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TWITTER @Riudellots
Divendres, 2 de gener de 2015

EL PUNT AVUI
Dimarts, 6 de gener de 2015
L'AJUNTAMENT DE CELRÀ ENDEGA LA REHABILITACIÓ DE LA CASA FELIU
El consistori vol recuperar l'espai per donar-hi algun ús futur, encara per definir
L'edifici, que està situat al carrer Major, és propietat del municipi per una herència
L'Ajuntament de Celrà té previst iniciar en breu la rehabilitació de la casa Feliu. La rehabilitació de l'habitatge es promou per
recuperar l'espai i poder-hi donar en el futur algun ús que encara està per decidir, segons el tinent d'alcalde Dani Cornellà.
L'obra serà en concret una consolidació de l'estructura, ja que actualment el seu estat no permet donar-hi cap mena d'ús. No
caldrà, però, actuar a la coberta, perquè aquesta part ja està reformada i, per tant, en bon estat.
Situada al carrer Major, número 14 de Celrà, la casa va passar a ser propietat de l'Ajuntament arran d'una herència. L'objecte de
l'obra és la definició i consolidació dels espais interiors a fi de poder-hi donar una utilitat i poder disposar d'un nou espai cèntric
al municipi. La casa inclou també un pati posterior que ja es pot utilitzar i que, de fet, ha estat escenari d'activitats al poble en
moments puntuals. L'obra de consolidació de l'estructura de la casa va sortir a licitació per un import de 101.982,85 euros, amb
un paquet de millores que incloïen la reposició de baixants pluvials de la coberta i la pavimentació del perímetre posterior –una
superfície de 18 metres quadrats–. Les dues actuacions estan valorades, en total, en uns 4.800 euros.
Finalment, el contracte de la consolidació s'ha adjudicat per 74.000 euros, quantitat que implica una baixa temerària però que,
segons Cornellà, ha estat “ben justificada per l'empresa” que ha guanyat el concurs.
Noves zones infantils
Per altra banda, en les últimes setmanes s'ha conclòs la construcció d'una nova zona de jocs per a la mainada. Es tracta d'un
parc infantil situat a prop de la rotonda de la carretera de Juià amb l'avinguda Palagret. L'equipament consta dels elements de
joc, bancs i la tanca perimetral de fusta. El sòl s'ha fet de sauló sobre graves. S'hi han plantat també sis alzines a fi d'oferir, de
cara a l'estiu, una zona d'ombra. Fonts del consistori remarquen que l'espai s'ha construït en un sector en el qual viuen molts
infants, però en què faltava un servei d'aquest tipus. A l'entorn de la zona de jocs hi ha també una àmplia esplanada verda. La
construcció s'ha dut a terme mitjançant fons municipals i de la Diputació de Girona.
El consistori preveu iniciar en breu la construcció d'un altre parc infantil. En aquest cas es farà en una placeta que hi ha a
l'avinguda Catalunya, davant de l'esplanada de pàrquing que hi ha. La voluntat de fer aquest nou parc va sorgir arran de la
retirada dels contenidors que hi havia. Alguns veïns, a través d'un procés participatiu, van demanar que s'aprofités aquest
espai recuperat.
LES XIFRES
74.000 euros
més IVA costarà la consolidació estructural de la casa Feliu,
segons el preu d'adjudicació.
LA DATA
22.12.14
es va dur a terme l'aprovació definitiva per a l'obra de
consolidació de la casa Feliu, al carrer Major, 14.

2 zones de joc
infantils noves tindrà Celrà en unes setmanes. Una ja està
feta i l'altra es farà al gener.
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TWITTER @CanalAjuntament
Dimecres, 7 de gener de 2015

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 7 de gener de 2015
RIUDELLOTS FA CONSULTES ALS VEÏNS AMB UNA APLICACIÓ
El consistori pot plantejar qualsevol tema a través deYopp i els usuaris també poden proposar preguntes
Xevi López, Lluís Barnes i Montserrat Roura presenten l'aplicacióYopp. Ajuntament de
Riudellots

RIUDELLOTS DE LA SELVA | DDG L'Ajuntament de Riudellots de Selva
forma part d'una prova pilot del desplegament de l'aplicació per a
dispositius mòbilsYOPP de participació ciutadana, disponible per a
sistemes operatius Android i IOS que ha estat desenvolupada per
l'empresa catalanaYouropinionplatoform SL. de Barcelona.
En concret, l'aplicació permet a les administracions públiques consultar de
manera completament anònima, ràpida i senzilla a la població sobre
qualsevol temàtica proposada per els seus administradors, en aquest cas per l'Ajuntament, tot i que també permet als
mateixos usuaris proposar preguntes, va informar el consistori.
El regidor de noves tecnologies de Riudellots de la Selva, Lluís Barnés va destacar que "amb aquesta App, podrem proposar
preguntes, establir debats i processos de deliberació i obrir consultes populars per conèixer l'opinió de la ciutadania". Així
mateix, Barnés va manifestar que "l'Ajuntament de Riudellots, segueix apostant per l'ús de les noves tecnologies per fer més
accessible i millorar la relació entre l'ajuntament i els veïns", va afirmar.
La presentació de l'aplicació va tenir lloc el passat 11 de desembre a la Sala Polivalent de Riudellots de la Selva. L'acte va estar
presidit per l'alcaldessa de Riudellots Montserrat Roura, el regidor de noves tecnologies, Lluís Barnés i presentat per Xevi
López en representació de l'empresa desenvolupadora de la nova l'aplicació. Precisament, López va fer una demostració de
l'ús i les potencialitats d'aquesta nova aplicació.
"YOPP facilita a l'entitat informes trimestrals segmentats, amb els resultats de totes les qüestions plantejades, els resultats de
les votacions i els comentaris rebuts", va explicar López, durant la seva intervenció. Riudellots es converteix doncs en un dels
pocs municipis a incorporar la tecnologia a través dels mòbils per demanar l'opinió dels ciutadans sobre qualsevol tema
d'interès municipal.

DIARI DE GIRONA
Dijous, 8 de gener de 2015
LA BISBAL TÉ UN NOU CONSELL D´INFANTS
Una imatge de la constitució del nou Consell d'Infants Municipal. Diari de Girona

El passat 3 de desembre es va constituir a la Bisbal d'Empordà el nou
Consell d'Infants Municipal per al curs escolar 2014/2015. Aquest consell
està format per alumnes de sisè de primària, quatre alumnes de l'Escola
Joan de Margarit i de l'Escola Mas Clarà i tres de l'Escola Cor de Maria.
L'acte, presidit per l'alcaldessa i regidora d'Educació, Núria Anglada, va
servir per acomiadar els regidors del curs passat i fer el traspàs als nous
regidors, els quals, després de la promesa del càrrec, varen rebre un diploma i un carnet que els acredita com a regidors.
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La primera sessió del Consell Infantil Municipal va comptar amb l'assistència d'una trentena de persones de públic, que varen
escoltar les peticions i els suggeriments de millora de la ciutat realitzats pels nous regidors, i que van intervenir a la seva
finalització realitzant noves peticions. L'alcaldessa es va comprometre a estudiar les propostes per fer-les realitat. Les
pròximes sessions seran el 25 de febrer i 20 de maig.

