PUNT DIARI
dimecres, 14 de gener de 2009
El govern aprova un pla pioner dotat amb 13 milions per fomentar la participació fins al 2010
A.SERRANO. Barcelona. El govern destinarà uns 13 milions d'euros a l'impuls d'un pla pioner amb
l'horitzó al 2010 que agrupa totes les actuacions en matèria de participació ciutadana previstes per
tots els departaments. El Consell Executiu va aprovar ahir aquest programa, que inclou una trentena
de lleis, com ara la prevista contra l'homofòbia, i plans, com ara l'estratègic de serveis socials de
Catalunya, en l'elaboració dels quals prendran part activa els ciutadans. L'objectiu, segons va
explicar el conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, és «millorar la
qualitat democràtica».
A més d'incorporar la ciutadania en l'elaboració de plans, lleis i programes, el govern preveu millorar
els espais de participació ja existents, com ara el consell del voluntariat o el d'associacions; impulsar
projectes de mediació en els territoris que evitin conflictes, com ja es va fer amb el pla de presons;
promoure la formació en participació de tècnics dels ajuntaments i, per últim, estudiar aquelles
modificacions normatives necessàries per afavorir la participació. Dins d'aquest darrer objectiu
s'emmarcaria l'estudi, sota la direcció de l'exconseller Josep Maria Vallès, sobre la desafecció
política, que va concloure que bona part de la culpa de la distància entre ciutadania i política la tenen
els mitjans de comunicació.
L'avaluació del pla anirà a càrrec d'una comissió interdepartamental integrada per membres de totes
les conselleries que, de fet, és qui l'ha elaborat.
PREMI DE L'ONU
El govern ha estat pioner en l'impuls de la participació. Ja el gener del 2004, va crear la direcció
general de Participació Ciutadana. L'estiu passat va rebre un premi de les Nacions Unides al servei
públic.

PUNT DIARI
Divendres, 16 de gener de 2009
Ple a la reunió del POUM de Castelló
M.VICENTE. La sala gòtica de l'ajuntament de
Castelló d'Empúries es va omplir en la primera reunió
convocada per l'Ajuntament per explicar als veïns la
seva proposta de pla urbanístic. L'alcalde, Salvi
Güell, i el regidor d'Urbanisme, Pere Iglesias, van
comparèixer acompanyats de l'equip redactor per
explicar els detalls del planejament a la vila. Avui
serà el torn d'Empuriabrava –a les vuit del vespre al
centre cívic– i després es faran més trobades
sectorials.

La sala gòtica de l'ajuntament es va omplir en la
presentació del POUM. Foto: J.SABATER

PUNT DIARI
Divendres, 16 de gener de 2009
Conviden els joves pel pla de joventut
J.C.. Ripoll. La regidoria de Joventut ha convocat per avui a les set de la tarda a la biblioteca tots els
joves de Ripoll d'entre 15 i 35 anys perquè participin en la redacció del pla local de joventut i en un
calendari d'activitats. A més, vol fomentar els espais de trobada i relació entre els joves.
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PUNT DIARI
dimarts, 20 de gener de 2009
Crearan un grup de diàleg entre religions i el consell de barri al centre
Olot. La creació d'un grup de diàleg entre religions i la del consell de
barri al nucli antic són dos dels principals objectius del pla de ciutadania i
immigració de l'Ajuntament d'Olot per aquest any. Ho van avançar ahir el
regidor de Convivència, Albert Rubirola, i el responsable del pla, Xavier
Casademont, durant la presentació de la memòria de l'any passat. En
concret, l'Ajuntament vol promoure un clima de coneixement mutu i
diàleg entre les principals religions que es professen a la ciutat. Hi tenen
temples els catòlics, els musulmans, els evangelistes i els Singh, a part
dels cristians ortodoxos, que n'utilitzen de catòlics. Rubirola va avançar
que a Olot el nombre de nouvinguts ha augmentat durant el 2008 un 1%
–bàsicament pels reagrupaments familiars– i ara són 6.954, un 20,5%
dels 33.825 habitants amb els indis, xinesos, marroquins, gambians i
romanesos com a col·lectius més nombrosos. Va anunciar també un
cens que elabora l'IME per intervenir en un grup de joves que no
estudien ni treballen. Casademont va donar detalls del pla d'acollida: 930
entrevistes i més de 600 assistents als cursos d'alfabetització, de català i de formació a les
empreses.

