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DIARI DE GIRONA

Dimecres, 2 de maig de 2013
LLAGOSTERA PRESENTA EL PLA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL PER FOMENTAR L´OCUPACIÓ

L'Ajuntament de Llagostera va presentar el document de línies estratègiques del Pla de Desenvolupament Local
Llagostera 2020. El projecte té per objectiu potenciar els avantatges competitius del municipi per tal de fomentar
l'ocupació i la riquesa local. També es pretén afavorir un procés reactivador de l'economia i la societat local
aprofitant els recursos endògens i promovent la cooperació publico-privada per fomentar el creixement,
l'ocupació i la millora de la qualitat de vida de la població.
El regidor de Promoció Local, Ramon Soler (CiU), va explicar que "amb aquesta presentació s'obre ara un període
d'exposició pública de 30 dies on tothom qui ho consideri oportú pot fer arribar les seves propostes, suggeriments
i al·legacions".
El pla va començar fa un any amb una diagnosi que ha servit per analitzar de manera quantitativa i
qualitativament la situació actual del municipi en l'àmbit sociodemogràfic, socioeconòmic, d'infraestructures,
d'equipaments, entre d'altres. La redacció del Pla Estratègic de Desenvolupament Local compta amb el suport de
la Generalitat de Catalunya, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i de la Diputació de Girona.
L'acte de presentació va tenir lloc al local Social de La Caixa on va participar-hi el delegat d'ACC10 de la
Generalitat, Ferran Rodero, que va destacar la importància d'aquests plans per "planificar el futur i disposar d'un
full de ruta".
DIARI DE GIRONA

Dijous, 3 de maig de 2013
EL CONSELL MUNICIPAL DE COHESIÓ I SERVEIS SOCIALS CREA TRES GRUPS DE TREBALL

GIRONA | DDG L'Ajuntament de Girona ha creat grups de treball específics per combatre els efectes de la crisi.
Dins el Consell Municipal de Cohesió i Serveis Socials s'han creat tres comissions de treball que tractaran àmbits
diferents sobre els efectes de la crisi a la ciutat: l'atur, la pobresa infantil i la salut. La creació dels grups es va
acordar a l'última reunió del Consell, dijous passat, i estaran formats per les entitats que participen al Consell.
"Hem fet una enquesta amb la participació de les diferents entitats per conèixer i analitzar els efectes de la
situació que vivim ara mateix. Els resultats del diagnòstic han permès identificar i compartir les preocupacions i
situacions d'urgència social que s'han concretat en la proposta de crear aquestes tres comissions de treball", va
explicar el regidor de Serveis Socials, Eduard Berloso.
El primer grup de treball tractarà la lluita contra els efectes de l'atur des del punt de vista del suport a les persones
i la millora dels sistemes d'atenció i suport social i psicològic a les persones afectades. El segon grup vol abordar
els efectes de la pobresa i l'exclusió social i com afecten el col·lectiu d'infants. El tercer grup centrarà els seus
esforços a articular recursos, serveis i accions en l'àmbit de la salut.
EL PUNT AVUI

Dijous, 3 de maig de 2013
RECEL DEL PSC I EL PP PEL PROCÉS PARTICIPATIU

Els grups municipals del PSC i el PP recelen de la gestió que està fent el govern municipal de Girona del procés del
pressupost participatiu, que decidirà els projectes que es faran en els barris de Girona. Els dos grups asseguren que
continuaran formant part de la taula mixta, després que ICV i la Mesa d'Entitats, promotora del procés, hagin
anunciat la seva sortida.
El PSC veu amb “preocupació” aquestes sortides de la taula i reclama a CiU que assumeixi el lideratge que li
pertoca. Per la seva banda, el PP posa en relleu que ja va advertir que “CiU mentia i que el 70% de la partida estava
compromesa”, com va dir en l'últim ple. El PSC també recorda que “no s'està complint l'acord inicial i que el milió
d'euros s'ha convertit en 300.000 euros perquè la resta estan compromesos”. Els populars també consideren que
ICV surt del procés perquè intenta “tapar que són còmplices de les mentides del govern de CiU” i qualifiquen de
“burla” que els socialistes es mostrin preocupats, perquè considera que amb l'abstenció d'ICV i el PSC durant
l'aprovació “es van deixar enganyar per CiU conscientment”.
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DIARI DE GIRONA

Dissabte, 4 de maig de 2013
LA DIPUTACIÓ FORMA TÈCNICS EN PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La Diputació forma tècnics en participació ciutadana diari de Girona

