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COMENTARIS TANCATS

Aquest dimarts es va presentar a Girona l’Observatori de la Rehabilitació i la Renovació de les

comarques gironines. És una iniciativa del Col·legi Oficial d’Arquitectes amb l’objectiu de

promoure la rehabilitació d’habitatges vells i així abordar un dels grans problemes urbanístics

que tenen les ciutats actuals. A Olot aquesta aposta es concretarà en l’elaboració d’un estudi

d’habitatge al Nucli Antic en el marc del Pla Integral d’Accions de Millora (PIAM).
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El creixement de les ciutats a través de la seva expansió al territori ja fa temps que ha trobat

límits, i en aquest sentit, l’aposta per la renovació del que ja existeix, s’ha convertit en un dels

principals eixos del sector de la construcció. És per això que s’ha constituït l’Observatori de la

Rehabilitació i la Renovació Urbana de les Comarques Gironines.

L’observatori l’ha promogut el Col·legi Oficial d’Arquitectes juntament amb el d’Arquitectes

Tècnics i Enginyers d’Edificació i el Gremi de Constructors, i l’integren també la Universitat de

Girona, i els ajuntaments de Girona, Figueres i Olot.

L’aposta d’aquest nou organisme, no és només la de promoure la rehabilitació d’habitatges vells,

sinó de buscar solucions integrals que preveuen millores en la qualitat de vida, l’eficiència

energètica, i l’urbanisme del seu entorn.

Una de les primeres tasques de l’observatori serà l’obtenció de dades que permetin fer un mapa

Narcís Reverendo, President COAC demarcació Girona:
“Volem ser un Observatori pioner perquè serem el primer
que és transversal, no promogut únicament per una
institució”

“

Josep Maria Corominas, alcalde d’Olot: “A tots els
ajuntaments ens preocupa el tema, que ve derivat per molts
problemes. A Olot ens criden els empresaris i ens diuen que
no troben pisos perquè els seus treballadors visquin a la
ciutat”

“

Marta Madrenas, alcaldessa Girona: “Se’ns plantegen reptes
molt importants i els hem d’afrontar amb valentia i
determinació”

“
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Una de les primeres tasques de l observatori serà l obtenció de dades que permetin fer un mapa

de la situació actual de la demarcació. De moment, parteixen de la base que a l’Estat espanyol

es rehabilita trenta vegades menys que a Suècia, que lidera la rehabilitació a Europa.

L’Ajuntament d’Olot ha estat un dels tres ajuntaments que ha liderat el projecte de l’Observatori

amb la voluntat de tenir un element tècnic imparcial que ajudi al consistori a reflexionar i prendre

decisions en qüestió d’habitatge. Per a l’alcalde d’Olot, la rehabilitació dels edificis és clau per

solucionar la crisi de l’habitatge. Així doncs el primer encàrrec que es farà a l’observatori, serà

sobre el nucli antic, una zona on ja fa anys que es treballa per rehabilitar-hi habitatges. Des de

l’ajuntament es demanarà un estudi lligat amb el PIAM.

L’Ajuntament d’Olot ha estat un dels tres ajuntaments que ha liderat el projecte de l’Observatori

amb la voluntat de tenir un element tècnic imparcial que ajudi al consistori a reflexionar i prendre

decisions en qüestió d’habitatge. Per a l’alcalde d’Olot, la rehabilitació dels edificis és clau per

solucionar la crisi de l’habitatge. Així doncs el primer encàrrec que es farà a l’observatori, serà

sobre el nucli antic, una zona on ja fa anys que es treballa per rehabilitar-hi habitatges. Des de

l’ajuntament es demanarà un estudi lligat amb el PIAM.
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El 2018 l’hospital d’Olot va augmentar les operacions sense ingrés,
les sessions de quimioteràpia, els parts i les atencions a Urgències
(https://www.garrotxadigital.cat/2019/03/26/el-2018-lhospital-dolot-
va-augmentar-les-operacions-sense-ingres-les-sessions-de-
quimioterapia-els-parts-i-el-servei-durgencies/)

