DIARI DE GIRONA
Dimarts, 04 de novembre de 2008
Impulsen des de Girona l‘associació Fem Europa
La Casa de la Cultura de Girona va acollir divendres
passat la creació de l'associació cultural Fem Europa,
que té com a objectiu difondre els valors i principis de
la Unió Europea (UE). També volen contribuir al
coneixement, la mútua comprensió i la unió de tots els
ciutadans de la UE, influir en la seva configuració,
organitzar diverses activitats i millorar les relacions
entre els ciutadans dels països membres. El seu
president és Francesc Xavier Vilosa, la vicepresidenta,
Roser Urra, el secretari, Josep Ribas, el tresorer,
Josep Maria Nogué, i els vocals, Josep Maria Cullell,
Maria Urra i Erika Kettenburg.
DIARI DE GIRONA
Dimarts, 11 de novembre de 2008
Porqueres defineix l’estructura dels sistemes de participació al municipi
L'Ajuntament de Porqueres va aprovar el pla que defineix l'estructura dels sistemes de participació al
municipi. Els propers mesos es desplegarà la primera fase del Pla de Participació, que preveu
mesures com la millora de l'atenció telefònica a l'Ajuntament o la millora de la pàgina web.
El procés d'elaboració del Pla de Participació de Porqueres va començar a principis de l'any 2007. A
través d'una subvenció del Govern, el consistori va encarregar la redacció d'una memòria dels
processos participatius al municipi. L'objectiu era tenir una diagnosi clara de la situació a nivell
participatiu per poder redactar un pla de futur. El procés s'ha dut a terme en diferents fases, i des de
fa unes setmanes el projecte ja està aprovat i a punt per començar a desplegar-lo. Segons va
explicar l'alcalde del municipi, Salvador Ros, a Ràdio Banyoles en els propers mesos es crearà un
grup de seguiment del projecte i es durà a terme la primera fase de desplegament del pla. Ros ha
remarcat la necessitat d'implementar les accions que preveu el Pla de participació, ja que entre
d'altres beneficis obre noves portes de finançament al consistori.

DIARI DE GIRONA
Dijous, 13 de novembre de 2008
122 dones participen en el pla de paritat
Les taules de treball per confeccionar el Pla de
Dones del Consell de la Garrotxa han aplegat
fins ara 122 dones, d'edats compreses entre els
20 i els 70 anys. Les reunions s'han dut a terme
a Argelaguer, les Planes d'Hostoles, Sant Feliu
de Pallerols, Santa Pau, Mieres, Maià de
Montcal, Sant Jaume de Llierca, Riudaura, Sant
Ferriol, Sant Joan les Fonts i ahir al vespre a la
Vall d'en Bas.
La darrera de les reunions va tenir lloc el passat
31 d'octubre a l'Ajuntament de Sant Joan les
Fonts. A l'esdeveniment, la consellera, Llum
Adell, va consultar els parers de les assistents
sobre temes tan diversos com el món laboral, la
conciliació de la feina amb ?l'àmbit familiar, les
tasques domèstiques i els problemes econòmics amb els quals ha de conviure una dona. Les
assistents van respondre a les qüestions plantejades per la consellera a través de temàtiques
referents al desenvolupament de la parella en l'àmbit quotidià.
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Llum Adell ha qualificat de molt positiva la participació de les dones dels diferents municipis en
l'elaboració del pla. Segons ella falten les taules de treball de 4 municipis, que preveu fer-les aviat.
Adell va indicar que el pla ha d'estar acabat per a primers del mes vinent.
DIARI DE GIRONA
Dimarts, 18 de novembre de 2008
Vilert participa en una reunió sobre democràcia i govern local
El president de la Diputació de Girona, Enric Vilert, va
viatjar divendres a Tenerife per participar en la seva
primera reunió com a membre del Patronat de la
Fundació Democràcia i Govern Local. La Diputació va
acordar adherir-se a aquesta fundació, de la qual formen
part 17 ens provincials més, el passat 23 de setembre.
La Fundació Democràcia i Govern Local és una entitat
sense ànim de lucre, constituïda el maig de 2002, que té
la finalitat de donar suport a actuacions i iniciatives per
al coneixement, l'estudi, la difusió i l'assessorament en
matèria de règim local. També es vol convertir en un
Els membres de la Fundació Democràcia i
espai de debat i contacte perquè els ens provincials
Govern Local, a Tenerife.
intercanviïn experiències.