La Diputació de Girona va presentar el Programa
de Formació en Participació Ciutadana 2013,
destinat al personal tècnic de les administracions i
als equips de govern. La presentació va anar a
càrrec de Josep Sala, diputat dels serveis
d'Arquitectura, Enginyeria, Habitatge i Participació
Ciutadana. Després de la presentació, s'ha impartit
el primer dels 13 cursos que conformen aquesta
edició del 2013, "Qui s'emporta el pastís del núvol?
Els lideratges de l'espai virtual", a càrrec de
Martirià Pagès, que és dissenyador gràfic i
professor d'informàtica, i al qual avalen més de 15
anys d'experiència en formació. Aquest any s'espera igualar o superar el nombre d'inscrits que es va assolir el
2012.
DIARI DE GIRONA

Dissabte, 4 de maig de 2013
LES ENTITATS SOCIALS DE GIRONA EXIGEIXEN AL GOVERN GARANTIR UNA RENDA MÍNIMA PER LLEI
Una Iniciativa Legislativa Popular vol superar les 50.000 signatures a tot el país perquè el Parlament debati la proposta
Els promotors de la ILP i de la Xarxa de Drets Socials presentant la
campanya ahir a Girona. Diari de Girona

GIRONA | PILI TURON La situació "d'emergència
social" que afecta Girona ha portat les entitats de la
Xarxa de Drets Socials -va explicar el seu portaveu,
Peru Álvarez- a donar suport a una Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) que reclama al Govern una
renda mínima de 664 euros al mes, complint el que
preveu l'Estatut. Álvarez va incidir en la necessitat
d'una mesura que alleugereixi les males condicions
de vida "de la població gironina en risc d'exclusió", i
que el Parlament debatrà si es recullen almenys
50.000 signatures de ciutadans.
El Grup Promotor de la ILP Renda Garantida Ciutadana impulsa la campanya a nivell de Catalunya, que s'allargarà
fins a l'octubre. Fins llavors, Peru Álvarez confia que se superarà de llarg el mínim de firmes exigit. Per al col·lectiu
que representa, les raons per avalar la iniciativa són, fonamentalment, "la situació d'emergència social que viu
Girona"; les últimes dades de l'atur i de l'Institut d'Estadística de Catalunya, alertant que "el 32,5% de la població
gironina està en risc d'exclusió"; i la darrera memòria d'activitats de Càritas de Girona, en la qual es posa de
manifest que el 58% de persones que va atendre el 2012 no tenia cap tipus d'ingrés econòmic. A part de
l'estadística, els promotors de la ILP van exposar altres arguments, "efectes col·laterals", que van concretar en
l'increment de morts prematures perquè no es poden assegurar uns mínims de subsistència com ara són la
calefacció, el lloguer o el menjar -segons va assenyalar Diosdado Toledano.
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Recollida de firmes al carrer
Al llarg dels propers tres mesos, les entitats que formen part de la Xarxa de Drets Socials recolliran firmes a les
seves seus i, tots els dissabtes, a la Rambla, el Mercat de la Devesa o el Mercat del Lleó, de Girona.
Aquesta activitat es complementarà amb accions mensuals per sensibilitzar sobre la necessitat que tothom tingui
uns ingressos bàsics, que dilluns estrenarà Càritas Diocesana organitzant la taula rodona "La Renda Garantida
Ciutadana: és la solució?" -a les 7 de la tarda, a la seu de Girona-, en la qual participaran Víctor Ríos, historiador i
investigador de la Universitat Pompeu Fabra; Antoni Vilà, de l'Autònoma de Barcelona, llicenciat en Dret i doctor
en Pedagogia; i Mercè Darnell, antropòloga i treballadora social, responsable de l'Àrea de Programes i Serveis de
Càritas Diocesana de Barcelona.
D'aquesta manera, es persegueix "traslladar el problema a la ciutadania, ser-ne conscients, per generar una
pressió a les administracions", va explicar el portaveu de la Xarxa de Drets Socials de Girona; a més de remarcar
que l'objectiu principal és "aconseguir que hi hagi un mínim per a tots els ciutadans de Catalunya", sense oblidar
altres actuacions d'inserció laboral.
La renda mínima que es defensa és de 7.967,7 euros a l'any (664 al mes), reclamant que es garanteixi sense cap
condicionant ni obligació, "partint de la premissa que el Dret a la Vida és incondicional" -segons s'afirma en un
comunicat- i plantejant la quantitat que el Parlament fixa "per viure dignament a Catalunya".
DIARI DE GIRONA

