PUNT DIARI
Dissabte, 2 de febrer de 2008
Santa Cristina d'Aro destinarà la meitat del pressupost a inversions, i preveu fer una sala
polivalent
JOAN TRILLAS. Santa Cristina d'Aro. L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro va aprovar dijous en el
ple el pressupost per aquest any, que puja a 13.702.896 euros, dels quals es destina
aproximadament la meitat, 6.455.223, a inversions. El pressupost es va aprovar amb els vots a favor
de l'equip de govern, del PSC i ERC, i el vot en contra de CiU, a l'oposició, que va criticar les
inversions. El pressupost ha estat consensuat amb el consell de ciutadans d'acord amb el
Reglament dels Pressupostos Participatius, que impulsa l'Ajuntament cristinenc.
Pel que fa a les inversions, el govern manté la construcció d'una sala polivalent (auditori i teatre)
com una de les seves principals apostes. Aquesta, juntament amb el projecte –no inclòs en aquest
pressupost– de fer un ajuntament nou, són dues actuacions que consideren necessàries. Una altra
de les incorporacions en el pressupost és la previsió de fer una nova biblioteca municipal.
Transport Interurbà. El ple també va aprovar la pròrroga del servei interurbà de transport amb
l'empresa Sarfa amb una despesa màxima de 20.000 euros.
Construcció d'una sala polivalent que serà un auditori i també un teatre 2.100.000 euros
Pla d'adequació de la il·luminació 103.000 euros
Nova biblioteca 880.000 euros
Projectes urbanístics i arquitectònics 550.000 euros
PUNT DIARI
Dissabte, 2 de febrer de 2008
Santa Coloma organitza una jornada sobre participació i voluntariat
A.P.. Santa Coloma de Farners. Diverses entitats socials de Santa Coloma organitzen el Fòrum
Social, una jornada de treball sobre voluntariat i participació. En aquesta trobada, que se celebrarà
el dia 9 de febrer a l'edifici de l'escola d'adults, es tractaran i debatran qüestions com ara quins
recursos i accions són necessaris per incrementar la participació en les propostes de les entitats
socials, com aconseguir més voluntaris, i quins ajuts es poden reclamar a les administracions locals,
entre altres. L'objectiu és elaborar propostes que siguin útils per enfortir el teixit associatiu de Santa
Coloma. Les entitats organitzadores són Creu Roja, l'agrupament escolta Roca Guillera, la
plataforma per a la democràcia participativa Sopa de Pedres, Mans Unides i Samba Kubally
DIARI DE GIRONA
Dissabte, 2 de febrer de 2008
Santa Coloma acull una jornada sobre voluntariat i participació
DdeG, Santa Coloma de Farners. Santa Coloma de Farners collirà el proper nou de febrer la jornada
Fòrum Social sobre voluntariat i participació. El Fòrum està organitzat per diverses entitats locals
com ara la Creu Roja, l'Agrupament Escolta Roca Guillera, la Plataforma per la democràcia
participativa Sopa de pedres, Mans Unides i Samba Kubally. L'Ajuntament també hi col·laborarà des
de la regidoria de Participació Ciutadana. La participació a la jornada és gratuïta i es debatrà sobre
com potenciar el voluntariat o els recursos que aquestes entitats necessiten de l'administració.
PUNT DIARI
Diumenge, 3 de febrer de 2008
L'Ajuntament de Lloret posa en marxa el nou web de participació ciutadana
J.C.. Lloret de Mar. L'Ajuntament de Lloret ha posat en marxa el nou web de la secció de participació
ciutadana, que inclou tota la informació relacionada amb barris i entitats lloretenques. El segon tinent
d'alcalde, Ignasi Riera, assegura que el web «pretén ser un espai obert per vehicular la informació,
la difusió, la interacció i el foment de tot allò referent a la ciutadania i a les associacions». Riera
també creu que servirà «com a instrument» per «aconseguir una plena integració cap a una societat
més participativa, que ajudi a construir marcs de més col·laboració i sostenibles, amb actituds més
implicades en el benefici comú, un major aprofundiment democràtic i la consecució de nous reptes».
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PUNT DIARI
Dilluns, 4 de febrer de 2008
I ara el consell local de joventut
Opinió. Exmembre del Senat dels Joves i militant de l'assemblea de Maulets de Girona
BIEL DE MONTSERRAT I VALLS. El 29 de novembre del 2006 uns vint-i-cinc joves gironins vam
assistir, alguns més convençuts que d'altres, al plenari inaugural del Senat dels Joves de Girona. No
ens enganyem, coneixent les pràctiques i el tarannà als quals ens té acostumats l'Ajuntament de
Girona, que l'equip de govern obrís les portes a la participació i implicació del jovent de la ciutat en
l'acció municipal tan generosament no generava gaire confiança, precisament. I, de fet, el reglament
que finalment es va aprovar per al Senat, amb diverses modificacions respecte a allò que havia
sorgit del procés participatiu previ, ja va ser indicatiu del control que l'Ajuntament pretenia exercir
sobre l'òrgan.
Així, des de la primera sessió veiérem com l'alcaldessa va intentar manipular la dinàmica del Senat i
en va vetar decisions. Ho van exemplificar els intents d'evitar que s'aprovessin mocions contra
l'ampliació d'Hipercor o en solidaritat amb la Núria Pòrtulas. Al mateix temps, la manca d'interès per
oferir el suport tècnic, logístic i econòmic adequat a l'òrgan ens va fer notar la poca voluntat política
que hi havia perquè el Senat avancés en el sentit que volíem el jovent gironí. Tot plegat va
desincentivar l'activitat dels senadors i el Senat va anar perdent empenta fins que va acabar
desapareixent. Avui, vist amb perspectiva, podem dir que l'Ajuntament va deixar morir el Senat dels
Joves davant la incomoditat que representava tenir dins l'estructura municipal veus discrepants amb
la política de l'equip de govern, així com per la seva nul·la voluntat política de promoure experiències
participatives que permetin avançar Girona cap a una democràcia real.
Ara, en el pla de mandat que va aprovar l'equip de govern el desembre passat apareix el projecte de
crear un consell local de joventut lligat, segurament, a l'estructura del Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya com a substitut del Senat. Alguns defensen la creació d'aquest consell local
perquè, diuen, pot proporcionar l'autonomia que no tenia el Senat dels Joves i estableix, en certa
manera, via lliure a l'hora de redactar-ne el reglament, bàsicament perquè no s'integrarà dins
l'estructura estrictament municipal. Però no formar part de l'estructura municipal deixarà en mans de
l'Ajuntament la capacitat d'influència real d'aquest consell en la política municipal, ja que serà l'equip
de govern qui decidirà si obre o no les portes a les decisions i propostes d'aquest òrgan. I aquest fet,
en el marc d'un ajuntament com el de Girona, amb unes dinàmiques de presa de decisions rígides i
poc obertes a la participació popular, significa que aquest òrgan esdevindrà, probablement, ineficaç.
