ELPUNTAVUI

Dijous, 3 de gener de 2013
“LA POLÍTICA ÉS L'OFICI MÉS NOBLE I ALTRUISTA DEL MÓN”
QUIM BRUGUÉ. CATEDRÀTIC DE CIÈNCIA POLÍTICA I ESCRIPTOR
Aquest barceloní (1962) resident a Girona és catedràtic de ciència
política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Entre el 2003 i el 2008
va fer el pas a la política ocupant la direcció general de Participació
Ciutadana de la Generalitat. Ara defensa l'honestedat de la cosa pública
al seu llibre ‘És la política, idiotes!' (Edicions a Petició, 2012). Brugué
manté que cal lluitar contra el descrèdit de la política.

Durant molts anys la participació ciutadana en aquest país ha estat
excessivament folklòrica Els grecs deien que l'home és un animal polític.
Foto:LLUÍS SERRAT

Els grecs deien que l'home és un animal polític.
I si li traiem polític queda en animal. Els grecs consideraven que sense
política no podies arribar a ser un home complet.
Jordi Pujol manté que no hi ha ofici més noble que la política...
La política és servei a la col·lectivitat. Com tot, es pot fer bé o malament, però és l'ofici més noble i altruista del
món.
Els polítics s'han allunyat dels ciutadans o és a l'inrevés?
Els polítics i els ciutadans han de mantenir una certa distància per no caure en el clientelisme. La política ha de
construir una societat per a tots i això demana distància.
La política com a joc no absorbeix qui la practica?
La política té certa capacitat de seducció per a qui la practica. Necessitaríem que fos més oberta, que hi hagués
més gent que hi entrés i que en sortís, però això és molt difícil d'aconseguir si es manté el descrèdit, si es veu com
una feina que és un niu de lladres i de corruptes.
La solució són les llistes obertes?
Les llistes obertes fins i tot poden afavorir els avantatges dels que són més mediàtics o més freakies. La solució és
cultural.
El que no té lògica és que algú es passi la vida vivint de la política.
Avui, o ets un professional de la política o ets un funcionari que té el retorn assegurat. Si no pots tornar a la vida
activa i tens una hipoteca per pagar, et quedes a la política i en fas el teu ofici.
Va ser director general de Participació Ciutadana. No és contradictori que la participació ciutadana
l'organitzi el govern?
Ho seria si només l'organitzés el govern. És bo que tinguem una societat que es mobilitzi i sigui participativa, però
també és molt bo que la institució promogui la democratització de les polítiques públiques.
Molts reglaments municipals de participació ciutadana són operacions de maquillatge.
És cert. Durant molts anys la participació en aquest país ha estat excessivament folklòrica, feta amb molt poca
consciència del que es tenia entre mans, i això ha fet molt de mal. La participació sovint s'ha fet servir com una
fórmula per repartir caramels entre la població quan és una forma de prendre decisions difícils. A còpia de fer mala
participació l'hem desacreditada.
Els indignats potser no ho volen saber però fan política.
Tothom fa política. M'agradaria que els indignats en fessin més.
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Al seu llibre distingeix entre política i economia, però no hi ha res més polític que l'economia.
De la mateixa manera que tothom fa política, tot és susceptible de ser discutit en política. Hi ha, però, una
racionalitat més estrictament econòmica i una altra de més política. En els últims anys el problema és que s'ha
imposat la racionalitat econòmica. El que diuen els mercats és el que és real, mentre que el que diu l'assistent
social ja no ho és.
El poder real no el tenen els polítics sinó les grans fortunes, els bancs... Això falseja la incidència de la
política en la societat?
La política actual està desbordada i té molt menys poder del que els polítics es pensen, i això genera una
caricatura: li demanem a la política coses que sabem que no ens pot donar i la política ens promet coses que sap
que no ens pot donar, perquè el seu poder està confinat en el territori mentre que els poders econòmics es
mouen en el món global. Això genera una asimetria que fa que la política tingui moltes limitacions. Si a més a més
la desacreditem constantment, encara té menys capacitat. Necessitem dignificar la política per contrarestar
algunes de les tendències del mercat. L'hem de dotar d'una certa fortalesa en un moment que és especialment
dèbil. Si no la dignifiquem, si no ens la creiem, es converteix en un teatre on es representen certes voluntats però
que té una capacitat d'incidència molt reduïda.
ELPUNTAVUI

