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Divendres, 3 de desembre de 2010
FÒRUM FINAL DEL PROCÉS PARTICIPATIU PER VALORAR L’AMPLIACIÓ DEL DRET A VOT
ALS 16 ANYS
Sota el lema “Més Participació, Millor Democràcia!”, el Centre Unesco de Catalunya ha promogut un
debat de quasi dos mesos entre diferents agents implicats i persones interessades en el tema
En aquest debat, que s’ha reproduït a tot el territori català, també hi ha participat l’AcPpJ. Establir l’edat
de vot als 16 anys és una iniciativa discutida i analitzada a escala europea i nacional per institucions i
entitats socials.
El Centre Unesco de Catalunya, juntament amb la Subdirecció General de Participació en l’Àmbit Local us
conviden ara, al fòrum final d’aquest procés que es celebrarà el dissabte 11 de desembre a les 17h al
centre Unesco de Catalunya (C/ Nàpols, 346, 1r, Barcelona).
Des de l’AcPpJ us animem a apuntar-vos-hi. Confirmeu la vostra participació abans del 10 de desembre a
observatori@unesco.cat
elpoll.cat

Dilluns, 6 de desembre de 2010
ELS VEÏNS DE LES CASES BARATES ESCULLEN EL COLOR PER PINTAR LES FAÇANES
Marc Sureda. L'Ajuntament de Llagostera ha iniciat un procés de participació ciutadana entre els veïns, de
les popularment conegudes com a cases barates per escollir el color amb què es pintaran les façanes
d'aquests blocs. Mitjançant els presidents de les comunitats de veïns, l'Ajuntament ha fet arribar una
enquesta amb tres opcions de colors perquè els veïns triïn. Els tres colors han estat proposats després d'un
acurat estudi realitzat per l'artista plàstic Enric Ansesa (coautor de les cases de l'Onyar de Girona) i els
arquitectes Bosch i Frigola que han redactat l'estudi i la proposta tècnica i paisatgística.
Paral·lelament s'han realitzat diverses reunions amb els presidents de les comunitats per explicar el
procediment administratiu a seguir, on l'Ajuntament es fa càrrec del 100% del pagament de l'actuació. En
aquest sentit es signarà un conveni entre l'Ajuntament i les 5 comunitats de veïns que formen part de les
cases barates. El pressupost total d'aquesta actuació és d'uns 300.000 euros i es finança mitjançant el
milió d'euros a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat gràcies al conveni signat a tres bandes entre
l'Ajuntament de Llagostera, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i
el Ministeri d'Habitatge.
DIARI DE GIRONA

Dilluns, 6 de desembre de 2010
ELS VEÏNS ESCULLEN EL COLOR DE LA FAÇANA
L'Ajuntament de Llagostera ha iniciat un procés de participació ciutadana
entre els veïns de «les cases barates»
L'Ajuntament de Llagostera ha iniciat un procés de participació ciutadana entre els veïns, de les
popularment conegudes com a cases barates per escollir el color amb què es pintaran les façanes
d'aquests blocs. Mitjançant els presidents de les comunitats de veïns, l'Ajuntament ha fet arribar una
enquesta amb tres opcions de colors perquè els veïns triïn. Els tres colors han estat proposats després d'un
acurat estudi realitzat per l'artista plàstic Enric Ansesa (coautor de les cases de l'Onyar de Girona) i els
arquitectes Bosch i Frigola que han redactat l'estudi i la proposta tècnica i paisatgística.
Paral·lelament s'han realitzat diverses reunions amb els presidents de les comunitats per explicar el
procediment administratiu a seguir, on l'Ajuntament es fa càrrec del 100% del pagament de l'actuació. En
aquest sentit es signarà un conveni entre l'Ajuntament i les 5 comunitats de veïns que formen part de les
cases barates. El pressupost total d'aquesta actuació és d'uns 300.000 euros i es finança mitjançant el
milió d'euros a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat gràcies al conveni signat a tres bandes entre
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l'Ajuntament de Llagostera, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de ?Catalunya
i el Ministeri d'Habitatge.
DIARI DE GIRONA