Almenys per als qui creiem que els ajuntaments han d'esdevenir, inevitablement, espais comunitaris
i participatius per a la presa de decisions i l'organització de la vida social.
Per això és moment de dir a l'Ajuntament que deixi d'impulsar estructures participatives per al jovent
mentre no tingui una voluntat política real de dedicar-hi prou esforços i cedir-nos el protagonisme. I
és que perquè una cultura política més participativa s'instal·li en la mentalitat del jovent de Girona,
que és necessari, i per poder assolir dinàmiques realment democràtiques és important tenir clar que
cal cedir. Si no, es generen frustracions, desafecció respecte al concepte de participació i
desconfiança cap a la política municipal. Això és el que ha passat amb el Senat dels Joves. Per tant,
pensin-s'ho dues vegades abans de tornar-hi. Construir un model democràtic local vertaderament
participatiu i d'arrel popular és complex, però és impossible si els ajuntaments no aposten fort per
assolir-lo i es doten d'eines que permetin avançar en aquest sentit.

PUNT DIARI
Dilluns, 4 de febrer de 2008
L'Ajuntament de Ripoll enquesta els veïns de la Vila Vella per fer una diagnosi de la realitat
social
JORDI CASAS. Ripoll. L'Ajuntament de Ripoll vol conèixer la realitat social dels veïns de la Vila
Vella, on hi està liderant un projecte de rehabilitació integral que està subvencionat per la llei de
barris de la Generalitat. En el marc d'aquest programa a través de l'Oficina Municipal d'Habitatge, el
departament de treball del govern català ha concedit un ajut a l'Ajuntament que permetrà que es
dugui a terme una diagnosi del centre de la vila per conèixer aquesta realitat.
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Per tal de fer aquesta tasca, s'ha creat un equip de treball integrat per un tècnic AODL i dos
col·laboradors que seran els encarregats de realitzar el treball de camp. En aquest sentit, s'ha
dissenyat una enquesta per obtenir un seguit d'informacions necessàries per a l'informe. Es tracta de
saber la tipologia de les famílies, el règim de tinença i les condicions dels habitatges, la situació
econòmica i social de les famílies, l'apreciació positiva o negativa del barri on viuen, el coneixement
dels serveis i els ajuts que existeixen, etc.
Les famílies que resideixen a la Vila Vella rebran aquesta enquesta, que podran respondre ells
mateixos, però que si ho prefereixen, els agents els ajudaran a contestar-la. Cal tenir en compte que
es tracta d'una zona on hi ha un gran nombre de persones grans i molts immigrants.
L'Ajuntament ha fet repartir un fullet informatiu amb el lema El barri respon , on s'explica per què i
com es du a terme aquest estudi. S'ha dividit el centre en diferents sectors i el treball de camp es
començarà per la zona del Raval de Barcelona.
La diagnosi s'establirà al mes de setembre, així com les conclusions extretes del treball.
PUNT DIARI
Dimecres, 6 de febrer de 2008
Salt posarà en marxa una oficina de queixes i suggeriments
M.B.. Salt. L'Ajuntament de Salt treballa per posar en marxa una oficina de queixes i suggeriments
per atendre el ciutadà pel que fa als serveis que presta el mateix consistori. L'oficina tindrà un gestor
que farà un seguiment de les queixes i els suggeriments dels ciutadans, segons fonts municipals.
Així mateix, una comissió de seguiment controlarà i avaluarà la tasca del gestor i el funcionament de
l'oficina. Aquesta oficina dependrà de les àrees de Serveis Públics i el Servei d'Atenció al Ciutadà,
responsabilitat dels regidors Josep Soler i Mingo Álvarez.
DIARI DE GIRONA
Dimecres, 6 de febrer de 2008
La plataforma veïnal demana una moratòria i vol que l’Ajuntament promogui nous debats
Les entitats creuen que el parc ha de ser un espai diàfan i destinat a activitats a l'aire lliure
DdeG, Girona. La Plataforma Salvem la Devesa demana una moratòria per evitar que es construeixi
el pavelló i reclama que l'Ajuntament de Girona faci més debats de participació per a la redacció del
Pla d'Usos de la devesa. En un escrit, van explicar que volen "donar a conèixer a la societat gironina
i d'arreu els seus objectius, perquè, en endavant no es puguin produir malentesos ni males
interpretacions".
L'objectiu més immediat de la plataforma és "impulsar l'aprovació d'una moratòria referent a la
implantació de noves activitats o ocupacions, així com a l'ampliació o modificació de les existents al
Parc Municipal de la Devesa". Els veïns també esperen que "per part de l'Ajuntament es promogui
un procés de participança ciutadana, per aconseguir un Pla d'Usos de l'Espai i gestió de l'arbrat".
La plataforma considera que "la Devesa és un espai de ciutat que, per la seva singularitat, ha de
tenir uns usos regulats, consensuats amb tots els sectors de la societat gironina, sempre tenint en
compte la seva singularitat. Per això és essencial el procés de participança ciutadana".
La redacció i aprovació d'un pla d'usos és una tasca en la qual estan d'acord tots els grups polítics
amb representació o no a l'ajuntament i que està recollida en el pla de mandat d'aquesta legislatura,
recorden des de la plataforma veïnal que pretén salvar la Devesa.
Les entitats afegeixen que "no és pertinent construir un equipament com el pavelló d'esports, que
projecta l'equip de govern, a l'interior de Parc (que en definitiva constitueix una edificació equivalent
a un edifici de quatre pisos), ja que es tracta d'una actuació completament irreversible si en el pla
d'usos es consensua que, per la naturalesa del Parc, no és una estructura adequada". "Sembla més
lògic consensuar en primer lloc el Pla d'Usos i després executar els equipaments, si n'hi calen",
opinen els veïns.
Un espai per al lleure
Una vegada obert el procés de participança ciutadana, la Plataforma advocarà perquè la Devesa es
concebi com un espai diàfan de lliure circulació exclusiu per a vianants i vehicles lleugers no
motoritzats, destinat a realitzar activitats (de lleure, esportives, etc.) a l'aire lliure no reglades i
respectuoses envers l'espai.
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La plataforma afegeix que "coneguda la manca d'equipaments a la zona per a la pràctica de l'esport
amateur reglat, agreujada amb la tendència a destinar el pavelló de Fontajau exclusivament a
l'esport professional i en el benentès que la construcció d'un equipament d'aquestes característiques
és indispensable per a la zona, considerem que l'emplaçament que ha triat l'ajuntament per ubicar-lo
no és el més adient". Els veïns argumenten que "es pretén ubicar-lo dins d'un espai únic a la ciutat i
al país". Des de la Plataforma també es valora el fet que "hi ha d'altres alternatives d'emplaçament
igualment vàlides i menys agressives amb l'entorn, com Fontajau". Per totes aquestes condicions, la
Plataforma defensarà la reubicació del pavelló d'esports projectat al parc de la Devesa.
