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DIARI DE GIRONA
Divendres, 13 d’octubre del 2017

NOU PROJECTES PASSEN A LA FINAL DEL PRESSUPOST
PARTICIPATIU DE TORROELLA
Els primers pressupostos participatius de Torroella de Montgrí arriben a la seva recta final, amb la fase de
votació ciutadana que s'inicia el proper dilluns i finalitzarà el dia 31 del mateix mes. L'inici de les votacions
es farà coincidir amb l'acte de presentació pública dels projectes, que tindrà lloc el proper dilluns a les vuit
del vespre al Museu de la Mediterrània. L'Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania 100.000 euros
del pressupost municipal del 2018, en concepte d'inversions. D'aquests 100.000 euros, 75.000 euros es
destinaran a projectes proposats directament per la ciutadania i 25.000 euros s'imputaran a inversions
proposades des dels cinc consells de barri existents al nucli torroellenc.
El projecte de pressupost participatiu es va iniciar durant el mes d'abril d'enguany amb la recollida de
propostes ciutadanes i d'entitats del municipi. Durant aquests mesos s'han obert diferents espais de
participació a través dels quals la ciutadania ha pogut proposar, debatre i finalment prioritzar les propostes
finalistes que a partir de dilluns es posaran a votació.
Per garantir la transparència i la viabilitat econòmica i tècnica dels projectes, el consistori s'ha dotat d'una
comissió tècnica, formada per tècnics municipals, i d'una comissió de seguiment, amb representants de les
diferents forces polítiques de l'Ajuntament, així com d'entitats locals.

Els finalistes

Finalment doncs, seran nou els projectes que es portaran a votació durant aquesta segona quinzena del mes
d'octubre: millora de l'accessibilitat de les voreres del municipi, per tal de rebaixar-les i permetre l'accés a
les persones amb mobilitat reduïda o bé cotxets; carril bici que connecti les escoles amb la zona esportiva
municipal (1a fase); camins segurs a l'Escola Guillem de Montgrí i l'Escola Bressol Petit Montgrí, creant i
senyalitzant itineraris segurs per garantir la seguretat dels infants (aquesta proposta també s'inclou el
projecte de creació d'un carril bici des de la carretera de Sant Jordi fins a les escoles); adequació d'un espai
de benvinguda per accedir al Massís del Montgrí, amb senyalització de l'accés i millora del punt d'informació
amb zona d'aparcament, taules de pícnic i arbrat; millora del camí d'accés al Pavelló del Guillem de Montgrí,
asfaltant i redefinint el camí i l'aparcament adjacent; ampliació de la vorera de la façana de l'Escola Sant
Gabriel, per millorar la seguretat dels infants, eliminant places d'aparcament per transformar-les en espais
segurs i transitables per les famílies; millora de les pistes poliesportives de l'Escola Guillem de Montgrí, per
tal d'aconseguir una zona esportiva més segura i menys agressiva; millora dels Jardins John Lennon, amb
renovació dels jocs infantils, enllumenat i enjardinament; i millora del parc infantil de la Ronda Pau Casals,
davant l'Escola Sant Gabriel, amb una actuació integral de renovació dels jocs infantils existents.
Els majors de 16 anys i empadronats al municipi podran votar o bé a través d'internet mitjançant la
plataforma de vot electrònic www.participa.torroella-estartit.cat o bé presencialment, mitjançant butlletes i
urnes que es trobaran als equipaments de proximitat.

Participació alta
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Per tal de poder votar electrònicament, cal que el ciutadà es registri amb el seu DNI/NIE i indiqui el seu
correu electrònic, de tal manera que es podrà comprovar que està inscrit al padró municipal i té 16 anys o
més.
El regidor de participació ciutadana Marc Calvet ha manifestat que «estem molt satisfets de la implicació
ciutadana durant tot el procés de construcció d'aquest pressupost participatiu i esperem que el vot
electrònic faciliti la participació del màxim nombre de ciutadans».
Per tal de poder desenvolupar el procés de pressupostos participatius, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
ha demanat una subvenció a l'àrea de participació ciutadana de la Diputació de Girona, ha informat el
consistori.
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2017/10/13/nou-projectes-passen-final-del/872752.html

