DIARI DE GIRONA
dilluns, 05 de maig de 2008
Olot obre el futur Pla de Cultura a la ciutadania amb una jornada participativa
El pròxim 10 de maig s'organitzarà una diada amb un total de quatre taules de treball
ACN/DDEG. L'Institut de Cultura d'Olot està obert a escoltar les propostes i suggeriments dels ciutadans per al
nou Pla de Cultura, que continuarà el que es va aprovar l'any 2001. És per això que el pròxim 10 de maig
s'organitzarà una jornada participativa amb un total de quatre taules de treball amb l'objectiu de redactar un
document que defineixi les estratègies de futur que s'han de seguir a la ciutat en matèria de Cultura en els
pròxims anys i buscant el màxim consens.
Des que es va aprovar l'últim Pla de Cultura l'any 2001, ara fa set anys, es considera que cal avaluar la feina
feta i analitzar els canvis que s'han produït a nivell social, territorial, econòmic i cultural a Olot per tal de poder
definir els nous reptes del futur.
Les taules de treball estaran centrades en quatre eixos, com són la creació, la memòria, la cohesió i el
desenvolupament i tothom qui ho vulgui podrà escollir en quina prefereix participar. Els interessats poden
apuntar-se a Can Trincheria o anar directament a l'Hospici, l'espai on se celebraran les taules de treball.
El pròxim 7 de juny també es farà una jornada dedicada a les entitats de la ciutat, alhora que s'obrirà un espai a
Internet que acollirà les propostes dels ciutadans.
DIARI DE GIRONA
dimarts, 06 de maig de 2008
Fer participar els joves en l’Administració, un dels objectius del Pla de Joventut
El ple de l'Ajuntament de Lloret va aprovar ahir, amb crítiques per part d'alguns grups de l'oposició en trobar-lo
poc ambiciós, el Pla Local de Joventut (PLJ) 2007-2011. Mitjançant el PLJ s'ha realitzat una anàlisi de la realitat
juvenil a la població, l'objectiu de la qual és obtenir informació per dissenyar i desenvolupar polítiques de
joventut realistes i integrals. Una de les propostes a destacar és un projecte per fomentar la participació dels
joves en la vida administrativa local, va informar l'Ajuntament.
Aquesta anàlisi s'ha portat a terme mitjançant enquestes, així com amb petites reunions amb joves on s'ha
parlat de temes de treball, habitatge, salut, educació, cultura i participació, i també reunions amb agents socials
(educadors, mediadors, tècnics en drogodependències o assessors del punt de salut jove) que han donat la
seva visió d'aquesta realitat juvenil.
El 21,58 % dels 38.211 habitants de Lloret, o sigui, un total de 8.249 residents, són joves d'entre 15 i 29 anys.
En un municipi amb una taxa d'immigració elevada, al voltant d'un 40%, això suposa joves d'orígens molt
diversos, cosa que porta l'Ajuntament a treballar per una política d'integració i cohesió social. En el plans
detallen iniciatives com ara la dinamització del nou casal de joves de Fenals i la construcció de dos bucs
d'assaig equipats i insonoritzats.
DIARI DE GIRONA
dimarts, 06 de maig de 2008
La CUP demana més participació en l’organització de la Festa Major
La CUP de Bescanó ha enviat una sol·licitud a l'alcalde del municipi, Xavier Soy (CiU), demanant que s'obri un
procés participatiu per tal que es pugui comptar amb el màxim nombre d'entitats del poble a l'hora d'organitzar i
programar els actes de la Festa Major. A més, ha sol·licitat que s'estudiï la possibilitat d'autoritzar les entitats a
instal·lar barraques durant els dies que duri la festa gran de Bescanó, cosa que els permetria tenir recursos per
organitzar la resta d'actes de l'any. La CUP considera que l'organització de la Festa Major no pot córrer només
a càrrec de la Comissió de Festes, que "amb el suport econòmic dels recursos de tots els habitants, any rere
any organitza la totalitat dels actes de la Festa Major, exceptuant el bescanoní de ferro".
PUNT DIARI
dimecres, 7 de maig de 2008
Vilablareix aposta perquè els joves s'impliquin en la vida del municipi
ROSER CALVET. Vilablareix. Cohesió social, més implicació de la gent jove al municipi i participació són els
tres objectius prioritaris que defineixen el pla local de joventut 2008/2001 que el consistori de Vilablareix va

aprovar la setmana passada. Aquests objectius es materialitzaran en catorze actuacions, la meitat de les quals
tenen com a base fomentar valors com ara l'associacionisme i l'autoorganització. La intenció de la regidoria de
Joventut és donar continuïtat a la comissió de joves que ja funciona i potenciar-la perquè es pugui organitzar de
manera independent, i que el casal de joves avanci cap a la gestió compartida amb l'ajuntament.
PUNT DIARI
dimecres, 7 de maig de 2008
L'Ajuntament de Sant Hilari invertirà més de 116.000 euros per al jovent
A.PUIG. Sant Hilari Sacalm. L'Ajuntament de Sant Hilari invertirà 116.069 euros per als joves del municipi, tal
com recull el pla local de joventut 2008/2011 que s'ha d'aprovar en el pròxim ple. D'aquesta partida, més de la
meitat (78.969 euros) s'invertirà en la construcció de dos bucs d'assaig i una aula d'enregistrament per als grups
de música local. En aquest pressupost global també s'inclou la creació d'una revista juvenil, cursos i tallers, un
camp de treball a Sant Martí de Querós, l'agermanament d'entitats locals amb d'altres d'Euskal Herria, una
mostra de teatre, una borsa de treball i una altra de mobilitat. L'objectiu és involucrar el jovent del municipi, el
qual s'ha queixat que tot sovint l'oferta d'oci i lleure no està d'acord amb les seves demandes. Molts dels
participants als grups de discussió que s'han organitzat per elaborar el pla de joventut han manifestat la voluntat
d'involucrar-se socialment però han lamentat que el teixit d'entitats i els equipaments no responien a les seves
necessitats i motivacions. En el pla local de joventut s'inclouen aquestes demandes i s'intenta trobar-hi solució.
