DIARI DE GIRONA

Dissabte, 1 d'octubre de 2011
SANTA PAU I ELS PLENS A INTERNET
Josep Antoni Triviño
A l'Ajuntament de la vila garrotxina de Santa Pau el grup municipal de CiU ha
manifestat la seva intenció de gravar els plens municipals.
No és, ni de bon tros, deixar de racó el debat encetat a l'Ajuntament de Santa Pau envers els raonaments
jurídics que sostenen les postures enfrontades de la Junta de Govern municipal en denegar la sol·licitud de
gravar els plens perquè interpreten que aquesta tasca és una facultat dels professionals de la informació i,
d'altra banda, el grup de l'oposició al Consistori que, d'acord amb una sentència del 2009, interpreta que no hi
ha cap límit que faculti la gravació dels plens. Tan sols vull expressar el meu humil parer sobre la qüestió de
fons, havent esguard què, a hores d'ara, existeix una certa sensació en la nostra societat que la pràctica de la
democràcia està un xic desvirtuada, la qual cosa és per raó d'alguns fets puntuals de males pràctiques -àdhuc
de caràcter delictiu- d'alguns polítics que han obrat en benefici propi en comptes de l'interès general del poble
al qual serveixen. No deixen d'ésser una "immensa minoria", però a través del ressò mediàtic s'ha instal·lat en el
subconscient de tota la societat la idea que la corrupció està escampada entre tota la classe política, una idea
que no deixa d'estar d'allò més lluny de la realitat. Sóc del parer que aquesta minoria de corruptes polítics han
caigut en la temptació empesos per motivacions de diversa índole, tot i que sempre arrecerats per la
tradicional opacitat de les institucions públiques envers els ciutadans. Una opacitat que esdevé en una manca
de divulgació de les seves accions i decisions polítiques, i, a més a més, és evident que quan les publiciten
sempre està instal·lat un eficaç filtre que treballa d'una manera acurada en favor de l'interès propagandístic de
l'emissor. Ara bé, no n'hi ha dubte que aquesta moderna eina de la comunicació universal que s'anomena
Internet frueix d'un grau d'independència i llibertat tan elevat que hauria d'ésser emprat tanmateix en tot allò que
afavoreixi la vertadera democràcia real. Jo em qüestiono: per ventura no és bo, ni raonable, ni d'interès per als
ciutadans el seu ús per tal de divulgar els debats i presa de decisions polítiques a tots els ciutadans? Un ple
municipal és l'esglaó primer de tot l'engranatge institucional, allí es té cura dels interessos del poble, allí es
parla i es decideix tot allò que afecta d'una manera directa i quotidiana a tots els veïns i veïnes d'un poble. I si,
a més, pensem que per llei són públics i oberts a la participació ciutadana, no és dir cap rucada que una
divulgació, amb independència de qui es faci càrrec de posar-la en pràctica, del contingut sencer dels plens
municipals de qualsevol poble a través d'Internet, és en benefici d'una incentivació de la participació dels
ciutadans en els assumptes públics del seu municipi. Si com a ciutadans, tinguéssim a l'abast d'un senzill "clic"
tot allò que de debò s'ha cuit en el ple municipal del nostre poble, de ben segur que aquesta informació
directa i no filtrada ens hauria d'animar a molts a expressar la nostra opinió en persona en els plens
municipals. O tal vegada això no interessa a alguns polítics?
Les finestres de la informació han de romandre tothora obertes de bat a bat perquè la democràcia real retrobi
el bon camí.
La regidora de Santa Pau, Esther Badosa, que és una dona amb empenta, de ben segur que complirà el seu
anunci de gravar els plens municipals del seu poble i posar-los a l'abast dels seus veïns mitjançant Internet. Tot
deixant de banda raonaments jurídics enfrontats sóc del parer que, tal vegada, sigui aquesta petita i inusual
iniciativa, que s'ha engegat des de l'indomable esperit de les muntanyes garrotxines, un possible caldo de
cultiu d'una petita i tanmateix inusual regeneració democràtica, que ha de començar en la institució pública
més propera al ciutadà: l'Ajuntament. Tant de bo!
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Diumenge, 2 d'octubre de 2011
GIRONA CONTACTA AMB SALT I SARRIÀ DE TER PER CONVOCAR LA TAULA DE MOBILITAT
Els aparcaments dissuasius als afores, la girocleta i les línies de bus seran els temes a tractar
La Taula de Mobilitat comença a despertar-se. Després d'estar pràcticament quatre anys sense fer-se cap
reunió, el regidor de Seguretat, Via Pública i Mobilitat de l'Ajuntament de Girona, Joan Alcalà (CiU), vol
convocar una primera reunió aquest mateix octubre i preveu la participació de prop de vint entitats i de
representants de les poblacions de l'àrea urbana de Girona.
La primera reunió servirà per establir un calendari i començar a programar els temes a tractar. Entre els temes
que hi ha sobre la taula, es preveu tractar la possibilitat d'ubicar aparcaments dissuasius als afores de la
capital, l'ampliació de la xarxa municipal de bicicletes de lloguer coneguda com a Girocleta, els itineraris i
freqüències de les línies de bus o la possibilitat de crear un carril bici a la Gran Via de Jaume I.
La participació
De moment, ja ha contactat amb els dos alcaldes del municipis més propers, Jaume Torramadé (Salt) i Roger
Torrent (Sarrià de Ter). També amb els regidors de l'àrea competent. Els dos municipis haurien mostrat interès
en aquesta Taula.
Entre les entitats i associacions que el regidor voldria que hi assistissin hi ha totes els vinculades a l'àrea, com
el RACC, Mou-te en Bici, Dimonis de Santa Eugènia (club de motoristes), i les associacions de veïns, a més de
la federació que els aglutina. Algunes ja formaven part de la immòbil anterior Taula de Mobilitat, però altres hi
entraran ara. Joan Alcalà fins i tot ha apuntat que si hi ha ciutadans interessats a participar-hi, també podran
assistir a les trobades.
La posada en funcionament d'aquesta Taula havia estat una reivindicació d'algunes entitats i ciutadans que
veien com passava el temps i l'anterior equip de govern anava prenent decisions que afectaven la mobilitat
sense que existís debat previ entre la ciutadania i sense tenir en compte la ciutat en conjunt.
Els dos grups que en l'anterior mandat van estar a l'oposició, CiU i Partit Popular, van demanar reiteradament
que es convoqués aquesta Taula, però el tripartit la va deixar arraconada. En formar-se el nou govern, el PP va
presentar una moció demanant que en dos mesos es convoqués aquesta Taula amb l'objectiu de redactar un
Pla de mobilitat. Aquest cop, els populars van aconseguir l'aprovació de la proposta per unanimitat.
RADIO SANT FELIU (www.rsf.fr)