DIARI DE GIRONA
dimecres, 21 de gener de 2009
Ripoll consultarà els veïns sobre una nova urbanització i la decisió serà vinculant
L'Ajuntament no ha demanat permís a Governació per fer la consulta i ho farà com un "procés de participació"
RIPOLL | XAVIER VALERI. El govern i
l'oposició de Ripoll han impulsat una consulta
per dissabte perquè els veïns es puguin
pronunciar sobre el desenvolupament de
l'Àrea de Residència Estratègica (ARE) que la
Generalitat vol executar entre la carretera de
Barcelona, el riu Ter i l'Estació. En una zona
de 55.000 metres quadrats on havia existit
l'empresa La PreparaciónTèxtil. La votació es
farà durant el matí a la sala Abast Senjust de
l'Ajuntament de Ripoll i, a la tarda, a l'Escola
Joan Maragall, adjacent amb els terrenys on
es preveu l'ARE.
L'alcaldessa, Teresa Jordà (ERC), ahir va
explicar que la consulta no ha estat
D'esquerra a dreta, Munell (CIU), Pérez (PSC) i Jordà (ERC).
presentada al Departament de Governació de
la Generalitat ni al ministeri d'Administracions
Públiques. "Els tràmits són molt llargs i en realitat s'hauria de definir com un procés de participació",
va dir Jordà. Respecte a la vinculació que tindran els resultats de l'enquesta, Teresa Jordà va
assenyalar que depenen de la participació. "Si només es pronuncien 150 persones entendrem que la
consulta no ha estat vinculant" va dir l'alcaldessa.
Per la seva part, el cap de l'oposició, Jordi Munell (CiU), va considerar el seu grup com a l'impulsor
de la consulta. Munell va avançar que si hi ha poca participació, Convergència es reserva el dret de
tornar o no donar suport a l'ARE.
En canvi, el Grup de Defensa del Ter ha fet pública una nota de premsa en què es mostra en contra
de l'ARE, amb o sense al·legacions. Segons exposen a l'escrit, la Generalitat no pot marcar el
desenvolupament d'un municipi sense haver fet un procés participatiu abans. L'entitat considera que
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és innecessari fer més pisos: hi ha molts pisos per acabar o desocupats a la localitat. El Grup
defineix la proposta de la Generalitat com un model de política de creixement il·limitat i indefinit que
és inviable. L'organisme considera que un augment de 489 habitatges, amb més de 1.500 persones,
és inassumible per al municipi.
L'al·legació més important que presenta l'Ajuntament és que abans es redacti i s'aprovi el Pla
Especial dels rius Ter i Freser, tal com estableix el POUM, amb els requisits de l'Associació Catalana
de l'Aigua. També sol·licita que l'aprofitament mitjà sigui del 15%, com en altres ARE aprovats
inicialment. Una altra demanda és reduir l'edificabilitat i la densitat d'habitatges als paràmetres
màxims que preveu el POUM. És a dir, 420 habitatges, en un límit de 42.100 metres quadrats i amb
un mínim de 8.500 metres quadrats de sostre comercial. Volen canviar la tipologia d'edificis allargats
en doble filera del sud del sector per blocs aïllats que augmentin la permeabilitat envers el riu.
Demanen que es concreti un espai destinat a equipaments públics. Reclamen que tot l’habitatge
protegit sigui de règim general i especial i estigui desconcentrat.