PUNT DIARI
dimecres, 7 de maig de 2008
El pla local de joventut de Lloret costa 1,5 milions i prioritzarà polítiques d'integració.
Un 21,58% de la població del municipi té entre 15 i 29 anys.
JORDI COLOMER. Lloret de Mar. El ple de Lloret de Mar va aprovar dilluns el pla local de joventut 2007-2011,
que regirà les polítiques pel jovent durant aquest mandat. Segons va anunciar el govern, és un pla continuista
respecte el del 2003, té un pressupost d'1.505.861,94 euros i està basat en principis d'integració i
transversalitat. Un 21,58% de la població de Lloret és gent jove. Les característiques de Lloret, amb una taxa
d'immigració de fora de l'Estat que volta el 40%, amb orígens molt diversos, fa prioritari per a l'Ajuntament
treballar per una política d'integració i cohesió social. Per obtenir un retrat social per partir d'una base amb la
qual treballar, s'ha fet una anàlisi de la realitat juvenil de la població, que és la que comprèn la franja d'edat
d'entre el 15 i els 29 anys. Aquesta constitueix un 21,58% dels 38.211 habitants censats a Lloret a principis
d'any. Això s'ha fet mitjançant enquestes, així com petites reunions amb joves en què s'ha parlat de temes de
treball, habitatge, salut, educació, cultura i participació.
També s'han fet reunions amb agents socials, com ara educadors, tècnics en drogodependències i assessors
del punt de salut jove, que han aportat la seva visió d'aquesta realitat juvenil. D'aquesta manera s'ha pogut
obtenir una informació àmplia sobre la realitat juvenil de la vila per poder dissenyar i desenvolupar unes
polítiques de joventut «el més realistes i integrals possibles», assenyalen fonts de l'Ajuntament.
El pressupost total del pla per aquests quatre anys és d'1.505.861,94 euros, que provenen d'actuacions de
diverses regidories, i els programes de participació sumen 423.365,39 d'aquest total de poc més d'un milió i mig
d'euros. A part de la participació, el pla inclou altres accions, com ara el foment de l'habitatge de protecció
oficial per als joves. En aquest sentit, s'inclouen 28 habitatges d'aquest tipus. Actualment s'està en el procés
d'adjudicació d'aquest pisos, que estan situats a la zona de Fenals.
PUNT DIARI
dilluns, 12 de maig de 2008
Caldes engega un web de participació ciutadana
L'Ajuntament de Caldes ha posat en marxa el programa Consensus, una eina dissenyada per facilitar i impulsar
la informació i la participació ciutadana a través d'internet (www.consensus.cat/caldesdemalavella). Permetrà a
tots els ciutadans accedir als processos participatius d'una manera ordenada, preguntar, fer queixes,
suggeriments o debatre directament amb tots els regidors que són a l'equip de govern. Totes les preguntes,
queixes o suggeriments que facin els ciutadans, així com les respostes posteriors dels regidors, seran
públiques.

PUNT DIARI
dilluns, 12 de maig de 2008
Crearan un observatori per detectar les necessitats socials de Banyoles
Ho preveu el pla estratègic del Consorci del Pla de l'Estany
RAMON ESTÉBAN. Banyoles. La junta del Consorci de Benestar Social del Pla de l'Estany ha aprovat el primer pla
estratègic d'aquest organisme. En el document, que s'ha elaborat en un llarg procés participatiu, es preveu una vuitantena
d'objectius a desenvolupar fins al 2012, d'entre els quals destaca la posada en marxa de l'observatori social de Banyoles. El
pla el presentaran demà al vespre.
«L'aportació més transcendent del pla és que es reforça la transversalitat dels serveis i es deixa clara la
voluntat de treballar en xarxa, cosa que implica un gran esforç de coordinació entre departaments i àrees»,
resumeix l'adjunta a la gerència del consorci, Mariona Grivé, que és una de les persones que han coordinat els
treballs. Es parteix d'una diagnosi en què no destaca una problemàtica per sobre de la resta, sinó que dibuixa
un panorama de «molts fronts oberts», en paraules de Grivé. Les xifres de l'últim any són eloqüents: l'equip
bàsic d'atenció social primària del consorci ha atès 1.257 persones i ha fet 3.205 intervencions repartides en les
àrees de la gent gran, discapacitats, dona i igualtat, immigració i infància i família. Els quatre principis al voltant
dels quals gravita el pla són: l'atenció a les persones i als seus drets; la promoció de la vida i el
desenvolupament de les persones en el seu entorn familiar i social; la millora de la qualitat dels serveis i la
promoció de la participació i la implicació dels diferents agents. Un centenar de persones –bàsicament tècnics–
han treballat en el projecte. La presentació del pla es farà demà, a les vuit de la tarda, al Museu Darder. Hi
intervindrà el doctor en ciències econòmiques Joan Subirats.
PUNT DIARI
dimarts, 13 de maig de 2008
25 propostes més
Uns 150 alumnes de 5è i 6è de les escoles Annexa, Verd, Carme Auguet i Santa Eugènia de Girona van
participar ahir en la presentació de les propostes de millora sobre mobilitat, que s'emmarca en el plenari de
l'Ajuntament dels Nens i les Nenes. Els diversos centres van presentar fins a 25 propostes de millora de la
mobilitat, en la presentació que es va fer al centre cultural La Mercè. Sota el lema Mou-te bé de casa a l'escola!,
els escolars van demanar treure obstacles de la vorera, eixamplar-les, fer més zones per a vianants i bicicletes,
més ressalts per alentir els vehicles en zones escolars, entre altres punts. Una de les propostes és crear un
tramvia des de l'àrea metropolitana que evités l'entrada de cotxes al centre de la ciutat o els busos a peu, en
què es fan recorreguts amb monitors que van recollint alumnes per anar a peu a les escoles.
