Orpí, 4 d’agost de 2020
Informacions diverses:

Situació de la Riera de Carme
Continuem amb la col·laboració dels mossos d'esquadra i dels agents rurals per
intentar reduir afluència massiva de gent a la riera i així ho contiuarant fent durant
l’estiu si les circunstàncies ho permeten. També hem d’agrair la labor de l’agent
cívic, el brigada d´Orpí i els veïns que de manera voluntària col·laboren per intentar
millorar la situació.
Les dades reflexen que en les dues últimes setmanes l’afluència ha baixat i és
menor el nombre de gent que acudeix sobretot amb ànims de banyar-se. No obstant
això, els problemes de sorolls i d’actituds incíviques persisteixen i en alguns cas fins
i tot els mossos han hagut de denunciar. L'última setmana han tret els senyals de
prohibició de bany que estaven situades a Can Serra i a Santa Càndia (abans dels
gorgs) en dos actes vandàlics. .
Volem transmetre tot el nostre suport als veïns més afectats i indicar que continuem
treballant per paliar al màxim les molèsties.
En les properes setmanes us enviarem un formulari perquè pogueu contribuir
aportant idees i possibles solucions viables als diferents emplaçaments per poder
començar a treballar en una ordenança més acurada que pugui abordar aquesta
problemàtica que any tras any es veu incrementada.

Projecte Parc Eòlic Serra de Feixes.
L’Ajuntament d’Orpí ha respós a la consulta prèvia sobre de viabilitat del projecte
del Parc Eòlic presentat per l’empresa Igewind a la serra de Feixes mitjançant
l’informe realitzat per la tècnica corresponent del Consell Comarcal de l’Anoia en el
que la conclusió final és que el projecte es INCOMPATIBLE URBANÍSTICAMENT.
També en relació amb aquest assumpte la empresa Igewind ens va demanar una
reunió a la qual vam assistir tot els representats d’Orpí i en la que ens van explicar
que ells volen construir un parc eòlic en aquella zona o municipis en els que els
veïns estiguin d’acord amb dita construcció. En cap cas s’instal·larien en un lloc en
el que no trobin la complicitat dels veïns.

Gent Creativa de l’Anoia.
El Consell Comarcal de l?anoia i els seus municipis, amb el suport de la Diputació
de Barcelona, estem treballant per conèixer els professionals del sector creatiu de la
comarca.
Si et dediques a l’artesania, la creació, el disseny… et demanem 2 minuts del teu
temps per omplir el següent formulari.
Emplenant-lo podrem saber qui ets, quines necessites tens, què et preocupa, què
fas… amb la finalitat de conèixer-te millor, ajudar-te, visibilitzar-te i connectar-te.
Suma't al territori creatiu de l’Anoia per créixer i construir un espai comú.

Orpí entre els 100 municipis més recicladors de Catalunya
12 Municipis de la comarca entre els 100 municipis més recicladors de Catalunya
segons les dades de @residus.cat. Enhorabona a tots.
Orpí se situa entre els 100 municipis més recicladors de Catalunya amb un 75,55%
de taxa de reciclatge. Gràcies a tots els veïns per fer aquest esforç tan important.
Amb petites accions canviem el món. Enhorabona a tots el que contribuiu a diari en
aquest projecte.
Aquí podeu consultar els llistat dels 100 municipis més recicladors de Catalunya.
Des de Anoia Verda seguim treballant pel porta a porta, el sistema que assegura els
millors índex de recollida selectiva.

Hereu i pubilla FIRANOIA
En motiu de la 67na edició de FirAnoia, que es celebrarà enguany del 25 al 27 de
setembre, es demana una parella de nen i nena (a partir d’uns 4 anys) del nostre
municipi per representar-lo en l’acte de hereu i la pubilla que tindrà lloc el diumenge
de setembre al matí, a partir de 2/4 d’11.
Si hi ha algú interessat es pot posar en contacte al 677914203 o al correu
sandratortorpi.cat

