EL PUNT DIARI

Dilluns, 1 de març de 2011
SANTA PAU ES PROPOSA DONAR MÉS VEU ALS CIUTADANS
L’Ajuntament comença els tràmits del pla director de participació
Ramón Esteban. L’Ajuntament de Santa Pau començarà aviat a convocar els representants de diferents
sectors socials del poble per preparar el pla director de participació del municipi. El futur document ha
de servir per “vertebrar i definir els diferents mecanismes i canals de participació que hi ha al municipi,
per tal de fomentar la participació i involucrar els ciutadans en la vida pública del poble”. Després dels
primers contactes, s’organitzaran unes jornades obertes en què es mirarà que hi hagi debat.
Paral·lelament a les sessions presencials, els interessants podran dir-hi la seva a través d’un espai virtual
que es crearà a Internet. El pla es finança entre l’Ajuntament i la Generalitat.
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 2 de març de 2011
LA BISBAL INICIA EL PROCÉS DE CREACIÓ D’UN CONSELL D’ENTITATS
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà va iniciar a finals de desembre el procés per a la creació d'un
Consell d'Entitats, una demanda que va sorgir durant l'elaboració del Pla Director de Participació
Ciutadana. Aquest dilluns, l'Àrea de Participació Ciutadana ha
enviat una breu enquesta a totes les entitats bisbalenques que forma part dels treballs que es duen a
terme per a la creació del Consell d'Entitats de la Bisbal. El test serveix per donar a conèixer l'inici del
procés i donar l'oportunitat de donar la seva opinió.
Consell Comarcal del Baix Empordà

Dimecres, 2 de març de 2011
ES PRESENTA A ULLÀ EL PLA DE BARRIS DEL MUNICIPI

El passat dissabte 26 de febrer amb una assistència considerable de conciutadans es va fer la
presentació del Pla de Barris d’Ullà. Va presidir l’acte Josep López Ruiz, alcalde del municipi i com a
convidades hi van assistir Magda Casamitjana, alcaldessa de Roses, qui va manifestar els beneficis i les
dificultats que presenta portar a terme un pla d’aquestes característiques i Marina Geli, exconsellera de
Salut.
Aquest projecte, que compta amb la col·laboració tècnica del Consell Comarcal del Baix Empordà,
desenvoluparà un pla de millora basat en l’adequació de l’espai urbà, la creació d’aparcament, la millora
de l’espai públic, la dotació d’espais verds, la millora d’itineraris per a vianants, la integració social dels
col·lectius més desfavorits, la cohesió social de tots els veïns i veïnes, la dinamització econòmica i la
incorporació de les tecnologies de la informació.
També es va presentar el primer butlletí del Pla de Barris d’Ullà, que pretén ser l’eina de comunicació
entre els veïns i veïnes sobre quines actuacions pretén desenvolupar, els terminis d’execució i l’estat de
finançament. Paral·lelament, es van efectuar diferents activitats lúdiques i un procés participatiu on tots
el ullanencs i ullanenques van poder fer propostes de millora sobre els canvis i necessitats que el
projecte del Pla de Barris ha de tenir en compte per construir l’Ullà del 2018.
El resultat de la posada en marxa es valora positivament en tant que els participants es van mostrar
actius durant tot l’acte la qual cosa manifesta un bon inici del Pla de Barris.
DIARI DE GIRONA

Divendres, 11 de març de 2011
DEFENSORS DELS CIUTADANS: MÉS SIMBOLISME QUE RESSOLUCIÓ
El Defensor de la Ciutadania de Girona, Ramon Llorente, s'ha cansat que a l'Ajuntament l'ignorin. Ha
mostrat públicament el seu enuig -"emprenyat", en paraules seves- perquè el govern municipal no
escolta les seves recomanacions. N'ha escrit 42 als representants municipals, de les quals només 18
van ser acceptades. "Aquest fet crea desànim", ha manifestat Llorente. També ha mostrat el seu
desconcert perquè les queixes contra la policia local no són ateses en base al principi d'autoritat de
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l'agent. Arribats a aquest punt, cal preguntar-se de què serveix la figura del Defensor de la Ciutadania?
Per què els creen alguns ajuntaments? Només per cobrir l'expedient i rentar-se la cara? La figura del
Defensor del Poble, i càrrecs similars, es va establir per primera vegada a Suècia a principis del segle
XIX i tenia com objectiu garantir els drets dels ciutadans davant d'abusos que poden cometre els poders
públics. És un càrrec que han anat adoptant la majoria de països democràtics, tot i que amb diferent
resultat, segons la cultura democràtica de cada zona. Malgrat que en la majoria dels casos gaudeixen
d'una absoluta legitimitat, ja que acostumen a ser elegits amb consensos de govern i oposició, la seva
funció és més aviat simbòlica. No només a Girona. Gairebé arreu, tant en els escassos municipis que
han creat aquesta figura com en l'àmbit estatal o autonòmic. En una trobada celebrada fa un mes i mig a
Girona, els síndics municipals de Catalunya van reclamar més suport dels ajuntaments i que els deixin
treballar amb més llibertat i sense impediments. Van arribar a dir que en alguns llocs es consideren
simples "floreros". Aleshores, si no els doten de legitimitat ni de capacitat resolutòria, perquè volen els
Ajuntaments un Defensor de la Ciutadania? Es tanta la desconfiança que són escassos els ciutadans
que acudeixen al Defensor per plantejar un problema o una queixa. La participació ciutadana i la
fiscalització pertorben el governant. I això és un dèficit democràtic.
Ajuntament de Sant Hilari Sacalm

Divendres, 11 de març de 2011
L’AJUNTAMENT DE SANT HILARI SACALM INAGURA EL SEU BANC DEL TEMPS
El passat 10 de març va tenir lloc l’acte de presentació i inauguració de la nova secretaria del Banc del
Temps de Sant Hilari, un projecte impulsat per l’Ajuntament des de la Regidoria de Participació
Ciutadana amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels vilatans en el marc de l’austeritat econòmica.
El Banc del Temps és un grup de gent disposada a intercanviar coneixements, aprenentatges i tasques
per resoldre problemes de la vida quotidiana. Aquest banc no funciona amb diners, el temps és la
riquesa principal i la unitat de valor és l’hora. L’intercanvi es produeix de forma recíproca i en situació
d’igualtat entre persones i col·lectius de condicions diferents.
La secretaria s’encarregarà de facilitar el contacte entre els socis i de controlar les ofertes i demandes
de cadascú vetllant pel bon funcionament del banc. Amb aquesta iniciativa es vol posar de manifest que
existeixen valors participatius de cooperació i solidaritat fortament arrelats a la comunitat i que aquests
han de ser afavorits i recolzats de forma organitzada, accessible i contínua.
DIARI DE GIRONA

Empordà.info

Dissabte, 12 de març de 2011
Diumenge, 13 de març de 2011
DEU ANYS PER APROVAR EL POUM DE CASTELLÓ
El govern el vol enviar a Urbanisme abans de les properes eleccions i Convergència i Unió ja ha
dit que si guanya el tornarà a revisar
L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha finalitzat els treballs tècnics que han de permetre tancar gairebé
deu anys de tràmits del Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) que s'espera aprovar la darrera
setmana d'aquest mes per enviar a la Comissió Territorial d'Urbanisme. L'objectiu és acabar els tràmits
abans d'eleccions, tot i que CiU ja ha manifestat que el revisarà si guanya les eleccions.
L'actual govern (ERC, ECE-EPM, PP i MªDolors del Fresno) es va unir després de les eleccions, sobretot
per aturar i canviar el POUM en què havien treballat CiU i PSC. Fins i tot aquest darrer partit va veure
com la número dos abandonava la formació per donar suport com a trànsfuga a la resta de forces i
evitar així que es repetís un govern CiU-PSC que pogués tirar endavant el POUM. Una vegada al govern
municipal, es van marcar l'objectiu de revisar i aprovar-lo abans d'acabar la legislatura.
Segons ha constatat el regidor d'Urbanisme, Pere Iglesias, "la feina està feta, i ara ja dependrà de la
comissió d'urbanisme". A finals de mes, en un ple només amb el POUM a l'ordre del dia, s'espera
aprovar provisionalment el document i posteriorment es farà arribar a Urbanisme.
Durant els darrers quatre anys en què es treballava en el POUM, Iglesias remarca que no hi ha hagut
cap entrebanc per tirar endavant equipaments. La segona escola, l'institut d'Empuriabrava, la nova llar
d'infants o el túnel del vent són alguns dels projectes. Aquest darrer estava projectat per una altra
empresa que ha decidit traslladar-lo a Roses, però un altre inversor ho està tirant endavant. A través de
modificacions a l'actual planejament s'han solventat les qüestions urbanístiques necessàries.
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D'altra banda, Iglesias ha destacat que una de les qüestions de les quals estan més satisfets és "l'esforç
que vam fer en relació a la participació ciutadana amb 15.000 tríptics bústia per bústia, xerrades
sectorials barri per barri, amb col·lectius", o responent les al·legacions. Una vegada aprovat, es tancarà
un dels projectes més polèmics dels darrers anys a la població, tot i que es podria reobrir si, com ha
manifestat CiU, guanya les properes eleccions i el torna a revisar.
El pressupost del 2011
Una altra de les qüestions cabdals que s'espera aprovar aquest mes són els pressupostos de 2011. De
moment es treballa amb els prorrogats mentre s'han estat negociant amb les entitats bancàries millors
condicions de finançament i s'han acabat d'ajustar despeses. Castelló d'Empúries està sotmès a un pla
de sanejament, una decisió que va prendre l'actual govern municipal després de comprovar l'estat de
les finances el 2007. S'espera que el pressupost mantingui l'austeritat.
Teleprensa.es

Gironainfo.cat

Dilluns, 14 de març de 2011
Dilluns, 14 de març de 2011
NOU CURS SOBRE GESTIÓ INTEGRAL D’ENTITATS A GIRONA
Les sessions, destinades a les associacions gironines, tindran lloc tots els dimecres del mes de
maig a l’Estació Espai Jove.
GIRONA.- L’Ajuntament de Girona, amb l’objectiu de continuar donant suport al teixit associatiu,
organitza un curs de formació per a totes les entitats gironines, amb la col·laboració de la Diputació de
Girona. La seva finalitat és enfortir la xarxa associativa, donar solidesa estructural i autonomia i afavorir
el coneixement entre les associacions.
El curs Gestió integral d’entitats s’emmarca en el Pla de formació de participació ciutadana de la
Diputació de Girona i ha estat dissenyat d’acord amb les dades recollides a través d’uns qüestionaris
que l’Ajuntament de Girona va fer arribar a les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats.
Aquest curs està estructurat en quatre sessions formatives, d’unes dues hores de durada, que es
portaran a terme els dimecres 4, 11, 18 i 25 de maig, a les 7 de la tarda, a l’Estació Espai Jove. Els
continguts que es treballaran són: la gestió interna d’una entitat, la recerca de finançament per a
l’execució dels projectes, el desenvolupament d’habilitats personals per als seus membres i la fiscalitat
que els afecta.
La formació va adreçada a totes les entitats i és gratuïta.
La formalització de les inscripcions es realitzarà a través del formulari que es troba al web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat/participaciociutadana).
AJUNTAMENT DE LLORET

Dilluns, 14 de març de 2011
SEGONA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT DELS INFANTS A LLORET
La segona sessió de l'Ajuntament dels Infants es va celebrar el dilluns 14 de març de 15.00 a 16.45 a la
Sala de Plens de l'Ajuntament. Hi van assistir els 13 membres de l'Ajuntament dels Infants: Laura
Salomé, Thaimy Bello, Musa Turai, Aitana Vedovell, Leticia Mesquita, Salma Alaniz, Carla Pérez, Laura
Guerra, Darío López, Judith Mordoh, Laura Garcia, Paula Calveras i Júlia Juanes.
L'Ajuntament dels Infants es va reunir amb la tècnica de participació ciutadana, la tècnica
d'ensenyament, la tècnica del Pla Educatiu d'Entorn i la dinamitzadora del projecte.
L’Ajuntament dels Infants és un espai de participació endegat per l’Ajuntament de Lloret de Mar amb
l’objectiu de promoure la participació dels nens i nenes i conèixer el seu punt de vista sobre diferents
aspectes que els afecten com a ciutadans. Alhora és un procés educatiu i d’aprenentatge en l’adopció
d’una cultura cívica vers l’entorn.
L’Ajuntament dels Infants està format per 13 nens i nenes de 5è de primària de les escoles de Lloret
elegits democràticament pels seus companys. Es renova anualment i el seu pla de treball s’estructura
en quatre fases:
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1.
2.
3.
4.

