
■El ple del 7 de maig de l’ajuntament 
de Sant Joan de les Abadesses va fer 
l’últim pas per a l’aprovació del nou 
Planejament d’Ordenació Urbana 
Municipal (POUM) amb només amb 
els vots favorables del PSC. És el que 
s’anomena l’aprovació provisional. Pel 
grup d’Esquerra, el nou POUM hipoteca 
el futur urbanístic de Sant Joan perquè 
preveu un creixement desmesurat i 
posa en risc la vida al centre del poble 
per la dispersió dels equipaments 
educatius a la Coromina del Bac i 
els esportius, a la Plana de la Torre, 
just a l’altra punta de la població. Per 
corregir-ho, com a grup vam presentar 
deu al·legacions al document advertint 
que entre l’escola i la zona esportiva 
hi ha una distància de dos quilòmetres 
fet que augmentarà el trànsit rodat al 
municipi i perjudicarà a les botigues 
per la disminució de la vida social al 
centre urbà.
El pla, ja ratificat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, preveu més de 
820 habitatges nous a tot el municipi 
amb l’argument que Sant Joan, i 
Campdevànol, són els únics municipis 
que poden créixer en edificabilitat 
i amb capacitat per aglutinar les 
segones residències que Camprodon, 
Ribes de Freser o Llanars ja no poden 
assumir. Futur poc realista, atès 
que la població disminueix. Aquest 
creixement desmesurat es preveu 
principalment a les Planes del Coll 
(a l’altra banda del riu Ter – a la zona 
de la Coromina del Bac), amb més 

à URBANISME. L’APROVACIÓ DEL PLA GENERAL OMPLE DE PISOS PARATGES EMBLEMÀTICS 

� � � � � � � � � 	 
 � � �  � � � � � � � � � � 
 � �  � 	 � � � � 
 � � � � � � � � � 
 � � �  � � � 
 �   � 

������ ������� !�""#�$#�� �#%�& '#%#(#)�����

* + , - . / 0 1 2 3 2
El Pla General hipoteca Sant Joan

■ L’alcalde convoca un ple en menys de 
24 hores sense fer-ne difusió per fer la 
proposta de més habitatges, 820, (250 a 
la Torre). En el mateix ple l’alcalde diu que 
no es pot posar a favor dels particulars si 
no veuen bé l’increment d’habitatges. Ara  
l’alcalde dóna suport als veïns que volen 
presentar un contenciós contra Urbanisme 
perquè duplica el nombre de pisos quan ell 
mateix ho va proposar.
■ El dictamen emès per  
Urbanisme no és 
v incu lant ,  són 
recomanacions. Si 
l’Ajuntament no hi 
estigués d’acord ja 
se n’hauria oblidat.

■■ ELS INTERROGANTS

de 240 habitatges, i a les Planes de 
la Torre, uns 250 habitatges més. 
Cases unifamiliars i blocs de pisos 
que destruiran les valuoses planes 
fèrtils de la zona i es trencarà la visual 
paisatgística de l’entrada del municipi. 
Podrà assumir, Sant Joan el cost dels 
serveis d’aquestes urbanitzacions?
En síntesi, es preveu que el municipi 
augmenti, en els propers anys, amb 
més de 2.000 habitants, malgrat 
que l’estudi socioeconòmic del propi 
POUM indica una substancial pèrdua 
de població. No seria més realista 
buscar indústria que s’estableixi a Sant 
Joan? i generar així vincles sòlids per 
atraure població? El turisme és una 
font d’ingressos molt valuosa, però 
no es pot enfocar un creixement tant 
desmesurat i poc factible en base, 
únicament, al sector terciari. 
Actualment, Sant Joan disposa d’altres 
àrees de creixement més realistes 
-Espona, Cotolla-  a la disminució 
poblacional que estem patint, que 
no impliquen la urbanització de tants 
sectors. A més a més, el document 
aprovat contempla que els veïns de les 
Planes de la Torre i del Coll s’hauran 
de fer càrrec del cost íntegre de la 
passarel·la i del pont que es traçaran 
per accedir a aquestes àrees. Fet que 
revertirà en el cost fi nal dels habitatges 
previstos en aquests indrets. 
Esquerra va advertir, en una de les 
al·legacions presentades, que la 
concentració d’habitatges de protecció 
ofi cial en un sol sector, concretament 

a la Font de la Mare, podia afavorir 
la creació de guetos. I, malgrat la 
insistència del nostre grup i de molts 
altres santjoanins, que varen presentar 
més de 168 al·legacions a la proposta 
del nou POUM, l’equip de govern, al 
disposar de majoria absoluta, en va 
fer cas omís. Ha estat fi nalment la 
Comissió Territorial d’Urbanisme 
qui ha aconsellat a l’ajuntament de 
Sant Joan a redistribuir els pisos de 
protecció oficial d’una forma més 
equitativa, tal i com defensava el 
grup d’Esquerra. Tant de bo aquest 
creixement fos realista i possible, però si 
no es busca una font d’ingressos potent 
– indústria – aquest desenvolupament 
és, ara per ara, una utopia.



Nou candidat. Sergi Albrich ha estat 

escollit per unanimitat com a nou cap 

de llista d’Esquerra a les eleccions 

municipals de l’any vinent. Albrich, 

de 27 anys, i geòleg de professió, és 

també des del mes de juliol, el nou 

president de la secció local del partit 

en substitució de Menci Colomer.