PUNT DIARI
dimecres, 14 de maig de 2008
El govern de Palafrugell exposa en un acte públic la gestió feta en urbanisme i medi ambient
JOAN TRILLAS. Palafrugell. El primer dels tres actes que ha preparat l'equip de govern de Palafrugell, de
l'Entesa, ERC i CiU, per explicar el seu treball es va celebrar ahir en una de les sales del Teatre Municipal. La
idea d'aquesta iniciativa, que ahir plantejava l'urbanisme i el medi ambient, va servir per explicar la voluntat que
té el govern de comunicar el seu treball i, a la vegada, obrir-lo a la ciutadania.
Sergi Sabrià, primer tinent d'alcalde i moderador de l'acte, va destacar la importància de plantejar processos
participatius: «Tenim la voluntat de posar eines als ciutadans perquè participin i, per això, volem ser
capdavanters i aprofitar les tecnologies de la informació». I tot això, segons Sabrià, en bona part és fruit d'un
«equip de govern cohesionat i que treballa transversalment».
Les intervencions dels regidors: Màrius Lladó, Medi Ambient; Josep Esteba, Urbanisme; Carme Bonal, Cultura i
Patrimoni; Xavier Vilà, Serveis Municipals, i Antoni Rocafull, Obra Pública, es van executar davant una trentena
de persones durant una hora exacta, amb un posterior torn obert de paraules.
Però l'acte, a banda de ser un desglossat força sistematitzat de l'estructura de cadascunes de les àrees, els
projectes i els reptes, va tenir la voluntat clara de presentar un equip de govern que vol planificar amb rigor i que
treballa transversalment; un treball que gira sobre uns eixos clars: planificar el territori tenint molt en compte el
medi ambient i el patrimoni, en tots els seus aspectes; reforçar les estructures econòmiques de la ciutat, i tot
això estant atent a cuidar els equipaments i fer-ne de nous, però alhora treballant per a una població pensada

per a la gent, amb una aposta clara pels carrers i les noves places d'aparcament.
DIARI DE GIRONA
dijous, 15 de maig de 2008
La Bisbal millora la comunicació amb la ciutadania amb la nova pàgina web
L'Ajuntament de la Bisbal disposa des d'ahir d'un nou disseny de la pàgina web municipal que permet i facilita la
intractivitat amb la ciutadania de la localitat. L'objectiu d'aquesta renovació cerca que la nova web sigui una eina
a l'abast de tots els habitants del municipi i estendre'n la presència municipal. Una de les novetats d'aquesta
pàgina és la possibilitat de poder enviar suggeriments o queixes a l'Ajuntament a través de l'espai Línia Directa,
el qual també permet realitzar tràmits i gestions a la xarxa amb la descàrrega de formularis. El disseny de la
web ha estat realitzat de manera que l'usuari pugui distingir els continguts de l'Ajuntament de la resta
d'elements. Una de les accions prioritàries que es durà a terme serà l'actualització de continguts i la seva
disposició en un nou ordre funcionarial.
PUNT DIARI
divendres, 16 de maig de 2008
El pavelló de la Devesa de Girona farà onze metres d'alçada i tres més sota terra
L'Ajuntament presenta el polèmic projecte i l'associació de veïns amenaça de sortir de la comissió de seguiment del pla d'usos
DANI VILÀ. Girona. El polèmic pavelló de la Devesa de Girona farà onze metres d'alçada i en tindrà tres més sota terra per
reduir-ne l'impacte visual. Així serà si finalment es tira endavant el projecte de reordenació del complex esportiu del parc que
ahir va presentar l'equip de govern, tot i que ICV continua estant en contra del pavelló. La futura instal·lació esportiva es
presenta abans del taller de dissabte en què es debatran els usos esportius de la Devesa a petició de la comissió de
seguiment del procés. El pavelló ocuparà 2.034 m² i amb els diversos nivells tindrà 3.222 m² construïts. La plataforma
Salvem la Devesa considera que la presentació del complex esportiu «condiciona» el pla. L'entitat, a més, amenaça
d'abandonar la comissió perquè entén que s'ha «desvirtuat» el procés.
L'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, amb els regidors
socialistes d'Urbanisme, Esports i Medi Natural, i amb el
republicà Miquel Poch, responsable de l'àrea de
participació ciutadana, va presentar públicament tota la
reordenació del complex esportiu de la Devesa, que
inclou la construcció del polèmic pavelló poliesportiu.
L'alcaldessa va qualificar el poliesportiu de «pavelló de
barri». L'edifici ocuparà 2.034 m² de la Devesa, per bé
que la superfície construïda serà de 3.222 m². L'equip
de govern va subratllar que el nou poliesportiu estaria
enfonsat uns 3 metres i que l'estructura visible faria onze
metres, tenint en compte que els arbres més propers fan
entre 25 i 41 metres d'alçada. Pagans va defensar que
l'acte públic responia a la voluntat que «el debat sobre els usos esportius es pugui fer tenint tota la informació».
Per fer el pavelló no caldria tallar cap arbre perquè es preveu situar-lo a l'espai on ara hi ha les pistes de tennis,
que es traslladarien al lloc de la pista poliesportiva que aniria a terra. La reforma de la zona suposaria la
desaparició de les grades del frontó i el manteniment de la pista. El pavelló tindria un accés subterrani que el
connectaria amb la resta del complex. A més, Pagans va advertir que en un futur caldrà fer un vas de piscina
nou «perquè cada vegada s'utilitza més, per ciutadans i casals d'estiu». «La voluntat és ordenar millor tota la
zona, perquè hi hem anat fent pedaços i ara s'ha de refer», adduïa Pagans. L'alcaldessa va deixar clar en la
roda de premsa que el projecte del pavelló seguirà el seu curs i, malgrat admetre que tindran en compte tot el
material que sorgeixi del procés participatiu del pla d'usos, va reiterar que serà l'equip de govern qui farà la
proposta final. El regidor d'Urbanisme, Joan Pluma, va detallar la volumetria i va destacar que la desaparició
d'estructures com ara el camp de tir, l'hípica, la pista de patinatge i un transformador suposarà que un cop
s'hagi fet la reordenació s'acabaran ocupant 3.460 m², «uns 180 m² menys que ara», gairebé mil metres per
sota del límit d'ocupació que estableix el parc. D'altra banda, la superfície construïda després de la reforma
seria de 4.919 m², i sense el pavelló es quedava en 3.909 m². El grup d'ICV coneixia la presentació d'ahir i el

seu portaveu, Joan Olòriz, va reiterar la seva oposició a la construcció del pavelló a la Devesa. Els
ecosocialistes reconeixen que la proposta del pavelló «la fan els dos grups majoritaris al govern» i consideren
necessari veure com es resol el debat ciutadà i el procés participatiu del pla d'usos de la Devesa.