DIARI DE GIRONA
Dissabte, 28 d’octubre del 2017

FIGUERES DESTINARÀ 750.000 EUROS ALS PRIMERS
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Els veïns de la ciutat proposaran i votaran projectes d’obra pública que s’executaran a partir del
febrer de l’any vinent. El municipi s’ha dividit en vuit zones de treball, on s’hi ha programat
trobades veïnals per recollir les iniciatives.
L'Ajuntament de Figueres impulsa
els
primers
pressupostos
participatius de la ciutat amb una
partida de 750.000 euros per tal que
els veïns dels diferents barris
decideixin en què volen invertir-los.
El consistori recupera els 500.000
euros dels pressupostos participats
del 2016 –ajornats a l'espera de la
propera creació dels Consells de
Barri– i s'hi acumulen 200.000 euros
més que fan pujar la inversió fins a
750.000
euros,
malgrat
que
anteriorment s'havia anunciat que
la partida del 2017 s'enfilaria fins a
un milió.

La prova pilot dels primers pressupostos participats es desvinculen de la divisió de la ciutat en Consells de
Barri i separa Figueres en vuit zones de treball que «no correspon amb la futura divisió en districtes», diu el
regidor de Participació Ciutadana, Francesc Cruanyes. En properes edicions, aquestes zones seran
substituïdes pels futurs districtes que sorgiran d'un altre procés participatiu paral·lel del qual avui hi ha la
primera sessió.
Per recollir les propostes dels veïns, s'han programat trobades a cadascuna de les zones, que consistiran en
una sessió de presentació del procés i en una recollida de possibles propostes. Així, al final del procés,
«entre el que nosaltres hem proposat i el que els veïns hagin aportat, hi haurà, per cada zona, uns projectes
finalistes que se sotmetran a votació», explica Cruanyes. Però prèviament l'Ajuntament presentarà una llista
d'exemples d'actuacions «a partir de les quals els veïns puguin suggerir-ne de nous», afegeix Cruanyes, qui
defensa que l'objectiu d'aquests suggeriments és orientar els ciutadans en el tipus de projectes susceptibles
de ser executats. «No fem passar les inversions que ja preveiem com a suggeriments si són obligacions de
l'Ajuntament», explica l'alcaldessa Marta Felip.

Sense mínim de participació
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Els projectes més votats seran els que finalment es tiraran endavant, independentment del percentatge de
participació que es registri, assegura Cruanyes. El calendari establert per als pressupostos participatius
preveu que entre el 6 i el 17 de novembre se celebrin les vuit reunions veïnals amb cadascuna de les «zones
de treball»; entre el 20 de novembre i l'11 de desembre, l'Ajuntament validarà les propostes dels veïns, que
s'hauran d'ajustar al pressupost marcat; i des de l'11 fins al 24 hi haurà el període de votació.
El mecanisme serà en línia i es preveu també incloure personal de suport als Centres Cívics per facilitar el
vot de persones poc familiaritzades amb les noves tecnologies o sense accés a internet.
Al gener es presentarien els resultats i seria a partir del mes de febrer del 2018 quan es podrien començar a
executar, sense marcar cap data límit. «Depenent del tipus de projecte l'execució es pot allargar fins a dos
anys». Els projectes susceptibles de ser executats han de ser inversions d'obra pública.
«La feina més feixuga és quantificar el cost de cada projecte, perquè, si no, ens podem enganxar els dits»,
alerta Cruanyes. Les propostes veïnals es passaran pel sedàs i es filtraran les que s'ajustin al límit de
750.000 euros. Cap zona de la ciutat quedara desatesa, «cada àrea tindrà els seus projectes», per tant, n'hi
haurà un mínim de 8, una per cada zona. A més, la votació serà general i els figuerencs censats podran votar
propostes d'altres àrees. L'Ajuntament encara no ha decidit si l'edat mínima per votar se situarà en 16 o 18
anys, però les reunions i propostes estan obertes a totes les edats.
Els pressupostos participats se celebraran paral·lelament als tallers participatius que han de debatre sobre
els Consells de Barri i la divisió de la ciutat en districtes. Enguany no s'ha esperat a la creació d'aquests
òrgans de participació ciutadana que havien de dividir la ciutat.
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2017/10/28/figueres-destinara-750000-euros-als/875877.html

