
■ El Consell Comarcal de la Ga-
rrotxa estudia crear una taula
d’habitatge comarcal per tal
d’afrontar el problema de la man-
ca  d’oferta d’habitages que con-
trasta amb l’existència d’habitat-
ges buits a vegades en mal estat als
nuclis antics dels pobles. La qües-
tió  afecta la major part dels pobles
de la comarca i va ser posada so-
bre la taula a l’últim ple del Con-
sell Comarcal de la Garrotxa en
l’aprovació del conveni  entre
l’Agència Catalana de l’Habitatge
de Catalunya i el Consell Comar-
cal de la Garrotxa per l’existència
de l’Oficina Comarcal de l’Habi-

tatge.
De moment, cada ajuntament

tira endavant accions per afrontar
el problema de l’habitatge com
ara excempcions fiscals a les re-
habilitacions o pujar l’IBI als pro-
pietaris de pisos buits. També
cada vegada són més els ajunta-
ments que encarreguen estudis
per tenir documentada la situació
dels habitatges del poble. 

Els estudis fets fins ara han pro-
vocat sorpreses. Per exemple, fa
setmanes, l’alcalde de Castellfollit
de la Roca, va posar sobre la taula
que, segons un estudi recent, al
poble hi ha  habitatges buits,
quasi el  dels habitatges del
municipi. 

El  a Mieres van fer un es-
tudi d’habitatges i els va donar
que tenien  habitatges buits, un
 del total,  habitatges de se-
gona residència, un  del total,

i  de primera residència, un 
del total. L’Ajuntament va impul-
sar un programa de masoveria ur-
bana que va donar resultats. Tam-
bé, van aconseguir canviar  ha-
bitatges que estaven catalogats
com a segona residència a prime-
ra residència. 

Segons l’alcalde de les Planes
d’Hostoles, Eduard Llorà, al nucli
urbà del seu poble hi ha  habi-
tatges buits. Llorà ha assenyalat
que el problema dels habitatges
vells condiciona el Pla d’Ordena-
ció Urbanística Municipal, ara en
fase de redacció. La idea és no
crear àrees urbanitzables per la
creació d’habitatges de nova
planta per tal d’incentivar la reha-
bilitació dels habitatges vells. 

L’alcalde de les Planes ha indi-
cat que tenen demanda d’habitat-
ges per part dels joves del poble i
a vegades els costa donar-los res-

posta. També ha apuntat que les
Planes no té capacitat econòmica
per afrontar per si sola un pla
d’ajuts per rehabilitacions. 

L’Ajuntament de Santa Pau va
encarregar un estudi del parc
d’habitatges del Nucli Antic. L’al-
calde, Josep Companys,  ha expli-
cat que ara estudien els resultats
per solucionar el problema de
manca d’habitatge per als joves
que volen viure al poble. Segons
ell, tenen dificultats a poder oferir
una promoció de set o vuit habi-
tages de protecció oficial. Com-
panys ha criticat el fet que l’actual
llei d’habitatge, segons ell, no fa-
cilita la creació d’habitatges de
protecció oficial. També ha apun-
tat l’existència de cases buides al
nucli antic que fa molt de temps
que estan a la venda. Ha plantejat
que el consell de l’Ajuntament és
de rehabilitar-les per posar-les a
la venda o al lloguer estable. Ha
assenyalat que la necessitat ara és
que la gent tingui oferta per poder
viure al poble.

A Sant Jaume de Llierca, l’alcal-
de, Jordi Cargol, ha explicat que
no poden cobrir les demandes
dels treballadors del polígon que
volen viure al poble, ni la dels jo-
ves que volen quedar-s’hi a viure.
Ha recordat que cada dia .
persones es desplacen al polígon
de Politger per treballar.  El pro-
blema, segons ell, és la dificultat
de trobar promotors que s’arris-
quin a tirar endavant promocions
de lloguer oficial. 

Al poble tenen pisos de lloguer
social de la Caixa. Cargol ha lloat
el favor social que fan aquests pi-
sos, però ha posat en situació que
«n’hi ha molts de buits». Per això
l’Ajuntament ha demanat que la
gestió dels habitatges de lloguer
social sigui municipal. 