Constitució de l’Ajuntament dels Infants: els tutors i tutores expliquen als alumnes els objectius i
el funcionament de l’Ajuntament dels Infants i es fa un procés electoral per escollir els
representants.
L’encàrrec: el consistori fa l’encàrrec a l’Ajuntament dels Infants d’aportar la seva opinió sobre
un tema concret (enguany es treballarà sobre les festes i tradicions lloretenques i
específicament sobre la Festa Major).
Les sessions de treball: l’Ajuntament dels Infants es reuneix mensualment i també es fan
activitats a les aules amb l’objectiu d’incentivar la reflexió, el debat i fer propostes sobre el tema
proposat.
Presentació del treball al Ple Municipal: la feina dels infants culmina amb la presentació de les
propostes al Ple Municipal.

Podeu trobar tota la informació sobre el projecte a l’enllaç www.consensus.cat/lloretdemar.

DIARI DE GIRONA

Dimarts, 15 de març de 2011
ORGANITZEN UN CURS PER DONAR AUTONOMIA I SOLIDESA A ENTITATS
Un moment d'una de les jornades de formació a l'Estació - Espai
jove. Ajuntament de Girona

L'Ajuntament de Girona ha organitzat un curs de
formació per a totes les entitats gironines, amb la
col·laboració de la Diputació. La seva finalitat és
enfortir la xarxa associativa, donar solidesa
estructural i autonomia i afavorir el coneixement entre
les associacions.
El curs Gestió integral d'entitats s'emmarca en el Pla
de formació de participació ciutadana de la Diputació
i ha estat dissenyat d'acord amb les dades recollides
a través d'uns qüestionaris que l'Ajuntament va fer
arribar a les entitats inscrites al Registre Municipal.
Els continguts que es treballaran són: la gestió interna d'una entitat, la recerca de finançament per a
l'execució dels projectes, el desenvolupament d'habilitats personals per als seus membres i la fiscalitat
que els afecta.
DIARI DE GIRONA

Dimarts, 15 de març de 2011
SANTA COLOMA NO APROVARÀ EL

PLA GENERAL

ABANS DE MAIG TOT I

ADJUDICAR-SE FA TRES ANYS
L'Ajuntament vol que els serveis tècnics revisin el document que li ha entregat l'equip redactor
per evitar qualsevol tipus d'error
Santa Coloma de Farners. E. Batlle. L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha rebut fa pocs dies la
documentació del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (Poum) però el regidor d'Urbanisme i Medi
Ambient Josep Cullell (CiU) explica que no veu provable que es pugui portar a aprovació abans que
finalitzi aquest mandat, és a dir, en el darrer ple de la corporació, el de maig.
Amb tot, des que l'ajuntament de Santa Coloma va adjudicar la redacció del nou Pla General hauran
passat uns tres anys fins que no s'haurà elaborat el nou document, que ha de posar ordre a l'expansió
urbanística de la ciutat que s'articula en l'actualitat amb un planejament que data del 1994 i que ha rebut
moltes modificacions puntuals al llarg dels anys, que el fan quedar obsolet.
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La raó principal per no portar el document inicial a votació és que l'equip de govern de Santa Coloma
(CiU, ERC, PSC), explica Josep Cullell, considera que ara tenint la documentació de l'equip redactor, els
tècnics municipals hi facin un repàs per detectar qualsevol tipus d'error que n'alentís tot el procés i
llavors, s'emetrà l'informe definitiu que anirà a votació.
Una aprovació inicial, que augura el regidor d'Urbanisme, ja anirà a càrrec del nou equip de govern que
resulti de les eleccions municipals del 22 de maig, ja que no veu possible que es pugui fer en el del mes
de maig.
Per altra banda, el regidor d'Urbanisme de Santa Coloma de Farners destaca que de la totalitat de la
documentació entregada per l'equip redactor del nou Poum, encara en manca l'informe corresponent a
l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
Durant aquests tres anys s'ha dut a terme la revisió del planejament s'han realitzat els tallers de
participació ciutadana així com també una enquesta als ciutadans de la població per conèixer la seva
opinió sobre diferents aspectes a millorar, relacionats amb el nou planejament, entre d'altres accions. La
redacció del nou Poum es va adjudicar el setembre de l'any 2008 al despatx CF Arquitectes per uns
232.000 euros, que han dibuixat la nova ordenació urbanística de la capital de la Selva.

La Selva Comunica

Dimarts, 15 de març de 2011
APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I

ASSOCIACIONS CIUTADANES DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Aquest registre té per objectiu que l’Ajuntament conegui el nombre d’entitats i associacions del
municipi, així com les seves finalitats i representativitat, a fi i efecte de fer possible una correcta
política municipal de suport i foment de l’associacionisme i de participació ciutadana
Santa Coloma de Farners gaudeix d'un teixit associatiu ric i divers que contribueix a fomentar la vida
sociocultural, educativa, esportiva i recreativa de la ciutat. Així, les entitats i associacions sense ànim de
lucre generen una extensa activitat que fa bategar la ciutat. Però cal no oblidar que les entitats són
també espais de relació i cohesió social, de creixement ciutadà, de participació ciutadana, de
transmissió de valors democràtics, de transformació social, etc. Tots aquests aspectes implícits en el
seu propi funcionament, contribueix a reforçar la identitat local i a crear persones compromeses amb la
ciutat.
El regidor de Participació Ciutadana, Joan Martí (ERC), ha explicat que “actualment l'Ajuntament de
Santa Coloma de Farners està portant a terme l'elaboració del Pla Director de Participació Ciutadana, on
les associacions ciutadanes n'han estat i en són un actor destacat per a la planificació, ordenació i
establiment de polítiques de participació ciutadana. En aquest sentit, la creació d'un registre municipal
d'entitats s'apunta com al primer pas en aquestes polítiques.” Podran inscriure’s al registre les
associacions de veïns i veïnes, de pares i mares d'alumnes, les entitats culturals, esportives, recreatives,
juvenils i de lleure, de solidaritat, de l'àmbit de la salut, de l'àmbit social, sindicals, empresarials,
professionals, religioses, i qualsevol altra de similar que tinguin el seu àmbit d'actuació el terme
municipal de Santa Coloma de Farners. La inscripció en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions
Ciutadanes és requisit indispensable per obtenir subvencions en les diferents convocatòries de
subvencions que aprovi l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Les associacions i entitats inscrites
en el Registre podran accedir a l’ús de determinats locals i instal·lacions municipals en la mesura que la
disponibilitat ho permeti i amb les limitacions que imposi la seva coincidència d’ús per part d’altres
entitats o pel mateix Ajuntament i seran responsables del tracte donat a aquests espais. El reglament
s’ha aprovat inicialment amb la unanimitat del consistori.
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Dimarts, 15 de març de 2011
A LES PORTES DEL FÒRUM CIUTADÀ DEL TAV

T

Opinió. Martí Carreras. Vaig estudiar dos anys de Biologia, i en fa vint que
treballo de fuster. Fa set anys que sóc president de l'AV de Sant Narcís. La
primera Festa Major que vaig haver de parlar en públic vaig passar ràpidament
el micro a l'alcaldessa de tant vergonya que em feia. Els dos anys següents em
va fer tanta ràbia sentir-la fer mítings a la "nostra" festa que em vaig obligar a
parlar per fer-ho del barri... ara m'ha de treure el micro si vol dir res!!

T

Dimecres que ve, 16 de març, celebrarem, finalment, el fòrum ciutadà de les obres del TAV promès per
l'alcaldessa durant la celebració de l'Audiència pública del passat gener.
Curiosament, va insistir en vàries ocasions, que seria un fòrum 'obert' (només) a totes les entitats 'que
prèviament sol·licitin ser convocades' i on les organitzacions polítiques no hi serien convidades. Ja em
perdonaran, però amb aquestes 'condicions' es poden imaginar quin grau de 'participació' es pot
esperar si, a més, aquesta sol·licitud prèvia exigida a les entitats, no ha estat publicada ni anunciada
als mitjans de comunicació i s'han fet arribar a les entitats… Inicialment via correu ordinari!
(posteriorment, i a proposta nostra, pel correu electrònic de cada entitat -i no dels seus responsables
com si es fa normalment-)
Va ser la nostra associació de veïns la que públicament (i en solitari) va demanar que les organitzacions
polítiques no només havien de poder participar-hi sinó que era del tot necessari que ho fessin! Dubto
que fos per fer-nos cas, però, evidentment, els partits que molt possiblement tindran la responsabilitat
de gestionar el dia a dia de les obres del TAV podran ser presents al fòrum.
Avui tinc a les mans el 'Reglament d'organització i funcionament del fòrum ciutadà de Girona' enviat fa
tot just una setmana (només a les entitats que prèviament ens varem 'donar d'alta' al fòrum) amb la
intenció de discutir-lo i aprovar-lo a la primera jornada del fòrum.
No se'ns escapa que, si a la primera jornada del fòrum hem de discutir i aprovar el reglament, i la
periodicitat de l'esdeveniment és trimestral, de poques coses del TAV podrem parlar... després vindran
les eleccions... canvi de govern municipal, noves cares, nous responsables... 'qui dia passa, any
empeny'.
És clar que sempre els podem donar la confiança (que ells mai ens han tingut) i aprovar-lo sense
masses esmenes, per poder 'anar per feina' (que és el que fa dos anys que reclamem).
Però, segur que ens ho podem permetre?
Hi ha una expressió que, per vergonya dels polítics, és prou clara: 'si no vols que un tema s'esclareixi
cal crear una comissió parlamentària'… pretenen fer del fòrum un espai buit de contingut, buit de
garanties... buit d'esperança pels que fa anys que exigim informació.
Es generalitzen les funcions de la participació (es pot parlar de tot i qualsevol 'afer públic municipal') , es
blinden les estructures orgàniques per tenir-ne el control (presidència, vicepresidència i secretaria en
mans de l'equip de govern) , s'acota i minimitza la representativitat ciutadana (dos membres per entitat prèviament donada d'alta per un procés que no s'ha promogut com cal i per tant no es coneix prou-), i
es dona potestat extraordinària als de sempre per fer i desfer, convocar i 'encomanar' temes per
'imperatiu legal' (mentre a la resta se'ns lliga de mans amb les 'excuses democràtiques' de l'acord de la
tercera part dels membres!)
És a dir, aquells a qui varem haver d'obligar a celebrar l'audiència pública, que, malgrat tot, no varen
contestar pràcticament cap de les preguntes formulades, que continuen sense tirar endavant cap dels
compromisos per promoure l'accés a la informació dels ciutadans... ara pretenen decidir quan ens hem
de reunir, de què hem de parlar, qui pot venir a parlar i a qui i què podem preguntar (i,per tant, ens
mereixem saber!)
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Sigui pel que sigui, a la senyora alcaldessa i a la regidora responsable no els interessa parlar del TAV,
de les obres i de les afectacions... ni tampoc que ningú en parli!
Sigui com sigui aconseguirem que les coses canviïn! I que abans de marxar assumeixin
responsabilitats!
9diari