AMENAÇA DELS VEÏNS L'associació de veïns Güell-Devesa va amenaçar ahir de sortir de la comissió de
seguiment del procés participatiu del pla d'usos. L'entitat denuncia irregularitats en el funcionament i el seu
president, Josep Plazas, considera que la presentació d'ahir «condiciona tot el procés i l'opinió de tots».
Consideren que «s'està desvirtuant el procés del pla d'usos». L'entitat que va impulsar Salvem la Devesa creu
que el procés «no ofereix prou garanties perquè sigui transparent i realment participatiu». Demanaran a altres
entitats que s'afegeixin a la seva proposta, ja que asseguren que s'han pres decisions sense consens.
DIARI DE GIRONA
divendres, 16 de maig de 2008
El tripartit presenta “un pavelló de barri” i pretén acabar amb “la desinformació”
Proposen traslladar el mercat setmanal a l'espai alliberat quan s'enderroqui el viaducte
J. Badenes, Girona. El govern tripartit va explicar ahir quines són les dimensions de la futura pista esportiva per
acabar amb "la desinformació". Segons va explicar el tinent d'alcalde de Relacions Ciutadanes, Miquel Poch
(ERC) els col·lectius veïnals van explicar el futur pavelló quan "ningú ho sabia" i, a parer seu, han provocat
confusió entre els ciutadans.
L'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, va advertir que es tracta d'un "pavelló de barri" com els que hi ha al Pont
Major o a Santa Eugènia, però que en aquesta cas es troba "integrat dins del parc". L'alçada de l'equipament és
d'11 metres, mentre que els arbres del voltant fan una mitjana de 41 metres. Pagans va voler deixar clar que el
projecte encara no està aprovat. "Dissabte que ve - demà per al lector -, es farà el taller d'usos esportius de la
Devesa i es parlarà de la zona esportiva i per això és bo que la gent la conegui perquè sàpiguen quin és el
disseny que estem proposant", va indicar. L'alcaldessa va recordar que "és un taller participatiu més, i amb la
informació que es reculli el govern elaborarà el Pla d'Usos de la Devesa". Per la seva banda, el regidor
d'Urbanisme, Joan Pluma (PSC), va recordar que el Pla General permet ocupar uns 4.500 metres quadrats i "no
hi arribem ni de bon tros". Pluma va assenyalar que pel que fa al sostre se situen en l'actualitat en 3.900 metres
quadrats i s'arribaran a 4.900 metres quadrats. Per aquest motiu, Pluma va concretar que encara que finalment
es construeixi el pavelló poliesportiu, l'espai que ocuparà serà inferior al que ocupen el conjunt d'equipaments
esportius actuals. La Generalitat va informar que, segons el Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments
Esportius de Catalunya (PIEC), a Girona li correspon un pavelló del tipus 3 - pavelló poliesportiu que es pot
dividir en tres pistes -. El mateix govern de la ciutat ha insistit que la Generalitat els permetrà construir un
"PAV3", denominació amb què apareix en la normativa oficial. Aquesta és la categoria més alta de pavelló, ja
que tindria triple funció poliesportiva. La pista prevista suposa una superfície de 1.212 metres quadrats.
Comptarà amb 4 vestidors de grup i dos de col·lectius, a més d'un gimnàs i un magatzem.
El trasllat del mercat. Per altra banda, ahir al vespre es va celebrar un altre dels tallers participatius sobre el
Pla d'Usos de la Devesa. La proposta de debat sobre fires va concloure que cal millorar el mercat setmanal. La
proposta més votada va ser mantenir el mercat al passeig de la Sardana durant tot l'any i deixar d'utilitzar el vial
perimetral. La segona proposta més votada va ser traslladar aquest mateix mercat a la zona que quedi
alliberada una vegada s'enderroqui el viaducte del tren. També es va proposar obrir el parc de la Devesa cap a
Fontajau millorant el marge del riu i es va defensar obrir activitats de restauració a l'Auditori, a la Rosaleda o al
passeig de La Copa. A més es demana regular l'aparcament i dinamitzar l'espai amb més activitats
ludicoculturals.
DIARI DE GIRONA
Dissabte, 17 de maig de 2008
CiU acusa Pagans de “dinamitar” el procés participatiu en presentar el pavelló esportiu
Puigdemont qualifica de "bunyol" l'equipament i defensa un ús "amable i tou" del parc
J. Badenes, Girona. El portaveu municipal de Convergència i Unió (CiU), Carles Puigdemont, va acusar ahir
l'equip de govern de voler "interferir" en el procés de participació. Puigdemont va considerar que la presentació
pública del projecte de zona esportiva a només 48 hores del taller que ha de debatre quin ha de ser l'ús esportiu
del parc, pretén condicionar l'opinió dels participants. El líder nacionalista ha advertit que "s'han quedat lluny del

que eren les seves previsions" i va advertir que "vist el bunyol que proposen, del poc entusiasme que hi havia
potser no en quedarà ni rastre". Per a CiU, es tracta “d’un cop baix del govern que dinamita el procés
participatiu" i va assegurar que "altres partits hem fet l'esforç de no contaminar el debat".
Carles Puigdemont va evidenciar també la divisió del govern en concretar que "a la roda de premsa faltava un
soci de govern - en referència a ICV-EuiA - que volem escoltar-li la veu". Els nacionalistes van advertir que si
PSC i ERC no van presentar el projecte en nom del govern, la roda de premsa institucional a l'Ajuntament "no
era el lloc". Va afirmar que CiU ha estat "molt respectuós declinant d'intervenir en el debat ciutadà, ens hem
mantingut en un pla de discreció i moderació, en el qual ens agradaria que s'hagués situat l'equip de govern"
Sobre el fet que la petició d'explicar el pavelló l'havia feta la comissió de seguiment, CiU va recordar que la
"comissió de seguiment no aprova res com a tal" i altres propostes no s'han acceptat com seria el cas de fer
una pregunta sobre el pavelló.