DIARI DE GIRONA
dimecres, 06 de febrer de 2008
L’Ajuntament reparteixen un qüestionari sobre habitatges de protecció
DdeG, Vilafant. L'Ajuntament de Vilafant s'ha adreçat als joves d'entre 18 i 35 anys perquè omplin un
qüestionari sobre els habitatges de protecció oficial, si el prefereixen de lloguer o compra. A partir de
les dades es valoraran les necessitats.
L'Ajuntament té previst que surti en breu el concurs adjudicació de vuit habitatges de protecció oficial
per a joves situats al carrer Ronda Mossèn Cinto Verdaguer de la urbanització Camps d’en Màrius.
Els habitatges que es construiran tindran una superfície d'uns noranta metres quadrats. Així mateix,
l'Ajuntament ha informat als veïns que estan treballant per accelerar la promoció i concurs d'un nou
paquet d'habitatges a les urbanitzacions del nucli antic Camp d'en Pineda i Camps d'en Fita. Amb
l'enquesta pretenen conèixer les necessitats dels joves i el que ompli el qüestionari se li enviarà
informació.
DIARI DE GIRONA
divendres, 08 de febrer de 2008
L’Hotel d’Entitats obrirà a l’abril com un espai de trobada per a les associacions
DdeG. Santa Coloma de Farners. L'Hotel d'Entitats de Santa Coloma obrirà les seves portes el
proper mes d'abril. L'espai, ubicat al pis superior del Casal Jove a l'edifici del Cercle Cultural
Colomenc, tindrà sis despatxos totalment equipats amb mobiliari, equips informàtics i telèfon. I
també dos espais d'assaig per als grups de música de la vila.
El regidor responsable de l'Hotel d'Entitats, Josep Lluís Pérez, va explicar que aquest nou
equipament "era molt necessari per a les entitats locals, per tal de facilitar la feina que duen a terme
amb activitats lúdiques, d'oci, culturals i relacionades amb el món de l'espectacle, entre moltes
d'altres iniciatives".
A Santa Coloma de Farners hi ha unes 20 entitats que es beneficiaran directament dels serveis de
l'Hotel d'Entitats. Aquest a més, compartirà amb el Cercle Jove una sala polivalent, els equips
audiovisuals i estarà dotat amb una zona Wi-Fi.
L'Ajuntament ha invertit 90.000 euros en aquest projecte, que ha comptat amb subvencions de la
Diputació de Girona i de la Generalitat.
PUNT DIARI
Dissabte, 9 de febrer de 2008
Els veïns del Firalet d'Olot volen que l'Ajuntament consensuï amb ells els detalls de la
urbanització
L'associació de veïns de Sant Ferriol vol canalitzar les aportacions
JORDI CASAS. Olot. Els veïns del sector del Firalet d'Olot han reclamat a l'Ajuntament que
consensuï amb ells els acabaments de les obres d'urbanització del nou passeig, que s'iniciaran a
final de l'estiu. En concret, volen dir-hi la seva en el tema de la il·luminació, que afectarà les seves
façanes. A part de consultes tècniques i pràctiques, també s'han manifestat interessats en les
característiques i la qualitat del basalt amb què es pavimentarà el passeig i de la circulació de
vehicles en aquest sector del centre.
Hi ha alguns aspectes del projecte d'urbanització del Firalet, que redacta RCR Arquitectes d'Olot i
que forma part del projecte més global de tot el Firal i el seu entorn, que no estan tancats i els veïns
volen dir-hi la seva. És més, els que els afecten més directament reclamen a l'Ajuntament i als
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projectistes que els consensuïn amb ells. El sistema d'enllumenat n'és un dels més importants. Ara
com ara encara no està clar si la il·luminació del nou Firalet es farà amb punts de llum fixats a les
façanes dels immobles o bé la llum es projectarà a aquestes mateixes façanes perquè la reflecteixin
al passeig. Segons el propietari d'una galeria d'art del sector, si els punts de llum s'instal·len a les
seves façanes volen tenir garanties que no els comportaran problemes, com per exemple, filtracions
d'humitats. Els veïns s'han interessat també per la qualitat del paviment, sobretot per la seva
resistència al fred i a la calor, perquè a l'estiu la banda de Can Joanetes està molt assolellada i, a
l'hivern, no toca el sol al sector contrari. A part de la resistència, volen saber si és lliscant o no. El
portaveu de RCR Arquitectes, Rafael Aranda, manté que ha passat tots els controls de resistència i
qualitat exigits.
A més, els veïns han demanat explicacions sobre el sistema de circulació que s'implantarà. Segons
el responsable dels serveis tècnics d'Urbanisme, Ramon Prat, hi haurà dos circuits, un a l'entorn de
l'illa de Can Joanetes, on hi ha l'Ajuntament, els jutjats i la policia municipal, a part d'edificis privats, i
que es recorrerà en el sentit oposat a les agulles del rellotge, i un pel costat de la residència del
Tura, que connectarà amb el Firal i el carrer Major.
La situació dels contenidors és un altre punt que preocupa els residents al Firalet. Se situaran,
segons Prat, en un espai proper i soterrats. No al mateix passeig. Ho està estudiant el Consorci de
Salut Pública i Medi Ambient.
Altres veïns s'han interessat per aspectes més concrets com ara si hi haurà lavabos públics –n'hi
haurà al sector de Sant Ferriol–, si els extractors de fum faran fressa; si s'aplicaran mesures d'estalvi
energètic i, entre altres, si s'arreglarà el passatge Firalet.

PUNT DIARI
Dissabte, 9 de febrer de 2008
Renoven el butlletí municipal de Palafrugell i el fan més informatiu
ALBERT VILAR. Palafrugell. Nou equip de govern a Palafrugell i nova renovació del butlletí
municipal Can Bech. I ja és la quarta. El govern d'Entesa, ERC i CiU ha apostat per renovar el
format, incorporant el color, però també el fons, fent-lo més informatiu i no tant polític. I aquest nou
enfocament, en què les àrees municipals hauran de marcar els temes, es fa amb l'objectiu d'acostarlo a la gent. A més, s'ha decidit posar punts de distribució del butlletí, que és gratuït, als
equipaments municipals, a les llibreries, quioscos i escoles. El butlletí, que vol ser un complement de
les dues revistes locals, manté el seu caràcter bimensual i té un tiratge de 2.500 exemplars.
DIARI DE GIRONA
Dissabte, 9 de febrer de 2008
Girona destina 45.000 euros a les entitats esportives perquè facin activitats el 2008
L'Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria d'ajuts per a les entitats esportives que vulguin
rebre suport per les activitats anuals. Així, el consistori ha dividit el pressupost previst, de 45.000
euros anuals, en dos apartats. Les entitats amb un programa anual estable podran optar als 30.000
euros de pressupost. A més també es posen a disposició altres 15.000 euros de suport per les
activitats puntuals.