Èxit de participació a la xerrada “El 

signifi cat històric de l’11 de setem-

bre - el nacionalisme català a ulls 

d’Espanya” a càrrec del professor de 

la UPF, Joaquim Albareda, i el porta-

veu de la plataforma Sant Joan de 

les Abadesses Decideix, Jordi Vilarro-

dà, organitzada en motiu de la Festa 

Major al vestíbul de l’Escola Abades-

sa Emma el 10 de setembre.
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■ PUNT NEGRE PEL BUS. Es-
querra ha alertat del perill que 
comporta el canvi de la parada 
de bus a la carretera de Cam-
prodon. Són diverses les si-
tuacions de perill i d’accident, 
tant pels vehicles com pels 
vianants, que ja s’han produït. 
Estenem la mà al diàleg per 
trobar una solució. 

■ OBLIT DE JOSEP PICOLA. Es-
querra ha demanat a l’alcalde 
i a la regidora de cultura que 
s’incorpori la fi gura del poeta 

i fi ll il·lustre de la vila, Josep Pi-
cola, a l’espai ubicat a l’exposició Terra de Comtes i Abats del Palau de l’Abadia i 
destinat a aquells autors, poetes i personatges destacats que han dedicat la seva 
obra a la fi gura del Comte Arnau.

■ ELS FRUITS DEL PORTA A PORTA. La implantació de la recollida Porta a Porta 
ha permès la rebaixa de la taxa d’escombraries (103,44 eur), un èxit que ens hem 
d’atribuir tots els veïns i veïnes de Sant Joan. El pas dels anys ha posat en evidèn-
cia que aquest sistema -que en el seu moment no va tenir el suport del PSC- fou 
una aposta valenta d’Esquerra. També en l’àmbit dels tributs, l’ajuntament de 
Sant Joan recull més de 910.000 euros d’IBI (més del doble que fa quatre anys). 
Per aquest motiu el grup municipal d’Esquerra ha demanat a l’equip de govern 
que sigui més agosarat i valent i disminueixi tant el gravamen que regula aquest 
tribut com com el valor de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que se situa 
prop del topall màxim permès legalment. 

■ RETIRADA DEL TRANSFORMADOR.. Esquerra ha demanat que s’enderroqui el 
transformador elèctric del carrer Vista Alegre, tot aprofi tant les obres de millora 
que s’estan duen a terme als carrers de la Vila Vella. El transformador encara està 
en peu tot i que l’alcalde va afi rmar que al mes d’agost s’enderrocaria l’element.

■ ACCÉS A MALATOSCA. Fa dos anys dels treballs de millora de l’entorn del 
gorg de Malatosca. El bon accés n’és encara una assignatura pendent. El mal 
estat dels camins, pel pas del bestiar, impedeix la visita al gorg de determinats 
col·lectius. Esquerra va sol·licitar l’arranjament d’aquest espai per facilitar-ne la 
visita a l’indret, atenent la forta afl uència de visitants que té, així com la neteja 
setmanal de l’entorn, carregat de brossa i mobiliari urbà en mal estat.

■ MESURES D’ESTALVI. Esquerra se suma a la proposta de la rebaixa del 5% de 
les retribucions dels càrrecs del consistori i proposa destinar l’estalvi d’aquests 
diners a la compra de material escolar, entitats o famílies necessitades.

■ LLAR D’INFANTS. Sant Joan gaudeix d’un repunt de la natalitat, fet que obliga a 
ampliar la llar d’infants. Esquerra ha arrencat el compromís dels responsables mu-
nicipals d’aquest àmbit perquè disposin d’un projecte d’ampliació de l’actual llar 
d’infantls Molí petit. I és que si al mes de gener s’inscriuen nous infants, aquests 
no hi cabran, un fet totalment imperdonable. 

■ TANATORI. El grup municipal d’Esquerra ha demanat a l’equip de govern que 
es busqui un nou espai per ubicar-hi el tanatori – atès que l’actual és provisional i 
s’ha de traslladar per les obres realitzades a la colònia Espona -. Finalment l’equip 
de govern ens ha escoltat i traslladarà el tanatori provisional a l’antic casal de 
jubilats. 

Propostes i suport a iniciatives positives 
per la vila i la gent que hi vivim

àVOLUNTAT DE CONSTRUIR. LA FEINA DEL NOSTRE GRUP MUNICIPAL

Sabies que el camp de futbol 
potser s’haurà de tornar a aixecar 
perquè l’obra no s’ha fet prou bé? 
Els treballs han costat més de 
550.000 euros que serien ben 
invertits si no fos que el  nou Pla 
General preveu urbanitzar la zona 
en menys de 5 anys

Sabies que la construcció del nou 
CAP no fi gura en cap planifi cació 
de la Generalitat tot i haver-ne fet 
una presentació a bombo i pla-
teret el setembre? En el projecte 
no hi ha cap més servei que en 
l’actual. On és la millora?

Sabies que el PSC ha aprovat un 
endeutament de més de 200.000 
euros per fi nançar obres i actua-
cions, a partir del 2011, que no ha 
consensuat amb cap altra força 
política? 

Sabies que la zona de picnic de 
Sant Antoni ha estat tot l’estiu en 
un estat de deixadesa deplorable? 
Un alt risc d’incendi evitable

els punts
sobre les

NOTÍCIES D’ESQUERRA
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