EL PUNT AVUI
Dijous, 8 de gener de 2015
PRIMERS TREBALLS PER REFER LA FRONTISSA DE SANTA EUGÈNIA DE GIRONA
És l'últim tram que falta per urbanitzar, ja que els altres dos estan fets des de l'estiu de l'any 2011 gràcies al pla de barris
El sector d'obres es va omplir ahir de senyals i rètols avisant de la prohibició d'aparcar-hi Foto:
J.NADAL.

Els treballs per refer i reurbanitzar el tram central de la frontissa de Santa
Eugènia de Girona van començar ahir i es preveu que s'acabin d'aquí a sis
mesos. Es tracta de l'últim tram que falta per urbanitzar de la frontissa
entre Girona i Salt, ja que els altres dos es van acabar l'any 2011 en el
marc del pla de barris.
Aquest tram central va acabar sortint del pla de barris, ja que la previsió
era fer-hi un aparcament subterrani, una infraestructura que no es podia
incloure en el pla. Després cap empresa va veure viable i rendible la
construcció d'un aparcament subterrani al barri, tenint en compte que els
estudis fets assenyalaven una baixa rotació de la infraestructura. El govern tripartit va proposar una reurbanització amb
aparcaments en superfície que no va satisfer els veïns. Ara el projecte que executarà Teyco té un cost d'1,2 milions i s'ha
consensuat amb els veïns. Hi haurà un espai cobert per fer-hi activitats, una guingueta per les entitats del barri, una pista
poliesportiva, jocs infantils, una zona d'estada i uns 190 arbres i arbustos. El trànsit al sector queda modificat per les obres que
s'hi fan.

EL PUNT AVUI
Dijous, 8 de gener de 2015
LA REFORMA DE L'ANTIGA C-65 A LLAGOSTERA S'INICIARÀ DILLUNS
L'obra busca integrar el tram dels carrers Panedes i Camprodon a la xarxa urbana, millorant-ne la seguretat
Divendres es farà una reunió per triar dos veïns per a la comissió
de seguiment
L'entrada de Llagostera per l'antiga C-65, en aquest cas pel carrer Panedes, un dels
àmbits que s'arreglarà Foto: EL PUNT AVUI.

Les obres per condicionar els carrers Panedes i Camprodon de
Llagostera –tram urbà de l'antiga C-65– començaran dilluns.
L'Ajuntament de Llagostera ja té la confirmació de l'inici d'aquestes
obres llargament reivindicades al municipi. Els treballs tenen per
objectiu assolir la integració efectiva i definitiva dins la xarxa
urbana d'aquest tram de carretera. Consistiran sobretot en el reforç del ferm, la construcció i millora de les voreres, la
substitució de l'enllumenat i la millora de la seguretat. El tram que s'arreglarà va des del trencant de l'enllaç amb la carretera
de Tossa de Mar fins a la sortida est del municipi, prop del sector industrial, on hi ha la rotonda d'enllaç amb el traçat actual de
la C-65. Un traçat de gairebé 1,2 quilòmetres. Les obres tindran un cost de 2,13 milions d'euros que pagaran a mitges el govern
de la Generalitat i l'Ajuntament, que ja disposa dels diners per assumir la seva contribució en el projecte. Les obres s'allargaran
durant nou mesos.
L'Ajuntament ha convocat els veïns dels dos carrers i dels carrers adjacents a una reunió al saló de plens divendres a, les 19 h.
La trobada ha de servir per triar dos representants veïnals que formin part de la comissió de seguiment de les obres, i explicar
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també, al conjunt de veïns, detalls dels treballs que es duran a terme. Un dels temes que estaran sobre la taula és saber fins a
quin punt les obres suposaran alteracions del trànsit i d'accés als diversos carrers. La decisió que dos veïns formessin part de la
comissió de seguiment de les obres es va plantejar durant una trobada del representants municipals amb una vuitantena de
veïns, com a mesura de participació i implicació dels principals afectats per l'obra a l'antiga carretera, i amb l'objectiu de donar
plena transparència a tota l'execució.
Una llarga reivindicació
L'alcalde del municipi, Fermí Santamaria, ha considerat que la reforma suposarà una millora en la qualitat de vida dels veïns,
amb un increment de la seguretat tant per a vehicles com per a vianants i la generació de noves oportunitats per reactivar
l'activitat econòmica al municipi.
Santamaria va remarcar que havia demanat “de manera insistent” l'execució de l'obra des del seu primer mandat, el 2007. Ha
arribat a discutir el tema amb tres consellers: Joaquim Nadal (PSC), Miquel Recoder (CiU) i l'actual conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila, que és amb qui es va desencallar la qüestió amb la signatura del conveni, el maig passat.
Per altra banda, dilluns començaran també les obres d'asfaltatge de l'avinguda Gironès, des de la carretera de Sant Llorenç
fins al carrer Rafael Mas. Aquestes obres, que duraran dos dies, afectaran la circulació als accessos a l'avinguda des dels carrers
Músic Aguiló, de la Llebre, Mas Sec, Cadí i Rafael Mas.
LES XIFRES
2,13 milions
d'euros és el cost d'execució de l'obra per condicionar l'antic
traçat urbà de la C-65 a Llagostera.

LA DATA
31.05.14
es va signar el conveni que cedia el tram a l'Ajuntament i
preveia l'execució dels treballs de condicionament.
9 mesos
duraran les obres a fi d'integrar la travessera a la xarxa
urbana i millorar-ne la seguretat.

TWITTER @CanalAjuntament
Divendres, 9 de gener de 2015

TWITTER @CanalAjuntament
Divendres, 9 de gener de 2015

EL PUNT AVUI
Divendres, 11 de gener de 2015
QUART ANY DEL ‘CAFÈ AMB L'ALCALDE' DE LLAGOSTERA
Un dels cafès que Santamaria va fer el 2011. Foto: M.LLADO.

Per quart any consecutiu, l'alcalde de Llagostera, Fermí
Santamaria, continuarà fent el cafè amb els veïns que així ho
sol·licitin. El Cafè amb l'alcalde va posar-se en marxa a finals del
2011 amb la voluntat de potenciar la proximitat dels ciutadans
amb l'Ajuntament i tractar temes d'interès general per al
municipi en un ambient distès. Durant aquest tres anys han
participat en el Cafè amb l'alcalde una vintena de veïns de
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manera individual o bé en grups reduïts de com a màxim quatre persones. El cafè es fa en diversos establiments del poble. La
proposta està coordinada per la regidoria de Participació i Comunicació i “pretén estimular la participació ciutadana i apropar
l'administració i els seus representants”, segons el regidor de Participació Ciutadana, Ramon Soler.