Dimarts, 4 d'octubre de 2011
L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU PUBLICA 100 DIES MÉS DE 100 ACCIONS DEL GOVERN
Com ja havíem avançat fa uns dies, l’alcalde de Sant Feliu, Joan Alfons
Albó, havia demanat als seus regidors que lliuressin una relació
d’accions i de gestions realitzades en els primers cent dies de govern
per tal de difondre-les als ciutadans, la qual cosa va portar a terme
dijous omplint la contraportada del setmanari local Àncora, el contingut
de la qual reproduïm a continuació:
100 dies més de 100 accions

1. En línies generals hem procurat millorar la gestió econòmica de l’Ajuntament.
2. Increment de l’ ingrés en un 76.62% (amb un pla de gestió de la morositat)
3. D’ençà del juny de 2011 ingrés de més de 5.500.00 euros (sense comptar l’ impost de
Béns Immobles, IBI).
4. Establiment d’un Pla de Pagaments, per prioritzar el pagament a empreses petites i
mitjanes.
5. Pagament de més de 6.500.000 euros a proveïdors. Això suposa un increment del 67%
respecte el període de gener a 11 de juny, de l’equip anterior.
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6. Iniciat un procés de participació ciutadana amb els veïns i comerciants de la zona per decidir la remodelació
de la placeta Sant Joan.
7. Modificació del funcionament de les comissions de treball del Pla de Barris del Puig i Eixample de Llevant.
Han passat de ser informatives a ser consultives i vinculats.
8. Hem posat a contractació tant la construcció, com la direcció d’obra de la Plaça del Puig.
9. Iniciem les obres de rehabilitació de la nova Nau del Carnaval de Calassants
10. Licitació les obres de rehabilitació de la Nau petita Milar, per a ús de Protecció Civil, així com la nau Milar per a ús de magatzem
municipal
11. Reconstrucció i neteja de les Torres del Fum i del Corn al Monestir. Licitació de la connexió de les torres al Monestir, properament
12. Reactivació del projecte del Museu Thyssen. S’ha tancat el compromís d’una exposició de la col·lecció Thyssen per al 2012.
13. Instal·lació dels Bucs d’assaig per a grups musicals a l’edifici de les Vetlladores
14. Inici de rehabilitació d’una de les naus de l’Escorxador
15. Estem pressupostant obres d’adequació de la 4a planta Monestir per tal que es pugui acollir el Museu del Metge Rural i el nou museu
d’Història de la Medicina de Catalunya

16. Hem donat una nova embranzida a les trobades amb les ciutats agermanades. La participació és un premi
a l’excel·lència per als joves de la nostra ciutat.