L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa ha fet balanç del 2018, quan van augmentar

alguns serveis que fan augmentar també la bona salut del servei, així com també,

d’altra banda, les urgències, un aspecte a corregir. El centre també ha explicat…


(https://www.garrotxadigital.cat/2018/06/06/parc-
dhabitatges-venda-olot-esta-punt-desgotar-se/)

PUBLICACIÓ ANTERIOR

El parc d’habitatges en venda a
Olot està a punt d’esgotar-se



PUBLICACIÓ SEGÜENT

Joan Plana, finalista al Premi Garrotxí de l’Any: “A Olot estan passant coses, els
joves fan coses i estem disposats a innovar tecnològicament”
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(https://www.garrotxadigital.cat/2019/03/26/el-2018-lhospital-dolot-va-augmentar-les-

operacions-sense-ingres-les-sessions-de-quimioterapia-els-parts-i-el-servei-

durgencies/)Tres investigadores de la UdG escriuen un llibre per prevenir el
consum de cocaïna a partir de testimonis reals
(https://www.garrotxadigital.cat/2015/04/29/tres-investigadors-de-
la-udg-escriuen-un-llibre-per-prevenir-el-consum-de-cocaina-a-partir-
de-testimonis-reals/)

Tres investigadores de la Universitat de Girona del Grup de Recerca de Psicologia de la

Salut, han escrit un llibre digital per prevenir el consum de cocaïna entre els més joves.

La publicació, recull l'experiència de consum de cocaïna d'una dotzena de joves…

(https://www.garrotxadigital.cat/2015/04/29/tres-investigadors-de-la-udg-escriuen-un-

llibre-per-prevenir-el-consum-de-cocaina-a-partir-de-testimonis-reals/)

Anna Simó: “El TC no té cap credibilitat”
(https://www.garrotxadigital.cat/2014/09/30/anna-simo-el-tc-no-te-
cap-credibilitat/)

La portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya es mostra convençuda que, el 9 de

novembre, els ciutadans de Catalunya podran votar. "Res no ho atura", ha dit Anna Simó

durant l'entrevista al programa 'Matins en Xarxa' d'Olot Televisió i La Xarxa. Simó

també… (https://www.garrotxadigital.cat/2014/09/30/anna-simo-el-tc-no-te-cap-

credibilitat/)

Albert Brosa, director d’Olot Televisió: “Amb el nou web creem l’hàbit
de consultar l’actualitat a la xarxa minut a minut”
(https://www.garrotxadigital.cat/2014/02/19/albert-brosa-director-
dolot-televisio-amb-la-nova-web-creem-lhabit-de-consultar-
lactualitat-a-la-xarxa-minut-a-minut/)

La web d’Olot Televisió s’ha actualitzat, posant-se al dia amb les darreres

actualitzacions de navegació i interactivitat. Tot plegat amb un nou disseny gràfic que

manté els colors propis dels programes informatius de la cadena, el vermell i el blanc,…

(https://www.garrotxadigital.cat/2014/02/19/albert-brosa-director-dolot-televisio-amb-

la-nova-web-creem-lhabit-de-consultar-lactualitat-a-la-xarxa-minut-a-minut/)

Mas-Colell assegura que aquest �nal de mes seran e�caços amb els
pagaments (https://www.garrotxadigital.cat/2012/10/31/mas-colell-
assegura-que-aquest-�nal-de-mes-seran-e�cacos-amb-els-
pagaments/)

El conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, ha declarat a Olot que se sent satisfet de

com la Generalitat ha arribat financerament a final de mes. Diu que el govern català

podrà procedir a efectuar la provisió de liquiditat de manera eficient i podrà pagar…
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Cerca el contingut CERCA
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