Per altra part, la junta de govern també va aprovar el repartiment de 15.000 euros d'ajudes a les
entitats de lleure juvenil. El Casal Infantil de Taialà rebrà 1.700 euros; l'esplai El Timbal, mil euros, el
projecte educatiu de La Patuleia comptarà amb 2.000 euros. El projecte d'El Teler rebrà 4.000 euros,
mentre el casal de Santa Eugènia disposarà de 2.000 euros d'ajuda. També reben ajuts la parròquia
de Vila-roja, l'entitat Batibull i l'associació Santa Maria de Vista Alegre.
PUNT DIARI
Diumenge, 10 de febrer de 2008
La CUP de Celrà vol mesures de participació en els plens
M.B.. Celrà. El grup municipal Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Celrà presentarà una moció en
el ple municipal vinent en què proposa l'aprovació de mesures provisionals de participació fins a la
data d'aprovació del reglament orgànic municipal (ROM). La CUP pretén que els ciutadans puguin
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formular preguntes en els plens, i també demana que aquests es puguin aturar quinze minuts en cas
que un dels punts de l'ordre del dia resulti problemàtic o afecti una part de la població, i deixar
intervenir el públic per escoltar les seves propostes i demandes.
DIARI DE GIRONA
dilluns, 11 de febrer de 2008
ICV de Banyoles proposa la redacció d'un Pla de Mobilitat que millori l'accessibilitat en
bicicleta
Els ecosocialistes volen centrar-se en alguns punts «crítics»
ACN/DDEG ICV-Independents de Banyoles presentarà al proper ple municipal, que tindrà lloc
aquest dilluns al vespre, una moció per a la mobilitat sostenible al municipi. La coalició ecosocialista
considera que a la ciutat hi ha alguns punts 'crítics' quant a mobilitat i accessibilitat urbana, i per això
proposarà unes directrius generals que regeixin un nou Pla de Mobilitat. Les mesures que proposa
ICV, consensuades amb diferents entitats i institucions, van des de la reducció del límit de velocitat
al centre urbà fins a la construcció d'una xarxa de rutes amb bicicleta 'coherent'. L'objectiu, segons
els ecosocialistes, és que aquest mitjà de transport urbà adquireixi la mateixa prioritat que els altres
vehicles. Segons Iniciativa, a Banyoles i comarca hi ha alguns punts “crítics” i “perillosos” pel que fa
a mobilitat sostenible, com el nou carril bici comarcal al seu pas per la carretera de Camós, on els
ciclistes no poden circular amb seguretat ja que contínuament hi ha encreuaments de vehicles sense
prioritat per a les bicicletes. És per això que la coalició ecosocialista ha iniciat un procés participatiu
amb entitats i institucions per proposar l’adopció d’un conjunt de mesures que formin part d'un Pla de
mobilitat urbana que, alhora, s'integri al futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
En aquest sentit, ICV va organitzar fa uns mesos una bicicletada popular que va servir per fer un
“inventari” de tots aquests punts crítics de la ciutat. Segons ha explicat la portaveu ecosocialista,
Núria Langa, la moció que el grup preveu presentar al ple no recull tots aquests punts concrets, sinó
que es tracta de l’adopció d’unes línies generals a seguir encaminades, a llarg termini, a la millora
d'aquests.
Les mesures per a la mobilitat sostenible que proposa Iniciativa van des de la pacificació del trànsit
al centre urbà, amb velocitats de circulació de 30 quilòmetres per hora, fins a la construcció d’una
xarxa coherent que permeti els desplaçaments amb bicicleta que enllaci amb altres rutes d’abast
supramunicipal. Es tracta, segons Langa, de “tornar als orígens” i que la bicicleta torni a tenir
mateixa prioritat que els altres vehicles, “ja sigui per anar a treballar o per anar a passeig”.
ICV-Independents de Banyoles presentarà aquestes mesures al ple municipal d'aquest dilluns al
vespre, on espera obtenir el suport dels altres grups polítics.
DIARI DE GIRONA
dimarts, 12 de febrer de 2008
La CUP vol que els ciutadans puguin fer preguntes als plens municipals
DdeG, Celrà. La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Celrà ha presentat tres mocions perquè
siguin debatudes durant el ple d'aquesta nit, que s'iniciarà a dos quarts de deu.
Les dues primeres mocions fan referència al Reglament Orgànic Municipal (ROM). En aquest sentit,
el partit demana que s'acordi crear una comissió entre tots els partits i entitats per tal de redactar-lo.
També proposen mesures provisionals per tal d'afavorir la participació ciutadana dins l'òrgan de
màxima decisió municipal, que és el ple.
D'aquesta manera, demanen que es permeti als ciutadans formular preguntes durant les sessions
plenàries, sempre que ho hagin sol·licitat per escrit al Registre Municipal fins a 24 hores abans de la
convocatòria de la Junta de Portaveus. Aquest òrgan determinarà si la pregunta és vàlida per ser
resposta durant el ple i, en cas que no sigui així, s'adreçarà el demandant a la instància adequada.
D'altra banda, també proposen aturar durant 15 minuts el ple municipal si un dels punts de l'ordre del
dia és problemàtic o afecta part de la població, per tal que el públic pugui intervenir-hi i els grups
municipals comptin amb més arguments a l'hora de votar. Finalment, la tercera moció és per a donar
suport a la Plataforma pel Dret a Decidir.
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PUNT DIARI
Dimecres, 13 de febrer de 2008
Girona dissoldrà el Senat dels Joves
D.V.. Girona. El regidor de Joventut de l'Ajuntament de Girona, Joaquim Ayats, ha fet arribar una
carta a tots els integrants del Senat dels Joves en què se'ls comunica que es dissoldrà formalment
l'ens tan bon punt es creï el consell local de joventut. Ayats certifica la voluntat de l'Ajuntament que
el nou consell de joventut es constitueixi com una «plataforma juvenil desvinculada de l'Ajuntament».

DIARI DE GIRONA
Dijous, 14 de febrer de 2008
IPS-ICV proposa crear un servei d’atenció a les entitats de Salt
Reclamen que s'acabin "les traves". DdeG, Salt. El grup municipal d'Independents per Salt- Iniciativa
per Catalunya Verds (IPS-ICV) ha presentat una moció perquè el govern municipal creï un servei
d'atenció a les entitats. L'objectiu és que aquest nou ens assessori "les entitats i associacions
saltenques en qüestions legals, de paperassa, subvencions, demanada d'espais, material i
equipaments públics, etc. Un servei que ajudi a desencallar propostes, a buscar solucions, a facilitar
la comunicació amb l'Ajuntament".
