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DIARI DE GIRONA
Dimarts, 3 de setembre de 2013
ELS RIPOLLESOS VOLEN UN PARC COM CAL PER AL TER I EL FRESER
Les entitats proteccionistes reaccionen amb satisfacció a l'anunci del conseller de crear el parc natural de les capçaleres
d'aquests rius
Li reclamen, però, que hi hagi un procés participatiu i
prou dotació
Molt a prop del naixement del riu Ter hi ha les instal·lacions de l'estació
d'esquí alpí deVallter 2000, ara amb la Generalitat com accionista
majoritari. Foto: J.C.

Les entitats proteccionistes i ambientalistes del
Ripollès han acollit amb satisfacció l'anunci sorpresa
que diumenge passat va fer el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila, a la vall de Núria sobre l'inici del procés per crear el nou parc natural de les capçaleres
dels rius Ter i Freser. No obstant això, alerten que cal una dotació econòmica suficient, un procés de participació
actiu i la voluntat de protegir els elements que justifiquen la creació del parc i la compaginació amb uns usos
sostenibles.
El president del Grup d'Estudi i Defensa de la Natura (Gedena) de Ripoll, el biòleg Ferran González, assenyala que
la notícia s'ha acollit amb la prevenció de saber si es declararà l'espai protegit fermament i amb les necessitats
d'un parc o si serà una declaració només sobre el paper. Segons ell, no pot ser que passi com fa anys, quan mentre
el conseller d'Agricultura apostava fermament perquè el nou parc natural de les capçaleres del Ter i del Freser fos
una realitat com més aviat millor, el de Territori i Sostenibilitat aigualia aquest anunci remarcant que no hi havia
prou diners per a la declaració de la zona protegida.
Ferran González ha recordat que per fer aquest parc natural no calen grans inversions, entre altres coses, perquè
n'hi ha de públiques a la vall de Núria i ara a Vallter 2000, les de diversos projectes europeus Leader, les del
Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, les dels centres d'interpretació de la natura que s'estan habilitant
en diversos pobles ripollesos, etc. “Només cal una redistribució adequada dels recursos”, ha indicat.
El president de Gedena ha remarcat també que el procés per a la protecció de les capçaleres del Ter i del Freser ja
arrenca en temps de la República i que l'any 2001, i a proposta de l'entitat que presideix, el Parlament va aprovar
una proposició no de llei en què instava el govern a crear el parc natural de la zona i que, l'any 2010, es va tancar un
procés participatiu sobre els usos i la protecció de l'obaga del bosc de Sant Miquel a Setcases en què es va tornar a
insistir en la necessitat de crear aquest parc natural. Finalment, Ferran González va voler recordar que caldrà tenir
en compte aspectes com ara que cal incloure en el futur parc territoris que ara no hi són com ara Setcases i
Vilallonga de Ter i la zona de Toses i que, per tant, calen més hectàrees de les previstes, i que a la zona ja hi ha la
reserva nacional de caça, que les capçaleres estan al PEIN des del 1992 i que són a la Xarxa Natura 2000.
LA FRASE
Cal una declaració amb cara i ulls i no pas la creació d'un parc natural de segona categoria
Ferran González, PRESIDENT DE GEDENA DE RIPOLL
Malestar pel “canvi de prioritats”
El president del Consorci de l'Estany i alcalde de Porqueres, Salvador Ros, creu que el govern ha “canviat les
prioritats” i ha decidit de manera unilateral anteposar la capçalera dels rius Ter i Freser a l'estany de Banyoles,
segons informa l'ACN. Salvador Ros ha recordat que des dels ajuntaments involucrats en el Consorci de l'Estany
sempre han defensat que la figura del parc és la idònia per preservar la riquesa natural al voltant de l'estany. “Hi ha
una proposta molt treballada i el procés està molt avançat; per això, la decisió del govern ha estat una sorpresa”,
ha afirmat. El president del consorci ha recordat que esperaven començar a treballar en la proposta definitiva amb
el govern per tenir els tràmits enllestits tan bon punt hi hagués dotació econòmica.
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DIARI DE GIRONA
Dissabte, 7 de setembre de 2013
ELS VEÏNS D´HOSTALRIC PODEN VOTAR FINS AL 29 DE SETEMBRE ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