Dimecres, 16 de març de 2011
HEM DECIDIT FER ALGUNS CANVIS... .
Joan Font, cap de llista de la CUP Figueres a les properes eleccions municipals

S'acosten les eleccions. És el moment de que els partits polítics vagin fent
públiques les persones que aniran a les llistes electorals i que facin els últims
retocs als seus programes electorals. Una boníssima ocasió per agafar els programes del 2007, treure'ls
la pols i mirar si els que han passat pel govern han fet el que havien promès o han anat tirant d'idees de
bomber (i de plans Zapatero).
Un dels aspectes en el que tots els partits traurien mala nota seria en tot el que referència a la
participació ciutadana i en la transparència en la gestió del bé públic. Qui ha tingut la paciència de
participar en algun dels processos participatius que fan (perquè la llei els obliga) ha acabat amb la
desesperant sensació que s'estava complint un tràmit i que tot estava més que decidit. En els consells
municipals, a excepció del de cooperació i de l'organització de l'Embarraca't (on s'ha de reconèixer que
el funcionament ha millorat molt), les reunions són monòlegs de regidors i tècnics on expliquen el que
han fet i faran, i els assistents s'han de limitar a escoltar i fer propostes que mai es portaran a terme.
Pel que fa a la transparència, la situació no és més encoratjadora. És complicat accedir als documents
que estan en període d'exposició pública, no hi ha manera de que el govern faciliti que la ciutadania
conegui els pressupostos municipals (i encara menys que participi en la seva elaboració) i quan hi ha
un episodi com el de les factures sense consignar tampoc en traiem l'aigua clara.
Sabem que l'Ajuntament s'ha gastat més diners dels que havia previst. I que no ho ha fet només per
pagar factures imprevistes, sinó que tampoc tenia consignació l'enllumenat dels carrers o la neteja de
les escoles. També sabem que algunes d'aquestes factures són poc justificables, com passar-se de
gairebé 4.000 euros en croissants pels pica-pica o de més de 4.000 euros en àpats de protocol i
aperitius. És el resultat d'una dinàmica en que les coses es fan “perquè sempre s'han fet així”, i no es
gestionen els diners públic com si fossin els propis.
Amb l'arribada de la campanya electoral, llegirem els seus programes i veurem com s'omplen la boca de
participació i transparència. Ara, però, ens neguem a resignar-nos. Cada cop som més els que estem
cansats dels polítics professionals, dels seus partits que no són més que agències de col•locació i dels
seus cops de colze per agafar sou i butaca; i estem convençuts de que si tots ho volem podem fer les
coses d'una altra manera. Porten anys i panys remenant les cireres i fent les coses com decideixen el
quatre de sempre, però ja n'hi ha prou. Hem decidit fer alguns canvis.
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No és justificable que l'Ajuntament s'hagi
passat de gairebé 4.000 euros en factures de
croissants pels pica-pica o de més de 4.000

Cada cop som més els que estem cansats
dels polítics professionals, dels seus partits que
no són més que agències de col·locació i dels

euros en àpats de protocol i aperitius

seus cops de colze per agafar sou i butaca.
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Dijous, 17 de març de 2011
GENT DEL POBLE DEMANARÀ DEMÀ A L’AJUNTAMENT DE ROSES QUE FACIN UN
PAS ENDAVANT EN MODEL DE GESTIÓ ECONÒMICA
Francesc Giner i Ballesta. Portaveu de Gent del Poble.
l'Agrupació Gent del Poble-AM presentarà demà al matí una instància a l'Ajuntament de Roses, que és
una petició adreçada a tots els grups polítics que actualment hi ha al Consistori.
Amb aquesta sol·licitud demanaran que prenguin en consideració la proposta de fer un pas endavant en
model de gestió econòmica i iniciïn un procediment de regulació consensuat i aprovin l'aplicació a partir
del proper 2013 dels pressupostos municipals via la participació ciutadana amb l'elaboració de
pressupostos participatius.
PROPOSTA DE GESTIÓ MUNICIPAL: PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS PROMOCIÓ ECONÒMICA
Des de Gent del Poble – AM considerem que la participació ciutadana és la millor manera de gestionar
les polítiques locals, de regular democràticament les prioritats d’interessos i d’incentivar als nostres
ciutadans i ciutadanes a expressar la seva opinió sobre tota inversió que afecti al seu municipi.
Sortosament Roses, disposa d’un teixit associatiu sòlid que treballa sense ànim de lucre pel benefici
comú de la població. Ens referim a entitats i associacions d’empresaris de tot tipus que gestionen dia a
dia temes de promoció econòmica tan concrets com el turisme, el comerç, l’hoteleria, la pesca, la
promoció immobiliària, així com entitats que s’ocupen de l’educació, el benestar social, la cultura, el
patrimoni, l’esport, el lleure, etc...
Considerem que són totes, conjuntament amb l’Administració Pública, els coneixedors de les
problemàtiques reals del municipi i de les necessitats d’inversió prioritàries per la sortida de la situació
econòmica en que ens trobem submergits.
D’aquesta manera i seguint models ja instaurats i en funcionament en importants pobles i ciutats de les
comarques barcelonines i gironines, perfectament regulats i d’èxit totalment consolidat, des de Gent del
Poble – AM sol·licitem a tots els grups polítics que actualment hi ha a l’Ajuntament de Roses, que facin
un pas endavant en model de gestió econòmica i iniciïn un procediment de regulació consensuat i
aprovin l’aplicació a partir del proper 2013 dels pressupostos municipals via la participació ciutadana
amb l’elaboració de pressupostos participatius
Entenem que aquest procés permetrà al municipi assolir els següents avantatges:
- Dotar als consorcis, entitats i associacions de mecanismes reals per incidir en la política
municipal.
- Apropar la política a la ciutadania.
- Realitzar les inversions que s’ajustin a les necessitats reals dels ciutadans.
- Adaptar el procés a un model just, proper i en benefici únic del bé comú.
- Planificar les possibilitats d’actuació a un horitzó de 12 anys segons situacions econòmiques.
- Prioritzar i desenvolupar un creixement sostenible.
- Disposar del detall suficient de projectes per estar degudament preparats per presentació a
l’obtenció de finançament extern i futures línies de subvenció.
En matèria de gestió, no tenim cap dubte que les inversions realitzades amb l’arribada de fons externs
tipus els més de 2 milions d’euros dels Plans Zapatero anteriors; amb l’existència del model de
pressupostos participatius proposat la inversió hagués estat molt més justa, racionalitzada, necessària
pel municipi i en acord als objectius de creació de llocs de treball i sostenibilitat econòmica que
pretenien les línies de subvenció.
El bon funcionament del municipi necessita de la participació decidida dels ciutadans i ciutadanes per
gestionar tots els assumptes que ens afecten a tots i totes així com la ciutadania mereix ser consultada
per a la presa de decisions.
Entenem que amb aquestes avenços en positiu un govern pot substituir l’actual model de democràcia
passiva per un model més just de democràcia activa que a banda de millorar-ne la
presa de decisions assoleix valors d’unitat, cohesió social i autoestima totalment necessaris en el temps
actuals.
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Dijous, 17 de març de 2011
UNES 50 PERSONES PARTICIPEN AL TALLER PARTICIPATIU DE CIU

Unes 50 persones, a títol particular i en representació de diverses entitats locals, han participat aquest
dimecres al taller participatiu organitzat per CiU per recollir propostes ciutadanes per elaborar el
programa electoral per a les eleccions municipals. El proper divendres 25 de març hi ha prevista una
sessió de retorn.
Fermí Santamaria, candidat a l’alcaldia de Llagostera per CiU, va obrir l’acte destacant la importància
de la participació ciutadana en la presa de decisions. En aquest sentit va manifestar que “l’època de les
grans inversions s’ha acabat, ara és l’hora de les persones. Estem en un moment difícil, amb recursos
limitats i la participació de la ciutadania a l'hora de fixar les prioritats de govern és fonamental".
Per facilitar la recollida de propostes es varen fer nou grups de persones, que varen fer propostes en
quatre àmbits temàtics diferents centrats en el territori, les persones, la cohesió social i l'economia. Cada
grup va disposar de quinze minuts per fer propostes per cada àmbit. Aquestes propostes es recollien i
s’agrupaven per temes i al final del taller, es va fer una posada en comú perquè tothom conegués les
propostes que havien fet la resta de grups.
En la sessió de retorn, la candidatura de CiU exposarà quines propostes incorpora definitivament al
programa i en el cas que n’hi hagi de descartades, donarà explicacions dels motius que han portat a
prendre aquesta decisió.
DIARI DE GIRONA

Dijous, 17 de març de 2011
SENSE NOTÍCIES DEL TREN CONVENCIONAL I DE L’ESTACIÓ PROVISIONAL DEL TAV
La policia ha denunciat 34 camions fruit de 61 controls en un mes i mig per diferents motius
Fòrum Ciutadà sobre les obres del TAV
El Fòrum el van seguir unes cinquanta persones, en bona part
polítics | Aniol Resclosa