17. Incorporació de novetats en la Festa Major com el “Carnaval a la Fresca”: 18 colles participants, 1200 desfilants
18. Millora en la celebració de la Festivitat de la Mare de Déu del Carme. Aquest any han pogut participar a la Processó 450 persones més
que l’any passat.
19. Recolzem el teatre. Felicitem i donem suport a l’Agrupació Teatral Benet Escriba, en la celebració dels seu 25è aniversari. FITAG, Festival
Internacional de Teatre Amateur de Girona: La nostra ciutat ha estat amfitriona d’un dels grups de teatre participants. Guíxols Escena:
consolida un cartell de qualitat.
20. Giroscopi Cultural 2011 – Sant Feliu de Guíxols és la seu d’aquest important esdeveniment cultural que promou la Casa de Cultura de
Girona
21. Festival de la Porta Ferrada: es comença a treballar en el cinquantè aniversari. Enguany s’ha complementat amb una oferta
gastronòmica.
22. Incentivem el comerç i l’empresa: assessorament, programació de conferències per millorar els negocis.
23. S’ha assessorat a 22 empreses, gestionat 60 ofertes de treball, atès a 718 persones al Servei d’Ocupació Municipal i s’ha fet 140 altes
noves.
24. Gestió i organització amb urbanisme i serveis econòmics per l’acabament de les obres del Mercat Cobert Municipal. Inici de l’estudi del
Reglament que l’ha de regir.
S’està treballant per redimensionar l’oferta comercial amb l’objectiu d’aconseguir el 90% d’ocupació abans de 31 de desembre de 2011
25. Reorganització de l’estructura administrativa dels Centres Cívics
26. Nou concurs per adjudicar el bar del Centre Cívic Tueda
27. Canvis amb l’empresa Valoriza per la neteja d’edificis
28. Organització de la inauguració de la Via Verda Viamar KM 0
29. Estem treballant per reobrir la Via Ferrata “La Cala del Molí”, la zona del trial i per donar espai al Club Ciclista Guíxols
30. Estem dissenyant la Travessia Tossa-Sant Feliu al juny de 2012
31. Reconeixement públic: homenatge a diferents clubs de la ciutat pels títols aconseguits
32. Col·locació de miralls al gimnàs del pavelló Carles Nadal
33. Reforçat el servei de la nit de la Policia Local
34. Hem atès i fet front als dos accidents que s’han produït amb les embarcacions enfonsades, sobretot actuant de forma diligent per tal que
en cap dels dos casos el vessament de fuel fos un problema
35. Reactivació de les modificacions de POUM necessàries per aconseguir el parc de Sant Amanç que portaven més d’un any aturades.
Informes tècnics necessaris per a l’aprovació inicial.
36. Reactivació de les modificacions de POUM necessàries per a l’esmena d’errors que afecten especialment a la muntanya de Sant Elm.
Segona aprovació provisional de la modificació.
37. Reactivació de la definició urbanística del sector de Calassants. Amb aquest objectiu s’han tingut entrevistes amb el Director General
d’Urbanisme i amb INCASOL.
38. Reactivació del sector Gaziel amb la finalitat principal d’obtenir el sòl necessari per al nou institut i per a un equipament polivalent al servei
de l’escola Gaziel i de la ciutat.
39. Reactivació del pla especial del port. Amb aquest objectiu s’han tingut entrevistes amb el Director General de Ports i amb Ports de
Catalunya.
40. La modificació del POUM per als hotels del llegat Anlló, també aturada des de fa mesos, s’ha reactivat després d’una entrevista amb el
Director General de Patrimoni.
41. Signatura del nou conveni per a l’Oficina Municipal d’Habitatge.
42. Nou funcionament dels serveis de museu, arxiu i biblioteca, amb més autonomia i coordinació entre elles.
43. Estem treballant per a que el 2012 sigui Any del Mil·lenari de les terres romàniques del Monestir, i l’Any 2013 de commemoració d’Any
Josep Albertí.
44. Ampliació de les visites guiades a l’estiu, amb l’oferta de visita a la Col·lecció Josep Almar- Rat Penat.
45. Impuls al voluntariat al Museu durant l’estiu, i acollida i formació de 3 persones de treball en benefici a la comunitat, d’acord amb conveni
amb el Departament de Justícia.

46. Consulta popular a través dels mitjans de comunicació de Sant Feliu, Platja d’Aro i Santa Cristina sobre les
temàtiques preferides per la població, cara a planificar les xerrades sobre Salut i Societat del curs 2011-2012.
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47. Obertura en el Tinglado del port de l’exposició dedicada a l’antic ferrocarril i a divulgar les vies verdes de Girona.
48. Celebració del III Curs d’Estiu sobre Medicina i Salut en l’Àmbit.
49. Celebració de les Jornades Europees de Patrimoni 2011.
50. Inici de les obres de l’Escola de Música. S’ha negociat amb l’empresa constructora per tal d’avançar la segona fase, i que aquesta es
faci al mateix moment que la primera, encara que es pagarà el segon semestre de 2012 tal com estava previst.
51. Trasllat provisional dels estudis de música al CEIP Ardenya
52. Coordinació amb els serveis tècnics d’Urbanisme per fer el seguiment del Pla de Millora de les Escoles
53. Reunions amb les empreses concessionàries dels serveis de neteja per fer seguiment del servei de neteja dels edificis educatius
54. Seguiment i control amb l’empresa concessionària dels serveis de l’Escola Bressol Mas Balmanya. També amb Escola Bressol Oreneta
55. Dins del Pla de millora de les escoles s’han canviat finestres i portes als CEIP Gaziel i Baldiri Reixach
56. Reestructuració de l’Escola Bressol Oreneta incrementant nous períodes de matriculació, més serveis, reestructuració del personal
57. Disseny de cursos formatius per a joves sense feina.
Es treballa per aconseguir un nou mòdul professional complementari a l’existent de nàutica
58. Busca, organització i estat actual patrimoni Fundació Asil Surís per tal de regularitzar la situació arrendatícia i registral de les finques i
poder exercitar les accions oportunes que reverteixin econòmicament en les residències de la nostra ciutat.
59. Treballem per tal d’habilitar la rampa de la Residència Sant Feliu Gent Gran per permetre la sortida dels usuaris al jardí de la part
posterior de la Residència.
60. Col·laboració amb Creu Roja – grup de voluntaris – per fer efectives les sortides i passeig dels usuaris de les residències.
61. Signatura del Contracte Programa amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya que estableix les condicions
de coordinació, cooperació i col·laboració interadministrativa entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament.
62. Col·locació WC minusvàlids a la Platja de Sant Feliu.
63. Ampliació al Centre Cívic de Vilartagues de l’activitat portada a terme per EMAD.
64. Regularització de subvencions entitats socials de la nostra ciutat.

65 Implantació Consell Local de Serveis Socials a la nostra ciutat, en aplicació de la Llei 12/2007 d’11
d’octubre de Serveis Socials: òrgan col·legiat de participació comunitària per l’assessorament, consulta,
proposta i participació en matèria de serveis socials.