DIARI DE GIRONA
Divendres, 11 de gener de 2015
UN CAFÈ AMB L´ALCALDE DE LLAGOSTERA
Fermí Santamaria convernsant amb un veí de Llagostera. Diari de Girona

L'alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria (CiU), tornarà a escoltar els
veïns que vulguin participar en una activitat que realitza per quart any
consecutiu amb l'objectiu de promoure la política de proximitat. Es
tracta d'una iniciativa anomenada "El cafè amb l'alcalde", a la qual
Santamaria acut sol o acompanyat d'algun regidor que consisteix a escoltar les opinions, els suggeriments o les crítiques que li
volen expressar els llagosterencs.
El cafè s'organitza cada últim divendres de mes amb els veïns i veïnes que així ho desitgin, amb l'objectiu de tractar temes
d'interès general per al municipi, sense necessitat de formalismes i en un ambient més distès -tal com va remarcar ahir
l'Ajuntament de Llagostera.
Durant els últims tres anys, una vintena de persones han participat en el "Cafè amb l'alcalde" i ho han fet de manera individual
o bé en grups reduïts de com a màxim 4 persones. El cafè es fa en diversos establiments del poble.
La proposta està coordinada des de la regidoria de Participació i Comunicació, amb l'objectiu de "ser una eina més per
estimular la participació ciutadana i apropar l'administració a la població", tal com va explicar el regidor de l'àrea, Ramon Soler.

DIARI DE GIRONA
Dil luns, 12 de gener de 2015
FIGUERES ULTIMA L'AVANÇ DEL POUM
L'Ajuntament va anunciar que el primer esbós estaria a punt aquesta tardor, però els tràmits s'han endarrerit
Una de les jornades de la primera onada de tallers participatius. diari
de Girona

FIGUERES | G.TUBERT L'empresa Neòpolis,
encarregada de l'elaboració del nou planejament de
Figueres, està acabant d'elaborar el document d'avanç
del POUM. L'equip de govern de CiU treballa amb
l'objectiu de tenir-lo a punt per a les properes
eleccions, tot i que la segona ronda de tallers de
participació ciutadana no podrien iniciar-se,
previsiblement, fins passats els comicis. Els treballs,
asseguren, s'han allargat més del previst "pel volum de
feina que comporten", però asseguren que "aviat
tindrem aquest primer dibuix" al qual, després, la nova
onada de tallers donarà forma fins a convertir-lo en el full que anirà a aprovació inicial. Tot això, després de passar per les
urnes.
L'actual planejament de Figueres data de 1983 i això convertia a la ciutat en un dels pocs indrets on encara no s'havia endegat
la feixuga tramitació d'un full de ruta que marqui el creixement urbanístic del futur. Fa anys que la capital altempordanesa viu
immersa en constants modificacions puntuals del planejament vigent, fet que ha demostrat que al llarg d'aquests més de
trenta anys moltes coses han canviat i que la planificació de ciutat necessita una urgent revisió. Feia temps que se'n parlava,
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però semblava que ningú volia assumir l'habitual desgast que una actuació d'aquestes dimensions suposa. Fins al 2013. L'equip
de govern de CiU va iniciar el procés i el novembre d'aquell any es van acabar els vuit tallers de participació ciutadana. A
principis de l'any passat, tal i com va avançar aquest diari, es va presentar l'informe que agrupava les diferents propostes
sorgides de les trobades amb els agents implicats. Els problemes de mobilitat dins i fora de la ciutat, així com la manca
d'equipaments, són alguns dels aspectes que van aparèixer en el recull final. A partir d'aleshores, la tasca de l'empresa
encarregada del procés es va centrar en destriar les dades susceptibles de formar part del planejament i agrupar-les amb les
que s'extraguessin de l'enquesta ciutadana que es va obrir al web del POUM (http//figueres.cat/poum). Això s'havia de portar
al document preliminar, anomenat "avanç de planejament", que ha de servir per començar a treballar en propostes més
concretes i que havia d'estar a punt aquesta passada tardor per iniciar la segona ronda de tallers participatius. Des de
l'Ajuntament asseguren que els treballs s'han allargat més del previst perquè un document d'aquestes característiques
requereix molta feina i, en aquests moments, s'està ultimant. Segons expliquen, confien que el document estigui acabat aviat
i que es pugui arribar a les eleccions amb aquesta primera "panoràmica" de la Figueres del futur.
Després, previsiblement passats els comicis, s'hauria d'iniciar la segona onada de tallers que hauran de configurar el document
que es portarà a aprovació inicial.
L'alcaldessa, Marta Felip, ja va assegurar a l''inici del procés que no es tramitaria formalment fins passat el maig d'aquest any,
per no entorpir una iniciativa de tanta transcendència. Així doncs, haurà de ser el govern sortint de les properes municipals qui
abordi l'impuls definitiu a aquest document urbanístic.

DIARI DE GIRONA
Dil luns, 12 de gener de 2015
VEÏNS DE BLANES DEMANEN REORDENAR LA CIRCULACIÓ AL VOLTANT DE LA RAMBLA RUYRA
Sol·liciten que l'avinguda Jaume I sigui d'entrada al municipi, com abans de tancar la rambla, i que es rebaixi el volum de
cotxes al carrer de la Salut
Senyalització a la plaça Solidaritat. ajuntament de blanes

BLANES | D.J. Un grup de veïns de l'avinguda Jaume I de Blanes han entrat un escrit a
l'Ajuntament demanant que el sentit de circulació en aquest carrer torni a ser el de fa tres
anys, abans de les obres que es van fer a la rambla Joaquim Ruyra.
La rambla era una de les principals vies de sortida per part dels que provenien del centre a
través del carrer Ample, que transcorre des del mar i fins a la plaça de la Solidaritat, a peu
de la rambla. Un cop es va tallar la rambla parcialment, el sentit de circulació va canviar i
es va convertir en via d'entrada. Això va afectar dos carrers que van en paral·lel, l'avinguda
Jaume I i el carrer de la Salut.
Abans de les obres, aquests dos vials servien per entrar directament al municipi des de
Lloret. Però el tancament parcial de la rambla va obligar a buscar una alternativa per a la sortida dels cotxes des del centre.
Així, es va optar per canviar el sentit de circulació a Jaume I, que es va convertir en un vial de sortida, mentre que el carrer de la
Salut seguia d'entrada.
Per als veïns de Jaume I va suposar una molèstia, bàsicament perquè per entrar al carrer i aparcar havien de fer més volta,
baixar el carrer de la Salut i tornar a pujar al seu, quan abans només els calia entrar directament. Un cop reoberta la rambla des
del passat mes de desembre, demanen tornar al sentit de circulació anterior.

El consistori valora 3 opcions
Des de l'Ajuntament, l'alcalde, Josep Marigó, va assegurar que entenen les molèsties i que s'ha demanat a la Policia Local i a
Enginyeria del consistori estudiar tres opcions: tornar a l'estat de fa tres anys, quedar-se com ara o fer una modificació
semafòrica perquè vagin sincronitzats i permetin una millor entrada a aquest carrer.
A més, aquests veïns també han demanat alleugerir el pas de cotxes que entren al carrer de la Salut i recorden que és estret,
que hi ha dues escoles i que alguns vehicles tenen dificultats per passar.
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EL PUNT AVUI
Dil luns, 12 de gener de 2015
ELS VEÏNS DE PALAMÓS TRIEN COM SERÀ LA FESTA MAJOR
Per tercer any, avui arrenca el procés participatiu perquè els ciutadans escullin quines activitats s'hi inclouen
El pressupost, de 20.000, euros es manté
Una de les jornades de treball durant la segona edició del procés participatiu Foto:
E.A.