Dimarts, 7 de desembre de 2010
UNA ASSEMBLEA DE VEÏNS ORIENTARÀ EL GOVERN
L'Ajuntament aprovarà el 16 de desembre el nou Consell del Poble, format
per 20 persones
XAVIER VALERI. L'alcaldessa de Campdevànol, Núria López (PSC), va anunciar ahir l'aprovació del nou
Consell del Poble pel ple del proper 16 de desembre. L'Ajuntament ha estat un any i mig per elaborar un
consell de 20 persones que l'han d'orientar en les decisions del municipi. Per a la creació del nou
organisme, l'Ajuntament ha comptat amb una subvenció de 10.ooo euros del Departament de
Participació Ciutadana de la Generalitat. L'alcaldessa va explicar que la nova assemblea aconsellarà en
temes tan importants com ara la previsió dels pressupostos o les propostes del poble per a la llei de barris.
El consell serà presidit per l'alcaldessa, Núria López. També comptarà amb la presència de Joaquim
Serrador com a representant de l’oposició convergent. La resta de membres es repartiran en àrees
idèntiques a les de l'Ajuntament. D'aquesta manera, hi haurà Urbanisme, Cultura i Esports.
L’alcaldessa va exposar que el Consell rebrà informació directa perquè pugui aportar el seu punt de vista
sobre els temes de l'Ajuntament. López considera que el consell suposa un plus de responsabilitat en la
gestió municipal, perquè la fa més complexa. Segons ella, l'assemblea marcarà una nova manera de fer
política al poble. També va expressar la seva confiança perquè el consell sigui ben acollit per la totalitat
dels veïns, "malgrat l'escepticisme lògic que genera la innovació", va precisar.
El consell es va formar en una reunió el passat 16 d'octubre, en la qual tots els assistents van poder
formar part de la nova assemblea d'orientació. El motiu és que eren el nombre just de persones necessari
per constituir el consell. L'Ajuntament havia repartit un tríptic informatiu a totes les llars del poble.
L'objectiu va ser explicar la finalitat del nou organisme i convidar els veïns a participar.
El Departament de Participació Ciutadana ha impulsat la creació de consells del poble arreu de
Catalunya.
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 8 de desembre de 2010
BORRASSÀ POSA EN MARXA UN CANAL INFORMATIU "ON-LINE"
L'Ajuntament de Borrassà ha posat en marxa un nou canal informatiu on-line amb l’objectiu de "millorar la
informació amb els veïns i poder disposar d'un arxiu de vídeos dels actes més rellevants que es duen a
terme al poble". El canal s'ha inserit en el lloc web de l'Ajuntament i és gratuït. Els vídeos també queden
emmagatzemats al canal del YouTube. El projecte es fa conjuntament amb Tramuntana TV, que és
l'empresa encarregada d'enregistrar les imatges i gestionar aquest canal televisiu. El primer vídeo que es
va penjar va ser la Festa Major de Sant Andreu.
EL PUNT

Dijous, 9 de desembre de 2010
L'ALCALDE ES TROBA AMB ELS JOVES PER MARCAR POLÍTIQUES
L'alcalde de Palafrugell, Sergi Sabrià, participarà divendres en la jornada que es farà amb els joves al
teatre municipal, a partir de les 7 de la tarda, per debatre sobre les polítiques que els afecten directament.
L'objectiu d'aquest procés participatiu és acostar les polítiques municipals a les necessitats reals dels joves
i, alhora, facilitar-los la promoció i la difusió dels seus coneixements. Prèviament, es farà la projecció dels
tres audiovisuals que han estat escollits guanyadors del concurs audiovisual Miri, senyor alcalde, i es
procedirà a la corresponent entrega de premis. El debat serà moderat per la periodista Núria Solé, que
presenta el telenotícies de TV3.
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http://associacioveinssantnarcis.blogspot.com