HOSTALRIC | DDG Els veïns d'Hostalric tenen temps fins al proper 29 de setembre per poder votar les 24
propostes que s'han inclòs als pressupostos participatius d'aquest any 2013. Aquesta és la segona edició en què
Hostalric elabora uns pressupostos participatius.
L'Ajuntament d'Hostalric ha distribuït casa per casa la butlleta amb les propostes a votar. I va informar que també
es pot trobar a les oficines municipals on s'ha de dipositar el vot, o bé descarregar-la de la pàgina web municipal
www.hostalric.cat.
En aquesta votació poden votar els majors de 16 anys. Totes les propostes han estat filtrades per la Comissió
Permanent dels Pressupostos Participatius, que ha validat la seva viabilitat tècnica, econòmica, competencial i
legal. També s'ha validat que cap de les propostes fos insostenible en termes ambientals i que cap de les propostes
fomentés l'exclusió social.
L'Ajuntament d'Hostalric sotmet a participació a través dels Pressupostos Participatius 25.000 euros, repartits en cinc línies
estratègiques: Cultura, Medi Ambient, Benestar Social, Turisme i Formació; i una sisena línia, dotada amb 3.000 euros, per
activitats exclusives a la Domus Sent Soví. Segons va informar l'Ajuntament, un cop fetes totes les votacions, el consistori
executarà les dues propostes més votades d'entre les cinc primeres línies i la proposta més votada de la Domus Sent Soví.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 11 de setembre de 2013
L´AJUNTAMENT INICIA LA DIFUSIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU DEL POUM
FIGUERES | DDG L'Ajuntament de Figueres ha començat a fer difusió del
procés de participació ciutadana per a la redacció del nou Pla Urbanístic
de la ciutat. De moment, s'ha fet l'enviament a entitats i associacions una
carta de l'alcaldessa on es convida als seus representants a inscriure's a
l'Assamblea Informativa per "escoltar la seva veu en aquest important
procés". A més, s'ha previst l'enviament postal a tots els domicilis de més
de 17.000 tríptics informatius on s'explica la importància de l'actuació així
com els tallers que s'han previst per a la participació i la sessió que donarà
el tret de sortida, el proper 23 de setembre. Paral·lelament, s'ha posat en
marxa un web dedicat exclusivament al procés (www.figueres.cat/poum)
on s'aniran explicant els passos.

Revisió del Planejament
Sessions de participació ciutadana
Amb l’objectiu de planificar la dinamització dels tallers de participació ciutadana de
diagnosi vinculats amb la revisió del planejament de Figueres, li demanem que
ompli la següent butlleta d’inscripció indicant-nos les seves dades personals i els
tallers en els que desitja participar.
Un cop omplerta la butlleta d’inscripció cal que ens retorni el document a la mateixa
adreça de correu electrònic des d’on li estem enviant aquesta informació
( poum@figueres.org )
L’Oficina del POUM li farà arribar la convocatòria uns dies abans de les sessions participatives.
Butlleta d’inscripció als tallers participatius de diagnosi
Nom
Cognoms
Telèfon de contacte
Correu electrònic
Pertany a alguna entitat / associació?
Quina?
30/09/2013 Taller 1.
"Figueres dins l'entorn Comarcal. Model de ciutat".
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03/10/2013 Taller 2.
"El rodal; relació del sòl no urbanitzable amb la ciutat".
07/10/2013 Taller 3.
"Patrimoni cultural i arquitectònic".
10/10/2013 Taller 4.
"Mobilitat"
14/10/2013 Taller 5.
"La ciutat sostenible. Aigua, contaminació, residus i biodiversitat".
17/10/2013 Tallers 6.
"La ciutat de la gent. L'espai públic."
21/10/2013 Taller 7.
"La ciutat per a la gent. Habitatge, equipaments i feina".