El ciutadans de Palamós podran tornar a escollir aquest any
quines són les activitats que han de protagonitzar la festa major
que se celebra anualment al voltant de Sant Joan. La primera de
les reunions del procés participatiu se celebrarà aquest vespre, a
dos quarts de vuit, a la biblioteca Lluís Barceló i Bou, a la plaça
dels Països Catalans. En aquesta trobada es presentarà el procés i
les condicions que es marcaran per a la tria en aquesta edició.
Les dates de les reunions posteriors a la sessió inicial seran el 27 de gener i el 25 de febrer. L'última trobada del grup està
prevista per l'11 de març i servirà per presentar el programa definitiu. Aquest serà el moment de fer balanç de la tria. En la
reunió del dia 25 de febrer es farà el repartiment de les activitats, amb un màxim de cost de 20.000 euros. En aquesta sessió es
disposarà de tres valoracions econòmiques diferents fetes per diversos agents culturals de cadascuna de les propostes que
s'hagin posat sobre la taula en l'anterior reunió, per poder ajustar millor els costos abans de dissenyar la programació.
Fa dos anys es va innovar amb el correfoc i els jocs de cucanya, i l'any passat es va apostar per enriquir el programa amb
activitats austeres com ara el concurs de la imatge que il·lustrarà la portada de la revista i el sopar popular. La graella de la festa
major torna a estar a punt per ser omplerta amb les activitats proposades pels palamosins.
LA XIFRA
20.000 euros
és el pressupost màxim de les activitats que poden proposar els ciutadans a través de la participació.
Prim estrenarà la seva nova delegació
La regidora no adscrita Glòria Prim, que a finals d'any va abandonar el grup de CiU i va entrar en el govern de Ferrés amb la
cartera de Participació, s'estrenarà en el càrrec al capdavant del procés de debat sobre la festa major. Les primeres edicions les
va seguir de prop des de l'oposició.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 13 de gener de 2015
UN SOL SENTIT DE CIRCULACIÓ I UN CARRIL BICI PER A L'AVINGUDA DE GIRONA D'OLOT
És una de les propostes destacades del pla de dinamització del barri de Sant Miquel elaborat amb els veïns
Preveu accions per desenvolupar en vuit anys
Les intervencions previstes al sector entre la Garrinada i el Montsacopa són claus.
Foto: J.C.

Potenciar la trama urbana, els espais naturals i la dinamització
social són els grans objectius del pla que l'empresa Paisatge
Transversal està redactant per a Sant Miquel en el marc del
projecte Sumem des dels barris, d'Olot. Ara el projecte ja està en
la fase de propostes que s'haurien d'anar materialitzant durant els
pròxims vuit anys. Aquests grans objectius es vertebren a partir
de diferents intervencions en quatre espais del barri. Es tracta de l'avinguda de Girona, que és la que ha de fer de porta al barri i
de connexió amb el nucli antic i que ha de vertebrar la mobilitat i la renovació urbana; de la plaça de Sant Miquel, de la qual es
8

pretén accentuar la seva centralitat i convertir-la en un espai social, i de tot l'espai fluvial entre la font de Sant Miquel i el parc
Zamenhof, el qual, juntament amb el futur vial intervolcànic, ha de consolidar-se com a pulmó verd del barri.
Una de les intervencions més contundents que es proposen és la reconversió de l'avinguda de Girona, que és una de les
artèries principals d'accés i sortida del centre de la ciutat per al trànsit rodat, en una via d'un sol sentit de circulació i amb un bici
carril. També s'aposta per ocupar les naus buides i reconvertir-les en vivers d'empreses o d'entitats i en espais d'oci. Potenciar
el lloguer de pisos d'aquesta avinguda per a estudiants és una altra proposta que pretén canalitzar una de les necessitats dels
estudiants de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot, que hi és a tocar. Precisament, hi ha una aposta clara per vincular molt
més aquesta escola pública al barri, amb intervencions contínues dels seus alumnes als espais públics. Quant a la plaça de Sant
Miquel, la celebració d'un petit mercat els dissabtes i la formulació d'un programa d'activitats és un dels objectius principals.
També la rehabilitació urbanística de l'espai i millores com ara la supressió d'un carril d'aparcament. D'altra banda, la millora
dels espais naturals inclou, primer, dissenyar una via blanca al vial intervolcànic, que és l'espai del parc natural de la Garrotxa
entre els volcans Garrinada i Montsacopa i d'assegurar-ho adquirint-hi sòl públic, el soterrament de les torres de la subestació
elèctrica de les Feixes i planificar pensant en verd els terrenys del darrere de les cases barates i per potenciar els miradors de
l'Hostal de Sant Bernat i de Bufadors. I, en segon lloc, s'aposta per consolidar l'espai fluvial amb propostes com prolongar el
passeig basàltic i qualificar de zona verda entre el molí d'en Climent i el parc dels Nius.

LA XIFRA
12 grups de propostes
han estat formulades arran de la diagnosi i del procés participatiu previ.

TWITTER @CanalAjuntament
Dimarts, 13 de gener de 2015

TWITTER @Vilablareix_cat
Dimarts, 13 de gener de 2015
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TWITTER @CanalAjuntament
Dimarts, 13 de gener de 2015

TWITTER @ajf igueres
Dimarts, 13 de gener de 2015

TWITTER @ajtossademar
Dimarts, 13 de gener de 2015
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TWITTER @ajfigueres
Dimecres, 14 de gener de 2015

TWITTER @radioolot
Dijous, 15 de gener de 2015

TWITTER @girona
Dijous, 15 de gener de 2015

11

DIARI DE GIRONA
Dijous, 15 de gener de 2015
LES ENTITATS D´OLOT RECLAMEN UN ESPAI A L´HOSPITAL SANT JAUME
A la ciutat hi ha dos locals que, segons la Coordinadora de les associacions, són insuficients

Representants d'una vintena d'entitats olotines a la porta de l'Ajuntament. X.V.

OLOT | XAVIER VALERI Trenta entitats olotines van presentar un
escrit a l'Ajuntament, en el qual reclamen un espai per a col·lectius
socials a l'Hospital Sant Jaume. El lliurament va tenir lloc ahir al
migdia i va aplegar una vintena de representants d'entitats. El pes
social de les entitats compromeses amb l'escrit és com a mínim el
d'uns 3.000 adherits, segons va valorar Martí Lleixa (portaveu de la
Coordinadora per a un Centre d'Entitats).
Lleixa va explicar:"La nostra idea és demanar varis espais polivalents i espais compartits per les entitats a l'antic hospital". Va
exposar que ara hi ha dos locals per a entitats (Passeig d'en Blai i carrer Proa). En tan que exemple, va exposar: "Al passeig d'en
Blai hi ha un espai que se'l reparteixen 10 entitats". Va valorar: "Això els dóna per dues o tres hores al mes". Davant de la
situació exposada, va concretar el que volen. "Volem - va dir- un espai per a cada dues o tres entitats". Va afegir: "A més de
sales polivalents, d'assaig, de conferències i de reunions".
Va donar el referent de l'hotel d'entitats de Torelló. En contra va assenyalar: "Aquí, a Olot, tenim la disgregació d'alguns locals
que l'Ajuntament ens deixa i prou". Lleixa va reclamar una comissió mixta (ajuntament, entitats) per dur a terme un hotel
d'entitats comparable al de Torelló a l'Hospital Sant Jaume.
Sobre l'origen de la reclamació, Lleixa va explicar que van assistir a la reunió informativa sobre els usos de l'Hospital que
l'Ajuntament va fer el 17 de novembre. Hi van exposar el plantejament de les entitats representades. A la reunió - segons ell-,
l'alcalde els va afirmar que el pla d'usos ja contemplava la possibilitat de destinar a entitats part de l'Hospital Sant Jaume.
Després de la reunió no han tingut cap més informació i per això s'han mobilitzat.
La previsió de l'Ajuntament és presentar una proposta concreta d'usos la setmana vinent. Sobre l'acció de les entitats, Josep
Maria Corominas (alcalde d'Olot per CiU) va exposar: "La nostra voluntat és que les entitats tinguin un espai". El que no va
concretar és si l'extensió per a entitats es repartirà en despatxos o serà un centre cívic. Va comptar un total de 400 entitats a
Olot.