Dissabte, 5 de maig de 2013
LA CONSULTORIA NEÒPOLIS ESTRENA LA SÈRIE ´REFLEXIONS SOBRE EL MÓN LOCAL´

La consultoria sociopolítica Neòpolis va presentar el primer capítol de la sèrie "Reflexions sobre el món local", un
producte audiovisual de producció pròpia compost per 7 capítols de menys de 4 minuts de durada, on diferents
experts reflexionen i donen el seu punt de vista sobre les claus de present i de futur dels ens locals del nostre país.
Cada dijous al matí la consultoria n'estrenarà un a través del canal de Youtube de Neòpolis. El d'ahir va ser "El
Model: Funcionament, estructura i distribució de competències".
Es poden trobar tots els audiovisuals en aquest enllaç:
Enllaç: = http://www.youtube.com/channel/UCe6CqItz9i0acl07ktQs7QA?feature=guide
EL PUNT AVUI

Diumenge, 5 de maig de 2013
CONSULTA ALS VEÏNS DE CASTELLÓ SOBRE LES NECESSITATS LABORALS
L'Ajuntament inicia una enquesta a la població per determinar les prioritats municipals en el camp de la
promoció econòmica
Els resultats orientaran un pla estratègic per als anys 2013-2016
Empreses del sector turístic en una presentació de les seves ofertes a Castelló
d'Empúries en una jornada organitzada el mes passat. Foto: EL PUNT AVUI.

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha iniciat aquesta setmana a
l'espai web del municipi una enquesta per recollir l'opinió de la
ciutadania i dels agents socials i econòmics del territori. Aquest
exercici de participació ciutadana és un dels elements que han de
permetre a l'Ajuntament de definir el pla estratègic econòmic i
social 2013-2016, una eina de treball que orientarà en la
implantació i l'avaluació de les polítiques en matèria de
desenvolupament econòmic i social de manera coordinada i
planificada al municipi.
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Diagnosi
L'elaboració d'aquest pla es va iniciar el novembre del 2012 amb una primera fase de diagnosi que recull les dades
del servei d'orientació i intermediació laboral de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries durant el 2012. El servei va
atendre un total de 521 persones (276 a Empuriabrava i 245 al centre històric de Castelló d'Empúries). D'entre les
persones ateses, només es van poder realitzar 34 insercions (aquesta última dada, segons els serveis municipals,
només és orientativa perquè moltes insercions no es donen a conèixer). Assumpció Brossa, primera tinenta
d'alcalde i responsable de l'àrea d'atenció social i ciutadania, explica que a partir d'aquesta diagnosi i de les
primeres accions que s'han fet per posar en contacte el sector econòmic i les persones que busquen un lloc de
treball, s'han posat en evidència algunes mancances.
Empreses i persones
L'objectiu del pla estratègic serà de fer coincidir el potencial i les necessitats del teixit econòmic del municipi (en
funció dels nuclis de la població i del tipus d'empreses existents) amb el perfil de les persones que busquen feina
per planificar les accions que es poden dur a terme des de l'Ajuntament.
En base a la diagnosi, l'equip de govern ha establert els tres grans àmbits estratègics del pla, que són l'àmbit
empresarial (promoció i dinamització del comerç local), l'àmbit formatiu i finalment l'àmbit ocupacional, que
preveu diverses accions a fi de facilitar l'accés al mercat de treball dels aturats.
A partir del juny es definiran els objectius i les propostes d'actuació que hauran de tenir en compte les aportacions
de la ciutadania.

LES XIFRES

521 persones
van ser ateses el 2012 pel servei
d'orientació i inserció laboral de
Castelló d'Empúries.

34 insercions
es van poder realitzar el 2012 (poden
haver-hi més que no s'han donat a
conèixer).

17 preguntes
té la consulta oberta per
l'Ajuntament per recollir les
prioritats de la població.

Disset punts per valorar les necessitats de Castelló
L'enquesta a què pot contestar a partir d'ara la població de Castelló d'Empúries vol recollir en disset preguntes
quines són les necessitats del municipi en el camp de la promoció econòmica i el foment de l'ocupació. Entre les
preguntes, n'hi ha per saber quin tipus de formacions s'han de desenvolupar (per a autònoms, joves, aturats...), en
quins sectors econòmics (comerç, comptabilitat, màrqueting...), en quins horaris i en quins nuclis del municipi. En
la mateixa enquesta, es demana a la ciutadania que valori els serveis existents, l'oferta o les mancances del
comerç local en els diferents barris i nuclis. Els veïns tenen ara fins al mes de juny per respondre l'enquesta i els
que l'omplin participaran en el sorteig d'un vol al Túnel de Vent d'Empuriabrava.