Dilluns, 7 de gener de 2013
SANT FELIU ENLLESTEIX EL PROJECTE PER FER UN ESPAI CÍVIC ALS

SAFARETJOS DEL PUIG
La recuperació de l'edifici s'emprendrà enguany segons les aportacions fetes pels veïns
La proposta es presentarà demà a la comissió del pla de barris
Vista parcial de la plaça i del mur perimetral dels
safareigs, amb una part enderrocada que els deixa
entreveure Foto: E.A.

Sant Feliu de Guíxols. El govern de Sant
Feliu de Guíxols presentarà demà al vespre
l'avantprojecte arquitectònic per recuperar
els antics safaretjos del barri del Puig. Es
reconvertiran en un espai cívic on els veïns,
les entitats i la gent gran del barri hi podran
organitzar activitats.
La regidora d'Urbanisme, Dolors Ligero,
avança que a més de la sala de reunions –
que implicarà treure un dels safaretjos per guanyar espai– es completarà amb un petit despatx i els lavabos. La
sala, on encara es conserva una vella màquina de vapor, es reformarà tot mantenint-ne l'estructura actual, igual
que el teulat, que es consolidarà però quedarà com era inicialment.
Afers pendents
El projecte de l'actuació s'ha fet sobre la base del procés de participació ciutadana que el consistori ja va engegar
abans que s'engegués el pla de barris del Puig i l'Eixample de Llevant. “Es van escoltar les necessitats i les idees
sobre el que calia conservar i renovar”, diu la regidora, però encara cal acabar de definir l'encaix de l'equipament
amb la nova plaça del Puig.
“Els veïns volien millorar la connectivitat i la visibilitat entre els safaretjos i la plaça”, hi afegeix Ligero. Per això estan
estudiant quina proporció del mur perimetral s'enderrocarà. La paret s'aixeca sobre les roques del cim del puig
que dóna nom al barri, que ara quedarà parcialment a la vista, però cal acabar de decidir si les pedres es rebaixen
més per millorar-ne l'accessibilitat.
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Aquest aspecte i els detalls de les obres que durant els pròxims mesos es traslladaran a les escales dels carrers
de la Lluna –fins a la cruïlla amb Sant Domènec– i la Penitència marcaran la reunió de la comissió del pla de barris
–demà a partir de les 20.30 h–. La trobada, però, s'ha programat al monestir pel fet que la renovació de les escales
del carrer de la Penitència afectarà el concorregut accés al col·legi Sant Josep, que a més de les famílies del barri
interessa a les d'alumnes d'altres punts de la ciutat.
LA XIFRA
5,6 milions
és el pressupost conjunt de les obres i actuacions del pla de barris guixolenc del Puig i l'Eixample de Llevant.
La plaça del Puig, a final de febrer
El gros del pressupost de les obres del pla de barris guixolenc es concentra a l'entorn dels safaretjos modernistes i
de la plaça del Puig, que fa pràcticament un any que està en obres i que podria estar a punt a final de febrer.
La transformació de l'espai, que inicialment s'havia de cofinançar amb diners d'una promotora que hi volia fer
habitatges, havia quedat encallada per la crisi. Però a final del 2011 el consistori ganxó va decidir avançar tot sol
els 800.000 euros de l'obra. La intenció del govern local és inaugurar-la a principi de març, tot i que el paviment
definitiu de la baixada del Puig haurà d'esperar. Ligero ho justifica pel fet que encara resten mesos de trànsit de
vehicles pesants, fins que s'acabin les obres d'altres carrers, que implicarien haver de refer-ne el ferm.
ELPUNTAVUI

Dijous, 10 de gener de 2013
ELS BESALUENCS DECIDIRAN QUÈ ES FARÀ EN UNA ANTIGA FÀBRICA
L'Ajuntament anuncia un procés participatiu que ha de culminar amb la transformació de la vella
paperera de can Surós en un equipament públic, preferentment de caire cultural i turístic
Interior de l'antiga paperera , en una imatge del cap de setmana
passat. Foto: LAURA R. GRAU.