66. Gestió i control dels afectats per les retallades de PIRMIS. Valoració i resposta a les situacions d’emergència social sorgides com a
conseqüència de la suspensió de la prestació.
67. Projecte de creació d’escola d’adults per a la tercera edat amb la col·laboració voluntària de professionals de l’educació.
68. Entrega desfibril·ladors DAE a Policia Local i Protecció Civil de Sant Feliu de Guíxols.
69. Neteja dels espais pipican, projecte senyalització i creació de nou pipican a Avda. Europa.
70. Col·laboració amb Clínica Tres Torres per a revisions gratuïtes de control i detecció de glaucoma.
71. Celeritat en les inspeccions de salubritat en vivendes com a conseqüència de tinença inadequada d’animals domèstics.
72. Estudi per a una nova redacció d’ordenança municipal de tinença d’animals domèstics.
73. Col·locació de nou paviment zona taxis.
74. Estudi per a la implantació a diferents àmbits de la ciutat del Projecte “Sant Feliu, ciutat saludable”, dirigit a la implantació de pautes
alimentàries saludables tant a nens com a adults.
75. Remodelació i reorganització del mercat exterior. Abans d’acabar l’any el mercat exterior ocuparà tot l’espai del passeig del Mar i plaça
del mercat.
76. Campanya de potenciació de parades de fruites i verdures. Com a resultat hi ha un increment notable (7 noves parades), amb més
peticions a l’espera d’una reordenació de l’espai.
77. Hem portat nova fira, Scrapmaniàtics, amb un èxit rotund de participants.
78. Col·locació de 139 senyals, pivots, miralls i altres elements de senyalització que mancaven.
79. Correcció de 150 deficiències que s’havien detectat a la via pública.
80. S’han inspeccionat i realitzat actes a 17 locutoris.
81. S’ha fet 224 seguiments i inspeccions sobre escombraries.
82. L’Oficina d’Informació al Consumidor ha obert 110 expedients en matèria de consum
83. S’ha desbrossat les franges de protecció contra incendis de les urbanitzacions Sant Amanç i Punta Brava, els camins i fonts de
Monticalvari, volta de l’Ametller, accés a les Bateries.
84. S’ha aconseguit finançament per contractació d’una brigada de forestals (PEOL)
85. Tala dels arbres morts del camí de baixada a la cala del Vigatà
86. Tala dels arbres morts per la nevada i neteja de deixalles de l’entorn dels boscos de Mas Falgueres i de la deixalleria
87. Elaboració i col·locació de rètols d’advertiment de la prohibició de passar per dins de les dunes de Sant Pol
88. Seguiment i ampliació a nous propietaris de la campanya de tractaments semi-subvencionats de prevenció i lluita contra la plaga del
“morrut de les palmeres” iniciada aquest any.
89. Elaboració de la declaració ambiental 2011 del sistema de gestió ambiental EMAS i ISO 14001 de les platges i cales municipals,
implantat des del 2008
90. Elaboració i gestió dels nous gots reutilitzables del 2011 de la Festa Major
91. Millora de zones d’enjardinament, amb seguiment constant, i actuacions de control i gestió.
92. Control rigorós sobre l’empresa concessionària de la neteja
93. Actualització dels Plans d’Emergències
94. S’ha realitzat tasca de prevenció i seguiment de la Flama del Canigó i posterior revetlla de Sant Joan
95. Intervenció a nivell de protecció civil sobre el vaixell pesquer amb via d’aigua i fuita
96. Arranjament de la vorera de l’Avinguda Vall d’Aro
97. Reparació i reposició de travesses de fusta de tot el Passeig de Sant Pol
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98. Canvi de llambordes de la Rambla Vidal.
99. S’han fet voreres noves al sector Sot dels Canyers
100. S’han col·locat canonades d’aigua i escomesa de sanejament a l’Espai Port per la Porta Ferrada.
101. S’ha pintat la façana i les reixes de Casa Albertí
102. Treballs amb retroexcavadora i arranjaments de rieres, platges de Sant Pol i Sant Feliu i camins

103. Hem potenciat la col·laboració d’entitats ciutadanes en l’organització de diversos actes.
104. Col·locació d’antenes i reforç de videovigilància al dipòsit de vehicles municipal.

RADIO PALAMÓS

Dimarts, 4 d'octubre de 2011
L'ORDENANÇA DE CIVISME VOL POTENCIAR L'EDUCACIÓ A TRAVÉS DE LES ENTITATS
L’Ajuntament de Palamós vol aprovar definitivament l’ordenança de civisme abans de final d’any, un cop
s’hagi acabat el procés d’exposició pública. El consistori vol promoure la participació de persones o
associacions en accions del foment del civisme i la convivència a la vila. L’ordenança es va aprovar inicialment,
amb la unanimitat de tots els grups municipals, en el Ple del passat mes de setembre.
La seva finalitat essencial és preservar l'espai públic com a lloc de convivència i civisme. En consonància amb
això, l'Ajuntament de Palamós vol impulsar fórmules de participació en actuacions per promocionar el
manteniment d'aquests valors. En aquest sentit, es vol potenciar la col·laboració amb les associacions de veïns
i veïnes. El regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Palamós, Josep Coll, destaca la vessant
educativa que té l'ordenança de civisme. Cita Josep Coll.
L'ordenança reguladora de la convivència ciutadana a l'espai públic preveu un règim de sancions per a les
conductes que pertorbin la convivència i pels comportaments incívics en l'àmbit públic. Entre els aspectes que
regula aquesta normativa hi ha la realització de grafits, la publicitat al carrer, la mendicitat, els atemptats contra
la dignitat de les persones o les actituds vandàliques. També es refereix a la degradació visual de l'entorn urbà,
a l'oferiment i demanda de serveis sexuals o al comerç ambulant no autoritzat, entre d'altres. Després de ser
aprovada pel Ple, l'ordenança de civisme es troba ara en període d'exposició al públic. Quan es resolguin les
al·legacions, el document es podria aprovar definitivament abans no acabi aquest any.
ELRIPOLLES DIGITAL.COM