GIRONA NOTÍCIES
Dilluns, 6 de novembre del 2017

L’AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI APROPA LA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA ALS BARRIS
L’àrea de Participació Ciutadana organitza dues sessions participatives als barris de Torre
Colomina i Cases Noves
L'Àrea
de
Participació
Ciutadana
de
l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni organitza
dues jornades participatives de barri. Amb la
voluntat de començar a copsar l'opinió i les
necessitats dels diferents barris del municipi
s'han programat dues sessions, una dirigida als
veïns i veïnes de Torre Colomina, i l'altre
adreçat als de les Cases Noves. En el primer
dels casos la sessió participativa tindrà lloc el
dijous 9 de novembre, mentre que en el cas de
les Cases Noves es farà el dimarts 14 de
novembre. En tots dos casos la trobada amb la
ciutadania tindrà lloc a les 19 h. a la Sala Tic del
Pavelló Firal.
Les dues sessions de debat sobre les problemàtiques i propostes de millora d'aquests barris permetran
apropar la participació ciutadana als veïns i veïnes del municipi, i s'han dissenyat per poder recollir
propostes consensuades que responguin a necessitats del conjunt del barri i que siguin viables tècnicament
i econòmicament.
Les sessions participatives de barri són un projecte desenvolupat per l'Àrea de Participació Ciutadana de
l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, i s'afegeixen als canals de participació ja existents, com les bústies
fixes situades a les Oficines d'Atenció Ciutadana del municipi, les bústies mòbils, el portal
www.participa.calonge.cat i els pressupostos participatius.
Enllaç: https://gironanoticies.com/noticia/54540-lajuntament-de-calonge-i-sant-antoni-apropa-la-participacio-ciutadana-als-barris.htm
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GIRONA NOTÍCIES
Dilluns, 6 de novembre del 2017

BANYOLES CONVOCA ELS CONSELLS DE BARRI PER CREAR ESPAIS
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Els consells de barri són un espai de diàleg obert als veïns per resoldre problemes d’interès
general i construir projectes compartits de ciutat
S'han convocat els consells de barri entre el
13 de novembre i el 4 de desembre del 2017.
Aquest dilluns 13 de novembre es va
organitzar el primer al Consell de barri a Sant
Pere (a 2/4 de 9 del vespre al casal de barri
de Sant Pere). Durant el Consell de barri es
van explicar les actuacions de l'Ajuntament
durant els últims mesos al barri sol·licitades
al consell com ara el mirall de sortida en
cotxe del passatge del Centre, les noves
voreres del carrer Formiga, la neteja
d'embornals, la neteja de la cantonada de la
carretera de Camós amb el carrer Jacint
Masgrau, la tallada dels arbusts del passeig
Constans o l'aire condicionat del Casal de
barri de Sant Pere. Pel que fa a les sol·licituds dels veïns, les principals propostes eren de mobilitat, neteja
dels carrers i voreres. També hi havia els Mossos d'Esquadra i la Policia Local per si es volia fer alguna
consulta policial.
Els següents són el Consell de barri de Canaleta (16 de novembre a 2/4 de 9 del vespre al local del projecte
socioeducatiu de Canaleta), el Consell de barri de les Rodes (20 de novembre a 2/4 de 9 del vespre a la sala
d'actes de l'Ajuntament), el Consell de barri de Can Puig (23 de novembre a 2/4 de 9 del vespre a l'escola de
Can Puig), el Consell de barri de Mas Palau (30 de novembre a 2/4 de 9 del vespre al casal de barri de Mas
Palau), i el Consell de barri de la Farga (4 de desembre a 2/4 de 9 del vespre al Centre Cívic Banyoles).
La regidora de Participació ciutadana de Banyoles, Clàudia Massó, ha manifestat que "els consells de barri
són un espai de participació ciutadana i estem introduint canvis per millorar-los com ara la projecció en
imatges i mapes de les últimes actuacions als barris".
Enllaç: https://www.gironanoticies.com/noticia/55554-banyoles-convoca-els-consells-de-barri-per-crear-espais-de-participacio-ciutadana.htm