Segons l'escrit presentat per Ramon Muñoz, regidor d'IPS-ICV, "s'ha parlat sovint de la importància
de tenir un fort teixit associatiu com a element cohesionador, participatiu, integrador, escola de
valors democràtics, símptoma d'una societat viva, implicada, protagonista del seu propi
desenvolupament, etc." però assenyala que "com en tants casos la realitat va per altres bandes". Els
independents expliquen que les administracions públiques estan lluny de les entitats. IPS-ICV
assenyala que l'Administració "considera a les entitats i associacions com aquells emprenyadors que
sempre demanen, i les associacions troben que l'administració només els posa traves". Per a
Ramon Muñoz, "hem de posar fi a aquesta relació viciada i començar-ne una altra de col·laboració".
Els ecosocialistes afegeixen que "cal valorar especialment la riquesa associativa que ha tingut
sempre el poble de Salt independentment del prestigi que puguin tenir més enllà del municipi".

PUNT DIARI
Divendres, 15 de febrer de 2008
Reclamen una consulta popular a Figueres
MAR VICENTE. Figueres. La plataforma Defensem el Tren de l'Empordà ha començat a recollir
signatures perquè es faci a Figueres una consulta popular sobre la situació de l'estació de trens
perquè els figuerencs decideixin si la volen mantenir on és i que se soterri la via, o bé si volen que
es traslladi a Vilafant, com ara preveu el projecte que ha fet l'Ajuntament. La plataforma considera
que és un tema prou important perquè ho decideixin els representants polítics.
Segons va explicar el portaveu de l'entitat, Josep Gou, la convocatòria d'una consulta popular ja era
al document fundacional de Defensem el Tren de l'Empordà, però els seus representants esperaven
«el moment més adient». «Amb les campanyes que hem fet, repartint fulls volants, hem vist que la
gent ens demana poder-hi participar d'alguna manera. Per això ho hem fet», explicava Gou. La
plataforma admet que serà difícil aconseguir totes les signatures que calen. N'han de recollir 5.200
de més grans de divuit anys empadronats a Figueres i amb dret a vot, cosa que equival al 10% dels
habitants més mil, segons recull la llei. De tota manera, l'entitat no té un límit per presentar les
signatures i té previst repartir díptics per les cases i fer diverses recollides de firmes al carrer. Gou
va explicar que en cas que no les aconsegueixin la plataforma continuarà i adverteix que, malgrat
que l'Ajuntament no està obligat a convocar la consulta si rep prou signatures, «si els arriben milers
de signatures i no ho fan, tindrà un cost polític», va dir Gou.
Els fulls de signatures seran en diversos establiments de la ciutat de Figueres i també es podran
baixar de les pàgines d'internet www.defensemeltren.bloc.cat i www.iaeden.cat.
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DIARI DE GIRONA
divendres, 15 de febrer de 2008
Recullen signatures per forçar l’Ajuntament a fer una consulta sobre el soterrament.
Demanaran de manera formal que el ple iniciï els tràmits per portar-la a terme
La plataforma ho ha demanat reiteradament a l'equip de govern sense obtenir resposta.
Fins a 5.200 signatures han d'aconseguir la Plataforma Defensem el Tren per tal de poder demanar
formalment a l'Ajuntament que es convoqui un ple per aprovar iniciar els tràmits per portar a terme la
consulta popular sobre el projecte del tren convencional.
C.V, Figueres. La Plataforma Defensem el
Tren intentarà aconseguir que el 10% de la
població voti a favor de la celebració d'una
consulta popular sobre la millor opció del traçat
del tren convencional - soterrada o la variant
per Vilafant- per tal de forçar l'Ajuntament que
convoqui un ple on es decideixi convocar la
consulta. S'ha demanat en reiterades ocasions
a l'Ajuntament, però fins al moment no s'ha
obtingut resposta i per aquest motiu s'ha optat
per buscar una forma de pressionar-lo. Tot i
això, l'Ajuntament pot optar per no convocar la
consulta popular.
Des d'ahir i fins a la primavera vinent la
plataforma Defensem el Tren repartirà fullets de signatures des dels establiments de Figueres i
locals, la seu de l'entitat Iaeden o a través d’Internet perquè els figuerencs s'adhereixin a la
proposta. Segons ha explicat el portaveu, Pep Gou, són conscients de la dificultat d'aconseguir les
5200 signatures necessàries perquè han de ser de persones empadronades a Figueres i majors
d'edat. Si es té en compte que a les darreres eleccions van votar 14.000 persones i 5400 ho van fer
per CiU, creuen que pot ser difícil arribar a les 5200 signatures. Tot i això, davant la situació actual
han decidit engegar la campanya.
En aquest sentit, l'entitat ha posat de manifest que consideren que és una qüestió "massa important"
com per deixar-la exclusivament en mans dels representants polítics. Per aquest motiu han demanat
reiteradament a l'Ajuntament que convoqui la consulta "sense obtenir cap mena de resposta". Han
remarcat que sovint "els nostres representants fan crides a la participació ciutadana, però, quan es
tracta d'actuar d'una manera coherent amb el que es proclama, descobrim que els ciutadans els
molestem". Davant la posició municipal, doncs, han optat per intentar recollir les signatures i instar al
ple municipal que iniciï els tràmits per portar-la a terme d'una forma formal.
La iniciativa proposa que els ciutadans escullin entre mantenir l'estació de Figueres amb les vies
soterrades o bé traslladar-la a Vilafant, segons el projecte de l'Ajuntament. La plataforma defensa el
soterrament per considerar que és més viable econòmicament, suposa menys impacte i manté
l'estació al centre de Figueres amb més facilitat per als usuaris del tren.
DIARI DE GIRONA
Dissabte, 16 de febrer de 2008
Alsina afirma que ja està estudiant el Pla d’Usos de la Devesa
Referma que el pavelló seguirà els tràmits
DdeG, Girona. La primera tinenta d'alcalde de Girona, Cristina Alsina (ERC), va
assegurar ahir que ja s'està treballant en l'elaboració i disseny del debat
participatiu del Pla d'Usos de la Devesa. Alsina va advertir que "no serà una gran
assemblea, si no que es farà amb grups de treball per aconseguir consens". La
regidora republicana va insistir que "serà un procés de participació no per imposar
una postura per davant de les altres".
Sobre el projecte del pavelló, Alsina va recordar que es va aprovar fa dos anys i
que tots el grups del govern ho volien. En aquest sentit, va reiterar - com ja havia
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fet l'alcaldessa en el ple de dimarts- que la tramitació per construir el pavelló avançaria al ritme que li
pertoca.
Per altra part, Alsina va assegurar que l'enviament massiu de cartes de l'alcaldessa a les cases dels
veïns va estar motivat perquè "cal informar els veïns i no fer la bola més grossa". La tinenta d'alcalde
va explicar que "entre d'altres coses s'ha d'aclarir que no es tallaran arbres i que s'ocuparà un espai
proper a la zona de l'Hípica".
La també responsable de Participació Ciutadana va assenyalar que "s'han tret estructures i en
tindrem de noves, un equipament que ha de ser modern". Alsina va insistir que "s'ha d'articular la
zona de la Devesa" i va defensar que hi pugui anar més gent i que tingui un major ús durant tot l'any.