DIARI DE GIRONA
dijous, 22 de gener de 2009
Un veí és l’únic que s’interessa per parlar amb l’alcalde del polivalent
L'alcalde de Vall-llobrega, el republicà Joaquim
Esteva, ha rebut una única petició per part dels veïns
del municipi per reunir-se amb ell i parlar sobre
l'avantprojecte de la sala polivalent. Esteva ha volgut
comparar aquesta xifra única amb les 161 instàncies
que va rebre el projecte, que van ser entregades el
passat 27 de novembre de 2008.
L'alcalde ha explicat que un cop revisades totes les
instàncies presentades, van comprovar que en cap hi
figurava l'adreça del sol·licitant, de manera que no es
van poder contestar individualment. Per aquest
motiu, l'Ajuntament va prendre la decisió d'obrir un
període per atendre personalment cadascun dels veïns que van al·legar i també qualsevol altre veí
que ho demanés.
Així, segons el batlle, a finals de desembre es va enviar una circular a tots els veïns en què
s'explicava la possibilitat d'aquesta entrevista amb el batlle i els tècnics municipals, que es podia
demanar del 12 al 16 de gener.
No obstant això, Esteva va mostrar ahir la seva sorpresa perquè només un veí ha demanat
l'entrevista, "i és una persona que no va presentar cap al·legació".

PUNT DIARI
dimarts, 27 de gener de 2009
El no a l’ARE de Ripoll
J. CASAS. Ripoll. El ple de Ripoll donarà per bo el no a l'àrea de reserva estratègica de sòl de la
Preparació Textil sorgit de la consulta popular de dissabte passat. Un total de 618 persones van
votar-hi en contra, 244 a favor i 11 en blanc. L'alcaldessa, Teresa Jordà, ha informat que com que
s'ha superat el 10 per cent de participació –es van repartir 4.500 butlletes per votar– el resultat és
vinculant. Al ple d'avui, doncs, s’oficialitzarà la renúncia a l’ARE. Jordà ha afirmat que això comporta
que la promoció serà privada, tal com preveu el conveni urbanístic vigent, i que l'Ajuntament no hi
podrà intervenir.
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DIARI DE GIRONA
Dimecres, 28 de gener de 2009
Veïns participen en el disseny d’una escultura a Figueres
L'Ajuntament i els habitants de l’Hosta de l'Hospital han definit conjuntament el projecte, on cinc portes
representaran els continents
L'Ajuntament de Figueres, els representants de l'Associació de Veïns del barri de l'Horta de l'Hospital
i membres del consell de participació ciutadana han definit conjuntament l'escultura que s'instal·larà
a la plaça Joan Tutau. El conjunt escultòric estarà format per cinc portes obertes - que representaran
els cinc continents- unides per un poema inèdit de Miquel Martí i Pol. La llengua catalana i cinc
llengües més també hi tindran un paper destacat.
L'autor de l'obra, Quim Domene, va perfilar el
passat dilluns al vespre, en la segona trobada amb
els veïns, els detalls de l'estètica, la temàtica i el
contingut de l'obra. Un cop analitzats els primers
dibuixos fets per l'autor, van decidir que l'escultura
fes referència a les cultures del món, als cinc
continents i al paper de ciutat "acollidora" que
Figueres ha desenvolupat al llarg de la història.
L'objectiu és que l'obra estigui formada per cinc
portes obertes en representació dels cinc
continents. La unió entre aquests espais es durà a
terme mitjançant un poema inèdit del poeta, Miquel
Martí i Pol. A l'obra, que s'ubicarà a la plaça Joan Tutau, també hi tindran una representació
destacada la llengua catalana i cinc llengües més.
La regidora de Participació Ciutadana, Yolanda Milán (CiU), ha explicat que "en les properes
setmanes, i amb el guiatge dels veïns i tècnics municipals, acabarem de tancar alguns detalls com la
possible ubicació dins la plaça, pensant que es tracta d'un espai en què els veïns organitzen
diferents activitats al llarg de l'any, com ara la festa del barri".
El consistori figuerenc preveu instal·lar el conjunt escultòric durant aquest any 2009.

DIARI DE GIRONA
Dissabte, 31 de gener de 2008
El POUM incorpora la participació ciutadana
El redactat del nou POUM de Vall-llobrega, segons ha informat l'Ajuntament, incorpora la majoria de
les recomanacions sorgides del procés de participació ciutadana que va tenir lloc durant el mes
d'octubre passat i a finals d'aquest mes de gener ja se'n tindrà l'avanç. L'Ajuntament ha volgut que
els veïns tinguessin veu en tot el procés d'elaboració del POUM i els treballs portats a terme pels
veïns que varen incorporar-se a les jornades de treball han estat elaborats a un nivell altíssim tant de
participació com d'aprofundiment en els temes.

4