EL PUNT AVUI
Diumenge, 15 de setembre de 2013
ELS VEÏNS D'HOSTALRIC VOTEN PROJECTES
L'Ajuntament sotmet a votació popular un total de 24 propostes en el marc dels pressupostos participatius
Els veïns d'Hostalric votaran el destí de 25.000 euros
en el marc dels pressupostos participatius.
L'Ajuntament d'Hostalric torna a sotmetre, d'aquesta
manera, una partida a votació popular, com ja va fer
l'any passat. Les propostes s'emmarquen en cinc
línies estratègiques (Cultura, Medi Ambient,
Benestar Social, Turisme i Formació) i una altra línia,
dotada amb 3.000 euros, per a activitats exclusives a
la Domus Sent Soví. S'executaran les dues propostes
més votades d'entre les cinc primeres línies i la
proposta més votada de la Domus Sent Soví.
L'Ajuntament ja ha distribuït a tots els domicilis del poble una butlleta amb les propostes, que han estat filtrades
per la comissió permanent dels Pressupostos Participatius, validant-ne la viabilitat.
En cas que no es tingui la butlleta, es pot trobar a les oficines municipals, on s'ha de dipositar el vot, o descarregarla del web municipal www.hostalric.cat.
En aquesta votació hi poden participar els més grans de setze anys. Entre les 24 propostes, hi ha la creació de la
marca turística Vila d'Hostalric, redactar un projecte de carril bici i programar un cicle de dansa i teatre.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 17 de setembre de 2013
L´AJUNTAMENT DE PALAMÓS CREA UN NOU REGISTRE MUNICIPAL D´ENTITATS

L'Àrea de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palamós ha creat un nou registre municipal de fundacions i
associacions ciutadanes del municipi en una iniciativa que forma part de les línies d'actuacions del pla estratègic
de Un POUM per al pròxim governtadana de Palamós (PEPC) que té com a objectiu el foment del teixit associatiu
a la vila. Segons han informat fonts municipals, aquesta iniciativa posa a l'abast de les entitats una eina útil amb la
voluntat de crear condicions favorables per al seu funcionament i l'exercici dels seus drets, esdevenint un primer
pas per anar cap a la creació d'espais de trobada i intercanvi.
La finalitat d'aquest registre és que les polítiques municipals de foment de l'associacionisme puguin adequar-se
millor a la realitat associativa, coneixent el nombre i tipus d'entitats municipals i les seves finalitats possibilitant
una millor política municipal de foment de l'associacionisme. El registre que hi havia fins ara s'anava quedant
obsolet i feia necessari la creació d'un de nou per poder explicitar més clarament les condicions per inscriure-s'hi,
les causes de baixa així com la necessitat de conjugar la Llei de la protecció de dades amb la difusió.
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EL PUNT AVUI
Dimecres, 18 de setembre de 2013
EL PROCÉS PARTICIPATIU DEL POUM FIGUERENC, OBERT
Els tallers per a la participació dels veïns començaran el 23 de setembre
Els temes de mobilitat que últimament han estat d'actualitat a Figueres, també
seran motiu de tallers Foto: M.V.

L'Ajuntament de Figueres ha començat a difondre el procés
de participació ciutadana per a la redacció del nou pla
urbanístic de la ciutat. Una de les primeres accions va ser
enviar la setmana passada a entitats i associacions de
Figueres una carta de l'alcaldessa en la qual es convida els
seus representants a inscriure's en l'assemblea informativa,
per tal d'escoltar i sentir la seva veu en aquest important
procés. També s'ha previst enviar a tots els domicilis de
Figueres –més de 17.000– un tríptic en què s'explica de manera ràpida l'important procés que comença aquest
mes de setembre, així com els tallers que s'han previst per a la participació ciutadana i la sessió que donarà el tret
de sortida, el 23 de setembre que ve.
L'alcaldessa, Marta Felip, presentarà el projecte de redacció del POUM, així com el seu equip redactor i tot el
procés de participació ciutadana que s'ha treballat amb la consultoria gironina Neòpolis, aquest divendres. En
paral·lel s'ha posat en funcionament un web dedicat específicament al procés, www.figueres.cat/poum. Es dóna el
cas que el web municipal de Figueres va ser víctima, divendres passat, d'un atac de pirateria informàtica i no s'hi
va poder accedir el cap de setmana; ara, però, torna a ser operatiu.

DIARI DE GIORNA
Dijous, 19 de setembre de 2013
LLAGOSTERA IMPULSA MILLORES AL SERVEI D´ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

L'Ajuntament de Llagostera ha posat en funcionament el Servei d'Atenció Ciutadana (SAC), ubicat a la planta
baixa de l'Ajuntament, amb una una pantalla amb accés a internet per consultar el tauler d'anuncis municipal, per
tal de millorar l'atenció als ciutadans i ser més eficients en la tramitació dels assumptes administratius. El SAC
s'encarrega d'atendre les consultespresencials, telefòniques o telemàtiques, adreçades a l'Ajuntament, informar
sobre tràmits, gestions i campanyes municipals, facilitar l'orientació i l'ajuda necessària a la ciutadania en la
localització de dependències i personal dels serveis així com orientar i informar sobre procediments, tràmits,
requisits o documentació.