Tapi Carreras. L'Ajuntament de Girona segueix
esperant el projecte del tren convencional i tampoc
té cap informació sobre l'estació provisional del Tren
d'Alta Velocitat (TAV) que hauria d'estar en
funcionament ja l'any vinent. Ho va explicar
l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, en el decurs
del primer Fòrum Ciutadà sobre les obres del TAV
celebrat ahir al Centre Cultural la Mercè, que va
reunir una cinquantena de persones, tot i que pràcticament la meitat eren polítics, periodistes i
responsables de les obres.
L'alcaldessa va explicar-ho en el torn de preguntes. En concret del president del col·legi d'arquitectes,
Frederic Cabré, que va demanar saber què passarà un cop acabin els treballs del TAV. Pagans va
afirmar que les comarques gironines han estat "maltractades" en tot el relacionat amb les infraestrutures
però que va indicar que el Ministeri de Foment manté el compromís que els treballs del tren
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convencional començaran quan acabin les obres del TAV, tot i que va ressaltar que encara no tenen el
projecte. També hi ha noves notícies sobre l'estació provisional que hauria d'utilitzar-se pel TAV mentre
duren els treballs del convencional.
El president de l'Associació de Veïns de Sant Narcís, Martí Carreras, va insistir en què l'Ajuntament faciliti
informació als Centres Cívics i va reiterar que caldria un programa de televisió sobre el TAV. Un veí de
Girona va mostrar-se preocupat pels arbres de la Devesa a conseqüència de les obres i va mostrar-se
partidari de mantenir el viaducte per evitar l'especulació amb el terreny. L'alcaldessa va explicar que els
arbres no corren perill i va recordar que a l'hora de fer el túnel del tren convencional com a mínim
s’haurà d'enderrocar el primer tram del viaducte perquè coincidirà amb el pou d'atac.
Per part de l'Ajuntament, Maria Mercè Teixidor van exposar diferents dades sobre les obres. Destacar
que la policia ha examinat 61 vehicles de les obres, sobretot camions del 25 de gener a 16 de març) i
que se n'ha denunciat 34 per diferents motius com ara no dur una lona de protecció quan es transporta
terra o per manca de permisos o documentació.
Finalment, tant l'AV de Sant Narcís com la CUP han anunciat que faran propostes al reglament
d'organització i funcionament del Fòrum, per fer-lo més obert als ciutadans i perquè no tingui una mesa
amb excés de pes i decisió política. El regidor de Participació Ciutadana, Miquel Poch, havia ofert poc
abans, un mes de marge per si alguna entitat o veí volia presentar aportacions. El reglament s'aprovarà
en el proper Fòrum.
EL PUNT

Divendres, 18 de març de 2011
EL CENTRE CÍVIC AL MODERN DE GIRONA, PER AL 2013
El tinent d'alcalde de serveis socials, Joan Olòriz, situa l'obertura del nou centre cívic del Barri Vell, que
se situarà a l'edifici de l'antic cinema Modern de Girona, a finals de l'any 2012 o principi del 2013. Olòriz
explica que el projecte l'estan executant tècnics municipals i espera que ben aviat puguin iniciar-se els
enderrocs necessaris. També va avançar que ja està a punt de licitar-se el plec del mobiliari per al
rehabilitat edifici de l'antiga fàbrica Marfà. Olòriz situa la posada en funcionament del nou equipament en
l'últim trimestre d'aquest any.
Prop de 29.000 usuaris
Olòriz va presentar ahir al matí la memòria de la xarxa de centres cívics de Girona i es va mostrar satisfet
dels 28.904 usuaris que hi van passar i els prop dels 500.000 usos que s'hi van fer al 2010. Durant l'any
passat es van desenvolupar més de 2.552 activitats amb una gran participació de les entitats de la
ciutat. Olòriz considera que “l'èxit del model de centre cívics és la promoció d'actes conjunts, la millor
vacuna contra la intolerància”. La diversitat d'entitats i accions es veu com un vessant clau per a la
cohesió social.
DIARI DE GIRONA

Divendres, 18 de divendres de 2011
LES ENTITATS DE L’EMBARRACA’T GESTIONARAN EL PRESSUPOST D’ENGUANY
FIGUERES. Amb l'objectiu de promoure la participació dels joves i les entitats en la vida ciutadana,
l'Ajuntament de Figueres ha anunciat que la comissió de les barraques gestiona enguany la totalitat del
pressupost per a aquesta edició, que és d'uns 155.000 euros.
L'objectiu és "avançar" en el camí iniciat l'any passat amb la "capacitat de presa de decisions que es va
donar a les entitats" , segons el consistori, tot i que la regidoria de Joventut revisarà en darrera instància
els acords. En aquest sentit, la comissió serà l'encarregada de tancar la programació musical de
l'esdeveniment, així com les insfraestructures necessàries i el tractament amb els proveïdors, entre
d'altres.
La regidora de l'àrea, Mireia Mata (ERC), assegura que la mesura està funcionant molt bé i que "la ciutat
guanya en qualitat democràtica amb la implicació i gestió participada del pressupost, les entitats creixen
en responsabilitat i capacitat de gestió, es fan partícips i s'impliquen en una activitat de la qual en són
promotors, protagonistes i beneficiaris".
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Divendres, 18 de març de 2011
LES ENTITATS GESTIONARAN EL PRESSUPOST DE L’EMBARRACA´T
La comissió serà l'encarregada de tancar la programació, així com les insfraestructures
necessàries i el tractament amb els proveïdors
Gemma Tubert. Amb l'objectiu de promoure la participació dels joves i les entitats en la vida ciutadana,
l'Ajuntament de Figueres ha anunciat que la comissió de les barraques gestiona enguany la totalitat del
pressupost per a aquesta edició, que és d'uns 155.000 euros.
L'objectiu és "avançar" en el camí iniciat l'any passat amb la "capacitat de presa de decisions que es va
donar a les entitats" , segons el consistori, tot i que la regidoria de Joventut revisarà en darrera instància
els acords. En aquest sentit, la comissió serà l'encarregada de tancar la programació musical de
l'esdeveniment, així com les insfraestructures necessàries i el tractament amb els proveïdors, entre
d'altres.
La regidora de l'àrea, Mireia Mata (ERC), assegura que la mesura està funcionant molt bé i que "la ciutat
guanya en qualitat democràtica amb la implicació i gestió participada del pressupost, les entitats creixen
en responsabilitat i capacitat de gestió, es fan partícips i s'impliquen en una activitat de la qual en són
promotors, protagonistes i beneficiaris".
RADIO PALAMÓS

Divendres, 18 de març de 2011
DEMÀ, JORNADA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA ORGANITZADA PEL PEC.
El Projecte Educatiu de Ciutat convoca demà dissabte una jornada de treball per fomentar la
participació ciutadana en projectes d’interès comú. L’activitat es farà durant tot el matí al col·legi Ruiz
Giménez. La jornada porta per títol ‘Fes Palamós més teu’ i busca motivar la ciutadania a ser més
participativa. L’Entesa organitza aquest vespre, a les vuit i a la biblioteca, un cine-fòrum amb la projecció
de la pel·lícula “Amanece que no es poco”.
Amb activitats com la de demà, el Projecte Educatiu de Ciutat, coordinat per l'Ajuntament de Palamós,
vol fomentar la cultura de la participació dels ciutadans, impulsant la cohesió social. Per a aconseguirho, cal treballar la motivació dels palamosins i palamosines. Ho explica David Sagrera, membre del nucli
impulsor del Projecte Educatiu de Ciutat.
CITA DAVID SAGRERA. La jornada de demà al col·legi Ruiz Giménez començarà a dos quarts de deu
del matí amb les presentacions de dues experiències de participació ciutadana: l'emissora municipal
Ràdio Palamós i el projecte del Pla de Barris 'Palamós millora'. Després es presentarà l'experiència
participativa del municipi de Palafrugell i la dels pressupostos participatius de Santa Cristina d'Aro. En
una segona part, la jornada continuarà amb una xerrada del director de l'Institut de Govern i Polítiques
Públiques, Joaquim Brugué, i continuarà amb una sèrie de taules de treball. Cap a les dues de la tarda
hi haurà les propostes de cloenda. Pati Puiggròs també és membre del nucli impulsor del Projecte
Educatiu de Ciutat. Creu que, tot i els condicionants socioeconòmics del moment, el projecte
participatiu és viable.
CITA PATI PUIGGRÒS. Palamós forma part de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. Es
tracta d'entendre l'educació com un element que afecta la societat transversalment i no només des de
l'escola. Paral·lelament a la Jornada de participació de demà, el grup municipal de l'Entesa s'apunta a la
proposta amb l'organització d'un cine-fòrum que tindrà lloc a les vuit d'aquest vespre, a la biblioteca
municipal, i que projectarà la pel·lícula de José Luis Cuerda “Amanece que no es poco”. L'acte serà
presentat pel politòleg palamosí, Miquel Àngel Lozano.
DIARI DE GIRONA

Dissabte, 19 de març de 2011
MÉS ENLLÀ DEL LÍMIT MUNICIPAL DE POBLES I CIUTATS
Després de tres dies de tallers, ponències i debats, el director de l'Observatori del Paisatge de
Catalunya, Joan Nogué, va remarcar que "el congrés ha posat mot d'èmfasi en la protecció dels
paisatges quotidians, no en els naturals i extraordinaris que normalment ja estan protegits"; incidint en
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"com s'ordenen i es gestionen els espais que la immensa majoria de ciutadans europeus veuen cada
dia". Es tracta dels llocs on "la gent viu cada dia, els metropolitans, de frontera entre camp i ciutat, els
periurbans" -va especificar.
En les diferents sessions es van plantejar qüestions com que cal repensar l’urbanisme i aconseguir que
els paisatges quotidians siguin llocs millors per viure-hi, ajustant-se a la idea de vincular el paisatge amb
la qualitat de vida -pensant tant en el benestar individual com en el col·lectiu- recollida en el Conveni
Europeu; uns plantejaments que, segons Noguer, suposen "pensar en les ciutats i en els pobles més
enllà del límit municipal" i que va resumir afirmant que "s'ha de canviar el xip".
La participació ciutadana i la importància d'incrementar-la ha estat un altre tema molt debatut, de la
mateixa manera que la relació entre desenvolupament sostenible i paisatge.
En opinió de Joan Nogué, les jornades han tingut un interès doble perquè "a més de presentar
comunicacions i generar debat, ha estat una exposició pública de cinc anys del projecte de recerca
realitzat per 16 equips d'investigació, entre 2005 i 2010". I va afegir que la iniciativa també s'ha obert a la
comunitat científica i als professionals, "cosa poc habitual i que ha tingut un bon resultat". El director de
l'Observatori va explicar que el resultat del treball d'aquests equips interdisciplinars es presentarà en un
fulletó a totes les autoritats competents.
DIARI DE GIRONA

Diumenge, 20 de març de 2011
L’ESPAI TER DE TORROELLA ES PODRÀ UTILITZAR A PARTIR D’AQUEST ESTIU
Entitats i particulars fan la primera visita guiada i hauran de definir els usos de l'equipament
La visita guiada al centre polivalent.