Besalú. Els veïns de Besalú seran els que finalment
decidiran quin ús es donarà a can Surós, una antiga
fàbrica paperera situada al marge esquerre del riu
Fluvià que des de fa poc temps és propietat municipal.
L'Ajuntament ha anunciat l'inici d'un procés participatiu
basat en reunions informatives i debats, que culminarà
amb una decisió consensuada. No és, però, una
qüestió que es pretengui resoldre en aquest mateix
mandat i, de fet, no s'ha establert una data de finalització del procés. “Com que no hi ha recursos, la intervenció no
es podrà fer a curt termini i, per tant, tenim temps per pensar bé què s'hi pot fer”, ha explicat l'alcalde, Lluís Guinó
(CiU), per qui és molt important que abans de concretar cap decisió els besaluencs disposin de tota la informació
possible. Tot i que s'està obert a totes les possibilitats, es dóna per descomptat que can Surós hauria d'esdevenir
un equipament vinculat amb la cultura i el turisme cultural.
Un vell projecte
L'any 2007 l'Ajuntament ja va anunciar un ambiciós projecte per aprofitar el patrimoni industrial que s'ha conservat
al municipi que a hores d'ara no s'ha pogut completar. A més de can Surós (que havia de ser un centre
d'interpretació i la peça clau del conjunt), es preveia incloure-hi un molí fariner, una turbina elèctrica i uns forns de
calç. El projecte l'havia de gestionar un consorci amb representants dels sectors públic i privat.
“En bon estat”
L'antiga fàbrica paperera de can Surós va ser fundada l'any 1959. L'edifici, que exteriorment presenta un aspecte
ruïnós però disposa d'una estructura en bon estat –segons l'Ajuntament–, té dos nivells i consta de dues naus de
planta rectangular, amb encadellats de fusta, grans finestrals i parets de pedra. A fora, en un lateral, s'hi conserva
el rec que havia servit per canalitzar l'aigua del Fluvià cap a unes turbines de generació d'electricitat. En un informe
tècnic encarregat per l'Ajuntament s'explica que la reconversió de can Surós requeriria una intervenció “integral”,
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amb l'enderroc dels elements constructius no originals, la consolidació de l'estructura, la coberta i els accessos, i
l'adequació de les instal·lacions i els tancaments.
El primer pas
El cap de setmana passat l'Ajuntament va organitzar una primera visita a les naus de can Surós. En aquesta
ocasió es va convidar gent i representants d'entitats vinculats amb el món de l'art i la cultura en general. Els
pròxims mesos es faran més visites, per a altres col·lectius del municipi.
LA FRASE
La intervenció no es podrà fer a curt termini. Tenim
temps per pensar bé què s'hi pot fer

Lluís Guinó, ALCALDE DE BESALÚ

LA DATA

2007
és l'any en què es va començar a treballar en un
projecte per aprofitar el patrimoni industrial del
municipi.

ELPUNTAVUI

Divendres, 11 de gener de 2013
EL PSC VOL RECOLLIR LES IDEES NOVES DE LA SOCIETAT CIVIL
El PSC engegarà un procés participatiu i obert a la societat per incloure propostes polítiques de la ciutadania en
els seus programes municipals. Els socialistes gironins redactaran un document amb els eixos bàsics de la seva
política que reculli les idees noves de la societat civil sobre el debat nacional, la sortida de la crisi i l'aprofundiment
de la democràcia. De moment, s'ha constituït l'equip redactor de la ponència, però el text s'obrirà durant tres
mesos a les contribucions que pugui fer la ciutadania. El procés culminarà amb la presentació, a finals de maig,
d'un document. El primer secretari del PSC a Girona, Juli Fernández, ha manifestat que l'objectiu és reconstruir el
partit en clau gironina. N.A.
ELPUNTAVUI