DIARI DE GIRONA
Dijous, 15 de gener de 2015
ES CONSTITUEIX A GIRONA L´ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL
GIRONA | DDG L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona (AVPC Girona), s'ha constituït recentment i té com a
principals objectius prevenir riscos i actuar en situacions d'emergències, sinistres col·lectius i successos similars a Girona.
L'entitat promoguda, que compta amb el suport de l'Ajuntament, cerca gent amb ganes d'ajudar els altres en situacions
d'emergència i de risc col·lectiu. Per això, ha obert un primer període d'inscripció per a la gent interessada a ser voluntària. Qui
s'inscrigui aquest gener faran el curs bàsic de formació que es requereix per exercir de voluntari protecció civil. El curs
l'imparteix la Generalitat, és gratuït i es preveu que s'iniciï el febrer.
El regidor de Serveis Socials, Cooperació i Participació, Eduard Berloso, ha ressaltat la voluntat del consistori de "promoure la
implicació ciutadana en l'acció cívica" a Girona, especialment en "situacions d'emergència, alerta per riscos col·lectius o
organització d'esdeveniments massius", moments en què "els serveis competents poden requerir del reforç de la societat civil
per poder cobrir les necessitats de la ciutat".
Sessió informativa
Per formar part de l'entitat no es requereixen coneixements previs en protecció civil. Només cal ser major d'edat i tenir ganes
d'aportar una mica de temps lliure de forma altruista. La col·laboració pot ser activa o puntual. En ambdós casos serà requisit
indispensable seguir el programa de formació bàsica. Les persones interessades a ser voluntàries podran assistir a la sessió
informativa que es realitzarà el 22 de gener, a les 19.30 h, al Centre Cívic Pla de Palau. També poden posar-se en contacte amb
l'associació per correu, a info@avpcgirona.org
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DIARI DE GIRONA
Divendres, 16 de gener de 2015
EL PROCÉS PARTICIPATIU DE LA DEVESA DURARÀ DOS MESOS I MIG
El vistiplau definitiu del Pla Especial haurà de comptar amb el suport de dos terços dels regidors
El futur de la Devesa es posarà a debat de la ciutadania a partir del 29 de gener. Aniol Resclosa

GIRONA | T.C.C. L'Ajuntament de Girona comença a posar fil a l'agulla al
futur Pla Especial de la Devesa. L'equip de govern va presentar ahir els
primers apunts del que serà el procés participatiu que ha de servir per
tenir "el full de ruta" de les actuacions que s'han de tirar endavant al parc,
tal com va assenyalar ahir l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont.
El procés, sota el lema "Devesa Bellesa" s'iniciarà el 29 de gener en una
sessió oberta a tota la ciutadania al Saló de Descans del Teatre Municipal), on s'explicaran els detalls d'aquesta participació
veïnal per definir el Pla Especial. Fins a finals de març, tots els ciutadans interessats podran participar de diferents maneres i
sobre diferents aspectes en el procés i els primers resultats i conclusions de la iniciativa es donaran a conèixer durant l'abril, en
la jornada de cloenda del procés. Seran, doncs, uns dos mesos i mig de participació, on també hi haurà la col·laboració de
multitud de col·legis professionals i entitats naturalistes.
Puigdemont va explicar que la intenció és poder aprovar inicialment el Pla Especial, per Junta de govern, el mateix abril. Això
serà però, si el procés participatiu permet extreure conclusions clares. Posteriorment quedarà pendent l'aprovació definitiva
per tal de poder tirar endavant el Pla. Aquest vistiplau haurà de ser per ple i haurà de comptar amb el suport de dos terços dels
representants municipals. Aquesta proporció és un compromís electoral de CiU per tal que quedi clar que una majoria sòlida és
partidària del "full de ruta" per canviar la cara al Parc després d'anys acumulant "nivells històrics de desatenció municipal".

Part ida de 200.000 euros
L'alcalde va explicar, juntament amb els regidors d'Urbanisme i de Sostenibilitat, Carles Ribas i Jordi Fàbrega, que les
actuacions aprovades al Pla s'aniran executant en funció de la prioritat que es consensuï i va recordar que l'Ajuntament té
guardats 200.000 euros per començar amb les primeres intervencions un cop s'aprovin. D'aquesta manera, responia a ERC
que el dia anterior s'havia queixat que el pressupost per aquest any 2015 no incloïa cap partida per la Devesa.
L'alcalde va fer una crida a participar en un procés "viu i obert", que no serà "retòric" sinó "pràctic" i que ha subratllat que cal
que serveixi per "aprofitar el potencial de la Devesa com a parc i aprofundir en la seva relació amb els rius i amb la ciutat".
El procés participatiu treballarà sobre la base de l'avanç del pla Especial, basat en el projecte e 1859, presentat fa unes
setmanes on es proposen diverses actuacions.

L'avanç del Pla Especial
Algunes serien la demolició del mur que separa el parc amb el Ter per tal que la Devesa guanyés interacció amb el riu. També
eliminar el vial perimetral asfaltat que ressegueix el mur així com reduir a només dos carrils de circulació la carretera davant de
la Sala de Ball. Els camins de les illes interiors estarien pavimentats, però amb una superfície tova. A més, les sis illes d'arbres
del parc original perdran alguns exemplars malalts, sense opció de creixement o perillosos. Aquestes actuacions són algunes
de les intervencions que es debatran en el procés participatiu. No obstant, això, Puigdemont va remarcar que hi ha algunes
línies vermelles que no s'haurien de tocar. Confia que el procés no qüestioni l'enderroc del talús del riu ("el diàleg entre el riu i
els arbres ha d'existir- va apuntar el batlle), que no hi hagi edificacions ni cotxes dins el parc o potenciar els usos humans. Va
reiterar, a més, el futur del mercat de marxants, Fira de Girona o les atraccions de les Fires, no es debatran en aquest procés.
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GIRONANOTICIES.COM
Divendres, 16 de gener de 2015
VALORACIÓ DE LA “TAULA DE REPARACIÓ DE DANYS” A RIPOLL.
Un dels principals objectius que es busca a través d'aquesta taula, és la de
tractar de manera dialogada els conflictes que protagonitzin persones joves.