Torroella de Montgrí. L'Espai Ter, el centre
polivalent de dinamització econòmica i cultural de
Torroella de Montgrí, va acollir ahir una visita guiada
de presentació que va organitzar l'Ajuntament. A
l'acte hi van assistir representants d'entitats i
particulars que van implicar-se en el procés de
participació ciutadana que va servir per definir els
criteris estructurals i els usos del nou equipament
municipal. La presentació de l'equipament va anar a
càrrec de l'arquitecte Sebastià Figuerola, i de
l'alcalde, Josep Maria Rufí.
Fonts municipals van explicar que en aquests moments s'està enllestint la segona fase del projecte
constructiu. El nou equipament es podrà utilitzar a partir de l'estiu per a una gran part de les activitats
previstes (Fira de Sant Andreu, Sopar Popular, concerts, etc.). La tercera i darrera fase inclou diferents
acabats (graderia retràctil, escenari, aïllament acústic, entre d'altres) que permetran ampliar-ne els usos,
com ara representacions teatrals o concerts de música clàssica. En el darrer ple municipal, Rufí va
manifestar que fins ara s'han invertit 4 milions d'euros i calcula que en restaran 1,5 més per acabar
l'equipament, que ha estat motiu de discussió política. CiU, en canvi, creu que faran falta 2 o 3 milions
més perquè creuen que actualment és inservible.
EL PUNT

Diumenge, 20 de març de 2011
EL FUTUR ESPAI TER DE TORROELLA ES PRESENTA EN SOCIETAT
L'equipament entrarà en funcionament aquest estiu
Encabirà usos que seran socials, culturals i econòmics
El nou Espai Ter de Torroella de Montgrí comença a agafar forma. Tot i que no entrarà en funcionament
fins aquest estiu, ahir van fer-hi una visita guiada que va servir com a presentació de l'espai a la
població. Serà un centre polivalent de dinamització econòmica i cultural. A l'acte, hi van assistir més d'un
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centenar de persones que, bé en representació d'entitats bé a títol individual, s'han implicat en el procés
de participació ciutadana que va servir per definir els criteris estructurals i els usos de l'equipament nou.
A hores d'ara, treballen per acabar la segona fase del projecte constructiu, i preveuen que, quan ja
funcioni, es pugui utilitzar per fer-hi algunes activitats que anualment es fan a Torroella, com la Fira de
Sant Andreu, el sopar popular de la festa, o bé concerts. La tercera fase, que serà l'última, inclou
aspectes com una graderia retràctil, un escenari i l'aïllament acústic, que permetran que els usos
s'ampliïn amb representacions teatrals o bé amb concerts de música clàssica.
La sala principal de l'Espai Ter ocupa una superfície útil de prop de
1.000 metres quadrats. Mitjançant unes grans portes, estarà
connectada a la zona verda que hi haurà al costat. Tindrà una
capacitat aproximada de 690 espectadors asseguts, entre la platea i
l'amfiteatre. A la primera planta hi hauran els camerinos i l'espai
d'oficines.
La visita guiada que es va fer ahir per donar a conèixer les noves instal·lacions Foto:
DAVID BORRAT / CLICK ART FOTO.

DIARI DE GIRONA

Dimarts, 22 de març de 2011
L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DESTINA 161.000 EUROS A ENTITATS LOCALS
TORROELLA DE MONTGRÍ. A la convocatòria de subvencions d'enguany de Torroella de Montgrí s'han
presentat 54 entitats que han rebut en conjunt 161.000 euros per tirar endavant projectes relacionats
amb l'àmbit de la cultura, acció social, promoció econòmica, comerç, turisme, esports, educació i
joventut. La partida ha estat exactament la mateixa que l' entregada l'any passat tot i la contenció de la
despesa que s'està aplicant al consistori per tal consolidar les entitats i el dinamisme que aporten al
municipi.
PUNT DIARI

Dijous, 24 de març de 2011
EXDIRECTIUS JUBILATS PER AJUDAR EMPRENEDORS

L'Associació Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica (Secot) vol tenir una antena a Olot i per
això ha fet una crida als alts càrrecs directius ara retirats de la Garrotxa perquè assessorin els nous
emprenedors. Ahir van ser a Olot el president a Girona, Joaquim Munné, el vicepresident, Salvador
Figueras, i el responsable d'impulsar les operacions de l'entitat, Narcís Mateu, per signar el conveni amb
l'Institut Municipal de Promoció de la Ciutat d'Olot per oferir aquest tipus de mentoratge. Tant l'alcalde,
Lluís Sacrest, com la regidora responsable de l'IMPC, Fina Soler, va destacar que es tracta d'una
iniciativa singular, perquè els experts ja jubilats s'ofereixen a acompanyar nous empresaris o bé
empreses amb problemes de manera totalment altruista. “Volen retornar a la societat una part d'allò que
n'han rebut”, va sentenciar Sacrest. Soler hi va afegir que serà a partir d'ara un més dels serveis que
ofereix el servei d'empresa de l'IMPC. El Secot gironí té 15 anys de vida i aplega ara per ara 33 experts.
Té la seu a la Cambra de Comerç de Girona i té registrats 360 projectes. En aquest sentit, Narcís Mateu
va indicar que a partir de 2010 el Secot ha detectat un increment de peticions d'acompanyament
empresarial. L'ens ha detectat que els principals problemes provenen de dèficits econòmics i financers.
PUNT DIARI

Dijous, 24 de març de 2011
L'EMBARRACA'T S'AUTOGESTIONARÀ EL PRESSUPOST
Figueres La comissió de barraques gestionarà el total del pressupost que l'Ajuntament destinarà a
l'Embarraca't que es farà a les Fires i Festes de la Santa Creu d'aquest any. Es preveu que serà d'uns
155.000 euros.“La ciutat guanya en qualitat democràtica amb la implicació i gestió participada del
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pressupost, les entitats creixen en responsabilitat i capacitat de gestió, se'n fan partícips i s'impliquen en
una activitat de la qual són promotors, protagonistes i beneficiaris”, explica la regidora de Joventut,
Mireia Mata. L'any passat es va variar el model organitzatiu i la comissió que formen les entitats que
impulsen les barraques es va fer responsable de tots els aspectes que fan referència a l'esdeveniment:
la programació musical, les infraestructures o els proveïdors, entre altres àmbits. J.P.
Joventut Alt Empordà

Dijous, 24 de març de 2011
JORNADA DE PRESENTACIÓ D’ENTITATS DE COOPERACIÓ I DE VOLUNTARIAT
INTERNACIONAL A L’ALT EMPORDÀ
Amb l’objectiu de donar a conèixer a la joventut les entitats de cooperació i de voluntariat internacional i
els seus projectes, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres, amb la
col·laboració de la Taula comarcal de joventut, coorganitzen conjuntament unes jornades de
presentació i de participació oberta els dijous 31 de març i 7 d’abril a les 19 h., a la sala de Plens del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
És important transmetre a la joventut els valors de la solidaritat, la cooperació, l’associacionisme i el
voluntariat, amb els països i persones que més ho necessiten en aquest moment, i aquest ha estat
l’origen d’aquesta iniciativa.
EL PUNT

Dijous, 24 de març de 2011
LES ASSOCIACIONS LOCALS ES REIVINDIQUEN
El teixit associatiu de Barcelona celebra el 2n Congrés amb l'objectiu de fer més visible la seva
tasca, demanar més suport a les administracions i reclamar la recuperació de l'espai públic.
Volen que el govern municipal assumeixi un pla de suport a les associacions.
El tret de sortida del Segon Congrés es va donar el 22
d'octubre al Casino de Poble Nou. Foto: FERRAN PUIG.

TLes

associacions voldríem menys espais

T

consultius i que ens facin més cas

Barcelona En un moment de crisi econòmica i descrèdit de la política, el teixit associatiu està fent
passos de gegant per erigir-se en un element de participació i cohesió social. A Barcelona hi ha
actualment més de 4.000 entitats que treballen en diferents àmbits, xifra que representa un important
capital social que, segons les mateixes entitats, no sempre és prou visible ni està convenientment
reconegut. Conscients d'aquestes mancances, les associacions s'han posat les piles i han decidit
muntar el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona. El primer, impulsat pel Consell Municipal
d'Associacions, es va celebrar fa 10 anys i va servir per aprovar un codi ètic i per crear el Consell
d'Associacions de Barcelona (CAB), un ens coordinador del qual actualment formen part 27 federacions
que representen 1.500 entitats de base.
Amb aquest segon congrés, que es va inaugurar el 22 d'octubre al Casino del Poblenou i es tancarà el
30 d'abril amb l'aprovació de propostes, el teixit associatiu es vol reivindicar. Entre els objectius no
només destaca que tant l'administració com la ciutadania reconeguin la tasca que fan, sinó també
reclama més suport econòmic i també la recuperació de l'espai públic. “Ningú no posa en dubte la tasca
que fan els sindicats o els partits polítics i en canvi ningú no es planteja què passaria si el teixit
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associatiu no existís, quan és bastant clar que és una escola de participació democràtica”, subratlla
Lídia Marimon, membre de la junta directiva del CAB, l'entitat que ha impulsat la celebració del
certamen. Ramon Torra, director del segon congrés, creu que és necessari un replantejament per part
de l'administració, “perquè a l'hora de donar subvencions no només es tinguin en compte les factures,
sinó també el temps i l'impacte social de l'acció del voluntariat”.
Pel que fa a la recuperació de l'espai públic, les associacions veuen imprescindible “un més gran
aprofitament” d'aquests espais i que a l'hora de crear equipaments nous “es pensi més en la gent i les
necessitats dels territoris”, com destaca Torra.
Els deu districtes de Barcelona són precisament els protagonistes en aquesta primera fase del debat
congressual. A cada districte les entitats de base han creat grups de treball per anar debatent les
propostes que s'aprovaran el 30 d'abril. Els tres eixos de discussió són els mateixos: reconeixement,
finançament, i espais i equipaments.
Encara és aviat per avançar conclusions, però Torra apunta alguns temes comuns que preocupen les
diferents entitats. Entre ells, la necessitat d'una coordinació territorial més gran, la unificació dels criteris
per cedir espais públics o la reducció dels nombrosos espais de participació. “Voldríem menys espais
consultius i que ens facin més cas”, aclareix. Torra afegeix també com una preocupació cabdal entre el
moviment associatiu la necessitat d'incrementar la presència d'educadors de carrer “com a elements de
cohesió social”.
A banda dels plantejaments generals, aquest 2n Congrés d'Associacions de Barcelona vol acabar amb
l'aprovació d'un pla de suport a les associacions que impliqui un compromís per part del proper govern
municipal. Torra assegura que ja han presentat la proposta als diferents partits polítics i que tots se l'han
fet seva. Segons el director del congrés, el pla –elaborat des de la base de l'associacionisme– serà una
eina imprescindible “perquè el teixit associatiu pugui liderar el seu futur”.