Dimarts, 4 d'octubre de 2011
ELS VEÏNS DECIDEIXEN EL MOBILIARI DE LA NOVA PLAÇA
Campelles: La remodelació i ampliació de la plaça de l’ajuntament de Campelles està a punt de finalitzar.
L’equip de govern del consistori ha engegat una iniciativa per copsar l’opinió dels veïns del municipi respecte
al mobiliari que s’ha de posar al nou espai.
En concret, tothom que ho vulgui pot opinar sobre diversos models d'enllumenat i bancs, que estan penjats a
la pàgina web del consistori. Després de triar el model que agradi més, s’ha d’enviar un correu electrònic a
l’adreça ajuntament@campelles.cat. El període per votar finalitza aquest diumenge, 9 d’octubre.
Aquesta iniciativa es va voler engegar l’anterior mandat municipal però no va ser possible. Aquest estiu, i
després d’una reunió amb els veïns, l’equip de govern es va animar a engegar aquest procés de participació
ciutadana.
La remodelació de la plaça de l’ajuntament és una de les obres més emblemàtiques que s’han dut a terme en
els últims anys en aquest municipi de la Vall de Ribes. Les actuacions que van començar al mes de gener han
suposat doblar l’espai tot i que les places d’aparcament que hi havia anteriorment s’han suprimit. Sota la plaça
s’ha habilitat un espai destinat a l’emmagatzematge i també una ubicació situar-hi una caldera de biomassa.
Una caldera que alimentarà la calefacció de l’ajuntament de Campelles i les vivendes entorn la plaça. Tot
plegat suposa una millora del centre neuràlgic del municipi tan pels residents habituals com pels visitants.
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DIARI DE GIRONA

Dimecres, 5 d'octubre de 2011
L´AJUNTAMENT REUNEIX AVUI ELS VEÏNS DE

SANT NARCÍS PER LES OBRES DEL TAV

L'Ajuntament de Girona ha convocat avui els veïns afectats per les obres del TAV al Centre Cívic de sant
Narcís (20.00 h) per parlar sobre els dubtes que generen els treballs nocturns a la zona del parc Central.
L'Associació de veïns de Sant Narcís s'ha queixat que el consistori no ha avisat tots els veïns, com van dir que
farien amb una nota a les bústies dels habitatges.
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 5 d'octubre de 2011
REUNIÓ DEL COMITÈ DEL PLA DE

BARRIS

Llagostera va celebrar ahir la segona reunió del Comitè d'Avaluació i Seguiment del Pla de Barris, que preveu
una inversió de 5 milions d'euros, finançats en un 75% per la Generalitat i el 25% restant per l'Ajuntament. Tot i
la subvenció rebuda, el consistori ha d'avançar el total de la despesa en cas de realitzar un projecte, i un cop
feta la justificació i auditoria corresponent la Generalitat paga la seva part. És per això que el regidor del Pla de
Barris, Ramon Soler, conscient de les dificultats econòmiques actuals, va demanar compromís pel que fa a les
quantitats i terminis de pagament per poder planificar i prioritzar correctament les inversions previstes.

EL PUNT AVUI

Dijous, 6 d'octubre de 2011
ÈXIT DE LA FESTA DEL VOLUNTARIAT
Una imatge de la festa del voluntariat. Foto: EL PUNT

Banyoles. Centenars de persones van passar
dissabte per la Festa del Voluntariat celebrada a la
plaça Major de Banyoles. Organitzada pel
Consorci de Benestar Social Pla de l'Estany-Banyoles, la festa va incloure tallers i activitats lúdiques,
així com la mostra d'entitats d'acció social de la comarca, en la qual van prendre part 19
associacions. Els organitzadors no descarten repetir l'experiència.
EL PUNT AVUI

Dijous, 6 d'octubre del 2011
MÉS QUEIXES A GIRONA PEL SOROLL DEL TAV A LA NIT
Adif argumenta la necessitat d'acabar l'obra el desembre del 2012
La reunió dels tècnics d'Adif i el regidor Jordi Fàbrega amb els veïns ahir al centre
cívic de Sant Narcís Foto: D.V.

Girona. Els veïns del sector del parc Central de Girona van
reiterar per enèsim cop les molèsties que ocasionen els
treballs nocturns a l'estació del TAV. En una reunió al
centre cívic de Sant Narcís, els veïns van expressar les
queixes de nou als responsables de l'obra, que han
requerit tornar a treballar de nit pocs dies després del
decret municipal que prohibia els treballs en superfície.
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El director de l'obra del TAV, Carlos Martínez, va argumentar la necessitat de treballar de nit durant
dues setmanes “per complir el calendari i entregar l'obra el desembre del 2012”. Tot i això, Martínez
va dir als veïns que, un cop acabada aquesta setmana, no preveuen que calguin més treballs
nocturns fins al final de l'obra.
L'extracció de terres a tocar de la plaça Europa es farà pel túnel amb les cintes transportadores de
la tuneladora fins a Mas Xirgu. Els veïns van criticar el comportament d'alguns treballadors de
matinada en els moments de descans. Fins i tot, un veí va explicar que se li havien encarat un cop
que els va reclamar silenci, i un altre va explicar que en algun cas han vist “com juguen amb els
toros mecànics”.
ELPOLL.CAT

