup de joves que no han assolit l’ESO ni una formació professionalitzadora que els permeti inserir-se en el món laboral, tutoritzant-los, cercant plans
ocupacionals específics per a ells o bé matricular-los en la formació ocupacional o en les
cases d’oficis.
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Estendre l’oferta educativa de la ciutat
– Amb la posada en marxa, en els darrers tres anys, de les escoles bressols de les Fonts i
del Morrot la nostra ciutat ha donat resposta a les demandes que hi havia de places públiques. Actualment disposem d’una molt bona oferta educativa de l’etapa infantil de 0 a 3
anys. Continuarem apostant per aquesta etapa educativa millorant els serveis i treballant
amb les famílies.
– Actualment, tenim l’escola de Sant Roc i l’Escola del Morrot en construcció. L’escola de
Sant Roc s’acabarà definitivament a l’estiu del 2012 i l’escola del Morrot, que estava previst
acabar-la aquest estiu amb una línia, pensem que n’ha de tenir dues, per la qual cosa ens
comprometem a treballar en aquesta direcció.
– Hem avançat poc amb l’escola d’Art, tot i que actualment disposem d’un estudi de com
ha d’anar l’ampliació i remodelació d’aquesta escola al Carme i a la fàbrica de Can Sacrest.
Tenim el compromís per part de la Generalitat de encarregar el projecte.
– L’Escola d’adults necessita d’unes noves instal·lacions per poder realitzar correctament
les seves funcions educatives. Treballarem per ubicar-la a l’edifici de la Granja que ja ha estat
ofert al Departament d’Ensenyament. Mentre tant, l’ajuntament ha instal·lat 5 aules prefabricades al costat de l’emplaçament actual per solucionar temporalment la manca d’espai
que pateix l’escola.
– Cal també continuar vetllant per les obres que el Departament d’Ensenyament ha de fer,
o sigui, l’ampliació i remodelació de l’IES Montsacopa, el pavelló –vestidors de l’IES la Garrotxa i l’ampliació de l’escola Malagrida.
– Millorar i ampliar l’oferta en ensenyaments de llengües de l’Escola Oficial d’Idiomes, concretament el nivell avançat de francès i l’augment dels grups d’anglès.
Ampliar les oportunitats educatives
– Continuar promovent una oferta educativa extraescolar de qualitat que permeti a infants
i joves ampliar les seves oportunitats educatives:
– Escola Municipal de Música Xavier Montsalvatge. Continuar treballant per mantenir
i millorar la qualitat musical dels estudis que s’imparteixen un cop adequades les seves
instal·lacions.
– Escola Municipal d’Expressió. Seguirem impulsant la seva consolidació perquè doni
resposta a les necessitats dels infants i joves de desenvolupar les seves capacitats artístiques en el món de la plàstica, el dibuix, la pintura i el teatre.
– Volem continuar amb les activitats del Pla Educatiu d’Entorn que han
cohesió social i la potenciació de l’ús de la llengua catalana.

contribuït a la

Fomentar els estudis superiors
– Continuarem potenciant i recolzant la implantació dels estudis de grau de disseny d’interiors i de disseny gràfic que ha iniciat l’Escola d’Art d’Olot durant aquest curs 20102011, com a un dels set campus de l’Escola Superior de Disseny de Catalunya, i també els
màsters i postgraus que l’escola pugui oferir en el futur. Treballarem conjuntament amb
aquesta escola per tal garantir i promocionar els seus estudis a la Garrotxa i a l’àmbit de les
comarques gironines.
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– Continuarem recolzant la tasca docent universitària del centre comarcal de la UNED, així
com també de la UOC.
– Continuarem potenciant la Fundació d’Estudis Superiors com a centre de formació permanent incidint en la formació continua en turisme rural, i en la gestió del paisatge i el territori.
Impulsar la formació professional
– Treballarem per impulsar el centre FP.CAT de la Garrotxa, que ha d’esdevenir un centre de
referència quant a la formació professional permanent, continua i ocupacional, generant activitats d’innovació i transferència tecnològica. És en aquesta direcció que podrem tenir gent
preparada per tal que les nostres empreses disposin de professionals preparats que les ajudin
a ser competitives.
– Cal fer una revisió de l’oferta de cicles formatius de cara el futur per tal d’anar-la adequant
a les noves necessitats i oportunitats que tenim com a comarca. Tenim un dèficit, per exemple, de professionals dedicats a la gent gran i a l’atenció de les persones dependents, per
la qual cosa, cal ja la implantació del cicle d’Atenció Sociosanitària a l’IES Montsacopa.