PUNT DIARI
Dimecres, 19 de novembre de 2008
L'Ajuntament de Blanes constituirà el I Consell Econòmic i Social de municipi
El departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Blanes ha començat els treballs per
constituir el I Consell Econòmic i Social del municipi. La primera de les trobades és previst que es
faci abans de final d'any. Segons l'Ajuntament, el Consell Econòmic i Social pretén ser una eina de
treball per copsar les necessitats i inquietuds dels diferents col·lectius del municipi. Així en aquest
organisme hi haurà representats empresaris, comerciants, sindicats, estudiants, membres de la
Confraria de Pescadors i de la Cooperativa Agrícola, i d'altres representants del teixit associatiu i
empresarial del municipi que hi vulguin participar.
PUNT DIARI
Dimecres, 19 de novembre de 2008
L'Ajuntament de Girona s'ha marcat com a objectiu que el pla d'usos i
gestió de la Devesa es pugui aprovar el primer semestre del 2009.
Així ho va explicar ahir el regidor de Medi Natural, Ponç Feliu, que també va
avançar la voluntat que en la segona meitat de l'any que ve es puguin iniciar
les primeres accions que s'incloguin definitivament en el pla d'usos d'aquest
parc natural. L'equip de govern ha previst una partida pressupostària de
400.000 euros pel 2009. Feliu explica que hi haurà un vessant «molt tècnic
amb poca intervenció política i una part en què es regularan els usos per
garantir la conservació i el futur del parc». Per la seva banda, des de l'àrea de
Participació i Relacions Ciutadanes s'ha editat el quart butlletí, en què es recullen la majoria de
propostes que van sorgir en els diversos tallers participatius que es van dur a terme entre el març i el
juny. El butlletí també recull l'opinió dels cinc grups municipals de l'Ajuntament de Girona, en què es
fa incidència en la polèmica construcció del pavelló de la Devesa. El regidor de Participació, Miquel
Poch, espera que el butlletí «faci un bon retorn dels resultats als ciutadans» i considera que el debat
«ha minimitzat les veus contràries al pavelló» durant el procés participatiu que s'ha fet. Girona
aprovarà el pla d'usos de la Devesa el primer semestre del 2009
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DIARI DE GIRONA
Dimecres, 19 de novembre de 2008
El tripartit mantindrà el pavelló a la Devesa perquè “no ha detectat una oposició frontal”
El regidor de Participació afirma que durant el procés han vist que molta gent està a favor de fer-lo
construir al parc L'equip de govern mantindrà el pavelló de la Devesa després de tancar el procés
del Pla d'usos de la Devesa.
El regidor de Relacions Ciutadanes i Joventut, Miquel
Poch (ERC), va assegurar ahir que el procés de debat ha
demostrat que no "hi ha una oposició frontal" i que han
rebut escrits de molts veïns que defensaven l'equipament
esportiu. L'Ajuntament de Girona va anunciar fa mesos
que volia construir un pavelló a la Devesa. L'Ajuntament
va aprofitar les crítiques veïnals i va endegar el procés
participatiu per redissenyar els usos i la gestió de tot el
parc. L'Ajuntament va presentar un avantprojecte i la seva
Els debats sobre el Pla d’usos de la Devesa
idea és tirar endavant la construcció. Una vegada ha
es van allargar durant dos mesos.
finalitzat tot el procés participatiu, el regidor de Relacions
Ciutadanes i Joventut, Miquel Poch, va assenyalar que
s'han recollit visions molt diverses pel què fa als usos esportius del parc i que, més enllà de decidir si
es fa o no el pavelló, el procés participatiu ha servit perquè els ciutadans aportin idees a quines
activitats es poden fer al parc i quines no.
Segons el parer de Miquel Poch, un grup de ciutadans - en referència a l'Associació de Veïns del
Güell-Devesa - van voler centrar el debat únicament en el pavelló i s'hi van manifestar des del
principi en contra. El mateix regidor considera que durant el procés han vist que molta gent està a
favor de fer un pavelló al parc. "Si haguéssim vist una oposició frontal al pavelló durant el procés ens
ho hauríem repensat, però no ha estat així i les veus crítiques han quedat minimitzades per les
aportacions que han fet la resta de ciutadans", va afirmar.
DIARI DE GIRONA
Dimecres, 19 de novembre de 2008
Olot entra en la fase final de l’elaboració del Pla de Cultura
L'elaboració del Pla de Cultura d'Olot entra en la fase final amb la jornada presencial de recollida
d'opinions, que es farà el dia 29 de novembre a 2/4 d'onze del matí a can Trinxeria. Fins al dia 29 de
novembre tothom qui vulgui podrà fer les seves aportacions, suggeriments i propostes per sobre del
document previ a l'elaboració del pla definitiu, que serà el que regirà les línies de treball que se
seguiran en l'àmbit cultural a Olot. L'esborrany es podrà seguir al bloc que l'Institut de Cultura de la
Ciutat d'Olot (ICCO) ha creat per seguir el procés d'actualització.