AJUNTAMENT DE CELRÀ

Dimarts, 7 de maig de 2013
ELS NENS I NENES DE CELRÀ DECIDEIXEN QUÈ S’HA DE FER AL SEU POBLE A TRAVÉS DEL

CONSELL INFANTIL

L’àrea de Joventut de Celrà, amb la col·laboració de les escoles l’Aulet i les Falgueres de Celrà han posat en marxa
el Consell Infantil 2013, un projecte pedagògic de participació infantil.
El Consell Infantil busca conèixer les percepcions i les necessitats del poble de Celrà des dels ulls dels més petits. A
través de la participació a les aules de 5è i 6è de les escoles les Falgueres i l’Aulet, els nens i nenes de Celrà debaten
i decideixen quines han de ser les propostes que s’han de dur a terme al seu poble.
El Consell Infantil està format per representants de les aules de 5è i 6è de les dues escoles, i s’encarrega de fer el
seguiment de les propostes que han fet els seus companys i companyes.
Aquesta és una proposta d’educació en valors que vols sensibilitzar als infants i tota la ciutadania sobre la
importància de la participació ciutadana.
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EL PUNT AVUI

Divendres, 10 de maig de 2013
UN 25% DELS VEÏNS DE LLAGOSTERA ESTAN A L'ATUR
Un any de feina de pla estratègic mesura la desocupació
El govern veu el paisatge com un atractiu del poble
Un dels tallers participatius del pla estratègic de Llagostera, al febrer
Foto: EL PUNT AVUI.

Llagostera Un 25% dels veïns de Llagostera estan a l'atur.
És una de les conclusions de l'any de feina que ha
representat el pla estratègic de desenvolupament local
(PEDL). El percentatge de desocupats és un 5% superior al
de la comarca del Gironès i al de la demarcació de Girona,
segons indica el regidor d'Economia i Participació de
Llagostera, Ramon Soler. “No puc enganyar la gent: el pla
no és la solució a tots els mals [...] La crisi va tenir un
impacte bestial, perquè el 25% de les empreses estaven
lligades a la construcció.”
Mig miler d'enquestes amb veïns, 398 de les quals han
estat validades, permeten mesurar el pes de la
desocupació al poble. El 64,4% dels aturats no reben cap ajut, ja sigui perquè se'ls ha exhaurit o perquè no han
cotitzat prou. Segons dades del maig del 2012, hi havia 678 veïns de Llagostera registrats al Servei d'Ocupació de
Catalunya (SOC).
El PEDL, destaca el regidor Ramon Soler, “ajuda a detectar les debilitats i les fortaleses”. El govern de CiU (11
regidors de 13) ha treballat en el pla durant un any. “El procés ha estat obert, transparent i transversal. Hi ha hagut
un web propi on s'ha reunit tota la documentació. No és el pla estratègic de CiU”, assenyala Soler. Hi ha participat,
entre altres, el gerent de l'empresa Procap, la més gran del poble.
Alternativa per Llagostera, amb un regidor a l'oposició –l'exalcalde Lluís Postigo–, qualifica de “decebedor” el pla,
i hi presentarà al·legacions. El veuen precipitat i poc exhaustiu, i creuen que no parteix de la realitat industrial.
Per buscar-hi remei, el govern entén que cal formar els aturats. “Un dels reptes és capacitar la gent, formar-los i
poder-los donar sortida. L'Ajuntament no té cap vareta màgica i la seva àrea d'influència és reduïda.”
El tercer tinent d'alcalde explica que tenen un estudi de les connexions telemàtiques i de les distàncies perquè les
empreses es puguin instal·lar al poble, sobretot al sector sud-12 del polígon industrial. I Llagostera vol que el
paisatge faci de reclam. “Hem d'explotar els atractius del poble i crear una marca lligada al paisatge, el turisme de
qualitat, basat en el quilòmetre zero i en recursos naturals com ara el massís de les Gavarres i el de Cadiretes”,
assenyala Soler.

LA XIFRA

64,4 per cent dels aturats
no perceben cap prestació. Són 400 persones que han
acabat l'ajut o no han cotitzat prou.
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LA FRASE

No puc enganyar la gent: el pla no és la solució a tots els
mals. El procés ha estat obert i transparent
Ramon Soler, REGIDOR d'economia i participació de
l'ajuntament de llagostera.