En l’últim ple del Consell Co-
marcal de la Garrotxa,  l’alcalde de
Castellfollit de la Roca, Miquel Re-
verter, va plantejar que ha man-
tingut reunions amb l’Agència Ca-
talana de l’Habitatge per tal de
coordinar el desconeixement de
la situació dels pisos que tenia
l’Agència. Reverter va assenyalar
que la situació tendeix a solucio-
nar-se. A Castellfollit hi ha pisos
per al lloguer social de l’Agència
Catalana de l’Habitatge. 

Fa poc, l’Ajuntament de Sant
Joan les Fonts va obtenir la gestió
de quatre pisos de lloguer social a
través d’un conveni amb l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya. La

voluntat és donar resposta a la de-
manda de pisos per a l’emancipa-
ció dels joves. Amb la incorpora-
ció d’aquests quatre nous habitat-
ges, l’Ajuntament de Sant Joan
compta amb cinquanta-dos habi-
tatges de protecció social. Qua-
ranta-vuit corresponen als antics
habitatges de l’empresa Torras-
Papel i actualment es troben ocu-
pats. L’Ajuntament té una llista
d’espera, ordenada per puntuació
segons es compleixen els requisits
exigits per accedir-hi.

La Vall d’en Bas també ha hagut
d’emprendre mesures per poder
cobrir la demanada d’habitatges
dels joves. Davant de la manca de
promocions privades, l’Ajunta-
ment va decidir tirar endavant la
promoció de deu pisos de lloguer
a l’edifici del casino i fer un con-
veni amb el Bisbat de Girona per
la cessió de la rectoria de Sant Pri-
vat i terrenys adjacents per fer-hi
cinc pisos. 

Unió de municipis
de la Garrotxa per afrontar
la manca d’habitatges 
La major part dels pisos buits es concentren en els nuclis antics dels
pobles Els ajuntaments no troben promotors privats per construir

Castellfollit ha fet un estudi de la situació dels habitatges del poble. X.V.

OLOT
Compren finques
per poder
fer-hi pisos 

 La política de l’Ajuntament
d’Olot és la de comprar fin-
ques d’habitatges en mal es-
tat per tal d’ensorrar els edifi-
cis. Llavors, un cop la finca
hagi quedat neta, l’Ajunta-
ment els ofereix a promotors
perquè hi elevin habitatges
de nova planta.
D’aquesta manera, la intenció
de l’Ajuntament és arribar a
crear una oferta important
de pisos de lloguer social i co-
brir les demandes des joves i
les famílies treballadores.
A més, per tal de mobilitzar
els habitages buits, l’Ajunta-
ment va crear un programa
d’inspeccions que va obrir 11
expedients i cap s’havia con-
clòs per la reacció dels bancs. 
Ara, el partit que va dur la
bandera de l’habitatge en els
últims mandats ha anunciat
que  es posa a disposició de
l’equip de govern de Junts-
xCat per canviar la «situació»
i aconseguir més resultats pel
que fa als pisos buits i, segons
ells, a la manca de rehabilita-
cions. 

Xavier Valeri
OLOT 
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Eduard de Ribot Mundet. CLÍNICA GIRONA
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■ El doctor Eduard de Ribot i
Mundet, que va ser cap de medi-
cina interna de la Clínica Girona,
va morir dissabte a l’edat de 
anys després d’una llarga malal-
tia.

El doctor de Ribot va desenvo-
lupar tota la seva carrera profes-
sional a la Clínica Girona, etapa
que va durar  anys, des de 
fins a la seva jubilació, l’any .
Aquest fet va fer que fos una per-
sona molt coneguda a la ciutat, i

la seva qualitat humana com a
metge va fer que fos un professio-
nal molt estimat. Els seus pacients
en destacaven la cura que tenia de
la gent, especialment dels més
grans, a qui cuidava amb molta
estima.  Eduard de Ribot destaca-
va per ser una persona entranya-
ble i un doctor molt humà amb els
seus pacients. Des de la mateixa
clínica afirmen que «no era es-
trany veure’l un dissabte o diu-
menge treballant, no tenia horaris
i estava a disposició dels pactients

sempre que ho necessitessin».
Aquesta qualitat feia que fos una
persona molt estimada, tant pels
pacients com pels companys de la
plantilla de la Clínica Girona, per
qui aquesta pèrdua ha estat un
cop molt dur.

Membre honorífic del Col·legi
Oficial de Metges de Girona, pro-
venia d’una important família de
metges, el seu pare, germans, co-
sins eren doctors, i inclús alguns
dels seus fills han seguit la saga fa-
miliar.

Mor el cardiòleg Eduard de Ribot
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