EL PUNT AVUI
Dissabte, 21 de setembre de 2013
ELS VEÏNS DE F

NO A LA MAT SELVA INSTA ELS AJUNTAMENTS A LIDERAR LES CONSULTES POPULARS

L'entitat es reunirà amb els governs de Santa Coloma i Riudarenes per buscar suports i donar legitimat al procés
La reunió del passat dijous.

SANTA COLOMA | A. CARMONA No a la MAT Selva va acordar dijous en una
assemblea començar una ronda d'entrevistes amb els alcaldes de Santa Coloma de
Farners i Riudarenes per demanar-los que liderin les consultes populars en relació a la
MAT. L'entitat selvatana vol donar més legitimitat a les consultes dels veïns dels dos
pobles obtenint el suport dels respectius consistoris, ja que "són els representants dels
ciutadans i són els que tenen les competències per fer-ho".
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En aquestes reunions, a més, volen veure el posicionament i els passos a seguir per part dels responsables dels dos
municipis més afectats pel ramal de la MAT.
Paral·lelament, No a la MAT Selva també té previst demanar entrevistes amb els responsables de Red Eléctrica.
Pel que fa a les properes activitats de protesta contra la línia, han començat aquest cap de setmana coincidint
amb la Festa Major de Santa Coloma de Farners.
L'entitat tindrà presència a les festes colomenques amb pancartes reivindicatives a les barraques i a l'escenari
principal, i repartirà tríptics informatius.
No a la MAT Selva farà el mateix a la cursa de les 10 ermites, amb pancartes en la desena de punts del recorregut, i
a la cursa Riudatrail, on tindrà parades informatives.
Donada d'alta massiva
La darrera acció prevista a mig termini serà el proper 12 d'octubre. Consistirà en un canvi de companyia elèctrica
massiva en què, com a mesura de pressió, els usuaris es donaran d'alta a Som Energia, una cooperativa sense
ànim de lucre que s'ha posicionat contra la MAT i que treballa per canviar el model energètic actual cap a una nova
fórmula basada en les fonts renovables.

EL PUNT AVUI
Dissabte, 21 de setembre de 2013
ELS VEÏNS DE FIGUERES TENEN UN ANY PER INFLUIR EN EL POUM
El procés de participació ciutadana comença aquest més i
inclourà setze tallers oberts a tota la ciutadania
Una assemblea amb representants dels grups polítics i
entitats en farà el seguiment
L'alcaldessa Marta Felip i el responsable de l'assessoria Neòpolis, ahir en l'acte de
presentació del procés que s'inicia Foto: E. C.

La ciutat de Figueres comença aquest mes de setembre
un llarg procés de participació ciutadana –durarà un
any– que haurà de desembocar en la redacció del nou
pla d'ordenació urbanística municipal (POUM). Per
aconseguir la màxima participació de la població,
l'Ajuntament i l'assessoria Neòpolis han programat, en un primer temps, vuit tallers (del 30 de setembre al 31
d'octubre), en els quals els veïns podran fer aportacions i suggeriments. Cada taller tractarà d'una temàtica
concreta, com ara el model de ciutat, l'urbanisme, el medi ambient, la mobilitat i l'energia, i paral·lelament es farà
una enquesta a la població.
Les aportacions dels tallers i de l'enquesta es traslladaran a una assemblea (en la qual estaran representats tots els
grups polítics del consistori i entitats de la ciutat), que actuarà com una mena de consell assessor de tot el procés;
finalment aquesta informació arribarà als equips tècnics de redacció del POUM, que basant-se en aquest material
presentaran un primer document. Aquest esborrany, però, només serà la base de treball per a una segona tanda
de tallers que acabarà la tardor del 2014. Al llarg d'aquest procés tota la informació i el material que s'aniran
generant es posaran a disposició del públic mitjançant un espai web dedicat a la redacció del POUM
(www.figueres.cat/poum) i on els veïns trobaran totes les eines que els permetran participar en el projecte.
Un cop completat aquest procés –de setze tallers en total– la tramitació del POUM iniciarà els passos habituals
que segueixen aquests documents en qualsevol ajuntament amb la fase d'exposició pública i la possibilitat encara
de presentar al·legacions.
Complicitats
Gerard Quiñones, responsable de Neòpolis, justifica aquest llarg procés participatiu per la necessitat d'escoltar
veus divergents, de generar complicitats i de fer pedagogia amb l'objectiu final de ser més eficients.
Per la seva banda, l'alcaldessa, Marta Felip, va destacar ahir que, si bé aquesta fase de participació ciutadana no té
una importància determinant en el sentit estrictament legal, sí que li dóna molta importància per aconseguir que
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el futur document tingui la màxima acceptació de la ciutadania. Felip no va voler avançar cap línia o xifra que
pugui condicionar la reflexió que ara s'inicia, assegurant que “tot està obert”. L'únic desig que va expressar
l'alcaldessa és que el nou POUM no pretengui “créixer perquè sí”, que s'aconsegueixi una visió col·lectiva i que el
document final sigui “un document real i adaptat a les necessitats de la ciutat”. El tret de sortida serà aquest
dilluns, 23 de setembre, a dos quarts de vuit del vespre, amb la conferència inaugural a la sala d'actes de la
Catequística.
LA FRASE
Volem que el pla tingui una acceptació àmplia i que sigui
un document real i adaptat a la ciutat
Marta Felip, ALCALDESSA DE FIGUERES