Dijous, 6 d'octubre de 2011
TALLER PARTICIPATIU I PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DE L'ENQUESTA
Aquest vespre tindrà lloc el taller del procés participatiu Llagostera, present i futur. El taller tindrà lloc
a les 21 hores al local Social de la Caixa on també es donaran a conèixer els resultats de
l‘enquesta. Aquest procés de participació ciutadana pretén millorar la gestió i l‘eficiència de les
polítiques públiques que es duen a terme al municipi. L‘objectiu principal és promoure i canalitzar
espais de reflexió conjunta entorn dels diferents temes que afecten la vida quotidiana del municipi, i
així fer possible una major corresponsabilització dels ciutadans i les ciutadanes en els afers públics
de la vila.
ELPOLL.CAT

Divendres, 7 d'octubre de 2011
UNA TRENTENA DE PERSONES AL TALLER PARTICIPATIU

Una trentena de veïns han participat aquest dijous al vespre al taller participatiu organitzat per
l’Ajuntament de Llagostera, on també s’han donat a conèixer els resultats de l’enquesta ciutadana
realitzada al conjunt del municipi.
La dinàmica del taller ha consistit a separar els participants en 3 grups, tutoritzats per 3 sociòlegs de
l’empresa Neòpolis, per tractar i fer propostes de millora sobre el centre urbà, el turisme, la mobilitat,
la indústria, el comerç, els serveis i equipaments, l’entorn natural i els esdeveniments locals.
Properament es farà un nova sessió de retorn. Del taller ha sortit una mitjana d’entre 8 i 12
propostes per a cadascuna de les 8 grans temàtiques posades a debat. El regidor de participació
ciutadana de l’Ajuntament de Llagostera, Ramon Soler ha explicat que totes les propostes seran
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degudament analitzades i valorades per part de l’equip de govern amb la idea d’incorporar les
viables en els pressupostos municipals del 2012.
Properament es farà una sessió de retorn on es presentaran les propostes sortides del taller. Podeu
consultar el resultat de l’enquesta des d’aquí: http://www.llagostera.cat/ajuntament/pdf/resum_enquesta.pdf
DIARI DE GIRONA

Dissabte, 8 d'octubre de 2011
TORROELLA AMPLIA LES COMPETÈNCIES DEL CONSELL MUNICIPAL DE L´ESTARTIT
L'equip de govern aprova les ordenances amb l'oposició dels tres grups municipals de l'oposició
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí va aprovar en el ple de dijous l'actualització i ampliació de
competències del Consell Municipal de l'Estartit. Així, incrementa la participació en matèria d'esports,
acció social, educació, joventut i turisme. La proposta va comptar amb el vot favorable de tots els
grups municipals (CiU, ERC, UPM, L'EST i PP), a excepció del Coet, que hi va votar en contra en
considerar que és una modificació "de cara a la galeria de l'Estartit", després de preguntar si aquesta
ampliació anava acompanyada de més personal. En aquest sentit, l'alcalde Jordi Cordón (CiU) va
manifestar que els treballadors que hi haurà són els de l'Ajuntament.
Per ERC, Josep Maria Rufí va insistir que la potenciació del Consell Municipal és "el camí a seguir,
sempre i quan els seus acords i el personal estiguin subjectes a aquest ple"; en contraposició amb
el que podria significar la instauració de l'Entitat Municipal Descentralitzada. En aquest sentit,
l'Ajuntament ha començat la recerca de la persona que farà l'auditoria externa per determinar que
l'EMD sigui econòmicament viable per Torroella i l'Estartit.
DIARI DE GIRONA

Divendres, 14 d'octubre del 2011
ENTITATS DE SALT AJUDEN A ACTIVAR EL BANC DEL TEMPS
Amb el suport del Casal dels Infants, les associacions hi treballaran els dijous
Amb el suport i el guiatge de l'entitat Casal dels Infants per l'Acció Social als Barris, diverses entitats
de Salt van prendre part ahir en la primera reunió per activar el Banc del Temps. La trobada de les
entitats en un dels despatxos de l'hotel va servir per arrencar aquesta activitat, en què diferents
associacions de Salt posaran fil a l'agulla cada dijous a la tarda (de cinc a set).
El Banc del Temps és una xarxa d'intercanvi i ajuda mútua entre persones del municipi en què hi ha
una lliure circulació de coneixements, serveis i habilitats. L'associació de veïns del Barri Vell, Senecat
i Mou-te en bici van prendre part en la primera trobada, com també una tècnica del Casal dels
Infants. La iniciativa a Salt té experiències anteriors en centres cívics de la ciutat de Girona.
TOTBISBAL.COM

Dissabte, 15 d'octubre de 2011
ICV-EA DEMANA QUE ELS BISBALENCS PUGUIN PRESENTAR

MOCIONS ALS PLENS
I que les actes recullin les manifestacions ciutadanes
Pere Teixidor és el portaveu d'ICV-EA