DIARI DE GIRONA

Dissabte, 11 de maig de 2013
JUNTS PER BANYOLES S´ADHEREIX AL PROCÉS PARTICIPATIU DEL NOU POUM

BANYOLES | DDG El grup Junts per Banyoles -a l'oposició municipal- s'afegeix al procés participatiu per redactar
el nou Planejament d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i anuncia que farà propostes, incidint tant en els
dèficits detectats com en la valoració de "nous plantejaments urbanístics més adaptats als nostres dies".
La formació política explica aquesta intenció en el seu darrer butlletí informatiu, en què avança que a l'hora de fer
propostes es prioritzaran les actuacions i es tindrà en compte la seva viabilitat econòmica i tècnica.
A part de les seves aportacions -que encara no concreten-, Junts per Banyoles anima els banyolins a participar en
el procés.
ACM

Dimarts, 14 de maig de 2013
BUCH: “PARLAR DE PARTICIPACIÓ ÉS PARLAR DE DEMOCRÀCIA”
El president de l’ACM considera que, ara més que mai, cal recuperar la confiança perduda en els polítics
Barcelona - La Fundació Aula d’Alts Estudis
d’Electes ha organitzat una nova jornada de
formació amb el títol “El Valor de la participació
ciutadana en la formulació i implementació de les
polítiques públiques locals”. Una jornada que tenia
per objectiu promoure el feedback entre
organització, ponents i assistents sobre aspectes
relacionats amb la participació directe i indirecte.
Les jornades, celebrades al Pati Manning de
Barcelona, on hi ha assistit una seixantena de
persones, ha comptat amb la presència del
president de l’ACM, Miquel Buch, i el coordinador
general de la Diputació de Barcelona, Xavier
Forcadell. En el seu parlament, el president de
l’ACM Miquel Buch ha destacat que parlar de participació és parlar de democràcia. Ha manifestat també que “els
alcaldes i alcaldesses som els que permanentment escoltem, gestionem i retem comptes amb la ciutadania per
demostrar que la seva opinió és tinguda en compte”. En aquest sentit, ha lamentat que hi hagi partits que només
vulguin els vots dels ciutadans per a les eleccions i quan tenen majoria absoluta s’obliden dels ciutadans. “És trist
veure que vivim en un Estat que no ens permet decidir quin ha de ser el nostre futur”.
El president Buch també ha recordat que fa 30 anys que els ajuntaments treballen per assegurar que la
democràcia progressi i sigui més rica cada dia. “A ningú se li escapa que hi ha una desconfiança vers els polítics i
per tant, ara més que mai hem de canviar aquesta sensació per tal que tornin a confiar en la democràcia i en els
polítics”. Així, per l’alcalde de Premià de Mar, “les revolucions comencen des de les bases i, per tant, aquesta
voluntat de canvi en la percepció dels polítics passa pels ajuntaments”.
Per la seva banda, el coordinador general de la Diputació de Barcelona, Xavier Forcadell ha destacat que “la
participació és indispensable, no només perquè ho diuen els estaments jurídics sinó també perquè la gent ens ho
reclama”. Per aquest motiu, ha valorat molt positivament aquesta jornada que pretenia incidir i treballar de forma
directe la participació. Forcadell ha afegit també que la participació és un pilar essencial per a la integritat i el bon
govern, uns elements que en els propers anys seran el pal de paller del sistema democràtic local.
La jornada ha comptat amb la presència de Ismael Peña-López, professor i investigador de l'Internet
InterdisciplinaryInstitute de la Universitat Oberta de Catalunya; Pau Vidal Garcia, fundador i coordinador de
l’Observatori del Tercer Sector; Marcelí Pons Duat, secretari general de Ajuntament de Viladecans; Toni Calpe
Jordà, interventor municipal de l’ajuntament de Martorell; Dolors Anguera i Arqués, tècnica de participació
ciutadana de l’ajuntament de Premià de Mar; Pere Giró Fàbrega, regidor de Medi Ambient i Joventut de
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l’ajuntament de Figueres; Joan Gómez López, regidor de Coordinació de Barris de l’Ajuntament de Lleida i Carles
Agustí Hernàndez, comissionat de Participació Ciutadana Associacionisme de l’Ajuntament de Barcelona.
Podeu veure el vídeo de la jornada a:
http://www.youtube.com/watch?v=Bjls8reOd1M&feature=share&list=UUzcIIvUUJtIP0DaGK8RVwIQ
EL PUNT AVUI

Dimarts, 14 de maig de 2013
NOVA ORDENANÇA DE GESTIÓ DE RESIDUS A BLANES
L'Ajuntament obre un procés participatiu per recollir les opinions dels veïns
Contenidors de la recollida selectiva en carrer de la ciutat de Blanes Foto: EL PUNT AVUI.