DIARI DE GIRONA
Dimecres, 19 de novembre de 2008
Sils supervisarà les intervencions a l’Estany a través d’una comissió
Formar una comissió tècnica- científica per supervisar les intervencions a l'Estany de Sils i preparar
un pla pedagògic per coordinar les activitats d'educació ambiental en aquest espai van ser les
principals conclusions de la 2a jornada La gestió i conservació de l'Estany de Sils amb la participació
de tots, que es va celebrar aquest dissabte al centre cívic de Sils. L'objectiu de la trobada, on van
assistir 43 persones, va ser continuar el procés obert l'any passat i obrir la porta a propostes en els
camps de la recerca i l'educació ambiental a l'Estany de Sils.
Relacionat amb la recerca, es va proposar crear una comissió tècnica/científica que coordini les
intervencions o estudis de les diferents entitats que actuen a l'Estany; recopilar els treballs existents
sobre l'estany, per exemple en una publicació; crear beques de recerca, entre altres.
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DIARI DE GIRONA
Dimecres, 19 de novembre de 2008
Blanes avança la creació del primer Consell econòmic i social per la crisi
El departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Blanes ha avançat els treballs per
constituir el primer Consell Econòmic i Social del municipi davant la situació de crisi econòmica que
travessa el país. Aquest consell té com a objectiu esdevenir una eina de treball per copsar les
necessitats i inquietuds dels diferents col·lectius del municipi. Aquest òrgan consultiu estarà format
per "una representació de la societat blanenca", explica la regidora de Promoció Econòmica, Pilar
Planella (CiU), on hi haurà representants d'empresaris, comerciants, sindicats, estudiants, membres
de la Confraria de Pescadors i de la Cooperativa Agrícola, i d'altres representants del teixit
associatiu i empresarial del municipi.
La primera de les trobades entre els integrants d'aquest Consell Econòmic i Social està prevista
abans de finals d'any, que servirà, segons Planella, per "fer una entrevista amb un representant de
cada sector i per veure si el veuen viable"; després, si prospera, s'establirà un calendari de trobades.
PUNT DIARI
Dijous, 20 de novembre de 2008
Unes 900 persones participaran en la tercera Nit del Voluntariat que es fa demà a Girona
Unes 900 persones participaran demà, divendres, en la celebració de la tercera Nit del Voluntariat a
la ciutat de Girona, que com les altres edicions se celebrarà al
Palau de Fires de la capital gironina. El coordinador territorial de la
Federació Catalana de Voluntariat Social, Xavier Ribas, certifica
que aquesta celebració té per objectiu «reconèixer la feina que fan
els voluntaris i que sovint no es veu». Es vol que la trobada sigui en
un ambient distès, i hi participarà el Mag Fèlix i hi actuaran Els
Ministrils del Raval. A més, hi haurà una ponència a càrrec del
filòsof i teòleg Francesc Torralba. La directora de Governació a
Girona, Mireia Mata, i el regidor de Participació de Girona, Miquel
Poch, coincideixen a reconèixer la vital tasca que desenvolupen els voluntaris en la vida associativa.
PUNT DIARI
Dimarts, 25 de novembre de 2008
Es busquen propostes per al Daró
El Teatre Mundial de la Bisbal va ser ahir el marc del primer fòrum ciutadà per debatre les
actuacions per recuperar el riu
ÒSCAR PINILLA. La Bisbal. La xarxa de sanejament, l'estat de conservació de la façana urbana i el
cabal són els tres punts que més preocupen els ciutadans de la Bisbal sobre el pla de recuperació
integral del riu Daró al pas pel municipi. Aquestes serien, a grans trets, les conclusions que es poden
extreure del primer fòrum ciutadà sobre el Daró, un dels
actes previstos dins dels treballs inclosos en aquest pla, i
que va tenir lloc ahir a la nit al Teatre Mundial. L'objectiu
del primer fòrum, dels dos que hi ha previstos, era donar
a conèixer les principals dades del pla i que la gent
pogués dir-hi la seva i opinés sobre el camí a seguir per
a la futura planificació de l'entorn fluvial al terme
municipal de la Bisbal d'Empordà.