DIARI DE GIRONA
Dissabte, 18 de novembre del 2017

SANTA CRISTINA BUSCA MÉS IMPLICACIÓ EN ELS PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
L'àrea municipal de Participació Ciutadana de Santa Cristina d'Aro ha decidit ampliar fins al 26 de novembre
el termini per votar les propostes d'inversions del pressupost participatiu que s'han d'incloure en el
pressupost d'inversions de l'Ajuntament. Inicialment, el termini es va acabar diumenge passat, però s'ha
decidit allargar-lo un parell de setmanes més per mirar d'aconseguir una major implicació de la ciutadania.
Els veïns han de triar deu projectes sobre una proposta inicial de 23 que van ser escollits pel Consell de
Ciutadania. Poden votar els majors de 16 anys empadronats al municipi, com també els inscrits al Registre
de Participació Ciutadana. Els veïns poden votar els projectes a través de la pàgina web
www.participa.santacristina.cat o presencialment a l' àrea de Participació Ciutadana, al pavelló d'Esports, a la
Zona Jove o a la Biblioteca.
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2017/11/18/santa-cristina-busca-mes-implicacio/880132.html
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DIARI DE GIRONA
Dimarts, 21 de novembre del 2017

OLOT FA UN SORTEIG PER INICIAR EL PRESSUPOST PARTICIPATIU
DEL 2018
L’Ajuntament té una partida de 100.000 euros reservada per a les propostes dels veïns.
L'Ajuntament d'Olot, en el ple de dijous vinent, sortejarà la zona, on començarà els pressupostos
participatius del 2018. Els comptes municipals reserven una partida de 100.000 ?, perquè els veïns i veïnes
d'Olot puguin debatre i decidir les millores que considerin que més els poden afavorir. El ple també escollirà
les zones que formaran part del calendari del pressupost participatiu del 2019-20.
El sorteig estarà entre la zona nord, la zona oest i la zona sud. La nord està formada pels barris de la Canya,
les Mates, Pla de Baix, Morrot, Sant Joan, Estires-Sant Francesc, Eixample Balmes, Olot Centre, Sant
Cristòfol-Masbernat i Benavent.
La zona oest està formada pels barris Sant Andreu, la Creu, Mas Baix, Pla de Dalt-El Cassés, El Xiprer, les
Planotes, Montolivet, Desamparats i Eixample Malagrida.
La zona sud està formada pels barris de Sant Roc, Pequín, Bonavista, les Fons i Batet de la Serra.
Els veïns dels llocs on tingui lloc la primera edició dels Pressupostos Participatius podran participar-hi.
També ho podran fer els de la resta de la ciutat, però no podran votar.
Durant el procés, l'Ajuntament organitzarà diversos espais de trobada i debat. Anunciarà els llocs després de
la decisió de dijous. També facilitarà l'arribada de propostes a través d'Internet.
Els veïns podran proposar accions de competència municipal, s'han de poder realitzar en un màxim de 6
mesos (dins de l'any 2018) i han de tenir un cost mínim de 5.000 ? i no superar els 40.000 ?. Una vegada, les
accions proposades hagin estat escollides seran validades per tècnics i després podran ser votades pels
veïns. Les votacions seran en línia i estan programades per al mes de maig.
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/11/21/olot-sorteig-iniciar-pressupost-participatiu/880568.html

DIARI DE GIRONA
Divendres, 8 de desembre del 2017

PROPOSTES DE 1.500 A 60.000 EUROS AL PRESSUPOST
PARTICIPATIU D’HOSTALRIC
L’Ajuntament té una partida de 100.000 euros reservada per a les propostes dels veïns.
Els veïns d'Hostalric podran votar a partir de
dilluns que ve, i durant una setmana, entre
les 24 propostes dels pressupostos
participatius que ofereix l'Ajuntament i que
més els agradin. El termini, doncs, s'acaba
el dilluns 18 de desembre i poden
pronunciar-se tots els majors de 16 anys
empadronats al municipi. Dins del catàleg
d'inversions que els veïns poden escollir,
aquestes són variades, cosa que queda
palesa en els imports de les diferents
actuacions: així, la més econòmica té un
import de 1.500 euros i consisteix en la
insonorització de la sala de la segona planta
del Praetorium; a l'altre extrem hi ha arreglar
la baixada des del Portal de les Hortes fins al Molí, acabant el tros cimentat i arreglant els marges,
intervenció que està pressupostada en 60.000 euros.
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Precisament, les propostes que l'Ajuntament d'Hostalric tirarà endavant seran les més votades fins a arribar
a 60.000 euros, de manera que si arreglar la citada baixada fos la que obtingués més suport, només
s'executaria aquesta ja que completaria el límit estabert per invertir a través dels pressupostos participatius.
L'Ajuntament d'Hostalric ha informat que, com a novetat d'enguany, hi ha la incorporació d'una aplicació
gratuïta, «Hostalric és Smart», a través de la qual es podrà votar, a més del sistema tradicional de l'urna
ubicada a la Casa de la Vila.
Altres propostes:
Quant a d'altres propostes que posa sobre la taula l'Ajuntament en aquests pressupostos participatius i que
destaquen pel seu import hi ha, per exemple, arreglar la plaça de l'Institut, construir una glorieta per als
alumnes i arreglar el camí que porta a la zona esportiva, una actuació que està pressupostada en 51.710
euros. També hi ha dues actuacions pressupostades amb 20.000 euros cadascuna que són fer una zona amb
gronxadors, taules i bancs a la falda del castell; i crear un aparcament per a autocaravanes amb servei
d'aigua, llum i buidatge d'aigües brutes al final del carrer Bonaventura Codina.
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/selva/2017/12/09/propostes-1500-60000-euros-al/884114.html