LA XIFRA
16 tallers
recolliran al llarg de l'any que ve l'opinió i els
suggeriments dels veïns sobre el nou POUM de
Figueres

Un POUM per al pròxim govern
El procés de redacció del POUM que s'inicia ara a Figueres acabarà tramitant-se amb el pròxim govern municipal
que surti de les eleccions del 2015. La fase participativa que comença durarà un any i, per tant, s'acabarà a la
tardor del 2014. A la primavera del 2015, l'alcaldessa, Marta Felip, va avançar ahir que confiava a poder tenir el
document redactat; però com que ja estarem en període preelectoral, l'aprovació del nou POUM ja quedarà per
després de les eleccions i pel nou govern municipal. L'actual POUM a Figueres data del 1983 i –tal com va
subratllar ahir l'alcaldessa– des de llavors hi ha hagut molts canvis econòmics, físics i de població a la ciutat.
Darrera actualització ( Dissabte, 21 de setembre del 2013 02:00 ) .

DIARI DE GIRONA
Diumenge, 22 de setembre de 2013
ROSES INICIARÀ A L´OCTUBRE EL PROCÉS DE LA CONSULTA PER DECIDIR L´APARCAMENT SOTERRAT
L'Ajuntament ja ha editat 5.000 tríptics que enviarà a les cases i busca una
empresa que faci l'enquesta per telèfon
Soterrar l´actual aparcament permetria acabar el front marítim.

ROSES | G.TUBERT L'equip de Govern de Roses (CiU-PP) iniciarà el mes
vinent el procés per a consultar als ciutadans i decidir on ubicar
l'aparcament soterrat previst al municipi. De moment, s'han editat 5.000
tríptics on s'informa de les dues possibilitats (la plaça Catalunya o l'actual
aparcament del front de mar soterrat) que s'enviaran a les cases.
Ara, l'Ajuntament treballa per trobar una empresa especialitzada que faci entre 500 i 600 enquestes telefòniques
per veure quina és la opció més votada. L'exalcalde i regidor de Territori, Carles Pàramo, assegura que s'ha optat
per aquesta via perquè les convocatòries de consulta popular "tenen poc èxit i la voluntat és desencallar aquest
tema aviat". De fet, segons diu, hi ha diverses empreses interessades en assumir el del front marítim però cap pel
plantejat a la plaça Catalunya.
El Govern va anunciar fa dos anys la voluntat de recuperar aquest projecte d'aparcament soterrat davant del mar
de l'any 2000. Aleshores, hi havia sobre la taula el de plaça Catalunya, que proposava l'anterior equip de govern
liderat pel PSC. Per això, van decidir fer una consulta amb els veïns per veure quina opció preferien. Ara,
l'Ajuntament ja ha imprès els tríptics on s'informa dels dos projectes i s'enviaran a les cases. Paral·lelament,
s'encarregarà a una empresa que faci la consulta via telefònica a una mostra representativa i així decidir quina és
la opció que s'ha de tirar endavant.
Finançament público-privat
El document, que arribarà als ciutadans, explica la repercussió d'una i altra actuació. Pel que fa a l'aparcament de
la plaça Catalunya, exposen que el finançament hauria de ser público-privat i que tindria dues plantes amb
capacitat per a 219 vehicles. Alerten, però, que "l'actuació no tindria repercussió en la millora urbana ja que l'espai
ja està urbanitzat". A més, suposaria una previsible eliminació de l'arbrat centenari actual per tal de fer-hi el
pàrquing al subsòl.
7