L'octubre de 2013 l'ajuntament de Ripoll va mantenir una
reunió amb els tècnics del Programa de Prevenció i
Medicació Comunitària amb la voluntat d'engegar un treball
a la població de Ripoll en matèria de Reparació de danys.
Posteriorment es va formar una taula de treball formada per
tècnics de diferents àrees que treballen i tenen incidència
amb infants i joves: serveis socials, joventut, policia local,
mossos d'esquadra i justícia juvenil.
Un dels principals objectius que es busca a través d'aquesta taula, és la de tractar de manera dialogada els conflictes que
protagonitzin persones joves, tot entenent que amb respostes reparadores i de caire educatiu es poden solucionar molts
conflictes així com posar límits a determinades situacions.
Avui, després d'un any de treball conjunt, s'ha valorat la feina feta com a molt positiva, ja que el treball col·laboratiu integrat
des de diferents perspectives, ha permès elaborar un disseny d'intervenció i una metodologia que ha resultat eficaç i eficient.
L'ajuntament de Ripoll té la ferma voluntat de continuar coordinant aquest treball amb els tècnics del Programa de Prevenció
i Medicació Comunitària del departament de Justícia, i conjuntament amb el Consorci de Benestar del Ripollès.

EL PUNT AVUI
Divendres, 16 de gener de 2015
DOS TERÇOS DEL PLE PER AL FULL DE RUTA DE LA DEVESA
El govern municipal creu que cal un consens ampli per aprovar el pla especial del parc urbà històric de Girona
Una imatge de la Devesa de Girona d'ara fa poc més d'un més Foto: JOAN SABATER.

El pla especial de la Devesa de Girona s'aprovarà sempre que tingui el suport de dos
terços del ple municipal. Aquest és el compromís polític que va adquirir ahir l'alcalde
de Girona, Carles Puigdemont, perquè entén que un projecte tan important com
aquest “ha de tenir un ampli consens perquè allò que decidim es compleixi sigui quin
sigui el color del govern que pugui venir en un futur”. Així ho va garantir Puigdemont
ahir en l'anunci que el procés participatiu amb la ciutadania per acabar definint el pla
especial s'iniciarà el dia 29 de gener al Saló de Descans del Teatre Municipal. Es tracta
d'un compromís polític quan el pla especial es dugui a ple, per bé que l'aprovació del
ple podria realitzar-se amb tota seguretat amb el nou govern que sorgeixi de les
eleccions municipals del maig.
L'alcalde fa una crida a la participació dels gironins en aquest procés que “marcarà el full de ruta del futur de la Devesa i que és
una demanda ciutadana de fa molts anys”. Puigdemont va sostenir que el document de base elaborat pel govern “és viu i
obert, perquè si no fos així no seria creïble fer una crida a la participació”. En la mateixa línia, indica que el pla especial “no és un
pla retòric, sinó que és pràctic, útil i vinculant”.
“Vímets de la Devesa”
Tot i això, Puigdemont considera que hi ha unes directius bàsiques que de sortida ja gaudeixen d'un ampli consens, com ara
“relacionar la Devesa amb el riu, que és un desig”, o “la voluntat que millori la relació del parc amb la ciutat, entesa com a
major ús social de les persones de tot l'espai”. El dia 29 es donaran a conèixer tots els mecanismes de participació per fer les
aportacions corresponents que vulguin els ciutadans. La previsió, com ja es va avançar amb la presentació del pla especial, és
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que a finals del mes d'abril ja es disposi del document definitiu del pla especial que permeti fer els primers passos de
l'aprovació.
L'alcalde Puigdemont va voler recordar que, malgrat que en les partides d'inversió del 2015 no hi figura cap quantitat per a la
Devesa, hi ha una reserva de 200.000 euros d'exercicis anteriors que estan a disposició del govern. El govern respon així a la
crítica que va fer ERC a CiU per no haver inclòs una partida econòmica per a la Devesa aquest any.
LA FRASE

És un pla viu i obert, i demanem als ciutadans que ens ajudin a
dissenyar el full de ruta del parc
Carles Puigdemont, alcalde de Girona
LA XIFRA
200.000 euros
recorda el govern que ja estan previstos d'exercicis anteriors
per invertir a la Devesa quan es decideixi.

LA DATA
29.1.2015
És el dia que el govern explicarà als ciutadans els
mecanismes per participar en l'elaboració del pla especial.

TWITTER @Not iciesGirona
Dissabte, 17 de gener de 2015

EL PUNT AVUI
Dissabte, 17 de gener de 2015
ELS VEÏNS DE LA DEVESA DEMANEN ACTUACIONS URGENTS
Lamenten que el procés pel pla especial no tingui calendari ni prevegi inversions per fer millores al parc ràpidament
El mercat bisetmanal que se celebra els dimarts i dissabtes al parc de la Devesa i al vial perimetral Foto:
LLUÍS SERRAT.

Els veïns de la Devesa de Girona lamenten que el govern de la ciutat no tingui
previstes actuacions urgents de millora ni prengui decisions de gestió i que
s'hagi d'esperar a la finalització del pla especial per dur-les a terme. El president
dels veïns de la Devesa, Josep Plaza Lites, critica que, després de tot el mandat,
“seguim sense un calendari i unes inversions que ja podrien haver-se executat,
més enllà del pla de futur del parc”.
Els veïns recorden que “per al pla d'usos ja es va fer un procés participatiu i es va
debatre i en van sortir moltes idees” i tem que el nou procés suposi una altra
dilatació de la presa de decisions i s'ajornin de nou les actuacions al parc. El
president del sector subratlla que “hi ha decisions, com ara que no entrin cotxes
al parc i que es tingui un parc ordenat, amable, amb llum, bancs i espais de passeig, que no suposen cap gran inversió. Tot i les
crítiques, els veïns prendran part activament en el procés participatiu que s'obrirà el 29 de gener i que es preveu que s'allargui
fins al mes d'abril.
No agrada l'asfalt
D'entrada, els veïns no veuen gaire bé la previsió del pla especial de pavimentar amb un tipus d'asfalt part del passeig de la
Devesa, i com a molt acceptarien “un carril de tartan tou per córrer i anar amb bicicleta”. Per contra, sí que veuen bé l'aposta
d'obrir la Devesa al riu i guanyar en el diàleg entre el parc urbà i el Ter. Una proposta que ja tenen clar que aportaran en el
procés és la demanda reiterada de crear la figura del vigilant de la Devesa.
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EL PUNT AVUI
Dil luns, 19 de gener de 2015
LA UDG AJUDA ELS MUNICIPIS EN LA GESTIÓ DE LA TRANSPARÈNCIA
Es fa des del Grup de Recerca de Comunicació Social i Institucional
El doctor Lluís Costa, encapçala el grup Foto: M.LL.

Estudiar la comunicació pública dels ajuntaments gironins i la seva relació amb
els mitjans de comunicació i analitzar el nivell de transparència dels seus webs
són algunes de les iniciatives en què treballa el grup de recerca en comunicació
social i institucional de la UdG.
Aquest grup, encapçalat pel doctor Lluís Costa, ha intensificat el
desenvolupament de programes d'investigació i suport encaminats a millorar la
transparència dels ajuntaments gironins.
La nova llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
aprovada recentment, amplia i reforça les obligacions pel que fa a la publicitat
activa de les institucions, a més de garantir l'accés ciutadà a la informació i
establir criteris de bon govern. En aquest context, el grup ha decidit intensificar
la seva activitat acadèmica i de suport en el camp de la transparència
institucional, desenvolupant el projecte Comunicació local i democràcia.

