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Activaran el servei de
diàlisi de l’hospital
d’Olot el primer d’agost
0 El Josep Trueta de Girona entrarà al triangle hospitalari

Olot-Vic-Campdevànol que, en breu, tindrà Oriol Morera de gerent
OLOT | X.V.

L’1 d’agost (dilluns) és la data, en
la qual l’hospital d’Olot i de la
Garrotxa activarà el servei de diàlisi. Ho va anunciar –ahir– Josep
Maria Corominas (alcalde i president del patronat de l’hospital).
Corominas va anunciar que Antoni
Comín (conseller de Salut) serà a
Olot el divendres dia 5 d’agost per
tal d’explicar l’obertura del servei.
L’activació del servei de diàlisi evitarà els desplaçaments de malalts
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luntat de Salut és de tirar-lo endavant i per fer-ho ha decidit posar el doctor Oriol Morera al capdavant de l’aliança. Morera ha estat gerent de la Regió Sanitària de
la Catalunya Central i també de la
de Barcelona. A més ha dirigit diferents plans de salut.
L’altra novetat sobre l’aliança és
que hi ha entrat l’hospital Josep
Trueta de Girona, centre que ja és
des de temps l’hospital de referència d’Olot.

Olot aprova les bases d’accés
a 28 pisos de lloguer social
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a la clínica Girona.
També sobre l’hospital, Corominas va anunciar l’aposta del
Servei Català de Salut pel triangle
sanitari Olot-Campdevànol-Vic.
Es tracta d’una unió destinada a
optimitzar els recursos dels 3 centres, però amb la preservació de la
independència de cada hospital .
Fa poc, un informe del comitè
directiu de l’hospital d’Olot va
descobrir mancances de l’aliança.
Corominas va indicar que la vo-

L’Ajuntament d’Olot obrirà el
dia 1 da’gost el termini de sol·licituds per als 28 habitatges adquirits
per l'Ajuntament d'Olot i la Generalitat pel maig, d’acord amb la llei
de tanteig i retracte sobre els pisos
buits. El termini de presentació de
sol·licituds acaba el 16 de setembre. Els pisos estan situats als carrers Abat Racimir i Josep Maria
Capdevila, al barri de Sant Miquel.
La promoció està repartida en 6
pisos per a gent gran que comptin
amb 65 anys i que estiguin empadronats a Olot o la resta de municipis de la comarca, amb uns in-

gressos mínims de 12.000 euros
anuals. Cinc, a famílies monoparentals que estiguin empadronades a Olot o a la resta de muncipis
de la comarca amb uns ingressos
mínims de 9.600 euros anuals. I, 17
a joves menors de 35 anys empadronats a Olot i a la resta de municipis de la comarca i amb uns ingressos mínims de 12.000 euros
anuals.
Les normes d’adjudicació han
estat aprovades per la junta de
govern d’aquest matí. Els pisos
van ser adquirits mitjançant del
dret de tanteig i retracte. A la mateixa junta l’Ajuntament també
ha aprovat el conveni amb l'A-

gència Catalana de l'Habitatge de
Catalunya, perquè l'oﬁcina d'Olot
s'encarregui de la gestió d’habitatges, propietat de la Generalitat.
La superﬁcie útil dels habitatges
va dels 45,95 metres quadrats ﬁns
als 91,40 metres quadrats (d'1 a 3
habitacions) amb plaça d'aparcament vinculada a cada habitatge. El preu del lloguer oscil·la entre els 221,46 euros als 368,73 euros al mes.
L’alcalde, Josep Maria Corominas, va indicar que les regles d’accés han estat pensades per una
bona convivència al barri de Sant
Miquel. Fa poc, van ser presentades al consell del barri.
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21 equips d’arquitectes opten a
la transformació del Firal d’Olot
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Vint-i-un equips d’arquitectes
s'han presentat al concurs per ferse càrrec de projecte de remodelacio del Firal. Ara, l’Ajuntament
avalua la solvència professional
dels equips. Les bases exigien que
almenys un dels membres hagués
realitzat obres d'urbanització de
nova planta o renovació de carrers
i espai públic urbà en un mínim de
6.000 metres quadrats.
En l’acte de presentació de les
candidatures, l'alcalde d’Olot, Josep Maria Corominas, ha indicat
que ara ja es pot dir amb més solvència un calendari sobre la transformació del Firal. Aixi ha enumerat: «Licitació de les obres

(març del 2017), inici (juny del
2017) i inauguració (juny del 2018).
De moment, els equips admesos
tindran ﬁns al 15 de setembre per
poder presentar la seva proposta
per al nou Passeig d'en Blay. Les exposicions hauran d'incorporar els
resultats del procés participatiu. Un
jurat format per representants tècnics i polítics de l'Ajuntament, un
membre del Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya, un altre del Col·legi
d'Enginyers de Camins Canals i
Ports i un arquitecte de reconegut
prestigi de la ciutat.
Per tal de garantir-ne l'anonimat,
cada proposta es presentarà amb
un lema i constarà d'una memòria descriptiva, acompanyada d'un

pla d'obra i pressupost estimatiu de
l'actuació que volen fer. A partir de
criteris tècnics deﬁnits a les bases,
el jurat atorgarà a cada treball ﬁns
a 45 punts. Els 10 projectes amb la
millor puntuació rebran 1.000 € de
premi.
Els 3 primers es convertiran en
ﬁnalistes del concurs i obtindran
3.000 €, a més de l'encàrrec de fer
els plàfons de l'exposició pública.
A l’octubre, l'Ajuntament anunciarà els 3 projectes ﬁnalistes que
després seran posats a votació popular. En aquesta fase, els equips
podran obtenir ﬁns a 45 punts. Els
10 punts restants correspondran a
criteris econòmics i de termini de
lliurament de projecte.