Dissabte, 12 de gener de 2013
SANT JORDI CONSULTARÀ ELS VEÏNS SOBRE L'ABOCADOR
Sant Jordi Desvalls té sobre la taula un projecte de Barrau Enginyers per convertir una antiga sorrera en un
abocador de plàstics i roba. Però, atesa la dimensió del projecte, l'alcalde de Sant Jordi, Jordi Corominas (CiU),
diu que el govern farà una consulta als veïns. “És una oferta per trenta anys i nosaltres no podem deixar una
herència així sense que la gent no hi estigui d'acord. Per això, farem una consulta a la gent.”
La consulta seria vinculant i es podria fer abans de final d'any. Corominas diu que l'equip de govern (CiU-Consens
per Sant Jordi) no vol hipotecar el futur del poble. “Si el poble diu que sí, es farà; si no, no es farà.”
La setmana passada, representants de l'empresa van exposar el projecte a un centenar de veïns a la Sala Nova,
alguns dels quals no veuen bé que es faci l'abocador, que s'ubicaria al bosc de Can Roure, a la sortida del poble
en direcció a Cervià de Ter.
El batlle de Sant Jordi assenyala que és un projecte a llarg termini i que el millor és que el poble hi digui la seva.
“La primera reunió era per exposar el projecte. Si hi ha ara algú que en vol convocar una altra per dir que no hi
està d'acord, també ho podrà fer”, afirma Corominas.
Abocador “innocu”
Els promotors van explicar que l'abocador de bales de plàstic i roba seria “innocu”. L'empresa abonaria 150.000
euros anuals durant 30 anys al consistori, cosa que permetria “asfaltar carrers i posar gespa artificial al camp de
futbol”, explica l'alcalde. Corominas hi afegeix que el projecte podria generar uns deu llocs de treball al poble.
DIARI DE GIRONA

Dilluns, 14 de gener de 2013
COMENCEN LES VOTACIONS PER RENOVAR LA MEITAT DELS CONSELLS ESCOLARS
GIRONA | ACN / DDG Des d'avui i fins al 18 de gener els centres educatius públics de tot el país obren les urnes
per decidir la renovació de la meitat dels membres del consell escolar.
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El procés, que se celebra cada dos anys als centres escolars públics i concertats del territori català, té com a
objectiu elegir els representants del professorat, dels pares i mares o tutors de l'alumnat, de l'alumnat, del personal
d'administració i del personal d'atenció educativa que formen part dels consells escolars. La constitució del consell
escolar i presa de possessió dels seus membres serà abans del dia 25 de gener.
Actualment hi ha 4.617 consells escolars a Catalunya, 3.796 de centres públics i 821 de concertats. En aquestes
eleccions els candidats que s'hi han presentat són membres de cadascun dels sectors que hi són representats i hi
poden votar el professorat, els pares i mares o tutors de l'alumnat, l'alumnat, el personal d'administració i el
personal d'atenció educativa. En el cas de l'alumnat, pot votar a partir de 1r d'ESO.
Els centres, en funció de la seva autonomia, poden escollir quin dia fan cada votació, així com l'horari d'acord amb
les possibilitats horàries de votació de cadascun dels sectors. El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de
participació de la comunitat escolar en el govern del centre.
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 16 de gener de 2013
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA A PALAU PER ESCOLLIR EL PALAUENC DE L'ANY
Els veïns decidiran la persona que hagi destacat notablement per la contribució al poble
PALAU-SAVERDERA | C.VILÀ Els veïns de Palau-saverdera seran els encarregats d'escollir el palauenc de l'any, la
persona que en els darrers dotze mesos consideren que hagi contribuït a la població. L'Ajuntament ha obert un
procés de participació ciutadana.
El procés ja ha començat i fins a l'1 de març qualsevol persona que estigui empadronada a la població podrà
proposar candidats. Es podrà fer físicament entregant un paper a l'Ajuntament o enviant un missatge al facebook
a Balcó de l'Empordà o al correu premsa@palausaverdera.cat.
A partir de març i durant un mes i mig es donaran a conèixer els candidats i pels mateixos canals, i la web, podran
escollir tres finalistes.
La següent fase començar l'1 de maig i durarà 19 dies durant els quals s'haurà d'escollir el guanyador. A banda
dels canals habituals, també es col·locarà una urna durant la celebració de la Festa de la Vellesa.
L'Ajuntament va aprovar a l'estiu iniciar aquest procés de participació ciutadana per tal que siguin els veïns els que
valorin la persona que és mereixedora d'aquesta títol.
El palauenc o paluenca de l'any serà la persona que hagi obtingut més vots durant la darrera votació de candidats
finalistes i en cas que es produeixi un empat, s'obrirà una nova ronda de votacions entre els empatats. La setmana
següent de tancar-se el procediment de participació ciutadana es farà selecció de la persona seleccionada que
rebrà una distinció per part de l'Ajuntament com a reconeixement del seu mèrit. L'acte tindrà lloc durant la
celebració de la Festa Major d'estiu.
ELPUNTAVUI