CiU va explicar que la presentació del projecte de zona esportiva que l'Ajuntament de Girona va fer en roda de
premsa, és una "clara maniobra" de l'equip de govern per afavorir que finalment es construeixin els nous
equipaments, inclòs el polèmic pavelló a la Devesa.
Puigdemont es va mostrar comprensiu amb els veïns que han anunciat que plegaran del procés de participació.
Els nacionalistes consideren que el govern de Girona ha "dinamitat" el procés de debat ciutadà, Afirmen que
l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans (PSC), "ha posat en entredit" el paper de la Comissió de Seguiment. El
representant de CiU va advertir el govern que només aconsegueixen "crear més malestar" entre els veïns.
Els nacionalistes consideren que el govern pretén "aconseguir el resultat predeterminat que volia aconseguir
independentment del resultat" del debat veïnal. Per Puigdemont, "és evident de les declaracions de l'alcaldessa
que el pavelló es farà".
Puigdemont va recordar que en un principi l'equip de govern va voler "passar de puntetes" en el projecte del
pavelló. Va assegurar que en el document del Pla d'Usos "el donava per fet". La posició sobre el pavelló. CiU va
advertir que "donat que han dit que anem a parlar del pavelló, nosaltres explicarem el nostre posicionament".
Puigdemont va qualificar de "bunyol" l'equipament esportiu. Ciu va deixar ben clara la seva posició sobre com
vol el parc. "Proposem que la Devesa es gestioni com el parc urbà més gran de Catalunya, que faci de
complement del patrimoni del Barri Vell, com l'aliat natural que serveixi per la projecció exterior de la ciutat", va
indicar. Puigdemont va lamentar que el govern vulgui "canviar la naturalesa del parc" construint-hi una zona
esportiva "dura de l'estil de la plaça de la Constitució" i condicionant "irreversiblement" el conjunt del parc. Va
insistir que el seu grup vol un ús esportiu "amable i tou" que consisteix a potenciar l'esport integrant-lo en el
parc.
DIARI DE GIRONA
Diumenge, 18 de maig de 2008
Una votació en un tens taller participatiu sobre esport avala que es faci el pavelló a la Devesa
El sistema va rebre crítiques de l'AV de Sant Narcís, que considera que el procés és "tendenciós"
Tapi Carreras, Girona. El resultat de la votació que es
va fer en acabar el taller participatiu sobre els usos
esportius del Parc de la Devesa de Girona va servir
per avalar la construcció d'un pavelló en aquest espai.
La votació es va fer després de tota una jornada
matinal, on tres grups d'unes deu persones cadascun,
van debatre sobre quins usos ha de tenir el Parc.
Cada grup va consensuar sis propostes i al final, tots
junts havien de votar. En total hi havia 18 propostes.
El sistema de votació consistia a repartir cinc punts
com es volgués. Es podia atorgar 5 punts a una sola
proposta o repartir-los. Abans de la votació es va
explicar als assistents (molts dels quals eren
representants de clubs esportius) que tot i que en
anteriors tallers els punts s'havien de repartir entre els que els haguessin causat "més sorpresa", en aquesta
ocasió ho podien fer en funció de la proposta a la qual volien donar suport. Aquest canvi de criteri va molestar

algun dels assistents. N'hi va haver un, el representant de l'Associació de Veïns de Sant Narcís, Martí Carreras,
que va arribar a acusar l'organització de provocar un taller amb un sistema de votació "tendenciós". La jornada
estava presidida pel president de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Roche, que no obstant, no va assistir a
tots els grups, un fet que també va molestar Carreras.
Finalment es va votar i la proposta més puntuada va ser la de construir el pavelló tal com està planejat i en el
lloc anunciat. Aquesta proposta va rebre 27 volts. La segona proposta més votada va ser fer un Pla Especial
que a més de la Devesa, inclogui el riu Ter i Fontajau, que va obtenir 21 suports. En tercer terme va quedar la
reclamació de més seguretat i il·luminació a la zona i crear la figura del vigilant de la Devesa, amb 15 punts. La
proposta per avalar el pavelló va sorgir d'un dels tres grups. Els altres dos també parlaven d'aquest equipament,
tot i que entre els mateixos membres hi havia discrepàncies sobre la seva ubicació (Fontajau o Devesa). Altres
propostes feien referència a l'aprofitament del Ter per fer-hi pràctiques esportives o adequar el Parc per
potenciar l'esport lliure i espontani. Altres opcions parlaven de cobrir les piscines o de fer una pista d'atletisme.
Un cop acabada la jornada, alguns assistents van discutir, ja al carrer i amb moments de ?tensió, sobre el
sistema de votació.
DIARI DE GIRONA
Diumenge, 18 de maig de 2008
La participació i l’emancipació centren el nou Pla local de joventut
L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha aprovat el nou Pla de joventut per al període comprès entre 2008 i
2011. El nou document, basat en els eixos establerts per la Generalitat, marcarà les línies d'actuació en
polítiques de joventut al municipi. El pla s'ha dissenyat a partir de l'anàlisi de la realitat juvenil, en col·laboració
amb els mateixos joves, per tal de satisfer les seves necessitats i mancances. El Pla local de joventut té en
compte tres grans objectius: la informació i la prevenció de diferents aspectes de la salut d'interès per als joves;
la formació, per tal que puguin ser autònoms a nivell laboral i acadèmic; i la participació dels joves, a través
d'una política de dinamització, que faciliti la seva presència en la vida pública del municipi i generi espais de
relació i intercanvi en la gestió quotidiana dels interessos juvenils. El nou Pla es divideix en dos grans eixos:
participació i emancipació. Pel que fa a participació es treballarà en la mateixa línia, mentre que en emancipació
les polítiques de joventut faran referència a l'educació, la cohesió social i equilibri territorial, el treball, la salut i
l'accés a l'habitatge.
