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L'Ajuntament d'Olot dóna suport
financer als ateneus històrics d'Olot
El ple aprova dedicar una partida de 50.000 euros a l'Orfeó Popular Olotí, el
Casino i Els Catòlics

El Casino Olotí, al Firal, rebrà una subvenció de 25.000 euros. | Arxiu NG.

El plenari d'aquest dijous 17 de desembre també ha donat llum verd a la proposta de
l'Ajuntament d'Olot de donar suport financer als ateneus històrics d'Olot. La proposta ha comptat
amb els vots favorables de l'equip de govern de JxCat, així com d'ERC i el PSC, amb el vot
contrari de la CUP.
Aquesta iniciativa s'inclou dins l'onzena modificació de crèdit que inclou una dotació de 426.131
euros per fons de contingència en temes de Covid-19, 90.000 euros per a la rehabilitació
d'habitatges de propietat municipal i 8.447 euros a la FES Olot.
La proposta segueix la línia pionera que es va iniciar l'any 2016 conjuntament amb la Generalitat
de Catalunya a través del Pla de Millores i el Pla de Subvencions d'Ateneus i ara, arran l'impacte
que la crisi de la Covid-19 ha tingut en aquestes entitats sense ànim de lucre, l'Ajuntament d'Olot
ha apostat per continuar contribuint en la millora d'aquests espais, centres clau de la vida cultural
i associativa de la ciutat.
Per tot això, des de l'Ajuntament d'Olot s'ha aprovat la creació d'un nou conveni de col·laboració que
preveu una aportació de 50.000 euros i que permetrà donar suport i millorar les instal·lacions i
l'accessibilitat de les tres entitats.
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En concret, el Casino Olotí -l'entitat cultural en actiu més antiga de la ciutat i un dels ateneus
pioners a Catalunya- rebrà una aportació de 25.000 euros per als treballs d'adequació i millora de la
coberta de l'edifici que han portat a terme.
En segon lloc, el Centre Cultural Els Catòlics que enguany compleix el seu 142è aniversari i que
s'encarrega d'organitzar activitats culturals i socials com la Cavalcada i el Campament Reial, rebrà
una ajuda de 15.000 euros per a les obres d'arranjament de la coberta de l'immoble del carrer
Clivillers.
Per últim l'Orfeó Popular que va néixer l'any 1904 i que organitza activitats com concerts, teatre,
conferències, exposicions així com d'acollir altres iniciatives d'entitats i associacions de la ciutat,
disposarà de 10.000 euros per fer front al cost dels treballs de condicionament del primer pis de la
sala del teatre (l'emplaçament de l'equip tècnic des d'on es controlen les llums i el so dels
espectacles).
Conveni amb l'Agrupament Escolta i Guia Nostra Dona del Tura
Des de dilluns 30 de novembre, l'Ajuntament d'Olot va passar a ser el propietari d'una part de
l'antic convent de la Divina Providència (https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/23910/videobisbe-girona-cedeix-edifici-divina-providencia-ciutat-olot) , un edifici de 3.793 m² que acull la seu
de Càritas Garrotxa. Situat entre els carrers Fluvià i Ronda Paraires, la cessió per part del Bisbat de
Girona va permetre que la ciutat adquirís un nou espai de 1.616 m² que, tal com es va avançar, es
destinaria a futur usos socials, educatius i culturals.
[noticia]23910[/noticia]
A través del plenari d'aquest dijous, l'Ajuntament d'Olot ha aprovat inicialment el conveni d'acord
de cessió gratuïta per 20 anys d'una part d'aquest espai a l'Agrupament Escolta Nostra Dona del
Tura que hi instal·larà la seva seu social i hi portarà a terme diverses activitats dirigides a joves i
infants. La proposta ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.
L'últim ple del 2020
El ple d'aquest mes de desembre també ha refermat per unanimitat el compromís de
l'Ajuntament d'Olot amb el col·lectiu Ciutats Educadores i ha aprovat la revisió de la carta de
l'entitat i, en la línia d'Ensenyament i Joventut, l'Ajuntament d'Olot també ha aprovat amb el vot
de tots els grups polítics el Pla Local de Joventut d'Olot 2021-2024 que marca les línies i polítiques
de joventut a la ciutat de cara als pròxims anys.
El Ple de l'Ajuntament d'Olot d'aquest dijous també ha acordat l'onzena modificació de crèdit que
inclou el fons de contingència extraordinari per la Covid-19 per a donar resposta a les necessitats
dels afectats per la crisi del coronavirus amb el vot favorable de l'equip de govern (JxCat), ERC i
la CUP i l'abstenció del PSC.
En aquest sentit, també s'ha aprovat a la modificació del Pla Estratègic de Subvencions que
preveu la rehabilitació d'habitatges públics i l'aportació de 50.000 euros per a la millora d'ateneus
històrics amb els vots favorables de l'equip de govern de JuntsXCat, d'ERC i el PSC i amb els vots
en contra de la CUP.
Per últim, també s'han aprovat definitivament les ordenances fiscals i el calendari del
contribuent del 2021 amb els vots a favor de l'equip de govern de JxCat, l'abstenció d'ERC i el vot
contrari del PSC i la CUP.
Per altra banda, el plenari també ha aprovat els preus públics de música i arts escèniques de
gener a març del 2021 que preveu 9 concerts i 12 espectacles diversos a la ciutat. Les propostes
culturals i artístiques s'han tirat endavant amb el vot favorable de l'equip de govern de JxCat,
ERC i el PSC i l'abstenció de la CUP.
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Per últim, ha tirat endavant la moció presentada pel PSC que demana al Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya la transformació del CAP d'Olot en Centre d'Urgències d'Atenció
Primària (CUAP). La moció ha comptat amb el vot favorable de l'equip de govern, ERC, PSC i
l'abstenció de la CUP.
[plantillacoronavirus]
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