Dimecres, 23 de gener de 2013
SANTA COLOMA APROVA UN PRESSUPOST DE CONTENCIÓ, PERÒ AMB MÉS INVERSIÓ
Els grups de l'oposició van criticar retallades en polítiques socials i d'ocupació
Es va aprovar el conveni amb la UdG
per crear la càtedra Vinyoli
El ple de Santa Coloma de Farners, ahir al vespre en el
debat del pressupost. Foto: N. FORNS.

Santa Coloma de Farners El ple de
l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners va
aprovar ahir el pressupost del 2013, que puja a
11.667.813 euros, amb els vots favorables del
govern (CiU i PSC), l'abstenció d'ERC i el vot
en contra de Colomencs pel Canvi i la CUP. El
portaveu del PP no hi era.
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L'alcalde, Antoni Solà, va explicar que el pressupost ha crescut un 2,11% respecte del 2012, tot i l'esforç de
reducció de la despesa que s'ha fet –fet que van reconèixer tots els grups de l'oposició–, ja que la partida
d'inversions puja un 27,71%. Les grans inversions són l'enllaç entre la carretera de Castanyet i d'Anglès i la
remodelació de carrers del nucli històric.
L'alcalde, Antoni Solà, va definir el pressupost de continuista, i, a grans trets, l'oposició va discutir algunes partides i
el repartiment de les inversions.
La portaveu de Colomencs pel Canvi, Gemma Adroher, va lamentar, entre altres coses, que es destinin “només
1.200 euros a comerç”, i va remarcar que la majoria d'actuacions que es fan sorgeixen de l'associació de
comerciants.
El portaveu de la CUP, Eloi Ginestà, va argumentar que no veu bé endeutar-se “per fer carrers”. Antoni Solà va
respondre que la iniciativa ha de partir dels comerciants, però que quan es potencia la Fira de la Ratafia i es
remodelen carrers, també s'inverteix en comerç. Adroher també va criticar, igual que la CUP i ERC, que no
s'inverteixi directament en foment del treball i que es retalli en polítiques socials. Solà va argumentar que legalment
no es poden incloure al pressupost si no hi ha subvencions. “Abans fèiem previsions per demanar subvencions, i
ara no es poden posar”, va dir.
LA FRASE
Quan invertim en carrers estem invertint indirectament en comerç
Antoni Solà. alcalde de santa Coloma

EL CONSELL DE POBLE, OBERT O NO?
Al ple també es va aprovar inicialment el reglament del Consell de Poble, que no és a gust de tothom. Tots els
grups van valorar positivament –en major o menor grau– que es creï una eina per potenciar la participació, però el
portaveu de la CUP va ser molt crític, ja que considera que parteix del govern en comptes del poble, i que no ha
estat un procés obert. Ramon Roqueta (PSC) regidor de Participació Ciutadana, va defensar que ha estat del tot
obert i democràtic. Es va aprovar amb el sí del govern (CiU i PSC) i ERC, i l'abstenció de CxC i la CUP.
ELPUNTAVUI