Pel que fa a la segona opció i la desitjada per part de l'equip de govern, expliquen que el soterrament de l'actual
aparcament de davant de mar permetria recuperar l'espai superior per a acabar el tram pendent del passeig
marítim fins a la riera Cuana.
El seu finançament també seria público-privat i tindria capacitat per a 377 vehicles en una sola planta.
Propietat de Ports
Aquest espai però pertany a Ports de la Generalitat. Per això, s'estan fent gestions per "buscar quin és el camí
jurídic perquè l'ajuntament pugui ser el concessionari de l'espai o com ho gestionem". L'equip de govern no parla
dels imports econòmics però Pàramo insisteix que no es tracta de quina és la opció més cara sinó la més
necessària.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 24 de setembre de 2013
FIGUERES OBRE A LA CIUTAT EL PROCÉS PER ELABORAR EL POUM

La Cate de Figueres va acollir ahir l'acte inaugural del procés de revisió del Pla General de la ciutat. L'alcaldessa,
Marta Felip (CiU), juntament amb l'arquitecte i director de l'equip redactor Ferran Navarro i el director de
Neòpolis, Gerard Quiñones, van explicar el projecte a la ciutadania en el marc d'una conferència titulada
"Planificar en temps de canvi. Participar en el futur urbanístic de la ciutat". Felip va insistir en la importància del
procés que continuarà dilluns vinent amb el primer taller de participació ciutadana. La voluntat de l'equip de
Govern és que el POUM s'aprovi durant el proper mandat però que el disseny del futur de la ciutat estigui enllestit
abans d'eleccions, el 2015.

EL PUNT AVUI
Dimecres, 25 de setembre de 2013
PALAFRUGELL ESBOSSA LES LÍNIES DEL FUTUR
Validen el pla de desenvolupament i cohesió social sense vots en contra
Palafrugell. L'Ajuntament de Palafrugell va tirar endavant ahir el pla de desenvolupament econòmic i de cohesió
social, amb els vots favorables del PSC, CiU, el PP i PXC i les abstencions d'ERC i Entesa, amb la voluntat que es
converteixi en un instrument que estableixi les línies estratègiques d'actuació que permetin afrontar amb
garanties el futur de Palafrugell. L'encàrrec de la redacció es va fer el novembre del 2011 i ara ha culminat amb la
seva aprovació inicial feta en el ple. Després de la diagnosi, que van liderar els tècnics de la casa, es van definir els
eixos estratègics i es va portar a la participació i aportació ciutadana, que va culminar amb la redacció final dels
tècnics.
En el procés de participació ciutadana, que va
culminar al febrer, els veïns van aportar fins a
2.122 propostes que l'Ajuntament va
considerar, recollir i convertir, en molts casos,
en propostes concretes. El pla defineix set
eixos d'actuació, que englobaran el conjunt
de 299 actuacions per executar entre el 2013 i
el 2018.
L'activista cultural Lluís Molinas rebrà el
diploma al mèrit ciutadà en reconeixement a
la seva trajectòria social i cultural en la vida
cívica de Palafrugell. Ahir el ple ho va aprovar
amb els vots de tots els grups.
Albert Gómez i l'alcalde Juli Fernández, durant el procés de
participació ciutadana. Foto: EMILI AGULLÓ.
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DIARI DE GIRONA
Dijous, 26 de setembre de 2013
PALAFRUGELL APROVA EL PLA PER DESENVOLUPAR L´ECONOMIA I LA COHESIÓ SOCIAL