L'Ajuntament de Blanes està preparant una nova ordenança de la neteja
viària i de la gestió dels residus, que té la intenció d'aprovar en el proper ple
municipal. Abans, però, ha decidit obrir un període d'uns dies perquè els
ciutadans hi puguin dir la seva i hi aportin idees.
El govern local va decidir renovar l'ordenança de neteja per ajustar-la a la llei
de residus, en vigor des del 2009. Aquesta ordenança té per objectiu la
regulació de la neteja de la via pública i les platges, així com la correcta
gestió dels residus comercials i industrials assimilables als domèstics. Per
aquest motiu, segons van assegurar fonts municipals, la norma “està basada
en criteris d'eficiència i sostenibilitat perquè tant vilatans com visitants
puguin gaudir d'un entorn net i saludable”. Un altre objectiu és aconseguir la
reducció del volum de residus que es generen i millorar la recollida selectiva. Les fonts municipals van remarcar
“l'obligació i el compromís que té l'Ajuntament de Blanes en l'elaboració d'una política mediambiental que
segueixi criteris de cautela i acció preventiva”. Tots els que vulguin fer-hi aportacions poden fer-ho fins divendres a
través d'una instància al registre o enviant un correu electrònic.

Multes de 30.000 euros

Les infraccions es divideixen en lleus, amb multes de 120 a 1.500 euros; greus, amb multes de fins a 15.000 euros, i
molt greus, amb multes de fins a 30.000 euros.
A part de les multes, les sancions també poden comportar la clausura temporal de l'activitat i el local corresponent
durant un mes, la revocació de l'homologació municipal, l'execució de treballs de restitució i altres treballs a la
comunitat.
EL PUNT AVUI

Dimarts, 21 de maig de 2013
CESSIÓ ALS VEÏNS DE LA GESTIÓ DEL LOCAL EUGENIAL

Girona. L'Ajuntament de Girona ha cedit a la mancomunitat de Santa Eugènia i Can Gibert la gestió de l'espai
Eugenial, annex a Can Ninetes. L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, i el president de l'associació de veïns de
Santa Eugènia de Ter, Ramon Macaya, van firmar la setmana passada el conveni que regula aquesta cessió i que
permetrà a l'associació desenvolupar les seves activitats de caràcter cultural, comunitari i social. En aplicació del
conveni, es crearà una comissió paritària que es reunirà com a mínim dos cops a l'any per avaluar l'activitat
desenvolupada per la mancomunitat i elaborar propostes de millora. La cessió estarà en vigor fins al 30 d'abril del
2014. Precisament l'abril passat, l'Ajuntament i la mancomunitat van signar un altre conveni que establia la
cogestió del centre cívic de Santa Eugènia fins a la mateixa data. Alguns continguts d'aquest conveni es van
ampliar aprofitant la signatura del conveni per al local Eugenial.
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EL PUNT AVUI

Dimarts, 21 de maig de 2013
INSTEN A DEFINIR EL FUTUR DE L'ANTIC MODERN
El ple de Girona va votar a favor d'una moció pel pla
estratègic de cultura
Girona. El ple municipal de Girona va aprovar una moció en
què insta el govern municipal de CiU a presentar a tots els
grups municipals quin serà l'ús futur de l'edifici de l'antic
cinema Modern, al bell mig del Barri Vell. El text, debatut a
proposta del PSC, va rebre els vots favorables de la CUP, el PP
i ICV, i només els regidors de CiU van votar en contra
d'aquesta proposta.
Els socialistes van dur aquesta moció al ple després que fa uns dies critiquessin la manca de passos del govern per
desenvolupar la recuperació d'aquest edifici municipal i posessin l'estat d'abandó d'aquest l'immoble com a
metàfora de la “inacció” del govern municipal. L'acord aprovat també demana al govern municipal que inverteixi
la partida de 800.000 euros procedents d'altres exercicis i que s'inclou en els pressupostos del 2012.
A més, el text aprovat insta CiU a implementar el pla estratègic de cultura, que ha de servir per “reforçar aquest
sector com a motor econòmic”, així com a promocionar el turisme cultural, potenciar el Consell de les Arts i
Cultura i apostar per revaloritzar la cultura.