Consell d'Associacions de Barcelona

Dijous, 24 de març de 2011
PRESENTACIÓ DE LA "DIAGNOSI DE LES

ASSOCIACIONS

DE SEGON NIVELL A

BARCELONA"
El dilluns 21 de març es va presentar a Torre Jussana l'estudi "Diagnosi de les Associacions de segon
nivell a Barcelona" encarregat pel Consell d'Associacions de Barcelona (CAB) i elaborat per la Fundació
Desenvolupament Comunitari.
L'estudi revela que el 84% de les associacions de Barcelona pertanyen a una de les 190 organitzacions
de segon o més nivell (federacions, coordinadores, plataformes, etc.) que hi ha a la ciutat. Això
representa un augment del 20% respecte el 2003. A la vegada, més del 78% de les associacions de
segon nivell formen part d'una organització de grau superior.
La "Diagnosi de les Associacions de segon nivell a Barcelona" mostra també com el rol de les entitats de
segon nivell ha anat variant. Si tradicionalment les funcions predominants han estat les de coordinació,
representació de les entitats membres i interlocució, sobretot amb l'Administració; actualment la
tendència és que prenguin un major protagonisme la generació de coneixement, la prestació de serveis
i el reconeixement a les entitats que en formen part.
Podeu descarregar-vos el document en aquest enllaç de la web del Consell d’Associacions de
Barcelona.
Segons l'estudi, els principals punts forts són d'aquestes associacions són: la capacitat d'aconseguir els
objectius fixats, la capacitat d'aglutinar les associacions d'un àmbit i la relativa disponibilitat de recursos
econòmics i infraestructurals. D'altra banda, les claus d'èxit més destacades: la realització de serveis
que potencien les associacions que en formen part, com ara la formació i l'assessorament, l'assoliment
de convenis plurianuals i la diversificació de les fonts d'ingrés. Els principals punts febles que afecten
aquest sector associatiu són la renovació de directius, la comunicació amb les entitats membres, la
manca d'una visió estratègica conjunta i el grau de dependència del finançament públic.
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En síntesi, el panorama de les associacions de segon o més nivell de Barcelona es caracteritza per la
convivència de diferents models de perfil canviant. Així, hi conviuen les coordinadores que evolucionen
vers entitats gestores de serveis; les organitzacions que al rol tradicional de lobby hi sumen ara serveis
a les associacions membres; les entitats-xarxa, vinculades sovint a projectes o equipaments; les
organitzacions "pal-de-paller," que aglutinen i representen entitats febles de sectors poc estructurats com ara el camp de les associacions d'immigració-; i encara les que es caracteritzen per la flexibilitat
amb què combinen les diferents funcions.
Teleprensa.es

Divendres, 25 de març de 2011
CASTELLÓ D'EMPÚRIES APROVA EL POUM PROVISIONALMENT
El tràmit va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots en contra de l’oposició.
Ple de l'ajuntament de Castelló d'Empúries

CASTELLÓ D'EMPÚRIES.- El Ple de la Corporació municipal
va completar, ahir a la nit, un pas més en la tramitació
definitiva del planejament d’ordenació urbanística municipal.
Des d'ara el nou POUM ja resta aprovat de manera
provisional, a l’espera que la Comissió d'Urbanisme de la
Generalitat el supervisi i li doni el vistiplau.
Amb aquest pas l'Ajuntament de Castelló d'Empúries avança
en la tramitació del planejament que va iniciar-se la seva
redacció el març de l'any 2005. Fins a dia d'avui hi han hagut
diferents passos com les aprovacions inicials, les del text
refós, l'avantprojecte...
Està previst que el nou POUM tingui una vigència de 12 a 20 anys, i durant aquest temps podrien arribar
a construir-se fins a 2.847 habitatges.
El nou planejament contempla fins a 219.000 metres quadrats en equipaments públics i 558.000 en
zones verdes.
El planejament aprovat ahir va recollir 44 suggeriments fruit de 59 reunions obtingudes d'un pla de
participació ciutadana.
El POUM va tramitar-se ahir amb els vots favorables de l'equip de govern.
EL PUNT

Dissabte, 26 de març de 2011
FRASES ESQUER A OLOT PER FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ
“No m'esperis a sopar”, “Tinc una cita”, “Un autògraf, si us plau”... són algunes de les frases esquer de
la campanya que posa en marxa l'Ajuntament d'Olot per fomentar la participació ciutadana o, si més no,
per informar als ciutadans dels drets que tenen pel que fa a la participació en el govern local. Aquestes
frases es completen, respectivament, amb un “Avui vaig al ple”, “He quedat amb l'alcalde” i “Estem
recollint firmes”. La campanya ha estat presentada pel regidor de Participació, Llorenç Planagumà
(ApG), que ha explicat que han detectat la poca informació que els ciutadans tenen sobre com poden
intervenir en els òrgans municipals. Per això han fet un recull dels drets que tracten sobre aquest
aspecte a l'Estatut, a la Constitució espanyola i al reglament d'ordenació municipal i els han presentat en
forma de díptic. La campanya es completa amb cartells i es pot consultar a: www.olot.cat/participa.
Durant aquest mandat, al ple d'Olot s'han tractat iniciatives populars com el canvi de model
d'adjudicació de les barraques del Tura o, per citar un altre
exemple, el suport al poble sahrauí.
Enllaç relacionat: www.olot.cat/participa
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EL PUNT

Dissabte, 26 de març de 2011
PARTICIPACIÓ PRESCINDIBLE?
Opinió - Quim Brugué

TLa participació ciutadana millora la qualitat de la política i de les decisions
que aquesta pren sT
El 2004 la Generalitat de Catalunya va posar en funcionament la direcció
general de Participació Ciutadana, una experiència pionera en l'àmbit espanyol i europeu. Ara, amb el
nou govern, aquesta direcció s'ha reconvertit en Oficina de Participació Ciutadana i depèn de la
Conselleria de Governació. No em preocupa el canvi de direcció a oficina, però estic inquiet pel silenci
sobre quins seran els seus objectius, prioritats i línies d'actuació. ¿Tindrem una política de foment de la
participació i la innovació democràtica? ¿Com serà?
Els ajuntaments catalans fa 20 anys que treballen per afavorir la implicació dels ciutadans, mentre que la
Generalitat va entrar en aquest terreny fa 8 anys. Durant aquest període s'han acumulat errors i encerts,
experiències i aprenentatges. Els ajuntaments han treballat impulsant processos de debat i espais
formals de participació, mentre que des de la Generalitat se'ls ha donat suport i s'ha intentat aplicar les
experiències al nivell de les polítiques autonòmiques. Alguns pensen que es tracta d'una política menor,
fins i tot folklòrica, i que, per tant, en temps de crisi cal retallar-la o, millor, suprimir-la. Jo sóc dels que
creuen –potser ingènuament– que la democràcia és el nostre bé més preuat i que, per tant, cal cuidarla. La democràcia, envoltada del descrèdit de la política, viu moments difícils i, conseqüentment, és
imprescindible renovar-la i reforçar-la.
Desplegar una política de participació significa treballar per la democràcia. S'entén, doncs, que em
preocupi el futur de la política de participació ciutadana en el nostre govern. Em preocupa que s'aprofiti
la crisi per desdibuixar-la, que no es reconegui que, avui, més que mai, necessitem una democràcia
forta que ens ajudi a fer front col·lectivament als reptes que tenim. No criticaré una política que encara
no s'ha definit, però davant del silenci actual vull recordar dues raons bàsiques –i pragmàtiques– per
justificar l'existència d'una política de participació.
En primer lloc, la participació ciutadana millora la qualitat de la política i de les decisions que aquesta
pren. Les millors decisions –com ens indica el sentit comú– són aquelles que s'adopten observant la
realitat des de diferents perspectives, escoltant opinions diverses i discutint sobre els pros i els contres
que comporten. Això és participació ciutadana, un procés que ens permet discutir sobre les decisions
que hem de prendre i que ens afectaran a tots. Aquesta obvietat ja la recollien els clàssics: “Per a
nosaltres –deia Pèricles– la discussió no és una pedra en el camí cap a l'acció, sinó el pas previ per
prendre decisions sàvies”. I avui, en temps de crisi i complexitat, necessitem decisions sàvies tant o més
que l'aire que respirem.
Posem com a exemple la ja anunciada redefinició del Pla d'Infraestructures de Catalunya. En temps de
crisi caldrà, és obvi, escollir i prioritzar. Una decisió difícil, ja que a tots ens agradaria que tot fos
possible. A més, les decisions en infraestructures són complexes perquè han de combinar la necessitat
d'afavorir el desenvolupament del país sense comprometre la seva sostenibilitat, o perquè han de
facilitar-nos la mobilitat respectant la personalitat dels diferents territoris. Una nova dificultat per prendre
decisions. El Pla d'Infraestructures ha de ser tècnicament impecable, però també ha d'expressar la
saviesa que només emergeix de l'intercanvi i del debat. Un pla pot ser elaborat amb gran eficiència des
d'un despatx, però només assolirà la intel·ligència que li és també exigible si s'elabora amb les portes
obertes, escoltant i discutint. Això mateix, per posar un nou exemple, és el que pensa la Unió Europea
quan, a través de la Directiva Marc de l'Aigua, obliga no només a aprovar els plans de gestió de les
conques hídriques sinó, a més, a fer-ho amb participació.
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Genera complicitats
En segon lloc, la participació no només ajuda a prendre millors decisions sinó que també en facilita la
implementació. Aquest és un argument que sovint no s'entén, ja que es considera que el debat i la
participació són una mena de pèrdua de temps i diners. Contràriament, la participació genera
complicitats, comprensions mútues i confiances que són de gran utilitat a l'hora de desplegar les
polítiques. No hi ha res més difícil que intentar executar una iniciativa quan tothom hi està en contra. La
participació no genera consens entorn de les polítiques –la qual cosa probablement és impossible–,
però sí uns nivells d'acceptació sense els quals les resistències perjudiquen enormement tant l'eficiència
com l'eficàcia.
En tenim un exemple molt il·lustratiu en l'elaboració del Pla d'Equipaments Penitenciaris de Catalunya.
Després de més d'una dècada d'estratègies discretes, silencioses i sense capacitat per decidir la
ubicació d'una presó, l'any 2006 es van poder escollir cinc noves localitzacions. I es va fer després de
perdre alguns mesos discutint i escoltant les diferents parts implicades, fins i tot les plataformes
antipresó. No tothom en va quedar plenament satisfet, només faltaria, però el diàleg va permetre
generar suficients confiances i compromisos per tirar endavant una política tradicionalment polèmica i
conflictiva; amb més eficiència i més eficàcia.
Estem en temps de comprensibles retallades i replantejaments, però invito a reflexionar sobre la
necessitat de mantenir una política que pretén innovar i reforçar la democràcia. I quan parlem de
democràcia ens estem referint a allò que ens permet conviure pacíficament en la diferència. Ni més ni
menys. Una política, a més, que ens ha d'ajudar a prendre decisions més intel·ligents i a implementarles amb més eficiència i eficàcia. Una política, en definitiva, imprescindible en temps de crisi.
DIARI DE GIRONA

Dilluns, 28 de març de 2011
OLOT DÓNA ASSESSORAMENT GRATUÏT I EXPERIÈNCIA
ALS NOUS EMPRENEDORS
Imatge d'arxiu de Fina Soler.