A l'inici de l'acte, l'equip redactor del pla, un projecte de
l'empresa Geoservei, va fer un breu recordatori del
projecte, va presentar les principals dades del riu i va
Una trentena de persones es van aplegar ahir
explicar la dinàmica del fòrum. Posteriorment els
al Teatre Mundial de la Bisbal. Foto: Ò.P.
assistents es van distribuir en grups reduïts i van debatre
aquells aspectes que van considerar més importants.
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L'equip auditor, a més, va proporcionar a cada grup una relació de temes a tractar, tot i que van ser
els participants qui van decidir els que van voler debatre i quins eren els punts més febles per fer
una actuació més destacada.
TREBALLANT EN UN RIU SEC
La trentena de persones que es van aplegar al teatre, a través d'unes fitxes que van repartir els
responsables de l'empresa que porta el projecte, van apostar clarament perquè es faci una actuació
específica en cinc punts. En primer lloc, la xarxa de sanejament, o sigui, tot el que té a veure amb
els punts d'abocament, l'estat de la infraestructura i la separació de les aigües fluvials, va ser el punt
que més mala nota va obtenir i, per tant, un dels aspectes en què més caldria incidir en aquest pla
d'actuació del riu. En segon lloc, l'estat de conservació de la façana del riu és un altre dels punts que
realment preocupen els ciutadans, que ho van transmetre a Geoservei i, de retruc, als responsables
municipals. El cabal del riu, i els efectes de la seva irregularitat que de tant en tant provoca algun
ensurt per les inundacions és el tercer aspecte que van destacar els ciutadans aplegats al Teatre
Mundial. En aquest sentit, l'empresa responsable del projecte va advertir que s'està treballant en un
pla en què es considera el Daró com un riu sec, almenys superficialment. El grau de coneixement de
la població sobre el patrimoni natural i cultural del Daró, i l'accessibilitat per creuar o vorejar el riu a
través de passeres i vies verdes van ser els dos últims punts més destacats en el primer fòrum
ciutadà sobre el Daró, una iniciativa ideada per l'Ajuntament i que tindrà una segona edició
previsiblement el mes de febrer que ve.

Una imatge d'ahir del riu Daró al pas per
la Bisbal, on l'Ajuntament té engegat un
pla d'actuació integral. Foto: MANEL
LLADÓ

UN ACTIU PER A LA CIUTAT
El pla exposat ahir en el fòrum és una eina bàsica que té com a objectiu
estratègic convertir el riu Daró, al pas per la Bisbal, en un actiu molt
important per al municipi en l'aspecte paisatgístic, social, cultural i urbà.
POTENCIAR EL PASSEIG:
A través de vies verdes o propostes didàctiques i de lleure.
VISITES GUIADES:
Per donar a conèixer el patrimoni cultural i natural del riu.
RESERVA D'AIGUA:
Crear una mena d'embassament que abasteixi contínuament el riu
d'aigua.
AIGÜES RESIDUALS:
Canvis en la capacitat de la depuradora i la reutilització d'aigües pluvials.

PUNT DIARI
Diumenge, 30 de novembre de 2008
Montagut estrena el seu primer hotel d'entitats a l'antiga casa de cal Ferrer
R. ESTÉBAN. Montagut i Oix. El nucli de Montagut ha vist finalment complert el
vell projecte d'un hotel d'entitats. Ahir es van obrir les instal·lacions del cal Ferrer
(a la foto, l'exterior de la casa, abans de l'estrena), un antic edifici del centre del
poble, amb planta i dos pisos, que els últims anys s'ha anat condicionant per fer
d'espai polivalent per als joves, amb unes dependències per a les entitats i un
telecentre. Aquest, amb equips nous, substituirà el telecentre dotat amb només
dos ordinadors que fins ara ha funcionat a la biblioteca. L'hotel d'entitats ha costat
180.000 euros, que s'han cobert amb recursos de la Diputació (90.000 euros), el fons Feder de la
Unió Europea (75.000 euros) i de l'Ajuntament mateix (15.000 euros). El municipi compta amb una
desena d'entitats i associacions, de les quals la meitat ja han confirmat que utilitzaran cal Ferrer,
segons l'Ajuntament. D'altres –han continuat les mateixes fonts– difícilment faran servir aquest espai
perquè són d'altres punts del municipi, allunyats del nucli de Montagut, tot i que també és a la sev a
disposició. Per atendre les noves instal·lacions s'hi ha destinat una persona. De moment obriran les
tardes dels dies feiners i els dissabtes al matí. Depenent com vagi aquesta experiència, se'n
modificaran els horaris. L'estrena es va fer ahir al migdia, amb una presentació pública pensada per
als veïns, una jornada de portes obertes i una xerrada sobre el programari lliure.
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