DIARI DE GIRONA
Dil luns, 19 de gener de 2015
FAN UNA CAMPANYA PER CAPTAR VOLUNTARIS D´ONG
PALAMÓS | DDG El Departament de Joventut de l'Ajuntament de Palamós i l'ONG local PROIDE han posat en marxa la
campanya per fomentar l'activitat del voluntariat en projectes solidaris al tercer món. Aquesta campanya s'emmarca dins les
línies d'actuació del Pla Local de Joventut amb l'objectiu de fomentar la cohesió social i la participació dels joves del municipi.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 20 de gener de 2015
LA CUP VOL MÉS PARTICIPACIÓ EN EL PRESSUPOST I CRITICA LA POCA SENSIBILITAT SOCIAL
El grup fa públic l'esborrany dels comptes després de la negativa del ple d'aprovar les mesures participatives
GIRONA | DDG La CUP de Girona ha fet una primera valoració del contingut del pressupost del 2015 proposat per l'equip de
govern municipal (CiU). D'una banda, la formació s'ha mostrat crítica amb les "mancances de participació i transparència" en
la tramitació dels comptes públics. Així, la CUP ha retret a CiU que, juntament amb el PP i Carlos Palomares, impedís aprovar
les mesures proposades per la CUP en el darrer plenari, com ara la publicació de tot el contingut del pressupost en format
obert, la celebració d'una audiència pública o la convocatòria de referèndums vinculats per a despeses plurianuals. Davant de
la negativa ha estat la CUP, segons ha informat en un comunicat, qui ha publicat íntegrament l'esborrany de pressupost,
perquè la ciutadania hi tingui accés i es pugui generar debat ciutadà.
Quant al contingut del pressupost, la CUP ha qualificat la proposta de "continuista" perquè considera que "manté les
mancances dels darrers anys en matèria social i ambiental". En aquest sentit, el grup municipal demanarà una rebaixa de les
partides de representació institucional i de promoció turística, que un any més "es mantenen o s'incrementen
considerablement". La CUP també ha criticat la dotació "excessiva" en partides de l'àrea d'alcaldia com les retribucions dels
grups municipals, regidors i càrrecs de confiança.
Les inversions
En aquesta línia, la formació rupturista ha reclamat que es destini més inversió als barris més castigats per la crisi o les obres
del TAV, que s'incrementin les partides de les àrees de sostenibilitat, jovent, ocupació, habitatge i serveis socials, i que es doti
adequadament el Pla de Mobilitat. En les inversions, la CUP ha criticat la despesa "desmesurada" per a l'operació Santos
Torroella. El portaveu de la CUP, Jordi Navarro, ha criticat que CiU promogui "una Girona dual en què es prioritza la promoció
turística i estètica de la ciutat i en canvi es desatenen mancances en els sectors de població i barris més desafavorits". En els
propers dies la CUP farà una valoració més detallada de la proposta de pressupost i presentarà les seves propostes d'esmena.
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Finalment, la formació ha reclamat la necessitat d'elaborar una auditoria del deute municipal, per conèixer d'on prové, i
destriar-ne la part il·legítima de la legítima per tal de replantejar-ne el pagament.

TWITTER @AjTorrel la
Dimecres, 21 de gener de 2015

TWITTER @Not iciesGirona
Dijous, 22 de gener de 2015

TWITTER @Not iciesGirona
Divendres, 23 de gener de 2015
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DIARI DE GIRONA
Divendres, 23 de gener de 2015
RIUDELLOTS DE LA SELVA S´UNEIX AL DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES DE LA COMUNICACIÓ
El ple de l'Ajuntament de Riudellots va aprovar per unanimitat adherir-se al "decàleg de bones pràctiques de la comunicació
local pública" fet pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB amb el Col·legi de
Periodistes. Així, "referma el seu compromís de millorar i apropar la informació municipal al conjunt de la ciutadania" tal i com
va destacar el regidor de Noves Tecnologies, Lluís Barnés.
Riudellots va rebre al desembre el segell infopartipa de qualitat i transparència de la comunicació pública. Amb l'adhesió al
decàleg, tindran el 90% d'indicadors complerts. El Segell és un distintiu creat pel Laboratori basat en els resultats d'avaluar els
webs municipals a partir de 41 indicadors com qui son els representants polítics, com gestionen els recursos col·lectius, com
informen de la gestió i quines eines proporcionen per a la participació ciutadana.

EL PUNT AVUI
Divendres, 23 de gener de 2015
L'AJUNTAMENT D'OLOT POSA EN MARXA ELS PRIMERS CANVIS A L'ANTIC HOSPITAL
El trasllat de l'oficina de turisme a la cantonada de Sant Rafael i la tria dels arquitectes de la remodelació del geriàtric
són les intervencions imminents
L'Ajuntament d'Olot ha donat per acabat el procés participatiu per decidir els nous usos de l'antic hospital i ha posat fil a
l'agulla a les primeres transformacions del complex: la instal·lació de l'oficina de turisme i l'ampliació i millora del geriàtric, al
marge del centre gestor de les energies alternatives, que és una iniciativa privada.
Oficina de turisme
La intervenció més immediata serà el trasllat de l'oficina de turisme, que finalment se situarà a la cantonada del carrer Sant
Rafael i del Doctor Fàbregas, i no pas a la façana del carrer Mulleras com s'havia planejat inicialment. Ocuparà uns 240 metres
quadrats i s'hi podrà accedir per la cara que dóna a la plaça Mercat i pel pati interior. El projecte té un pressupost d'uns 250.000
euros, dels quals 140.000 estan subvencionats. L'alcalde va anunciar ahir que “aviat” es donarà la corresponent llicència
d'obres. Completarà l'oficina pròpiament dita una sala d'actes que es construirà a l'ala oposada del pati interior.
El pati interior de l'antic hospital, des d'on es podrà accedir a l'oficina de turisme i a
una sala d'actes. Foto: R. E.

El doble de places
Quant al nou geriàtric, el consistori ha començat el procés per
escollir un equip d'arquitectes que n'assumeixi el projecte.
L'objectiu és que ocupi 5.290 metres quadrats, amb espai per a
unes 120 places, el doble de les actuals. Amb el projecte i el
corresponent pressupost (que probablement no baixarà del milió
d'euros, calculen a l'equip de govern), es buscarà finançament.
Dues grans botigues
D'altra banda, s'està preparant el plec de condicions per ser concessionari dels dos espais comercials que s'han previst als
baixos de l'antic hospital, un dels quals tindrà l'aparador a la façana de la plaça Mercat i l'altre, al carrer de Sant Rafael,
aproximadament on hi havia l'entrada de consultes externes. Faran 450 i 300 metres quadrats respectivament, unes
superfícies que representen el 8% del total del complex. La concessió serà per 40 anys i es pretén que almenys una de les
botigues sigui d'una cadena o franquícia de moda. L'alcalde va posar ahir d'exemple Mango o Zara. També va esmentar la
cooperativa Abacus com una de les empreses que s'hi havien interessat. Els concessionaris s'hauran de fer càrrec de la inversió
per condicionar els espais, ja que el consistori pretén que això no ho assumeixi la ciutat.