DIARI DE GIRONA
dimarts, 20 de maig de 2008
L’Entesa vol que els regidors participin a les reunions veïnals pel POUM
El grup municipal Entesa per Bescanó, a l'oposició a l'Ajuntament d'aquest municipi, critica que l'alcalde, Xavier
Soy (CiU), hagi convidat els regidors a no assistir a les reunions que els tècnics faran amb els veïns dels
diversos nuclis de Bescanó dins el procés de participació ciutadana en el procés de redacció del Pla
d'Ordenament Urbanístic del poble.
L'alcalde va remetre el 12 de maig als edils el díptic de participació ciutadana que es repartirà casa per casa,
juntament a una carta on els demana el següent: "La finalitat de tot plegat és aconseguir que la gent que vulgui
participar en aquestes reunions pugui fer-ho amb tota llibertat i sense estar condicionada per cap interès polític.
I és per això que us demano que, igual com s'ha fet en altres pobles, que els regidors no assistim a aquestes
reunions". En canvi, l'Entesa considera que cal estimular els regidors a anar a les reunions, per l'experiència i
coneixements de tots ells i perquè el contrast d'opinions enriquirà les trobades dels veïns.
GIRONANOTICIES.COM
dimecres, 21 de maig de 2008
ALUMNES DE BATXILLERAT ASSISTEIXEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
SALT
Els alumnes van poder conèixer les funcions que desenvolupen al consistori i
van poder intercanviar-hi impressions
Uns vint alumnes de 1r de Batxillerat de l’IES Salvador Espriu de Salt van
assistir ahir al vespre al ple municipal. Els estudiants van poder conèixer de

primera mà com es desenvolupa l’activitat política del municipi. Abans d’assistir al ple, els alumnes havien
treballat a classe el funcionament del plenari, els objectius i les funcions que desenvolupa el ple municipal, així
com l’organigrama municipal i els grups polítics que hi són representats. Prèviament al ple, els estudiants es
van reunir amb l’Alcaldessa Iolanda Pineda i amb el portaveu del grup de Convergència i Unió Jaume
Torramadé. Tant amb l’Alcaldessa com amb el cap del principal grup a l’oposició, els alumnes van poder
conèixer les funcions que desenvolupen al consistori i van poder intercanviar-hi impressions sobre qüestions del
ple municipal i també de l’Ajuntament.Posteriorment, els alumnes van seguir la sessió ordinària del ple
municipal d’ahir al vespre.
PUNT DIARI
dijous, 22 de maig de 2008
CiU de Roses reclama que es faci una consulta popular sobre el pla del port
Acusa el govern de Casamitjana de portar els tràmits d'amagat del poble
M. VICENTE. Roses. El portaveu de CiU a Roses, Carles Pàramo, acusa l'equip de govern de Magda
Casamitjana de fer la tramitació del pla especial del port «d'amagat del poble». Per això, presentarà en el
pròxim ple una moció per demanar una consulta popular sobre aquesta qüestió.
El govern municipal de Roses ha tret a exposició pública el pla especial del port, que ha de regular el tipus
d'indústria que s'hi pot instal·lar, després que hagi signat un conveni amb Ports de la Generalitat. Es poden
presentar al·legacions al pla en les pròximes tres setmanes. El grup de CiU, liderat per l'exalcalde Carles
Pàramo, té previst presentar una moció per demanar, d'una banda, que es tractin en el ple «les raons i el
contingut» d'aquest conveni, ja que considera que hi ha hagut falta de transparència. A més, demana que es
faci una campanya de difusió de quina és la situació actualment i que es faci «un referèndum o una enquesta a
un mínim de 1.000 persones» perquè opinin sobre aquesta qüestió. Pàramo també demana que es creï una
comissió de seguiment en què hi hagi representats tots els grups municipals. A part, CiU ha presentat
al·legacions al conveni, ja que considera que s'havia d'haver sotmès a una votació en el ple i també havia
passar per la comissió d'Urbanisme de Girona.
PUNT DIARI
Divendres, 23 de maig de 2008
Bescanó comença el programa de participació ciutadana per al pla general
L'Ajuntament de Bescanó ha començat els tallers de participació ciutadana per a l'elaboració del pla d'ordenació
urbana municipal (POUM), el qual és objecte de crítica per part del regidor de l'Entesa, Carlos de Mendoza.
D'aquesta manera, el regidor critica la petició formal feta per l'alcalde, Xavier Soy, que els regidors no vagin a
les reunions perquè els ciutadans no se sentin coaccionats per la seva presència i que els tècnics en recullin les
opinions. De Mendoza qualifica l'actitud de Soy de «no gaire raonable, democràtica o comprensible». De
moment s'han fet reunions a Estanyol i a Vilanna. Dilluns, dia 26, se'n farà una a Montfullà (19.30 h) i el dia 28,
al polivalent de Bescanó, a la mateixa hora.
DIARI DE GIRONA
divendres, 23 de maig de 2008
L’Ajuntament de Caldes posa en marxa una web de participació ciutadana
L'Ajuntament de Caldes ha posat en marxa el programa Consensus de participació Ciutadana, a través de la
pàgina web municipal www.caldesdemalavella.cat. Aquest programa, que el consorci públic Localret posa a
disposició dels ajuntaments, és una eina tecnològica dissenyada per a facilitar i impulsar la informació i la
participació ciutadana a través d'Internet. Es tracta d'una eina de participació ciutadana que permetrà a tots els
veïns accedir als processos participatius d'una manera ordenada, preguntar, exercir queixes, suggeriments o
debatre directament amb tots els regidors de govern de l'Ajuntament. Tot a través d'Internet. També hi ha un
apartat d'enquestes i qüestionaris per conèixer l'opinió dels ciutadans i ciutadanes de Caldes sobre diferents
aspectes municipals. Un dels aspectes més novedosos és que tant les preguntes com les respostes són
públiques. Per poder accedir al programa es pot fer directament anant a la web o bé a través de l'enllaç
www.consensus.cat/caldesdemalavella.