XAVIER VALERI. El president de l'entitat Asociación Seniors Españoles
para la Cooperación Técnica, Secot, Narcís Mateu, va exposar com un
objectiu de l'organització l'establiment d'una seu de mentoratge a
emprenedors i empresaris en dificultats a Olot. Secot és una associació
d'empresaris jubilats amb una àmplia trajectòria en càrrecs de
responsabilitats. Aquests empresaris destinen part del seu temps a
transmetre la seva experiència a emprenedors i empresaris en dificultats.
Mateu va explicar el propòsit en el decurs de la signatura d'un conveni entre l'Institut Municipal de
Promoció de la Ciutat (IMPC) i Secot. Així, els emprenedors i empresaris garrotxins que vulguin el
mentoratge gratuït d'un expert poden adreçar-se a l'IMPC. Aquest institut va fer públic que considera
molt important poder unir els nous emprenedors a persones que disposen de coneixements tècnics i
experiència sobre l'activitat que es pretén ?desenvolupar. La regidora de Promoció, Fina Soler (PSC), va
explicar que el conveni signat ahir és el resultat de l'experiència d'una empresa de mobiliari auxiliar
sanitari olotina de nova creació que ha fet ús amb èxit dels serveis de mentoratge de Secot. Soler va
avançar que l'IMPC contactarà amb directius i empresaris de la Garrotxa jubilats que vulguin transmetre
la seva experiència. La intenció és que Secot, ara amb seu a la Cambra de Comerç Indústria i
Navegació de Girona, tingui una sucursal a Olot.
Per altra banda, Soler va presentar el projecte Equips més Desaprofitaments (E+D). Es tracta d'una
planificació pensada a reduir els malbarataments a les empreses a través d'una metodologia basada en
el treball en equip i en l'adquisició de dinàmiques.
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DIARI DE GIRONA

Dilluns, 28 de març de 2011
UN MAPA TRENCA LA DIVISIÓ ADMINISTRATIVA I ORGANITZA EL TERRITORI
SEGONS EL PAISATGE
L'Observatori del Paisatge de Catalunya diferencia una vintena d'àrees a les comarques de
Girona
L'Observatori del Paisatge de Catalunya ha elaborat el primer mapa que organitza el país en funció dels
seus paisatges, distingint-ne 135 de diferents; una vintena dels quals es corresponen a les comarques
de Girona. Els seus autors afirmen que "tots els paisatges són rellevants, perquè constitueixen peces
territorials bàsiques on aplicar polítiques de paisatge concretes". Perquè, tal com remarquen, no és
només un exercici teòric sinó que vol ser la base per a executar polítiques reals.
Amb la voluntat d'oferir una eina propera als ciutadans, cadascun d'aquests paisatges s'ha denominat
amb un nom arrelat entre la població i que pertany a la memòria col·lectiva. Els creadors del mapa
destaquen que té "una important funció pedagògica sobre quins són els paisatges de Catalunya, les
seves amenaces i la importància dels seus valors naturals, culturals, socials, productius, simbòlics o
identitaris".
Base per a polítiques reals
El director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, Joan Nogué, es va remetre als objectius del
recent congrés internacional celebrat a Girona per afirmar que cal "pensar en les ciutats i en els pobles
més enllà del límit municipal"; perquè "el paisatge no entén de límits administratius, en la majoria dels
casos són arbitraris i es trenquen". El mapa de Catalunya elaborat per l'Observatori parteix d'aquest
concepte, aconseguint un resultat que ofereix una suma de "peces que ja permeten treballar amb molt
de detall i que exigeixen polítiques específiques", va especificar Nogué.
Dels set catàlegs de paisatge de Catalunya que l'Observatori ha elaborat en col·laboració amb totes les
universitats catalanes, quatre ja estan aprovats definitivament i els tres restants van quedar condicionats
per la celebració d'eleccions autonòmiques. El material constitueix la primera part d'un projecte inspirat
en el model francès, belga i suís, que tindrà continuïtat amb una segona part molt important ja que
"donen pistes, idees a l'administració per aplicar autèntiques polítiques de paisatge. Són propostes que
l'administració pot incorporar per equipar polítiques reals".
Joan Nogué va explicar que, aquest curs, alguna editorial ja ha incorporat el material en llibres de text
de la segona etapa d'ESO, tot i advertint que és provisional. També en l'àmbit de la divulgació,
l'Observatori del Paisatge farà una proposta a l'Institut Cartogràfic de Catalunya perquè editi el mapa.
La part que afecta Girona -com el conjunt del document- s'ha realitzat comptant amb la participació
pública i ciutadana, que s'ha canalitzat a través d'enquestes, del seu web, d'entrevistes a peu de carrer,
de tallers i jornades participatives. Aquest treball s'ha allargat un any i mig i ha comptat amb l'ajuda de la
UdG i la Universitat Politècnica de Catalunya.
RADIO PALAMÓS

Dilluns, 28 de març de 2011
PARTICIPACIÓ POPULAR PER DECIDIR ELS USOS DEL MAS GUÀRDIES.
Avui comença el procés de participació ciutadana per decidir quins usos es donaran a l’edifici del Mas
Guàrdies. Parlem d’una antiga masia del segle setze, situada al carrer de Lleida, i que l’Ajuntament de
Palamós està rehabilitant per convertir-la en un espai social veïnal. Es faran tres xerrades informatives i
també hi haurà un qüestionari que es podrà trobar al web municipal o també en format paper. Avui
dilluns s'obre el calendari de reunions amb el col·lectiu de tècnics municipals.
Dimecres vinent, l'Espai del Barri acollirà la reunió informativa sobre el procés participatiu, adreçada a
entitats i associacions de la vila. El cercle es tancarà el dijous amb una reunió oberta a tota la
ciutadania. La finalitat és donar a conèixer el Mas i aconseguir que el veïnat l'utilitzi al màxim. Joan Gea,
regidor coordinador del projecte 'Palamós millora'.
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CITA JOAN GEA 1. El dia 6 d'abril hi haurà una visita guiada al Mas Guàrdies i, a mitjan abril,
s'organitzaran tres tallers de propostes sobre els seus futurs usos. Les persones que ho desitgin també
podran prendre part del procés contestant un qüestionari que podran trobar en el web de l'Ajuntament
o, en format paper, a la biblioteca, l'Ajuntament, el Punt Jove o l'Espai del Barri. La rehabilitació de
l'edifici del Mas Guàrdies segueix, mentrestant, el seu curs. Joan Gea.
CITA JOAN GEA 2. Les obres del Mas Guàrdies afecten les plantes baixa i primera, els accessos i el
pati. En total, l'equipament tindrà uns 150 metres quadrats útils. L'any passat, la Fundació Mossèn
Miquel Costa-Hospital de Palamós, que n'era la propietària, va cedir l'edifici a l'Ajuntament de Palamós
per tal de convertir-lo en un nou espai per a activitats ciutadanes.

El 2n Congrés d’Associacions de Barcelona

Dilluns, 28 de març de 2011
EL 2N CONGRÉS D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA,
CONSTRUINT CIUTAT DES DE LA BASE
Més de 250 entitats participen al llarg de tres mesos dels diferents debats
Entre els mesos de gener i març més de 250 associacions i moviments socials de Barcelona han
participat de les 25 trobades de debat organitzades als diferents districtes de la ciutat en el marc del 2n
Congrés d’Associacions de Barcelona. L’objectiu d’aquest procés ha estat definir estratègies de millora
del sector associatiu i propostes per a la construcció de la
Barcelona del futur.
Nou anys després de la primera trobada d’entitats de la
ciutat, aquest 2n Congrés d’Associacions de Barcelona
pretén posar al dia el discurs associatiu debatent entorn
tres eixos principals: el reconeixement de les entitats, les
vies de finançament i l’ús de l’espai públic i dels
equipaments per part de les associacions.
L’entitat impulsora del procés, el Consell d’Associacions
de Barcelona (CAB), ha treballat per aconseguir que totes
les veus del sector associatiu de la ciutat hi siguin
presents, per tal d’obtenir una visió plural i representativa
de la diversitat associativa existent que surti des de la proximitat i la coneixença del territori.
És per això que el 2n Congrés d’Associacions de Barcelona s’ha organitzat segons un model de treball
descentralitzat per districtes, convocant un congrés d’associacions a cada territori. Aquesta fórmula ha
permès donar protagonisme a les associacions de cada districte i una major operativitat i agilitat a l’hora
de sincronitzar agendes. També s’ha procurat que les entitats motor que impulsen els congressos als
districtes representin les diferents singularitats
territorials.
Les conclusions d'aquestes trobades es portaran a
votació el dia 30 d'abril en l'acte de cloenda del 2n
Congrés d'Associacions de Barcelona. Les mesures
consensuades finalment configuraran les bases per a
l’elaboració del Pla de Suport a l’Associacionisme de
Barcelona, a aplicar durant el període 2011-2015 pel
govern municipal entrant.
Més informació: http://www.congresassociacionsbcn.cat
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NOVA RADIO LLORET

Dimarts, 29 de març de 2011
INICIEN UNA PROVA PER A FER TRÀMITS MUNICIPALS DES DELS BARRIS
Per tal d'apropar l'Ajuntament als veïns,
l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
(OIAC) -que gestiona tot tipus de tràmits,
com permisos, multes, matriculacions o
canvis en el padró- es desplaça fins als
barris.
A partir de l’1 d'abril, aquest divendres, un
representant de l'oficina passarà el matí en
el Rieral. Es tracta d'una prova inicial, que
permetrà als veïns fer tot tipus de gestions.
El regidor de Participació Ciutadana, Ignasi
Riera, exposa que “volem allunyar
l’Ajuntament del propi ajuntament i aproparlo als ciutadans”.
Un treballador de l'oficina serà en el centre
cívic del barri del Rieral un cop a la setmana - els divendres, de 10 a 13 h- perquè els veïns puguin
plantejar preguntes, demandes, queixes i gestionar els mateixos serveis que ofereix l'OIAC a la Casa de
la Vila.
El projecte comença pel Rieral, per la seva ubicació estratègica, a prop del Molí, de Can Sabata i de fàcil
accés per les urbanitzacions, i perquè compta amb un centre cívic preparat i consolidat. Riera afegeix
que “és un local ampli, amb personal que ens dóna suport”.
Aquesta iniciativa, que ha de servir per a desplaçar l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana a la resta
de barris de Lloret, forma part del procés de modernització de l'Administració. L'objectiu final és que el
veí pugui fer, des de casa, des del seu ordinador, les gestions amb l'Ajuntament.
Actualitatdelbaixmontseny.blogspot.com

Dimarts, 29 de març de 2011
L'AJUNTAMENT D’HOSTALRIC APROVA EL

PLA

D'ACCIÓ LOCAL PER A LA

SOSTENIBILITAT
En la celebració del Ple de l'Ajuntament d'Hostalric, el govern municipal va aprovar el Pla d'Acció Local
per a la Sostenibilitat (PALS), un document que és el resultat de la diagnosi municipal, és a dir, en la que
es va seguir un procés de participació ciutadana, que defineix les diverses estratègies a seguir pel
territori, indicant les principals mesures o actuacions que cal iniciar per tal d’assolir el model de municipi
sostenible que es desitja en el futur.
Els objectius del Pla d'Acció Local de Sostenibilitat es basen en la integració dels aspectes socials i
econòmics com a eina de progrés cap a la sostenibilitat , a més del potencialment i orientació del
desenvolupament local cap a un horitzó de major aprofitament sostenible dels recursos amb el mínim
impacte sobre el medi ambient. El PALS també busca l'establiment d'estratègies ambientals integrades
per sobre d'un enfocament sectorial; l'establiment d'una sèrie d'actuacions amb prioritats definides per
impulsar el desenvolupament econòmic, social i ambiental del municipi; com també definir uns
indicadors que permetin quantificar i seguir en el temps els efectes de la política ambiental que s'ha
estat realitzant i, a la vegada, detectar les desviacions que requereixen noves formulacions que no han
donat resultat o bé, el sorgiment de noves exigències. Finalment, el pla de sostenibilitat també vol
fomentar la participació dels agents locals, grups d’opinió i col·lectius ciutadans en aquest procés, tot
intentant crear espais permanents de participació ciutadana. El pla d’acció local per a la sostenibilitat
d’Hostalric ha estat redactat per la Cooperativa de Projectes Ambientals La Copa SCCL. Hostalric se
suma, doncs, a molts altres municipis que fomenten la sostenibilitat com l'aposta del futur.
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DIARI DE GIRONA