Dimecres, 23 de gener de 2013
SALT CONSTITUEIX UN ÒRGAN CONSULTIU SOBRE CONVIVÈNCIA
L'anomenen Consell de Ciutat i el formaran vint-i-cinc ciutadans
La primera reunió es farà dilluns vinent
El Consell de Ciutat de Salt es reunirà per primera vegada dilluns vinent. Es tracta d'un òrgan consultiu que
abordarà temes relacionats amb la convivència al municipi.
El formen vint-i-cinc persones, triades a fi de reflectir els diversos àmbits de la societat saltenca. Hi ha
representants d'entitats veïnals, socials, culturals, esportives..., membres del teixit empresarial, del tercer sector, un
expert en polítiques ciutadanes, el defensor del ciutadà, representants dels grup polítics presents al ple, etcètera.
L'objectiu és que el consell es reuneixi almenys dues vegades a l'any en sessió ordinària, i les vegades que calgui
en sessió extraordinària —les podrien convocar el president del consell, que serà l'alcalde, Jaume Torramadé, o
una quarta part dels integrants de l'òrgan, fent constar el motiu de la demanda. La voluntat és que el consell sigui
una eina més dinàmica del que havia estat Laos Salt. Per aconseguir-ho, les convocatòries tindran un ordre del
dia que enfocarà els temes a tractar a les trobades.
En la sessió de dilluns, per exemple, s'explicarà als nous consellers Juguem, un projecte en medi obert per enfortir
la relació personal entre els veïns, aprofitar millor els espais comunitaris i fomentar, en definitiva, la convivència. La
intenció és que els membres del consell aportin les seves opinions, idees i crítiques al projecte, o que plantegin
noves propostes a fi que el govern municipal en pugui estudiar la viabilitat i sostenibilitat.
La creació del Consell de Ciutat es va fer en el ple del 25 de setembre. Hi van votar favorablement tots els regidors
menys la representant de la PxC.
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LES XIFRES

25 persones
formaran el Consell de Ciutat. Hi haurà empresaris,
treballadors, polítics, membres d'entitats del municipi,
etcètera.

20 vots a favor
d'un total de 21 regidors va haver-hi en el ple per a la
creació del consell. Va ser el 24 de setembre. L'únic
partit que s'hi va oposar va ser la PxC.

MIQUEL CASELLAS, NOU SÍNDIC LOCAL
El ple de dilluns va aprovar per unanimitat el nomenament de Miquel Casellas com a nou defensor del ciutadà de
Salt. Casellas, que ha estat nomenat per un període de cinc anys, substitueix Miquel Brugués, que ha ostentat el
càrrec durant deu anys i ha estat el primer síndic de Salt. Abans del relleu, però, Brugués va donar compte de les
actuacions dutes a terme el 2012. Va tramitar 52 expedients; dos d'ofici. De la resta, 42 estan tancats i vuit, encara
en tràmit. Es va homenatjar també l'exjutgessa de pau de Salt, Dolors Carbó, present a l'acte, que ha deixat el
càrrec després de més de vint anys de servei, en dos períodes. L'ha substituïda l'exregidora i presidenta de
l'associació de veïns del barri Centre, Cesca Terrón.
DIARI DE GIRONA