VILAWEB
Dimarts, 12 de desembre del 2017

SANTA COLOMA DE FARNERS OBRE UN PROCÉS PARTICIPATIU
SOBRE LA REMODELACIÓ DEL TEATRE CATALUNYA TANCAT FA DOS
ANYS.
L’equipament es va clausurar per deficiències tècniques i de seguretat i el consistori vol recollir
les opinions dels veïns abans de convocar el concurs de l’obra.
L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners posa en marxa aquesta setmana un procés de participació sobre
la remodelació del Teatre Catalunya. Aquest equipament va tancar fa dos anys a causa de les greus
deficiències que tenia en matèria de seguretat, accessibilitat, instal·lacions elèctriques i de climatització
recollides pels serveis tècnics. Un cop rebuts tots els informes i documentació relativa a l’estat d’aquest
equipament, el procés s’iniciarà aquest dimecres al vespre, a l’Auditori municipal, amb una sessió
informativa oberta a tothom. L’endemà també s’obrirà un qüestionari en línia que la ciutadania podrà
respondre fins el 8 de gener. El procés també inclou un taller participatiu presencial que es farà la segona
quinzena del mes vinent. El consistori vol que la ciutadania “pugui traslladar les seves opinions i
valoracions” sobre la remodelació del teatre abans de redactar el projecte i convocar el concurs de l’obra.
Actualment no tenen una xifra aproximada del cost de l’obra.
El procés de participació compta amb la implicació de les regidories de Cultura i Participació Ciutadana i els
serveis tècnics municipals. Les opinions i valoracions recollides en aquest procés que comença aquesta
setmana es tindran en compte en la redacció del document de bases per a la convocatòria del concurs dels
treballs de rehabilitació, segons ha explicat l’alcalde de Santa Coloma de Farners, Joan Martí. Després del
tancament del Teatre Catalunya, l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners el 2015, l’ajuntament va contactar
amb el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) per rebre assessorament especialitzat i promoure
la remodelació del teatre. Es va decidir que es farien tres estudis tècnics per analitzar les condicions del
teatre a nivell d’estructura, acústica i climatització així com les condicions d’escena. I que després es
convocaria un concurs per adjudicar els treballs a una empresa especialitzada. Actualment, no tenen encara
una xifra estimada del cost de l’obra. El consistori aposta per una remodelació “en profunditat” perquè
l’equipament tingui les condicions “òptimes” i “compleixi amb les demandes d’un teatre municipal
sostenible”. També es vol que sigui un “pol d’atracció” cultural a nivell de comarca. El Teatre Catalunya es
va construir el 1978 com a cinema. Un cop tancat, es va remodelar per ampliar l’escenari per poder acollir
obres teatrals. En aquell moment no es van resoldre mancances com ara de l’accés dels camions, la
distribució dels camerinos, o l’aforament. L’informe tècnic municipal, que es va fer a petició de l’equip de
govern a finals del 2015, va determinar que també incomplia les normes de seguretat en cas d’incendi i que
calia renovar la instal·lació elèctrica, entra d’altres aspectes.
Enllaç: https://www.vilaweb.cat/noticies/santa-coloma-de-farners-obre-un-proces-participatiu-sobre-la-remodelacio-del-teatre-catalunya-tancat-fa-dos-anys/
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