CIUTAT I CULTURA
Olot, la cultura del paisatge
– Obrir el Museu del Paisatge de Catalunya, buscant la implicació de les altres institucions
del país.
– Crear el Centre de Documentació del Paisatge, vinculat al Museu del Paisatge de Catalunya, en els espais de l’Hospici.
– Continuar impulsant i recolzant l’Observatori del Paisatge de Catalunya, amb seu a la
ciutat d’Olot.
– Desenvolupar, juntament amb l’Observatori del Paisatge de Catalunya, el Centre Nacional
del Paisatge, un centre dedicat a la recerca, la investigació, la difusió i el debat a l’entorn del
concepte de paisatge.
– Formar part de les xarxes europees de paisatge i treballar conjuntament amb altres ciutat
europees per tal de posar en valor el paisatge d’Olot i la comarca.
La cultura i el patrimoni de la ciutat
– Garantir la tasca de conservació, difusió i recerca del patrimoni històric d’Olot i la comarca,
així com de la col·lecció d’escultura, amb l’adequació d’un espai a l’Hospici.
– Elaborar conjuntament amb altres institucions i organismes un nou projecte del Museu
dels Volcans, integrat en el futur Museu d’Història Natural de Catalunya.
– Treballar conjuntament, Generalitat, Consell Comarcal i Ajuntament d’Olot, per tal que el
nou Arxiu Comarcal esdevingui un espai d’interès per a tots els ciutadans d’Olot i la comarca.
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– Continuar treballant per millorar el coneixement del valuós patrimoni de la ciutat i impulsar nous projectes vinculats al Museu dels Sants, la Casa-Museu Trincheria i les sales d’exposicions temporals.
La cultura, una eina fonamental de la vida quotidiana
– Treballar per desenvolupar gradualment el Pla Local d’Equipaments Culturals, entès com
un full de ruta de les necessitats de la ciutat en equipaments culturals.
– Treballar conjuntament amb altres institucions per desenvolupar el Centre d’Acollida
d’Entitats, ubicat a l’espai de Can Tané, al costat de la plaça de Campdenmàs, per tal que
esdevingui un espai aglutinador de totes les entitats de la ciutat i un pols generador d’iniciatives culturals.
– Donar suport a les entitats culturals que aporten un enriquiment social, educatiu i cultural
a la ciutat. Impulsar la creació de noves i joves entitats culturals, com a potenciadores de
l’activitat de la ciutat.
– Continuar recolzant l’Orfeó i els Catòlics i buscar estratègies conjuntament per tal que
actuïn com a centres culturals de la ciutat.
– Impulsar la creació d’una sala d’exposicions per a les entitats, col·lectius i artistes de la
ciutat per tal de donar a conèixer les seves activitats.
Cultura i cohesió social
– Desenvolupar, juntament amb l’Institut Municipal d’Educació, el Projecte Educatiu de
Ciutat i incloure estratègies educatives en totes les propostes culturals de la ciutat.
– Continuar desenvolupant el Pla de Cultura, amb la participació de tots els agents culturals
de la ciutat.
Treballar en el projecte del MediaLab Olot, dedicat a les noves tecnologies, un espai adreçat
a tota la ciutadania per tal de desenvolupar projectes conjunts.
– Promoure i fomentar l’ús dels espais públics de la ciutat, actuals i futurs, com a llocs culturals de relació i convivència.
– Continuar impulsant activitats culturals de proximitat en els diferents barris de la ciutat.
– Promoure accions que facin accessible els equipaments culturals a col·lectius que no en
són usuaris.
– Continuar impulsant el Carnet Cooltura Jove per apropar els més joves a les propostes
culturals d’Olot i d’altres ciutats.
Continuar posicionant Olot com a generador d’iniciatives culturals
contemporànies
– Continuar treballant per tal que Olot sigui un referent en el camp de la creació contemporània, consolidant projectes com Panorama, l’Espai Zer01 i la Sala 15, i amb noves propostes que potenciïn la formació en aquest àmbit.
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– Promoure activitats culturals de proximitat en l’àmbit de la creació contemporània, en el
benentès que tots som generadors de propostes culturals d’avantguarda.
– Reforçar el protagonisme actiu d’Olot dins les xarxes culturals de ciutats mitjanes europees,
com la Xarxa Transversal.
– Impulsar projectes culturals entre Olot i una àrea d’influència àmplia, compartint experiències amb ciutats de dimensions i característiques semblants.