Diumenge, 27 de gener de 2013
EL NOU CONSELL DE CIUTAT DE

SALT

ES REUNIRÀ DEMÀ AL VESPRE PER

PRIMER COP
El Consell de Ciutat de Salt, un nou òrgan de participació ciutadana que buscarà solucions als problemes de
convivència, es reunirà per primera vegada demà, a la sala de plens de l'Ajuntament, a partir de dos quarts de vuit
del vespre. La trobada serà presidida per l'alcalde, Jaume Torramadé.
Aquest nou òrgan, que es reunirà com a mínim dos cops l'any de forma ordinària i les vegades que faci falta de
forma extraordinària, abordarà temes relacionats amb la convivència, tindrà funcions consultives i farà propostes
d'accions que es puguin dur a terme a nivell municipal. L'objectiu, segons l'Ajuntament, és articular un model de
ciutadania que integri la diversitat "en un marc establert de drets i deures vàlids per a tots els ciutadans de Salt".
El Consell, doncs, assessorarà l'Ajuntament en la definició de les grans línies de la política i la gestió municipal, per
tal de generar el màxim de consens possible en temes de convivència. També té com a objectiu donar a conèixer
i debatre diferents temes relacionats amb la convivència, així com promoure accions per desenvolupar la cohesió
social i la millora de la qualitat de vida dels saltencs.
El Consell de Ciutat estarà format per 25 persones, que representen diferents sectors de la població i la vida
associativa, cultural i empresarial del municipi. A més, hi haurà un representant de cada grup municipal, a banda
de l'alcalde.
Segons la responsable de l'Àrea d'Atenció a les Persones, Fanny Carabellido, el nou Consell ha de ser "un
instrument per poder crear un marc de diàleg i concòrdia en el municipi", especialment en relació a qüestions tan
"delicades i importants" com són els temes vinculats a la relació entre les persones.
DIARI DE GIRONA

Dimarts, 29 de gener de 2013
SALT PRIMERA REUNIÓ DEL

CONSELL

DE

CIUTAT DE SALT
Salt Primera reunió del Consell de Ciutat de Salt ajuntament de sa

El Consell de Ciutat de Salt, nou òrgan de participació
ciutadana que té com a objectiu buscar solucions als
problemes relacionats amb la convivència al municipi, es va
reunir ahir per primera vegada. L'ens està integrat per 25 persones, que representen diversos sectors de la
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població i de la seva vida associativa, cultural i empresarial. A més, també hi ha un representant de cada grup
municipal.
EL PUNT DIARI

Dimecres, 30 de gener de 2013
ELS VEÏNS DE VILADAMAT DECIDIRAN QUINA OBRA CAL FER
La consulta popular es farà aquest diumenge al matí i hi ha tres projectes d'obres de millora per
escollir.
El govern local sol·licitarà una subvenció per al més votat a la convocatòria del PUOSC
L'alcaldessa de Viladamat Irene Palol, en el balcó de l'ajuntament, on
només hi té penjada l'estelada. Foto: JOAN PUNTÍ.

L'Ajuntament de Viladamat farà una consulta popular
aquest diumenge al matí per conèixer quines són les
prioritats del veïns en matèria d'obres. En la consulta
se'ls preguntarà sobre tres alternatives, de les quals
n'hauran de triar una. Les tres opcions fan referència a
projectes d'obres per al municipi, i l'objectiu és que
s'esculli quin dels projectes és el prioritari amb vista als
pròxims anys, per poder demanar el finançament
adequat a les institucions superiors i poder-lo executar
en els pròxims quatre anys. Un cop s'hagi escollit una
obra prioritària, l'Ajuntament farà els tràmits perquè el
projecte sigui avaluat pel govern català en la convocatòria del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al
període 2013-2016.
El PUOSC és un programa de cooperació amb els ajuntaments del govern de la Generalitat, i és el principal
instrument de suport econòmic dels governs locals.
Les tres opcions per escollir són l'arranjament de les conduccions d'aigua potable del poble, que faria necessari
dictar unes contribucions especials per als veïns del carrers afectats; la construcció d'un magatzem municipal i
l'adequació de la deixalleria, i, com a tercera opció, també hi ha la rehabilitació dels carrers del casc antic, que
inclouran igualment contribucions especials per als veïns dels carrers afectats.
El grup majoritari a Viladamat portarà a terme amb aquestes votacions la seva promesa d'augmentar els
mecanismes de participació ciutadana, com a ara assemblees i consultes populars. A partir de les reunions
prèvies s'han escollit les tres opcions que diumenge es portaran a les urnes.
La consulta popular es farà entre les nou del matí i la una del migdia. Les tres opcions es van triar a partir de
peticions fetes per alguns veïns.
LA XIFRA

3 alternatives
Podran escollir entre arreglar l'aigua; fer un magatzem i una deixalleria, I millorar el casc antic.
AJUNTAMENT DE BANYOLES