Palafrugell ha aprovat el Pla de Desenvolupament Econòmic i Cohesió Social que suposa el disseny d'un full de
ruta del municipi per als propers cinc anys. El Pla estableix les línies estratègiques d'actuació que permetin
afrontar amb garanties el futur de Palafrugell i que culmini en un pacte amb tots els agents implicats, han
informat fonts municipals. Segons l'alcalde, Juli Fernández, el Pla ha de servir per desenvolupar tres grans
objectius: "garantir la cohesió social i la convivència, crear activitat econòmica amb un comerç i un turisme de
qualitat i potenciar la protecció del territori i paisatge".
El Pla, després d'una fase inicial de diagnosi, en va obrir una altra de participació ciutadana que va comptar amb
2.122 aportacions. La resta de propostes es van realitzar a través del web municipal; mitjançant xarxes socials; i
també amb urnes instal·lades en diversos espais, com el Mercat municipal, el Centre Fraternal, Teatre Municipal o
la Biblioteca Municipal.
Juli Fernández destaca que "és el primer Pla Estratègic que s'aprova en aquest consistori i s'ha fet amb tècnics de
la casa, mostrant una nova manera de fer política a través de la participació i la implicació de la totalitat del
municipi".

EL PUNT AVUI
Divendres, 27 de setembre de 2013
PER UNES FIRES MÉS POPULARS
El consistori programa tot d'actes fent valer la feina d'associacions i grups de barri
Destaquen propostes com ara un sopar popular de festa major, una caminada nocturna a Sant Miquel i barraques
“eugenials”
L'objectiu és palesar la feina que es fa als barris i dur-hi la festa

Girona. Les Fires de Sant Narcís de Girona agafen any
rere any un caire més popular amb la voluntat d'implicar
més els gironins i les entitats i associacions de la ciutat.
L'equip de govern va presentar ahir el gros d'activitats de
les Fires, que se celebraran entre el 25 d'octubre i el 3 de
novembre, així com les principals novetats, que
pretenen augmentar la participació ciutadana i fer
arribar l'ambient de festa a més barris de la capital
gironina.
Entre les noves activitats que es programaran, hi haurà un sopar popular de festa major a l'envelat de la plaça
Miquel de Palol, el dia 28; una pujada nocturna al castell de Sant Miquel, el 31 d'octubre; una jornada batejada
com la Mosca ciclista per Sant Narcís, amb actes relacionats amb el món de la bici; activitats de geocerques
durant totes les Fires, i un concert especial dirigit a persones amb discapacitats intel·lectuals, però obert a tots els
públics, batejat com Boomerang fa festa, el dia 2 de novembre a la plaça Sant Feliu.
La segona tinenta d'alcalde i responsable de la programació de Fires, Marta Madrenas, va subratllar: “Hem buscat
de manera obsessiva la participació d'entitats del territori per visualitzar en la programació de Fires la feina dels
barris i de les associacions i col·lectius.”
Altres novetats seran la projecció d'imatges o mapatge a la plaça de la Catedral i sobre la Casa Pastors, dissabte 26
i per Sant Narcís a la façana de l'ajuntament, amb els museus de la ciutat com a temàtica. Madrenas també va
posar en relleu que per primer cop s'han programat activitats esportives diverses “com a alternativa a l'oci
habitual” i s'han previst tornejos de pàdel, campionats de 3x3 de bàsquet, i tastets de rugbi i bèlit. També es van
destacar les barraques eugenials que es faran a Santa Eugènia, amb voluntat de descentralitzar el monopoli que
sempre ha tingut el passeig de la Copa amb les barraques i de fer arribar la festa a més barris.
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La responsable municipal destaca que s'ha seguit la mateixa política econòmica que en l'edició anterior i el
pressupost de Fires es confia que es tanqui al voltant dels 390.000 euros. Per calendari, aquest any, l'escenari de la
Copa i les barraques estaran inactius dos dies en què no s'han previst concerts. Això sí, des de la comissió de la
Copa s'han programat algunes activitats diürnes a l'espai, una aposta que va tenir èxit durant l'any passat entre les
famílies que hi van participar.
Altres novetats són el canvi de recorregut de la cercavila de gegants, que es farà el diumenge 3 de novembre.
Sortirà, com és habitual, des del parc del Migdia, però després anirà per Oriol Martorell, carrer Migdia i Ultònia fins
a la plaça Calvet i Rubalcaba. En la programació, no hi faltaran actes clàssics i tradicionals com ara les havaneres
per Sant Narcís, el correfoc, la diada castellera i el castell de focs final. El pregó es farà el divendres 25 de
novembre, però encara no s'ha desvelat qui en serà el responsable.
LA XIFRA
200 atraccions
pararan com és habitual a la Devesa de Girona, amb la mateixa disposició que l'any passat.
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