– Continuar impulsant l’Anella Cultural i propiciar la seva aplicació en les diverses activitats
culturals i educatives de la ciutat.
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CONTINUAR CONSTRUINT
LA CIUTAT DEL SEGLE XXI
Les ciutats han de disposar d’un projecte, amb unes directrius clares, per definir el seu propi
model i per preparar el seu futur. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Olot (POUM),
impulsat des del govern municipal, i aprovat l’any 2003 amb un ampli consens polític, compleix aquesta funció: limita el creixement en extensió, resol l’encaix i la relació de la ciutat
amb el seu entorn natural i amb el Parc de la Zona Volcànica i, a la vegada, articula i estructura
els diferents barris de la ciutat, des del centre històric a la resta, tenint sempre present el
paper del paisatge i la natura.
CIUTAT SOSTENIBLE I TERRITORI
Les polítiques ambientals: estratègies i accions
– Portarem a terme la revisió del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat considerant els diferents vectors que hi incideixen (ambiental, social i econòmic), per tal de definir, d’una manera
participativa, l’estratègia ambiental pels propers anys.
– Desplegarem el nou model de recollida de deixalles (selectiva) per facilitar el reciclatge
i exigirem al Consell i a la Generalitat la construcció del Centre de Gestió Integral de Residus de la Garrotxa (planta de triatge).
– Continuarem amb les accions d’estalvi energètic i elaborarem un pla local sobre energia
per la major implementació de les energies renovables amb especial atenció a la biomassa.
Seguirem aplicant el Pla Director de l’Aigua i plantejarem a la Generalitat la construcció
d’un nou dipòsit i la formació d’una nova captació.
– Redactarem el Pla Director de la xarxa de clavegueram, per tal de planificar les actuacions de manteniment i renovació que correspongui.
– Revisarem el Pla Director dels Espais Verds de la ciutat d’Olot (que preveu les accions
de substitució i de modificació de l’arbrat) per tal d’actualitzar-lo pel període 2011-2015,
prèvia consulta als barris.
– Seguirem amb atenció la futura i paulatina implantació del cotxe elèctric a les ciutats posant les estacions de càrrega que facin falta.
Avançar en el model de mobilitat sostenible previst en el
Pacte per a la Mobilitat d’Olot
– Estendrem a més barris les zones 30 per tal de limitar la velocitat i millorar la seguretat i
continuarem la instal·lació de reductors de velocitat en les immediacions dels passos de
vianants.
– Elaborarem un Pla per una ciutat sense barreres urbanístiques per tal d’afavorir la mobilitat de les persones amb dificultats.
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– Aprovarem el Pla Director d’Itineraris per Bicicletes per tal d’afavorir l’ús de la bicicleta
i continuarem estenent la xarxa de carrils- bici.
– Mantindrem l’actual servei del TPO i impulsarem la coordinació amb el Bus Transversal i
la integració tarifària, reclamant ajudes pe part de la Generalitat.
Posar en valor el paisatge
– Redactarem el Pla Director del Bosc de Tosca per preservar els seus valors paisatgístics,
mantenint la funció dels horts i encaixant-hi els equipaments existents o els que s’hi preveuen (nou camp de futbol de Sant Roc).
– Potenciarem el paper del Parc Nou com el gran parc central de la ciutat, ordenant les seves
diferents funcions, culturals, patrimonials, lúdiques, turístiques… a més de mantenir les característiques actuals com a jardí botànic.
– Continuant amb la recuperació d’espais al costat del riu, adequarem el Parc de les Fonts
per tal de disposar-hi una gran àrea d’esbarjo i lleure.
– Seguirem impulsant noves zones d’horts municipals que, apart de la seva funció econòmica, siguin espais de convivència i salut.
La renovació de la ciutat construïda
– Completarem totes les actuacions previstes pel Barri Vell en el Pla de Barris seguint el projecte de renovació i rehabilitació.
– Donarem un nou impuls a la rehabilitació d’edificis, buscant, en la mesura de les disponibilitats financeres, l’acord i el compromís dels propietaris.
– Seguirem dinamitzant el Centre de la ciutat, col·laborant amb els privats per a la implantació de nous serveis i comerços i la millora dels existents.
– Continuarem amb la millora dels parcs infantils de la ciutat quant a manteniment i seguretat perquè són espais d’esbarjo pels menuts i les famílies que cal potenciar.
– D’acord amb els veïns de les Planotes, portarem a terme la reforma de l’enllumenat i dels
serveis d’aigua i clavegueram d’aquest barri.