PUNT DIARI
dissabte, 24 de maig de 2008
Obren a Olot un procés de participació per fer un pla d'igualtat de gèneres
L'Ajuntament d'Olot, amb la col·laboració de les associacions de dones, ha encarregat a l'Institut d'Estudis
Socials de la Garrotxa la redacció d'un pla d'igualtat de gèneres i ha obert un procés participatiu a partir del pla
que l'entitat va fer fa set anys a nivell comarcal. El pla, que al novembre haurà d'aprovar el ple, vol promoure
polítiques de participació de les dones en tots els àmbits de la ciutat, analitzar la situació a l'Ajuntament i
incorporar-hi la visió de la igualtat de gèneres en tots els departaments, i promoure la participació en el procés i
les activitats que s'aniran generant en el marc del pla. També s'ha creat un bloc electrònic
DIARI DE GIRONA
dilluns, 26 de maig de 2008
Una ciutat d’idiotes
JESÚS BADENES Idiota era l'antic grec que no s'ocupava dels afers públics i només tenia al cap els
assumptes privats. L'assemblea d'Atenes reunia 6.000 homes. Tots havien de parlar. De manera
breu per agilitzar el debat, però era obligat participar-hi. Es votava a mà alçada i sense recompte.
Els idiotes eren els que no anaven a les assemblees. El Pla d'Usos de la Devesa s'ha decidit amb
tallers on he vist cares repetides sota diferents entitats. He vist una estranya implicació d'alguns
regidors de l'Ajuntament, que decidien com havia de ser el taller, però no apareixien per a res. Cada
vot es comptava amb un gomet. Cada persona valia cinc gomets. 27 gomets són 5 o 6 persones a favor del
pavelló. 43 gomets vol dir 8 o 9 persones en contra del pavelló. Milers de persones han renunciat a opinar sobre
la Devesa. Avui la majoria silenciosa veu d'idiotes anar a discutir si s'ha de fer el pavelló a la Devesa o no. No
m'estranya, veient l'espectacle idiota -en el sentit modern- en què hem convertit la democràcia.
DIARI DE GIRONA
Diumenge, 25 de maig de 2008
Els opositors forcen una nova votació pel pavelló esportiu i s’imposa el no
La gestió natural de la Devesa queda eclipsada en l'últim taller per la negativa al projecte
M.Bosch, Girona. Feta la llei, feta la trampa. La ?darrera jornada del procés participatiu pel pla d'usos de la
Devesa es va tornar a centrar en el pavelló esportiu. L'acte va tenir lloc a la llotja de contractació del Palau Firal
i va seguir l'estructura de les tres jornades precedents. Per
tant, tres tallers formats per veïns i membres d'entitats
relacionades amb el tema de debat -ahir s'havia de parlar
sobre la gestió de l'espai natural i la mobilitat- van emetre
un seguit de propostes que, posteriorment, van ser
votades pels presents seguint el criteri de votar l'opció que
"més agradés" com ja s'havia fet la setmana passada en
tractar el usos esportius del parc.
Malgrat que el polèmic projecte del pavelló no entrava en
el debat proposat del procés aquest va acabar centrant-ne
la jornada. Dos del tres tallers van introduir la negativa a la
seva execució com a proposta pel pla d'usos i el tercer va
decidir no fer-ho tot i haver-ne parlat perquè no formava
part del debat. De fet, aquesta ha estat una tònica del
procés participatiu. Ja en la primera jornada oberta a la participació ciutadana les opinions sobre aquest
projecte van fer-se sentir. Dos dels tallers van mostra-s’hi contraris i un va proposar reubicar-lo on hi ha el Palau
Firal. Aleshores alguns veïns van acusar el consistori de "dirigir el procés" perquè el pavelló només entrava
oficialment en debat en la tercera jornada de participança, dedicada als usos esportius del parc, malgrat el fort
rebombori que havia causat. Ahir, en procedir a la votació, el "no" al pavelló va ser l'opció més votada davant
d'altres que tenien a veure estrictament amb la gestió natural del parc. Així, la negativa a la construcció de
l'espai poliesportiu va obtenir 43 vots a favor i va superar clarament les altres idees proposades, millora de
l'accessibilitat (16 vots), pla de gestió de l'arbrat i integració de les ribes del riu Ter (14 vots) i limitació i control

del trànsit als voltants del parc (13 vots). Aquest fet va decebre als regidors presents que, com en les tres
jornades anteriors, van ser Miquel Poch, regidor de participació i relacions ciutadanes i Ponç Feliu, regidor de
Medi Natural. Poch va lamentar "l'esforç d'alguns veïns" que, segons ell, "volien centrar el debat en el pavelló i
desvirtuar-lo" tot i que va afegir que la valoració global del procés participatiu serà més àmplia perquè inclourà
les idees emeses i votades durant les seves quatre jornades i, també, les que els ciutadans hagin fet arribar per
internet o mitjançant les carpes que el consistori ha instal·lat per diferents punts de la ciutat.
El regidor de participació i relacions ciutadanes va admetre que caldria millorar el mecanisme d'aquests
processos participatius per evitar que, com en aquest cas, no s'obeeixi el tema de debat i es votin propostes
que no hi tenen a veure. Poch va afegir que aquesta experiència és un precedent vàlid per la ciutadania i
l'Ajuntament i que "cada procés serveix per millorar". Per la seva banda Ponç Feliu va afirmar que a causa del
protagonisme del pavelló s'havien deixat sense tractar "temes molt importants dels quals cal saber- l'opinió dels
ciutadans". Feliu va afegir que alguns informes tècnics proposen solucions per augmentar la salut de l'arbrat i la
seguretat del parc que necessiten consens per poder tirar endavant i que ahir no es van parlar per la
insistència en el projecte de l'Ajuntament.