DIARI DE GIRONA
Dissabte, 16 de febrer de 2008
La CUP de Celrà qüestiona la tasca d'un equip de govern “desorientat”.
El ple no aprova 3 mocions presentades pel regidor de la CUP
R.R.B., Celrà. El ple de l'Ajuntament de Celrà no va aprovar dimarts dues de les tres mocions
presentades per l'únic regidor de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) al consistori, Dani Cornellà.
Va ser perquè els cinc regidors de l'equip de govern van votar-hi en contra. Alhora, quatre dels edils
al govern van abstenir-se mentre que un va votar contra una altra moció de la CUP, que va ser
aprovada amb els cinc vots a favor dels regidors a l'oposició. Per tot plegat, la CUP afirma que
considera "lamentable" l'actitud de l'equip de govern, format pels cinc regidors d'Entesa per Celrà i al
capdavant del qual hi ha Francesc Camps.
Les mocions rebutjades proposaven, d'una banda, l'elaboració d'un Reglament Orgànic Municipal
(ROM); i de l'altra, mesures provisionals de participació ciutadana. La que es va aprovar és l'adhesió
a la campanya "Decideixo decidir".
Pel que fa al ROM, l'equip de govern s'hi va manifestar contrari al·legant que només seria necessari
si Celrà estigues conformat per diferents nuclis o tingués una Entitat Municipal Descentralitzada.
Segons l'alcalde, la funció del ROM la farà el reglament de participació ciutadana, mentre que en
opinió de Cornellà són conceptes diferents i el ROM podria treure protagonisme als partits polítics en
benefici dels ciutadans, "cosa que per a nosaltres no seria cap problema", va afegir. El vot contrari a
les dues mocions encarades a la participació ciutadana ha provocat, doncs, les crítiques de la CUP
a l'equip de govern, que considera "desorientat" i del qual diu que fa "massa anys" que governa.

DIARI DE GIRONA
Dilluns, 18 de febrer de 2008
Què necessita una associació?
L'Escola del Territori de la Vall d'en Bas organitza un procés participatiu per definir les necessitats de
les entitats gironines
ACN/DDEG L'Escola del Territori, amb seu social a Sant Privat d'en Bas, a la Vall d'en Bas, ha
organitzat aquest dissabte passat un procés participatiu per definir les necessitats formatives de les
entitats. Crear un espai virtual d'ofertes i demandes entre entitats, establir una xarxa de contactes i
disposar d'un grup de gent que participi en activitats reivindicatives són algunes de les demandes
que van fer les entitats ambientals i culturals de les comarques gironines convocades a la primera
sessió participativa del projecte 'Fet a mida'. Un total d'onze entitats van assistir-hi i van dibuixar una
diagnosi dels seus punts febles, que serà el punt de partida per detectar les necessitats quant a
formació, i el proper 5 d'abril es concretarà el Pla d'acció.
Segons informa l'Escola del Territori, la sessió va comptar amb la participació de setze persones,
representants un total d'onze entitats: La Llémena, Espai Natural, Grup Excursionista Amerenc
Esquelles, Grup de Defensa del Ter, Salvem les Valls, La Cupp, SCCL, Fundació Fauna, Salvem el
Pla de Vidreres, Ecologistes.net, i l'Associació de Naturalistes de Girona, a més de l'Escola del
Territori. L'entitat organitzadora va contactar amb 35 entitats, de les quals 25 es van mostrar
interessades en el procés.
El matí es va dividir en tres taules de treball i un debat final, segons han explicat els organitzadors
de la jornada. Pel que fa a la gestió interna, es van destacar les necessitats de motivar els membres
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de l'entitat, de tenir contactes per resoldre dubtes i de definir mètodes de treball per aconseguir una
bona organització i comunicació interna.
En l'àmbit de la comunicació i difusió externa, es va posar de
manifest la necessitat de definir la relació entre les entitats i els
mitjans de comunicació, la dificultat de mantenir i gestionar la
pròpia pàgina web, i la necessitat de saber arribar a la
ciutadania en general.
Pel que fa al finançament, les entitats van comentar la
necessitat de trobar vies d'autofinançament i van reclamar més
coneixement i informació sobre subvencions de l'administració.
El debat final va aportar algunes idees per millorar les
mancances, com la creació d'un espai 'on line' d’ofertes i
demandes entre entitats, compartir una xarxa de contactes (advocats, tècnics, mitjans de
comunicació) i disposar d'un grup de voluntaris que participi en activitats reivindicatives. També es
va proposar de marcar objectius comuns entre diferents entitats per poder fer activitats
conjuntament.
La sessió del 19 de gener també va ser espai de trobada entre diverses entitats més o menys
semblants i properes i es van compartir experiències i, al mateix temps, coneixements entre elles. La
segona sessió presencial se celebrarà el dissabte 5 d'abril, on es concretarà el pla d'acció i el
calendari a seguir.
Des de l'Escola del Territori s'ofereix un servei de capacitació per als representants d'entitats de la
població organitzada per tal de millorar la seva eficiència. Per definir el servei, l'entitat ha començat
amb aquest procés participatiu, on es pretén que les entitats diguin la seva i entre totes trobar les
mancances de formació 'per posar fil a l'agulla i poder consensuar un programa de formació', segons
expliquen responsables de l'Escola del Territori. Les jornades participatives també han de ser un
espai d'intercanvi d'experiències i opinions entre les entitats, afirmen.
El projecte 'Fet a mida' està organitzat per l'Escola del Territori i el Centre per a la Sostenibilitat
Territorial. Compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas i el suport de la Fundació
Jaume Bofill i del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de
Catalunya. El projecte va dirigit a entitats ambientalistes i culturals de les comarques gironines i
d'Osona, que tenen objectius comuns i el territori com a àmbit d'acció.
PUNT DIARI
Dimarts, 19 de febrer de 2008
L'alcalde de Palau-saverdera es reuneix amb els veïns
M.V. Palau-saverdera. L'alcalde de Palau-saverdera, Narcís Deusedas, el cap de setmana va
organitzar una xerrada informativa davant la presència de veïns de la població. Deusedas va parlar
de temes clau per al poble, com ara la instal·lació del gas. L'alcalde també va participar en la cursa
d'inauguració de l'Slot Club Verdera, que té 16 socis.
PUNT DIARI
Dimarts, 19 de febrer de 2008
Nou local per a l'associació de veïns del barri de la Presó de Figueres
EL PUNT. Figueres. L'Associació de Veïns del Barri de la Presó de Figueres ja disposa d'un espai
cedit per l'Ajuntament al centre social Rosa Maria Ymbert, al carrer Albert Cotó. «Aquest local
permet desenvolupar amb normalitat les activitats i ens possibilita un contacte més estret amb els
veïns», ha explicat el president de l'entitat, Carles Corral.