Noves actuacions urbanístiques
– Plantejarem un programa de renovació i rehabilitació urbana al barri de Sant Cristòfor
juntament amb l’actuació a la illa de Can Jombi per part de l’INCASOL.
– Desenvoluparem el POUM al Barri de Sant Miquel per a la creació de noves zones equipaments que permetin més espais de joc i lleure.
– Incrementarem les reserves municipals de sòl apte per habitatge protegit per afrontar,
quan sigui possible, noves actuacions matèria d’habitatge.
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– Desenvoluparem el Pla Parcial del Serrat, prioritzant les reserves d’habitatge protegit i
l’entorn dels espais públics i equipaments.
– Impulsarem la dinamització de les diferents àrees d’activitat econòmica previstes en el
planejament municipal.
Les infraestructures de mobilitat
– Seguirem reclamant a la Generalitat la construcció de la variant d’Olot amb la màxima urgència i l’execució avançada de l’accés des de la carretera de Ridaura, per tal de faciiltar la
connexió amb la illa hospitalària.
– Plantejarem la renovació de l’Avinguda de Santa Coloma, com un passeig arbrat, adequat
al seu paper com una de les principals entrades a la ciutat.
– Elaborarem els estudis pel traçat del Vial Intervolcànic, que ha de permetre la connexió
entre els barris de Sant Miquel i el Morrot.
– Proposarem a la Generalitat la formació de la nova plaça de La Rodona per tal de facilitar
una major fluidesa del trànsit i evitant les retencions.
– Estudiarem el desenvolupament del Pla Parcial de la Vila per tal de permetre la construcció dels garatges que el barri de Benavent necessita.
Tractament dels espais públics
– Ens proposem continuar el procés de remodelació del Firal, d’acord amb el projecte aprovat i amb les modificacions que calguin i segons les disponibilitats pressupostàries.
– Portarem a terme la reurbanització de la Plaça Voratosca a Sant Roc, ampliada amb els
edificis que s’han enderrocat.
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UN GRAN PACTE DE CIUTAT
La nostra societat està en uns moments especialment complicats, amb moltes incerteses de
tots tipus. Estem en una crisi econòmica i financera molt general que afecta de manera especial el nostre país, amb l’atur com a primera preocupació de moltes persones i famílies,
també de la nostra ciutat.
En aquests moments de majors dificultats és quan, més que mai, s’ha de posar l’interès general per damunt de les visions més particulars, tot respectant les diferents maneres d’entendre la ciutat o, fins i tot, la pròpia societat i les legítimes i necessàries propostes
programàtiques dels diferents partits polítics.
És en aquest sentit que ens comprometem a impulsar amb les forces polítiques presents a
l’ajuntament, amb les entitats, associacions i amb els ciutadans i ciutadanes d’Olot un gran
Pacte de ciutat que, tenint present la situació actual, sigui un exercici de responsabilitat i
ofereixi una esperança col·lectiva de futur.
Plantegem aquest Pacte de ciutat sobre els quatre eixos següents:
– Suport a l’activitat econòmica, al món laboral i a la formació. Mantenint i innovant
les accions de promoció i projecció de la ciutat, les polítiques d’ocupació i formació, les
de suport a la innovació i als emprenedors, al comerç i al turisme.
– Convivència, cohesió social, igualtat i benestar: Mantenint i posant en marxa els diferents serveis, de manera singular pel que fa a la salut, l’educació, l’atenció a la gent gran
i la convivència.
– Impuls a la cultura i el coneixement que permetin mantenir la qualitat i la projecció
cultural actuals, amb suport als creadors, facilitant una major implicació del conjunt de
la ciutat i plantejant, a la vegada, noves iniciatives de futur.
– Aplicació de la perspectiva de la sostenibilitat: en les diferents accions de l’actuació
municipal, des de l’estalvi energètic a la mobilitat sostenible o a la protecció del paisatge.
Aquesta proposta de Pacte de Ciutat no suposa, en cap cas, renunciar a aquells projectes
que, des del PSC, considerem necessaris i convenients, tant pels ciutadans d’Olot directament
com també per mantenir i millorar la posició de la nostra ciutat en el conjunt del país. Al
contrari, vol dir ser capaços de definir, dissenyar, liderar i compartir propostes de futur, d’aglutinar esforços i il·lusions, amb l’objectiu bàsic de mantenir la igualtat i la cohesió i de sortir
conjuntament de la crisi.
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