El grup municipal d'ICV-EA presentava divendres al registre de
l'Ajuntament una moció perquè les intervencions dels ciutadans i entitats
als plens quedin recollides a les actes municipals. També perquè puguin presentar mocions i
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defensar-les davant del consistori. Actualment els ciutadans ja disposen d'un torn de precs i
preguntes. Ambdues mesures tindrien lloc prèvia sol·licitud. Per a fer-ho possible és necessària una
modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) que es discutirà amb la resta de formacions
amb representació al consistori.
El portaveu ecosocialista Pere Teixidor apunta que per fer participació ciutadana s'han de disposar
els mecanismes adequats. Així ho expressava al text: "cal sentir la veu de les persones que hi viuen
[al municipi], cal permetre la seva intervenció en la millora de les polítiques sectorials o territorials i
cal facilitar les eines". Per Teixidor la mesura preveu complir una promesa electoral de campanya.
També volen que es puguin fer consultes populars
La idea conté dos punts més: fer processos informatius de temes de competència municipal abans
de passar per ple, fer consultes populars amb un mínim del 5% del cens, i la posada en
coneixement, un cop aprovada la mesura, a associacions i veïns, perquè en puguin fer ús.
EL PUNT AVUI

Diumenge, 23 d'octubre de 2011
“M'AGRADARIA TENIR ALGÚ A L'OPOSICIÓ”
Sant Feliu de Buixalleu té un terme municipal de 64 quilòmetres
quadrats i una població d'uns 850 habitants
El poble no té nucli urbà ni comerç i la majoria de gent viu en
masies més o menys aïllades
Josep Roquet,(CiU) davant l'Ajuntament Foto: J.M.S.

Josep Roquet va tornar ser escollit alcalde de Sant Feliu de
Buixalleu el mes de maig passat. Ho era des del 2007 i abans
havia estat regidor i primer tinent d'alcalde. CiU va ser l'única candidatura a la població de la Selva.
La victòria del mes de maig no es pot pas dir que fos difícil, oi?
(Riu) De fet no, ja que érem l'única llista que es presentava. La feina més aviat va consistir a
convèncer als veïns que anessin a votar. En l'anterior mandat hi havia un regidor del PSC a
l'oposició i un d'ERC que es va integrar al govern. En les darreres, però, cap d'ells va fer llista, tot i
que els animava a fer-ho. Prefereixo manar amb oposició perquè sempre és més enriquidor comptar
amb punts de vista diferents. T'asseguro que m'agradaria tenir oposició.
En una població tan dispersa com la de Sant Feliu, com funciona la participació ciutadana?
A Sant Feliu hi ha una vida associativa molt rica, fins al punt que hi ha un regidor específic per als
temes socials. Tot i tenir un territori molt ampli, de 64 quilòmetres quadrats, per uns 850 habitants,
des de l'Ajuntament intentem acostar les associacions entre elles, tot i que la població està molt
dispersada.
Sant Feliu no té nucli urbà?
No. Hi ha tres parròquies amb l'església, alguna casa i algun restaurant. Això dificulta enormement la
tasca de fer arribar els serveis. Tot i així, els bàsics arriben a tot arreu. Fa uns setze anys va ser molt
important la construcció d'aquest nou ajuntament i la sala polivalent que hi ha al costat. Són les
instal·lacions que d'alguna manera vertebren les activitats del poble. És, en definitiva, l'espai comú.
I pel fet que no hi hagi ni un sol comerç en tot Sant Feliu, on va a comprar la gent?
A fora. Depenen del sector ion visquin van a Hostalric, a Breda o a Arbúcies, depenent del que
tinguin més a prop. El terme municipal de Sant Feliu limita amb el d'aquestes tres poblacions.
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I de turisme, n'hi ha?
Tenim un sector de restauració important que atrau gent de fora, especialment els caps de setmana.
També hem notat que des de l'obertura els dies festius del castell de Montsoliu aquesta activitat ha
augmentat. Quan acabin definitivament les obres i s'obri cada dia esperem que encara millorarà
l'activitat turística.
I d'on surten els diners?
La nostra font més important de finançament prové de les zones industrials. Tenim un polígon de
100 hectàrees que dóna feina a molta gent, la majoria de fora, és clar, ja que Sant Feliu no té prou
habitants per cobrir les seves activitats.
I no hi ha segones residències?
Vàrem construir quatre urbanitzacions petites destinades a segones residències. El que ha passat,
però, és que s'han acabat convertint en primeres en haver optat els ocupants, la majoria de
Barcelona i la seva àrea metropolitana, per integrar-se a Sant Feliu.
Es plantegen construir un nucli urbà?
No. A la gent ja li sembla bé com està ara. En un moment, algun partit ho va proposar i CiU ens hi
vàrem oposar. La resposta electoral deixa clar que no interessa.
Josep Roquet té cinquanta anys, està casat i té dos fills. Actualment té un 75 % de dedicació exclusiva a l'Ajuntament, i un 25% al Consell
Comarcal de la Selva, d'on és conseller també en el grup de CiU. Aquest és el seu segon mandat com a alcalde.

VOLUNTARIS.CAT

Dilluns, 24 d'octubre de 2011
GIRONA HA CELEBRAT LA

11ª FIRA D’ENTITATS DE VOLUNTARIAT AMB MÉS

DE 50 ENTITATS
Un total de 56 entitats s’han aplegat a la Plaça Salvador Espriu per donar a conèixer les seves activitats a la
ciutadania, en el marc de la Fira d’entitats de Voluntariat que cada any organitza la FCVS a Girona.

1. L'estand de la FCVS en el marc de la Fira

2. La presidenta de la FCVS, Francina Alsina, 3. Una de les activitats infantils que s'han fet
inaugurant la fira. Al darrera i d'esquerra a
durant la fira.
dreta: Maria Solés, coordinadora FCVSGirona; Eudald Casdesús, Delegat Territorial
de Benestar i Família de les Comarques
Gironines; Ferran Roquer, Director Territorial
de Benestar i Família a les comarques
gironines, Eduard Berloso, Regidor de
Serveis Socials de l'Ajuntament de Girona i
Irene Llorens, presentadora de l'acte.