Dimecres, 30 de març de 2011
S’INICIA LA PARTICIPACIÓ PER L’ÚS DE MAS GUÀRDIES
El procés de participació ciutadana que ha de decidir els usos de Mas Guàrdies de Palamós comença
aquesta setmana. Aquest antic mas del segle XVI va ser cedit per la Fundació Miquel Costa-Hospital de
Palamós a l'Ajuntament, que té l'objectiu de convertir-lo en un nou equipament per al municipi amb el
qual es fomentin activitats per als ciutadans de la vila.
RADIO PALAMÓS

Dimecres, 30 de març de 2011
SEGONA REUNIÓ PARTICIPATIVA SOBRE EL MAS GUÀRDIES.
Avui es fa la segona trobada del procés de participació ciutadana per definir els futurs usos del Mas
Guàrdies. A les vuit del vespre, a l’Espai del Barri, se celebra una reunió adreçada a les entitats i
associacions de la vila. La finalitat és posar-les al corrent d’aquest procés participatiu. El Mas Guàrdies,
actualment en fase de rehabilitació, s’ha de convertir després de l’estiu en un espai públic d’utilització
veïnal. Dilluns ja hi va haver una primera reunió per presentar aquesta iniciativa als tècnics municipals.
Demà, n'hi haurà una tercera i última, oberta a tothom que hi vulgui participar. Joan Gea, regidor
coordinador del projecte 'Palamós millora', explica quina finalitat té aquest procés participatiu.
CITA JOAN GEA
Les reunions d'avui i de demà es fan totes dues a l'Espai del Barri, a partir de les vuit del vespre. El dia 6
d'abril hi haurà una visita guiada al Mas Guàrdies i, a mitjan abril, s'organitzaran tres tallers de propostes
sobre els seus futurs usos. Les persones que ho desitgin també podran prendre part del procés
contestant un qüestionari que podran trobar en el web de l'Ajuntament o, en format paper, a la
biblioteca, l'Ajuntament, el Punt Jove o l'Espai del Barri. La rehabilitació de l'edifici del Mas Guàrdies
segueix, mentrestant, el seu curs i es preveu que estigui acabada al setembre. Les obres del Mas
Guàrdies afecten les plantes baixa i primera, els accessos i el pati. En total, l'equipament tindrà uns 150
metres quadrats útils. L'any passat, la Fundació Mossèn Miquel Costa-Hospital de Palamós va cedir
l'edifici a l'Ajuntament de Palamós per tal de convertir-lo en un nou espai per a activitats ciutadanes.
Gironainfo.cat

Dimecres, 30 de març de 2011
PRESENTEN LA MEMÒRIA DE L’ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I JOVENTUT
El tinent d’alcalde Miquel Poch ha fet balanç dels serveis de Participació Ciutadana i Relació amb les
Entitats, el Servei d’Informació Ciutadana i de l'OMIC.El tinent d’alcalde de Relacions Ciutadanes i
Joventut, Miquel Poch, ha presentat aquest dimecres el resum de les memòries de diferents serveis
pertanyents a l’Àrea de Relacions Ciutadanes i Joventut:
Servei de Participació Ciutadana i Relació amb les Entitats.
En l’àmbit de participació, entre altres actuacions, s’ha portat a terme el procés participatiu sobre la
reforma de l’antic Cinema Modern. En l’àmbit associatiu, també entre altres actuacions, s’ha celebrat la
III Jornada d’Associacionisme i la Nit del Voluntariat. Aquest any 2011, la sisena edició d’aquest
homenatge als voluntaris i voluntàries gironins tindrà lloc el dia 2 de desembre.
Cal destacar que, aquest 2010, les entitats gironines han fet un total de 526 actes a la via pública
Servei d’Informació Ciutadana
En relació amb l’atenció presencial, aquest 2010 s’han fet un total de 105.563 atencions. En relació amb
l’atenció virtual, hi ha hagut 15.020.076 pàgines consultades al web de l’Ajuntament, un 9% més que
l’any anterior. Pel que fa a la Bústia d’Avisos, durant el 2010 s’han rebut 3.549 avisos i s’ha instal·lat un
nou caixer a la seu de la Generalitat de Catalunya.
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC):
L’any 2010 es van realitzar un total de 9.464 actuacions. Cal destacar, que un 73,76% de les consultes
que s’han atès des de l’OMIC aquest 2010 provenien de Girona ciutat. El 25% restant són d’altres punts
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de les comarques gironines principalment i, en menor mesura, de Catalunya, Espanya, la Unió Europea
i altres països.
Nota: Les memòries d’aquests serveis es podran trobar a la web de Premsa de l’Ajuntament de Girona.
EL PUNT

Dijous, 31 de març de 2011
QUEIXES DELS GIRONINS PER LA TELEFONIA I LA LLUM
Girona Més d'un terç de les queixes i consultes dels ciutadans de Girona tenien en el punt de mira les
empreses de telefonia i un 21% més en serveis bàsics com el gas, l'aigua o la llum. Aquesta és una de
les conclusions de la memòria de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor que es va presentar
ahir i que manté la tendència d'anys anteriors. El regidor de Participació Ciutadana, Miquel Poch, va
assenyalar que en les dades “s'hi reflecteixen les reclamacions dels ciutadans per la nevada del març
del 2010”, un fet que incrementa ostensiblement el nombre de reclamacions en aquest àmbit.
En la presentació d'ahir també es va explicar que ha augmentat de manera ostensible el nombre
d'usuaris de les oficines d'atenció ciutadana que s'han obert als barris. L'any passat van utilitzar aquest
servei prop de 17.000 persones, que suposa un increment del 20%. Per contra, el nombre d'usuaris de
l'oficina central a la plaça del Vi ha baixat un 12% amb els 88.593 usuaris que hi han passat. Pel que fa a
l'atenció telefònica també va caure i es van fer prop de 113.500 trucades. Un altres dels serveis de
comunicació amb el ciutadà és la Bústia d'Avisos, on es van rebre durant l'any passat 3.549
suggeriments o queixes, la majoria de l'àrea de Mobilitat (42%) i de Medi Ambient (32%). Al registre
municipal hi ha 507 entitats.
TELEPREMSA

Dijous, 31 de març de 2011
ES PRESENTA LA MEMÒRIA DE L’ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I JOVENTUT
DE GIRONA
El tinent d’alcalde Miquel Poch ha fet balanç dels serveis de Participació Ciutadana i Relació
amb les Entitats, el Servei d’Informació Ciutadana i de l’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor.
El tinent d’alcalde de Relacions Ciutadanes i Joventut, Miquel Poch, ha presentat aquest matí el resum
de les memòries de diferents serveis pertanyents a l’Àrea de Relacions Ciutadanes i Joventut:
Servei de Participació Ciutadana i Relació amb les Entitats.
En l’àmbit de participació, entre altres actuacions, s’ha portat a terme el procés participatiu sobre la
reforma de l’antic Cinema Modern. En l’àmbit associatiu, també entre altres actuacions, s’ha celebrat la
III Jornada d’Associacionisme i la Nit del Voluntariat. Aquest any 2011, la sisena edició d’aquest
homenatge als voluntaris i voluntàries gironins tindrà lloc el dia 2 de desembre.
Cal destacar que, aquest 2010, les entitats gironines han fet un total de 526 actes a la via pública
Servei d’Informació Ciutadana
En relació amb l’atenció presencial, aquest 2010 s’han fet un total de 105.563 atencions. En relació amb
l’atenció virtual, hi ha hagut 15.020.076 pàgines consultades al web de l’Ajuntament, un 9% més que
l’any anterior.
Pel que fa a la Bústia d’Avisos, durant el 2010 s’han rebut 3.549 avisos i s’ha instal·lat un nou caixer a la
seu de la Generalitat de Catalunya.
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC):
L’any 2010 es van realitzar un total de 9.464 actuacions. Cal destacar, que un 73,76% de les consultes
que s’han atès des de l’OMIC aquest 2010 provenien de Girona ciutat. El 25% restant són d’altres punts
de les comarques gironines principalment i, en menor mesura, de Catalunya, Espanya, la Unió Europea
i altres països.
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Dijous, 31 de març de 2011
LA SCOT PREMIA EL CATÀLEG DE PAISATGE DE LES COMARQUES GIRONINES,
DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE
El Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines, elaborat per l'Observatori del Paisatge de
Catalunya sota la direcció i coordinació del geògraf Joan Nogué i l'ambientòleg Pere Sala, ha
estat guardonat amb el Premi Territori.
El guardó que concedeix la Societat Catalana d'Ordenació del Territori (SCOT) , filial de l'Institut
d'Estudis Catalans (IEC), que enguany ha arribat a la segona edició, premia el millor pla, projecte, o
iniciativa d'ordenació o gestió del territori finalitzat en els dos darrers anys (2009-2010) a Catalunya. El
jurat del Premi ha destacat el caràcter innovador, el valor exemplificador i l'interès conceptual i
aplicabilitat del Catàleg. Els membres de jurat han considerat el projecte de l'Observatori "com una peça
clau per la valoració i la intervenció en el paisatge i per una bona ordenació i gestió del territori".
A més, assenyalen el fet que en la seva elaboració s'hagin aplicat els processos de participació
ciutadana, la concreció interinstitucional i la interdisciplinarietat de l'equip. El catàlegs de paisatge de les
Comarques Gironines és el quart catàleg dels set que elabora l'Observatori del Paisatge, concebuts
normativament com les eines per a l'ordenació i la gestió del paisatge des de la perspectiva del
planejament territorial.
Per a l'elaboració del Catàleg de paisatge premiat, l'Observatori ha comptat amb el coneixement i
l'experiència d'un equip de la Universitat de Girona i de la Universitat Politècnica de Catalunya. En una
nota emesa per l'Observatori del Paisatge, l'entitat "vol agrair de manera especial la complicitat i la
col·laboració desinteressada de moltes entitats i persones del territori, coneixedores i amants del seu
paisatge".
L'Observatori del Paisatge de Catalunya és l'ens d'assessorament de l'administració catalana i de
conscienciació de la societat en general en matèria de paisatge. En els seus sis anys de vida, ha
obtingut un elevat reconeixement internacionalment i és cridat constantment com a assessor en les
principals institucions europees. L'activitat de l'Observatori es pot seguir a través del seu web i del seu
twitter (@catpaisatge).
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Dijous, 31 de març de 2011
L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ DE LLORET ES DESPLAÇA ALS BARRIS
Lloret de Mar. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha engegat un conjunt de projectes per intentar acostar
l'Ajuntament als diferents barris de la localitat. D’entre aquestes mesures, a partir de demà hi haurà el
nou servei de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) en el barri del Rieral. Segons el
consistori, són mesures que es basen en la premissa de "l'Ajuntament més a prop" i que utilitzen les
avantatges que ofereixen les noves tecnologies.
"La mateixa voluntat de seguir millorant i d'aproximar l'Ajuntament a la ciutadania, ens va fer plantejar
desplaçar l'OIAC també en els barris. En un primer moment, i a partir de l'1 d'abril es començarà en el
Rieral", va destacar el regidor Ignasi Riera. El servei de l'OIAC al Rieral començarà demà i seguirà cada
divendres de deu a dos quarts de dues, oferint el mateix que l'Oficina central.
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