Un edifici municipal des de l'any 2001

L'antic edifici Modern va passar a ser de propietat municipal l'any 2001, però el govern socialista no hi va intervenir
en aquests primers anys. El governs tripartits posteriors tampoc no van decidir fer-hi cap actuació fins al final del
darrer mandat, quan es va fer un procés participatiu i es va decidir que seria un centre cívic, tindria un espai per a
entitats i s'hi ubicaria el Girona Film Office. Aquesta era la proposta el 2011, però l'accés a les últimes municipals
de CiU al govern va aturar aquell projecte. CiU va anunciar que redefiniria el contingut previst i que es refaria el
procés participatiu. El govern sosté que es definirà aquest mandat.
DIARI DE GIRONA

Dijous, 23 de maig de 2013
SETZE ENTITATS DUEN AL SÍNDIC L´ORDENANÇA DE CIVILITAT
Els denunciants consideren que es tracta d'una normativa "coercitiva" i que vulnera els drets i llibertats
individuals dels gironins
Els representants de les entitats, a punt d´entrar a l´Oficina del Síndic. Marc Martí

GIRONA. LAURA FANALS. Setze entitats gironines van presentar ahir
una queixa conjunta sobre l'Ordenança de Civilitat a l'oficina del Síndic
de Greuges, que va visitar la ciutat. Les associacions consideren que la
normativa és "coercitiva" i que vulnera drets i llibertats individuals. Per
això, volen que el Síndic, Rafel Ribó, estudiï la qüestió i proposi una
solució.
Segons va explicar el representant del Casal Independentista El Forn, Biel de Montserrat, les entitats opinen que
l'ordenança ha suposat "un retrocés en la regulació de l'ús dels espais públics", ja que significa que moltes
activitats a l'aire lliure i hàbits socials queden "restringits". Segons de Montserrat, els que n'han sortit més
perjudicats són les entitats i els col·lectius joves i amb menys recursos, ja que han vist molt limitades les activitats
que poden fer sense arriscar-se a ser multades. "Aquests col·lectius estan perseguits i estigmatitzats", va
assenyalar.
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Segons el representant d'El Forn, una de les principals mancances de l'ordenança és que és "coercitiva" i que no
proposa mesures de cohesió. De Montserrat lamenta que l'ordenança s'ha fet "sense haver estudiat les bases de la
convivència a Girona", sinó que la regulació s'ha fet de forma subjectiva. El representant d'El Forn creu, a més, que
l'ordenança es va tirar endavant sense que hi hagués una demanda generalitzada i recorda que no es va
consensuar amb les entitats ni altres agents socials de la ciutat. "L'ordenança va ser aprovada per un determinat
sector de la ciutat i es va deixar tots els altres de banda", va indicar.
Per la seva banda, Sergi Yanes, representant del col·lectiu Transeünts, critica que l'ordenança dóna molta
"discrecionalitat" a l'equip de govern.
L'Oficina del Síndic, que es va instal·lar al Centre Cultural La Mercè, també va rebre la visita de les representants
de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. Segons va explicar la seva portaveu, Marta Afuera, se li van
transmetre qüestions com els talls de subministrament d'aigua al bloc ocupat de Salt i el plaç per a poder reclamar
les clàusules abusives, que consideren massa curt.
EL PUNT AVUI

Dijous, 23 de maig de 2013
FIGUERES, A LA CUA EN LA RECOLLIDA DE FRACCIÓ ORGÀNICA
L'Ajuntament “repensa” el model per fer un pla de residus nou
A la ciutat es recicla un 24% de les escombraries
Una imatge de contenidors de reciclatge a Figueres. Foto: MANEL LLADÓ.