Amb l’objectiu de donar a conèixer a la població gironina l’activitat que desenvolupen les entitats de
Voluntariat de les nostres comarques i animar a la gent a fer-se Voluntària i a conèixer els projectes
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de les entitats de ben aprop, la Federació Catalana de Voluntariat Social ha organitzat la XI Fira
d’Entitats de Voluntariat.
La Fira ha tingut més participació que els últims anys amb 56 entitats de voluntariat. A més, ha estat
un èxit també a nivell de participació ciutadana i de presència de representants de les institucions
públiques.
Durant la fira s’han dut a terme activitats infantils i de lleure com la passejada dels Gegants de
Riudarenes, la cercavila dels Drac Txiquis de la Bisbal i l’espectacle d’animació infantil a càrrec del
grup “Tot s’hi val”.
En motiu de l’Any Europeu del Voluntariat, un grup d´alumnes d´ESO de l´IES Vicens Vives de
Girona, coordinats per a Lluís Lucero llegiran un poema de Miquel Martí Pol sobre el Voluntariat.
També s’ha referit a la commemoració de l’any Europeu del Voluntariat, la presidenta de la FCVS,
Francina Alsina durant la inauguració de la fira.
El projecte de la Fira s´ha pogut tirar endavant un any més, gràcies a les col·laboracions de:
Ajuntament de Girona, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya-Departament de Benestar i
Família, Obra Social-Fundació “La Caixa” Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Grup de l
´Espiga Solidària.
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 26 d'octubre de 2011
LA CIUTADANIA RECLAMA QUE EL CASTELL DE

SANT FERRAN PASSI A MANS

DE FIGUERES
L'alcalde, Santi Vila (CiU), es compromet a oposarse al futur Museu Militar si el discurs no és l'idoni ni
"modern"
Prop d'una vuitantena de persones van assistir a l'acte públic per
abordar el futur de la fortalesa. Roger Lleixà

G.TUBERT Ha estat objecte de propostes
dispars i se n'hi estan gestant moltes altres. Per
aquest motiu el saló de plens de Figueres va
acollir ahir un acte públic per debatre el futur
del castell de Sant Ferran, parlar de les iniciatives que hi ha en marxa i obrir a la participació
ciutadana la direcció que s'ha d'emprendre. D'entre totes les propostes, la més reivindicada va ser la
de demanar que la fortalesa passi a mans de la ciutat -amb finançament, això sí. Ho van fer diversos
ciutadans a títol particular però també alguns partits i organitzacions a través d'un manifest amb el
qual recolliran signatures per a fer la petició formalment al consistori i a la Generalitat. Per la seva
banda, l'alcalde, Santi Vila (CiU), es va comprometre públicament a oposar-se al futur Museu Militar
si el discurs museístic que es redacti no és l'adequat ni rigorós amb la història.
Unes vuitanta persones van assistir al primer acte organitzat des de les institucions per abordar quin
paper ha de jugar la fortalesa a la ciutat. Malgrat que es van viure algunes situacions de tibantor, la
voluntat que Figueres es converteixi en la propietària de la fortalesa -ara a mans de l'Estat i dirigida
per un Consorci a tres bandes- per poder-la destinar a usos civils "en lloc de militars" va ser un dels
principals debats que es van generar a la trobada d'ahir, on va participar l'alcalde i el gerent de l'àrea
d'Atenció a les persones, Xavi Díaz. En aquest sentit, el batlle va insistir que es tracta d'un "gegant"
molt difícil d'administrar sense ajut en el finançament i va assegurar que "hem de vigilar que no faci
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pobre a qui el rebi". I és que es tracta d'una de les fortaleses més grans d'Europa i, per aquest
motiu, Vila va insistir en les dificultats de gestionar un espai d'aquestes dimensions.
Amb tot, però, l'alcalde va assegurar que no es tanquen a estudiar la viabilitat econòmica d'assumir
la titularitat de l'equipament per veure si seria possible que aquesta vella reivindicació es converteixi
en una realitat.
Un projecte controvertit
Durant la trobada, es van posar sobre la taula els projectes que hi ha en marxa com ara el museu
d'interpretació de la ciutat, el de la ciutat del cavall i el controvertit Museu Militar. Aquest va ser un
altre dels punts polèmics de la trobada. Els assistents que van participar en el torn de preguntes es
van oposar frontalment a un projecte que consideren que estarà en mans de l'estament militar i que
farà un discurs basat en les peces que "al museu de Montjuïc de Barcelona no van voler". Vila va
assegurar que, en aquests moments, el projecte es troba en una fase molt inicial. Si bé la part
arquitectònica de reforma podria licitar-se entre finals d'any i principis del vinent, el discurs
museogràfic encara està per enllestir. Segons va explicar el batlle, s'ha fet un primer "guió" que
defineix les traces de com ha de ser l'equipament i "nosaltres ja hem dit que no ens sembla bé". "No
m'amagaré de dir que, de moment, no ens entenem perquè nosaltres considerem que l'espai ha de
ser una oportunitat per parlar del segle XX i fer un discurs modern", va explicar. Una situació, va dir,
que incomoda els redactors i en la qual estan treballant perquè "creiem que pot sortir un bon
museu".
"Ara bé, nosaltres ens comprometem públicament a que si el relat del museu no és modern, no és
solvent acadèmicament, científicament o no té uns compromisos cívics i polítics d'una ciutat liberal
se senti còmode, direm que no", va insistir. Així, va emplaçar al proper Govern estatal que surti del
20-N a treballar en aquest sentit de cares a l'any vinent.
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