DIARI DE GIRONA
Dimarts, 19 de febrer de 2008
Un referèndum sí que és participança
JORDI VILAMITJANA Per què l'alcaldessa ha tramès cartes únicament als veïns més propers,
explicant les bondats del pavelló? Per quin motiu la Devesa ha quedat adscrita únicament als veïns
del Barri Güell-Devesa? Des de quan la Devesa no és patrimoni comú de tots els gironins? Que és
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que als veïns del Barri Vell o de l'Eixample o de Santa Eugènia no els ha d'interessar el tema? Qui
ha decidit aquesta segregació? No és la Devesa tema, problema, patrimoni i futur de tots els gironins
i gironines?
TAMPOC NO S'HI VAL d'aigualir la polèmica - ben viva al carrer - posant d'excusa els
90.000 parers diferents que es diu que hi ha a Girona sobre el Parc de la Devesa per
quedar-se tan amples ("com que tants caps, tants barrets, doncs ja dirà el govern"); ni
és oportú de mesurar la veritat pel pes dels "opinadors de pes" que hi diuen la seva; ni
és políticament correcte de tirar el projecte endavant com si res no passés (hi ha un
moviment ben viu en contra del pavelló a tota la ciutat); ni toca deixar-se córrer
l'arranjament de la Devesa (hi ha una majoria de ciutadans que volen que s'arregli); ni
és ètic posar damunt la gespa de la Devesa tocs de prepotència (en un ajuntament democràtic, això
no toca)...
Tampoc no és l'hora d'engegar processos participatius a l'entorn del Pla d'Usos i Serveis. O sí, però
que en tot cas no es vulgui fer passar bou per bèstia grossa. Els ciutadans i els veïns, més que
aprendre a dibuixar plànols (com al premiat procés de la Frontissa de Santa Eugènia), volen tenir la
certesa que en qüestions importants com és ara la del futur de la Devesa les eines democràtiques
són les que serveixen per dirimir la raó. Una autèntica democràcia participativa - participança, diria
Francesc Ferrer- es fa amb el poble.
Pel valor històric, artístic, paisatgístic, anímic, etc., que la Devesa té per als gironins, l'Ajuntament
hauria de convocar un referèndum consultiu a tota la ciutat que permetés prendre la decisió més
adequada. Un referèndum sí que és participació i participança.

PUNT DIARI
Dijous, 21 de febrer de 2008
Tècnics municipals estudien l'aplicació de la democràcia directa de Suïssa
La direcció general de Participació Ciutadana de la Generalitat ha organitzat un seminari, que
comença avui i acaba diumenge, sobre la democràcia directa a Suïssa, els seus efectes i
l'experiència de la votació electrònica en aquest país. Al seminari, que s'ha organitzat amb la
col·laboració de l'entitat suïssa Iniciative and Referendum Institut, hi assistiran diversos tècnics de
participació dels ajuntaments de Tarragona, Girona, Badalona, Cerdanyola del Vallès, Molins de Rei,
Lloret de Mar, Sant Boi de Llobregat i Manresa, a més de diversos membres de la Diputació de
Girona, el govern balear i l'Ajuntament de Sant Sebastià.
La direcció general, que depèn d'Interior, busca promoure una participació més directa i continuada
de la ciutadania en assumptes públics. Per això, el model de Suïssa serà analitzat amb profunditat
durant el curs, tenint en compte que, en aquell país, la democràcia directa té un paper molt rellevant
en la gestió política. Ho demostra l'ús del referèndum i de la iniciativa popular per revisar o fins i tot
retirar una disposició de la Constitució. Segons el departament, Suïssa celebra referèndums amb
molta freqüència, «cada cop que cal revisar qualsevol acció de govern o llei dels parlaments».
Suïssa es basa en un sistema confederal, caracteritzat pel manteniment de l'autonomia dels seus 26
cantons, que tenen Constitució, govern, parlament i tribunals propis.

DIARI DE GIRONA
Divendres, 22 de febrer de 2008
Tècnics gironins analitzen el sistema de democràcia directa a Suïssa
DdeG, Girona. Tècnics dels ajuntaments de Girona i Lloret de Mar i de la Diputació de Girona
participen en un seminari sobre els processos de democràcia directa a Suïssa, juntament amb els
consistoris de Tarragona, Badalona, Cerdanyola, Molins de Rei, Sant Boi, Manresa i el Consell
Comarcal de la Segarra; a més de personal del govern Balear i de l'Ajuntament de Sant Sebastian.
La Direcció general de Participació Ciutadana organitza aquesta iniciativa amb la col·laboració de
l'entitat suïssa Iniciative and ReferendumInstitut.
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DIARI DE GIRONA
Dilluns, 25 de febrer de 2008
Els veïns debaten avui què fer amb les pedres del Pont del Dimoni
DdeG, Girona. Els veïns del barri gironí de Santa Eugènia de Ter celebraran avui al vespre una
assemblea per decidir què fer amb les pedres numerades del Pont del Dimoni, que daten de 1357 i
que es troben al carrer Montnegre, a la part dreta del cementiri. La principal reivindicació dels grups
convocants, l'associació de veïns de Santa Eugènia, El Dimoni (periòdic-e) i els Amics de la Unesco
de Girona és que les pedres no abandonin el ?cementiri de Santa Eugènia de Ter, on es troben
actualment.
Les obres d'ampliació d'aquest espai que ha anunciat la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament
de Girona han generat preocupació entre els veïns del barri de Santa Eugènia, els quals temen que
les entre 180 i 185 pedres que constituïen el pont original (desmuntat l'any 1968) es perdin o
deteriorin per les obres.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 26 de febrer de 2008
Insubmís a la democràcia
ALBERT SOLER Acabo de rebre una carta que m'obliga - aquest és el verb- a presidir
una mesa electoral sota amenaça d'un "arrest de 14 a 30 dies i multa de 2 a 10 mesos".
No he votat mai i renego públicament d'aquest sistema, però volen que formi part de la
gran pantomima. Els anarquistes de començaments del segle XX el dinamitaven –
literalment -, però entre que els temps han canviat i que sóc un manasses en qüestions
pirotècniques, jo em conformo de no participar en la pantomima. Però ni això està permès. Doncs
aviso a qui correspongui que el 9 de març em poden venir a buscar a la mateixa adreça on han
enviat la carta, perquè no penso variar els plans previstos: passar-me el dia al llit amb ressaca.
Dit d'una manera més fina, sóc un objector de consciència democràtica. Si apel·lant a raons de
consciència hi ha metges que es neguen a practicar avortaments, alcaldes que no casen
homosexuals, farmacèutics que no venen preservatius i joves que rebutgen servir a l'Exèrcit, jo
reclamo el dret a no participar en un sistema en què no crec. Si no puc objectar, seré insubmís, però
no seré a cap mesa.