Figueres té en la recollida de la fracció orgànica una assignatura
pendent. El regidor de Serveis Urbans de la ciutat, Quim Felip, va
admetre ahir que, tot i que fa un balanç positiu del pla de gestió de
residus que s'aplica des del 2005, han quedat dos aspectes pendents.
Un és la recollida selectiva de la fracció orgànica domiciliària, que
actualment no es fa. El regidor va justificar que per ara no es pot fer i
no es podrà posar en marxa fins que es posi en funcionament la planta
de Pedret i Marzà. Des del Consell Comarcal es va dir que encara no hi
ha una data d'obres d'aquest equipament però que no trigarà.
Per ara, només es fa la recollida de la fracció orgànica a supermercats i
fruiteries. Felip també va dir que cal donar un impuls a la recollida
selectiva dels comerços i restaurants.
El regidor de Serveis Urbans va explicar: “El model actual de recollida de residus es basa en el pla del 2004.
L'aplicació ha tingut alguns resultats molt satisfactoris, com l'increment de la recollida selectiva, que ha passat del
8% al 24%.” Tot i això, la xifra és baixa comparada amb la d'altres ciutats com ara Girona, on voreja el 40%. També
va destacar la reordenació de contenidors que s'ha fet per agrupar-los i la implantació de contenidors soterrats al
centre històric.
Per “repensar” el model de recollida de residus, l'Ajuntament ha iniciat un procés participatiu per fer un pla de
gestió nou i per, quan l'octubre del 2016 acabi la concessió a Ecoserveis de recollida d'escombraries, posar en
marxa un nou sistema adaptat a la normativa, les millores tecnològiques i les circumstàncies de la ciutat. “Hem de
tenir una visió clara a tres anys per repensar obertament el model que volem a partir del 2017”, va dir, perquè serà
la base del nou contracte. Entre els objectius, hi ha la implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica, la
incorporació de l'eficiència energètica (vehicles elèctrics) i del sistema de control amb l'Smartcity (pel control de
rutes) i la introducció del porta a porta, entre altres. Es faran tres sessions de participació ciutadana: el 29 de maig
i el 3 i el 10 de juny, totes a dos quarts de vuit del vespre.
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LA XIFRA

16.000 visites
s
vi
a la deixalleria mòbil es van registrar
l'any passat, mentre que el 2004 van
ser 9.400.

LA FRASE

LA DATA

Quim Felip, regidor de serveis
urbans

participació ciutadana a la Casa
Empordà a dos quarts de vuit.
També se'n faran el 3 i el 10 de
juny.

Hem de tenir una visió clara a tres
anys per iniciar i repensar el model
que volem a partir del 2017

29.5.2013 serà la primera

EL PUNT AVUI

Dimarts, 28 de maig de 2013
EL PLA DE PARTICIPACIÓ DEL POUM DE PALS SEPARA GOVERN I PSC
El grup socialista, a l'oposició, creu que han perdut una oportunitat per activar un procés de participació
prèvia
El govern de Pals i l'oposició del PSC van fer evidents les seves discrepàncies en el procés de participació
ciutadana del nou pla d'ordenació urbana que es posarà en marxa pròximament. El grup socialista, a l'oposició i
liderat per Joan Trias, va fer palès el seu plantejament en el ple del mes de maig. Trias va criticar el primer
document que s'ha posat sobre la taula i va afirmar que no s'hi havia treballat prou. El portaveu del PSC va apuntar
la possibilitat de constituir un consell assessor urbanístic en què “podrien participar experts locals en la matèria
coneixedors de la població”. “És que no hi ha arquitectes que puguin dir-hi la seva?”, es preguntava Trias, que va
sostenir que hi havia mecanismes de participació ciutadana prèvia que permetien més transparència.
La regidora d'Urbanisme, Maite Servià, defensa que el govern actual “agafa el toro per les banyes”, i va aclarir que
“el procés de participació ciutadana comença ara”. Servià va explicar que es parteix del document Avance del pla i
que ara es convocaran tres reunions temàtiques obertes a tothom. Una primera, al voltant de la protecció del
medi natural, espais lliures i vies verdes; una segona, destinada als sectors productius, turisme i serveis i, una
tercera, al sector immobiliari.
L'alcalde, Joan Silvestre, lamenta que “es vulgui confondre la gent” i va remarcar que “el procés de participació
ciutadana comença ara”. El POUM de Pals s'ha de tornar a redactar perquè el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya ho va obligar a través d'una sentència.

LA XIFRA

3 reunions.
El pla de participació ciutadana tindrà tres trobades perquè tothom hi pugui dir la seva.

Proposta per al mercat de segona mà

El president de l'Associació de Comerciants de Pals, Xavier Deulofeu, ha presentat una proposta a l'Ajuntament de
Pals per assumir la direcció i organització del mercat de segona mà que es fa els dissabtes a la plaça de Catalunya.
El seu pla, que espera una resposta de l'equip de govern en les pròximes setmanes, suposaria deixar la gestió a
l'empresa Els Encants de l'Empordà, que actualment ja gestiona una proposta semblant a Parlavà. Els comerciants
volen recuperar l'esplendor del mercat “perquè –segons afirma Deulofeu– porta molta gent a la població”. El
mercat havia arribat a tenir més de 70 parades, però la presència d'articles de dubtosa procedència va motivar una
normativa que n'ha rebaixat molt el nombre de paradistes.
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