Serveis i ent itats
En el pla de l'equip de govern es reserven 4.600 metres quadrats per concentrar-hi diferents serveis municipals i les entitats, un
vessant del projecte que s'executarà a mitjà termini. Per decidir l'espai i el funcionament de l'espai d'entitats, se les convocarà
pròximament per consensuar-ho. Respecte de les oficines municipals, es vol que n'hi hagi una d'atenció al ciutadà, així com les
seus dels instituts de cultura (ICCO), de promoció de la ciutat (IMPC) i d'educació (IME), sense descartar altres possibilitats.
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LA FRASE

Un dels objectius és la dinamització del centre, i això és urgent
Josep Maria Corominas, ALCALDE D'OLOT

LA XIFRA
8 per cent
representa la superfície per a ús comercial respecte del total del complex.

EL PUNT AVUI
Dissabte, 24 de gener de 2015
TRES MUNICIPIS GIRONINS, PREMIATS PER LA SEVA ADMINISTRACIÓ OBERTA
Salt, Pont de Molins i Santa Pau van obtenir el reconeixement en les seves categories respectives
Representants dels diversos ajuntaments i institucions que van participar a
l'esdeveniment Foto: EL PUNT AVUI.

Tres municipis de la demarcació de Girona, Salt, Santa Pau i
Pont de Molins, van rebre dijous mencions especials a la seva
tasca en l'àmbit de l'administració electrònica. Els premis
s'atorguen en funció dels resultats de l'informe anual del
consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC), repartits
en categories segons el nombre d'habitants.
En l'acte, dins el marc del Congrés de Govern Digital que
organitzen el Consorci AOC i la Generalitat de Catalunya i que
va tenir lloc al palau de congressos de Fira de Barcelona,
l'Ajuntament de Salt, al Gironès, va quedar en vuitena posició
de la seva franja (entre 20.001 i 50.000 habitants). Per la seva banda, l'Ajuntament de Santa Pau, a la Garrotxa, va obtenir la
sisena posició en la categoria dels municipis d'entre 1.001 i 5.000 habitants. L'Ajuntament de Pont de Molins, de l'Alt Empordà,
va quedar quart de Catalunya en la seva categoria (municipis de fins a 1.000 habitants).
El Congrés de Govern Digital és un fòrum d'intercanvi d'experiències i solucions per aconseguir una administració més propera
al ciutadà, més àgil, eficient i innovadora, i que respongui als nous reptes.

DIARI DE GIRONA
Dil luns, 26 de gener de 2015
L´AJUNTAMENT DE SALT QUEDA VUITÈ ALS PREMIS ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA
SALT | DDG L'Ajuntament de Salt ha quedat en vuitena posició de la seva franja de població (entre 20.001 i 50.000 habitants)
en els premis Administració Oberta (AOC) que es van lliurar el 22 de gener, al Palau de Congressos de la Fira de Barcelona, en
un acte presidit per la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, dins el Congrés de Govern Digital que organitza el Consorci
AOC i la Generalitat de Catalunya.
Salt ha estat el primer Ajuntament de les comarques gironines en la seva franja de població i l'únic que ha entrat a la llista entre
els deus primers. En primera posició va quedar Manlleu. La segona plaça va correspondre a Sant Feliu de Llobregat i el tercer
lloc va ser compatit entre els consistoris de Cambrils i de Castellar del Vallès.
El Congres de Govern Digital és un punt de trobada dels màxims responsables públics de Catalunya en matèria de Govern
Digital i un fòrum d'intercanvi d'experiències i solucions per aconseguir una administració més propera al ciutadà, més àgil,
eficient i innovadora, i que respongui als nous reptes.
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TWITTER @localred
Dil luns, 26 de gener de 2015

EL PUNT AVUI
Dimarts, 27 de gener de 2015
ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DEL 2013 I EL 2014, EXECUTATS EN UN 64%
Cinquanta-set dels vuitanta-nou projectes aprovats a través dels pressupostos participats dels barris de Girona pels anys 2013 i
2014 estan completament fets. Dels trenta-dos restants, segons l'Ajuntament de la ciutat, catorze estan en execució; quinze,
en fase de tramitació administrativa, i tres, en redacció. Aquests últims són la reconstrucció de la font del barri de la Font de la
Pólvora i l'habilitació dels seus voltants, i la instal·lació de dos ascensors; un al passatge dels Picapedrers per als barris de les
Pedreres i Vista Alegre, i un altre al carrer de la Punta del Pi del barri de Montilivi.
Entre els projectes acabats, hi ha el de la reparació dels murs protectors dels carrers del Roure i de l'Avellaner i del lateral de la
rotonda del final de l'avinguda de la Font de la Pólvora, la instal·lació d'unes tanques metàl·liques per protegir la zona
d'estenedors d'alguns edificis del Grup Vila-roja i les actuacions de millora al carrer Pineda. Al Barri Vell s'han acabat les obres
de millora al carrer de la Llebre i a la plaça de Sant Josep, i també les millores a la plaça de Santa Susanna del Mercadal.
L'Ajuntament endega ara el procés de recollida de propostes per incloure en els pressupostos participats dels barris per l'any
en curs. A final de gener, i fins al 5 de febrer, es poden fer les propostes a través de les associacions de veïns, o a títol individual,
a través del web www.girona.cat/consultabarris. Entre el 10 i el 20 de febrer les entitats celebraran assemblees per escollir els
seus projectes. Pel 2015, s'ha augmentat la dotació dels pressupostos participats per als barris en 200.000 euros, que han
arribat així als 1,2 milions d'euros.

TWITTER @CanalAjuntament
Dimarts, 27 de gener de 2015

EL PUNT AVUI
Dissabte, 31 de gener de 2015
BUSQUEN IDEES PER UN MURAL DE L'ANC A BESCANÓ
Es farà a la cantonada entre l'avinguda Assumpta i el carrer Major
L'ANC de Bescanó ha iniciat un procés participatiu per decidir el contingut del mural que volen pintar en una paret de la
cantonada entre el carrer Major i l'avinguda Assumpta. S'han marcat unes bases. Per una banda, es pretén que tingui pocs
colors i que un sigui el groc —color emblemàtic de la campanya Ara és l'hora–. De l'altra, també ha de tenir trets distintius
sobre el municipi o els seus nuclis i una frase curta o eslògan relacionat amb la independència. Les propostes s'han de fer
arribar al correu electrònic de l'ANC bescano@assemblea.cat. Els interessats a participar-hi poden presentar les seves idees
fins al 15 de febrer.
No és l'únic tipus d'ajuda que cerquen. També esperen voluntaris per pintar el nou mural. La data per fer la feina serà la
setmana del 7 al 14 de març. Fins fa unes setmanes, el mural era una crida a votar en la consulta del 9-N. El consistori, però, el
va fer esborrar. Ara, gràcies a un acord entre l'entitat i l'Ajuntament, es renovarà.
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