Dijous, 31 de gener de 2013
COMENÇA EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ DEL POUM DE BANYOLES
El procés té per objectiu que la ciutadania pugui fer aportacions durant la fase inicial en què es
marquen les grans línies del pla i participi d’un procés urbanístic de gran transcendència per al
municipi
Aquest mes de gener s’ha iniciat el procés de participació del POUM de Banyoles, que té per objectiu que la
ciutadania participi activament en la definició del model del futur del municipi. El procés consta d’una sèrie
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d’accions i activitats que permetran que tant les persones com els agents socials i econòmics de Banyoles puguin
consultar, participar i fer aportacions en l’elaboració del POUM, que ha de marcar les línies del planejament
urbanístic per als propers anys.
El procés de participació es durà a terme principalment a les fases inicials del POUM, que és on es marquen les
grans línies i les decisions que fonamenten el desenvolupament posterior del pla. Una enquesta ciutadana, que ja
es pot trobar online al portal web del POUM de Banyoles, diversos fòrums ciutadans i sessions temàtiques
conformaran un procés que s’allargarà fins a l’aprovació definitiva del pla.
Amb l’inici del procés de participació també s’engega la pàgina web del POUM de Banyoles, que s’hi podrà
accedir a l’adreça http://poum.banyoles.cat/ o des del lloc web municipal http://www.banyoles.cat. També, s’ha
creat un compte de Twitter, @poumdebanyoles.
ENQUESTA DE PERCEPCIÓ I OPINIÓ CIUTADANA
La primera acció d’aquest procés de participació ciutadana serà precisament el llançament d’una enquesta oberta
a tots els banyolins i banyolines per tal que puguin donar la seva opinió sobre la realitat de la ciutat de Banyoles i
sobre les principals àrees i àmbits en què hauria d’actuar el nou POUM. Aquesta enquesta ja està accessible
mitjançant de la web del POUM i també es podrà trobar impresa a les dependències municipals. La voluntat de
l’Ajuntament és que l’enquesta pugui ser molt representativa, per tant, es posa a l’abast en diferents formats per tal
que la pugui contestar el màxim de persones possibles.
LES SESSIONS PARTICIPATIVES
El procés de participació pretén que tothom pugui realitzar aportacions respecte al futur de Banyoles, un fet que
fomentarà la diversitat d’idees i que enriquirà el procés de planejament. Les sessions participatives neixen amb la
voluntat de recollir la opinió i canalitzar les demandes i les necessitats de la ciutadania per tenir-los en compte en
l’elaboració del POUM, així com també fomentar i garantir la comprensió de tot el procés per part dels banyolins i
banyolines. La temàtica de les sessions inclourà el medi ambient i la sostenibilitat urbana, les activitats
econòmiques, els serveis, el model de desenvolupament urbà, la mobilitat, entre d’altres. Les sessions constaran
de dinàmiques actives per tal de fomentar la participació i l’intercanvi d’opinions, propostes i aportacions. Al portal
web del POUM es podrà accedir a la informació sobre el desenvolupament i les conclusions de les diverses
sessions que es duran a terme.
ELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
Per tal de garantir la participació pública de tots els àmbits que conformen el municipi, s’han creat 3 òrgans de
participació: una comissió de seguiment per part dels representants polítics electes amb representació a
l’Ajuntament i els diferents tècnics encarregats de la redacció del POUM; el fòrum ciutadà, que serà el principal
òrgan de participació, consulta i informació a la ciutadania en relació a la redacció del nou POUM, obert a tota la
ciutadania però al qual s’hi convidarà de manera específica als representants dels Consells de Barri, dels Consells
sectorials i de les diverses entitats existents al municipi; i el fòrum virtual, un àmbit de participació telemàtica (no
presencial) que haurà de permetre la integració en el procés de totes aquelles persones que no puguin assistir
presencialment a les reunions del fòrum ciutadà. Es vehicularà a través del portal web del POUM.
Per a més informació: Xavi Crehuet
Oficina de premsa de l’Ajuntament de Banyoles
972 57 00 50
comunicacio@ajbanyoles.org
http://poumbanyoles.cat
Twitter: @poumdebanyoles
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