Entre els ciutadans convocats hi va haver opinions contraprosades. "Alguns han donat tots els seus vots contra
el pavelló i han prescindit dels aspectes que havíem vingut a parlar", va afirmar el membre d'una entitat
protectora d'animals. Miquel Llop, en representació de l'associació de veïns de la Devesa, va dir que el debat
havia demostrat la validesa dels arguments contraris a l'actual ubicació del projecte i va fer una valoració
positiva del procés que ahir va concloure.
PUNT DIARI
dimarts, 27 de maig de 2008
Enquesten els veïns pel pla de barris de Palamós per saber com els volen
ALBERT VILAR. Palamós. L'Ajuntament de Palamós ha decidit fer una enquesta als veïns dels barris de les
Cases Noves, el Mas Guàrdies i l'Eixample Nord, beneficiats pel pla de barris de la Generalitat, per saber com
els agradaria que quedessin els espais públics. L'enquesta s'ha fet arribar a cadascuna de les famílies de
l'àmbit afectat. A més d'unes preguntes generals de caire individual, els enquesten sobre la mobilitat, els serveis
públics (aigua, llum, telefonia i gas natural), els espais verds, el lleure, els residus i el que considerin que cal
afegir-hi.
El qüestionari és una de les accions de participació ciutadana del projecte de millora d'aquest sector urbà, que
hi ha entre els nuclis antics de Palamós i Sant Joan. Un cop feta l'enquesta es pot fer arribar a l'Ajuntament a
través de les bústies que hi ha al CAP, a l'hospital, a les tres escoles de la zona i a l'ajuntament.
D'altra banda, el consistori també ha fet altres accions de participació ciutadana. Una de les primeres accions
va ser crear òrgans de representació veïnal. I, al llarg d'aquest mes de maig, hi haurà unes trobades entre
veïns, polítics, representants d'entitats i tècnics per treballar també en els projectes de millora dels carrers i dels
espais públics. La millora integral dels barris esmentats representarà una inversió de 10,5 milions d'euros, que
assumeixen l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya.
PUNT DIARI
divendres, 30 de maig de 2008
la galeria
Ajuntaments no democràtics
DAVID PUJOL FABRELLES. Des dels grecs, en democràcia hi ha dues regles d'or: la isegoria i la isonomia.
Quan fallen aquestes dues regles, aleshores no podem parlar de democràcia. Isegoria vol dir, simplement, que
tothom ha de tenir les mateixes oportunitats de fer sentir la seva veu i de manifestar les seves opinions. No hi
pot haver amplificadors de primera i de segona. Isonomia, en canvi, vol dir que les normes de convivència i les
regles de joc han de ser iguals per a tothom. La vara de mesurar ha de ser sempre la mateixa. Per desgràcia hi
ha alguns ajuntaments en els quals aquests dos principis no estan garantits. La veu dels regidors de l'equip de
govern s'amplifica sempre que convé. La veu dels regidors de l'oposició, en canvi, s'anul·la sempre que es pot,
utilitzant mètodes propis d'èpoques passades. D'altra banda, les regles de joc són unes quan es tracta d'aplicarles als que manen, però canvien completament quan s'han d'aplicar als que no tenen aquesta responsabilitat.
Us en podria posar alguns exemples, molt aclaridors, de casos que tinc molt a prop d'on visc, en els caients de

la serra de Verdera. Ajuntaments que no respecten els drets més elementals dels seus regidors a l'oposició –el
dret que tenen a poder-se reunir amb els veïns, per exemple– i que ajusten les normes a les seves
conveniències. Ajuntaments que, en no respectar la isonomia i la isegoria, són ajuntaments no democràtics: així
de clar, i, a la vegada, així de trist.
DIARI DE GIRONA
divendres, 30 de maig de 2008
L´AV diu que el procés de debat ha mostrat el rebuig al pavelló de la Devesa
L'Associació de Veïns del barri del Güell-Devesa va assegurar ahir que "s'ha imposat el seny" en el procés
participatiu. Segons l'escrit de la plataforma, "després dels quatre tallers celebrats dins del Procés de
Participació del Pla d'Usos de la Devesa que ha endegat l'Ajuntament, ha quedat molt clar que els gironins no
volem un pavelló dins del parc de la Devesa", afirmen. Com a argument exposen que en tres dels quatre tallers
s'ha votat contra el pavelló i només en el d'usos esportius es va adoptar una decisió favorable. A més
assenyalen que a la ?pàgina web de l'Ajuntament també es mostra un rebuig generalitzat al pavelló, segons els
mateixos veïns. Per l'entitat, "la construcció del pavelló és un tema transversal, que afecta tots els tallers ja que
la seva construcció dins del Parc es contradiu amb la major part de les conclusions a les quals s'ha arribat".
També conclouen que "aquest procés participatiu ha estat un ball de despropòsits, i que no ha funcionat com
calia, segons ha reconegut el regidor Miquel Poch". Per altra banda, l'Ajuntament de Girona ha mantingut
programada per avui la Jornada oberta final a la Devesa. A partir de les quatre de la tarda, a l'entrada dels
Jardins de la Devesa, s'instal·laran diversos punts d'informació i de recollida de propostes. També hi haurà una
animació infantil a càrrec de Pep Puigdemont a partir de dos quarts de sis de la tarda.
Un cop celebrats els quatre tallers participatius i després de realitzar tres jornades obertes en diferents dates i
punts de la ciutat, aquesta és una nova oportunitat per als ciutadans i ciutadanes per poder fer aportacions
sobre el futur del parc.
DIARI DE GIRONA
Dissabte, 31 de maig de 2008
Arbúcies opina sobre els mitjans de comunicació municipals
L'Ajuntament d'Arbúcies organitza diumenge una jornada ludicoparticipativa amb l'objectiu de recollir opinions
sobre els mitjans de comunicació municipals de la vila. La jornada, que es farà a la Plaça de la Vila entre 2/4
d'11 del matí fins la 1 de la tarda, és una de les accions programades dins el procés participatiu engegat el
passat febrer amb l'objectiu d'elaborar una diagnosi participativa sobre els actuals mitjans editats pel consistori.
El procés participatiu es desenvoluparà fins al juliol juntament amb un equip de pràctiques de la Fundació
Universitat de Girona.