Hi ha gent que creu en Déu, i d'altra en els barrufets, però no m'obliguen a anar a missa ni em pinten
de blau. Paradoxalment, els que creuen en això tan pomposament anomenat democràcia són tan
demòcrates que m'obliguen a participar-hi, ja no amb el vot, sinó formant part de la maquinària. No
vull formar part d'un sistema que obliga la gent a formar-ne part. Democràcia, per a què?,
preguntava Lenin. Ja ho sap: per restringir llibertats en el seu nom.
albertsoler1@hotmail.com

PUNT DIARI
Dimecres, 27 de febrer de 2008
Els veïns de Germans Sàbat de Girona faran un llibre dels 50 anys del barri
D.V. Girona. L'Associació de Veïns de Germans Sàbat de Girona treballa en l'elaboració d'un llibre
en què es repassaran els 50 anys d'història que compleix el barri aquest 2008. L'objectiu d'aquest
treball és repassar l'origen del barri, el 1958, amb les cases que va impulsar el Patronato Provincial
de la Vivienda quan la zona encara depenia del terme municipal de Sant Gregori. L'associació de
veïns fa una crida perquè tothom qui ho vulgui participi en aquesta publicació aportant imatges o
vivències viscudes durant aquest mig segle a Germans Sàbat. En l'edició d'aquest llibre sobre el
barri hi participaran els historiadors Jaume Prat, Jordi Busquets i Jordi Pericot, a més dels membres
de la junta. Es programaran diversos actes que culminaran amb la festa major del barri, al mes de
juny
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PUNT DIARI
Dimecres, 27 de febrer de 2008
L'associació de Montjuïc de Girona crea un lloc web d'informació
D.V. Girona. L'Associació de Veïns de Montjuïc, a Girona, ha creat un lloc web per tal d'informar els
veïns de les novetats i actuacions que s'han de fer al barri, així com promoure la seva participació en
l'associació. L'adreça del lloc web és barridemontjuic.cat i també s'hi pretén copsar les opinions de la
gent de Montjuïc amb enquestes. Actualment, s'hi demana l'opinió sobre les esquenes d'ase i els
ressalts que s'han fet en els últims temps al barri per reduir la velocitat dels vehicles. En el poc
temps que fa que està en servei, el lloc web ha rebut prop de 500 visitants, i s'hi anima els veïns a
utilitzar-lo com un canal més de comunicació amb la resta de veïns i per tramitar peticions o millores
en el barri.
PUNT DIARI
Dimecres, 27 de febrer de 2008
La CUP fa avui una xerrada a Girona sobre els moviments veïnals
D.V. Girona. La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) ha organitzat una xerrada per aquest vespre per
analitzar i debatre el moviment veïnal català i gironí. La xerrada se celebrarà aquest vespre a partir
dos quarts de vuit del vespre a la Casa de Cultura de Girona. L'acte d'avui porta per títol Història i
present del moviment veïnal català i gironí i anirà a càrrec del professor d'història de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) Martí Marín. La xerrada organitzada per la CUP té per objectiu
repassar i veure amb perspectiva històrica el moviment veïnal a Catalunya, i analitzar la funció i el
paper que va desenvolupar durant la dictadura franquista i posteriorment durant la transició
democràtica. Hi ha prevista la participació del president de l'Associació de Veïns de Sant Narcís de
Girona, Martí Carreres, i del vicepresident de l'associació de Germans Sàbat, Pere Montalbán. Cal
tenir en compte que la CUP s'ha integrat en la plataforma Salvem la Devesa per oposar-se a la
construcció del pavelló de la Devesa.
DIARI DE GIRONA
Dimecres, 27 de febrer de 2008
Pla de Participació Ciutadana
La Generalitat ha aprovat la creació d'una comissió interdepartamental que elaborarà el Pla de
Participació Ciutadana 2008-2010 amb l'objectiu de dissenyar els eixos estratègics i les línies de
treball per fomentar la participació de la ciutadania en les polítiques públiques.
La comissió concretarà el suport econòmic, personal i logístic que es destinarà a cada iniciativa de
promoció de la participació, per millorar els processos participatius
DIARI DE GIRONA
Dijous, 28 de febrer de 2008
El CNJC debat sobre la participació
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) organitza les primeres jornades
associatives destinades a totes les entitats juvenils de la demarcació amb l'objectiu de fomentar la
participació del jovent en el seu entorn. Concretament, les sessions es divideixen en dos dies, l'1 i el
14 de marc?. Els debats es centraran sobre els reptes de la participació juvenil.
DIARI DE GIRONA
Divendres, 29 de febrer de 2008
Un servei de la Diputació assessora els ajuntaments sobre participació
L'ens organitza una jornada i programa dinou cursos per a 2008
participació. Una sessió de la jornada d'ahir a l'hotel Carlemany.
P.T.V., Girona. Una jornada sobre la participació ciutadana a les comarques gironines va servir ahir
a la Diputació per presentar el seu servei d'assessorament tècnic i polític als ajuntaments, amb el
qual vol "donar suport" als consistoris i "canalitzar els esforços perquè no se sentin desprotegits", tal
com va explicar el diputat provincial Josep Marigó.
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A més d'aquesta tasca, el nou servei de la Diputació també ha programat 19 cursos per a aquest
any, que pretenen respondre a les necessitats formatives de les persones que treballen en l'àmbit de
la participació ciutadana. Els cursos programats
tractaran temes com les Agendes 21, els joves, la
relació entre les tecnologies de la informació i la
comunicació i la participació, els pressupostos
participatius, la comunicació política, les polítiques
d'habitatge o l'associacionisme. Aquestes sessions
es faran a Llançà, Vilablareix, Banyoles, la Bisbal,
Torroella de Montgrí, Santa Coloma de Farners,
Blanes, Santa Cristina d'Aro, Celrà, Porqueres,
Puigcerdà, Lloret de Mar, Figueres, Girona, Riells i
Viabrea, Olot, Salt o Arbúcies; a més de seminaris
també a Banyoles, Santa Coloma i Girona.
Més d'un centenar de tècnics i polítics municipals van assistir a la jornada celebrada ahir al matí a
Girona, durant la qual es van exposar les iniciatives participatives pioneres a la demarcació
desenvolupades pels ajuntaments de Santa Cristina d'Aro i Lloret de Mar; també es van compartir
experiències municipals i comarcals en una taula rodona; i es va tancar l'activitat exposant el paper
de la Universitat de Girona en la participació, institució amb la qual la Diputació col·labora en un
màster sobre participació.
L'objectiu d'aquesta jornada era "crear un espai de coneixement, relació i intercanvi" entre els
representants d'entitats i els responsables tècnics i polítics de l'administració local, segons va
explicar el vicepresident i diputat de Cooperació municipal, Narcís Casassa. Pel que fa a la finalitat
del Servei de Participació de la Diputació – creat fa 6 mesos -, des de l'ens provincial van explicar
que es vol oferir un espai de referència per als municipis i els consells comarcals. Amb aquest
objectiu, la Diputació reforçarà les xarxes de treball conjunt i d'intercanvi d'experiències entre els
municipis gironins i oferirà formació.
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