Divendres, 10 de desembre de 2010
VOLEM "PARTICIPAR" A GIRONA
La setmana passada l'àrea de relacions ciutadanes de l'Ajuntament de Girona ens va convocar a totes les
entitats i associacions del barri a una reunió per presentar-nos el 'Reglament regulador de les institucions
de la participació i de la gestió de conflictes' (de fet, per tornar-nos a presentar el reglament, que ja
funciona des de la legislatura anterior).
Aquest reglament, és un dels mecanismes que l'ajuntament posa 'al servei d'una millor implicació dels
ciutadans i ciutadanes en els assumptes públics'… 'la possibilitat de que la veu de la ciutadania estigui
realment present'…'permetre una més gran identificació dels ciutadans amb l'ajuntament...' com exposa en
el seu preàmbul.
Evidentment, la reunió cal emmarcar-la en la situació de pre-campanya permanent a què ens té abocats
el nostre ajuntament cara les properes municipals. Però, tot i així, va ser una reunió molt aclaridora:
Fa uns quants anys, vuit associacions de veïns de Girona vam entrar una proposta al registre municipal
per fer les modificacions necessàries que permetessin a qui ho desitgés participar als plens municipals.
Ara resulta que hauríem d'haver sol·licitat el 'Dret d'Iniciativa Política': 'proposar assumptes de competència
municipal per incloure a l'ordre del dia del Ple de l'ajuntament'.
No sé si és més trist saber que hem estat donant-nos cops de cap a la paret equivocada, que cap partit
ens digués quina era la porta que havíem de trucar o adonar-nos que entrar una moció per registre de
l'ajuntament sense la paraula clau "Dret d'Iniciativa Política' no és prou motiu per a que cap partit del
govern (ni de la oposició) faci cap intent per proposar de modificar el ROM (Registre Orgànic Municipal) i
permetre la participació ciutadana als Plens.
Fa dos anys, amb l'inici de les obres del TAV, vint entitats de Girona vam presentar, via registre de la
subdelegació del govern, una exigència de més transparència informativa i respostes a uns informes
tècnics que qüestionaven la seguretat de les obres al ministeri de Foment. Ens van contestar al cap d'un
any amb una carta de tres folis (s'imaginen? Tots els dubtes i preguntes sobre les obres que s'han de fer
en quatre anys reduïdes a tres folis?)
Però, perquè ningú no ens va informar que el procés més correcte hauria estat fer ús de l'assistència
jurídica que ens pot donar l'ajuntament per fer-nos costat davant de la reclamació a ADIF?
L'any passat, al barri de Sant Narcís vam recollir 2.719 signatures en contra de la imposició de zones
blaves d'aparcament al barri. Ara ens expliquen que totes aquestes signatures podrien no servir per a res
perquè no vam fer servir el mecanisme correcte, el "dret d'iniciativa normativa' o 'dret de resposta'. Només
per aquest motiu, 2.719 persones no ens mereixem cap resposta per part de la regidora qüestionada?
Encara ara no ens han contestat! I possiblement sigui perquè alhora de presentar-les via registre
municipal i aconseguir molt seguiment mediàtic per part dels mitjans de comunicació gironins, cap partit
present al consistori (ni del govern ni de la oposició) ens va saber o voler informar del mecanisme que
ens calia utilitzar.
Aquest estiu, amb la col·laboració de la CUP (Candidatura d'Unitat Popular) algunes AAVV hem decidit
recollir signatures per aconseguir que l'ajuntament convoqui una audiència pública i donar les
explicacions que tots els ciutadans ens mereixem que ens donin: volem parlar de dates de finalització, de
quan recuperarem alguns carrers, espais i places d'aparcament, compensacions i indemnitzacions per als
veïns i comerços directament afectats... però sobretot volem saber si l'ajuntament ens donarà suport als
ciutadans o continuarà defensant els interessos d'ADIF!
Aquest cop, un partit polític (l'únic! I sense representació al consistori!) ens ha ajudat a fer servir els
mecanismes correctes: hem avisat de les intencions, hem donat la oportunitat a l'ajuntament d'esmenar la
seva deixadesa, i finalment hem recollit les signatures seguint les indicacions del reglament municipal per
sol·licitar el dret d'audiència pública.
I aquest cop sabem que ho hem fet bé! Pensem que ningú ens podrà fer callar, obviar, silenciar ni
menystenir.
Potser les entitats no hem sabut quin són tots els mecanismes que l'ajuntament posa a la nostra disposició,
potser no hem llegit tots els reglaments ni hem buscat totes les possibilitats de la participació ... segur!
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però cap polític (que està al servei dels ciutadans!) s'hauria d'aprofitar del no coneixement per la nostra
part d'aquests drets. Fer-ho els fa doblement innobles al càrrec: per no explicar-nos-els prou, i per
aprofitar el no coneixement d'aquests per no defensar-los!
Totes les 'campanyes' que acabo de recordar ja les coneixien, jo mateix n'he parlat moltes vegades i els
mitjans de comunicació n'han fet ampli seguiment.
Per això les regidories a qui hem fet arribar les demandes i signatures poden no haver contestat, poden
haver guardat (i fins perdut!) el registre entrat, però no poden dir que no ho sabien! Per molt que els
ciutadans no hem utilitzat el mecanisme correcte, no poden amagar que sabien quines eren les intencions!
Per tant, ara que facin el que han de fer: que demanin disculpes per la desídia de tants anys, que facin tot
el possible per promoure poder parlar i debatre els temes que hem anat posant al damunt de la taula, i
que decideixin, d'una vegada per totes i inequívocament, al costat de qui volen estar quan es multipliquin
els problemes. Només espero que l'equip de govern estigui a l'alçada!
Martí Carreras, President de l'A.V. de Sant Narcís

DIARI DE GIRONA

Diumenge, 12 de desembre de 2010
EL PSC CRITICA EL MODEL PARTICIPATIU PER DEBATRE L’URBANISME A SARRIÀ
Roger Casero considera que el govern local amaga el POUM i que "només vol
cobrir l'expedient"
Roger Casero. Aniol resclosa

El portaveu del PSC a l'Ajuntament de Sarrià de Ter, Roger Casero, ha exposat sis
crítiques al procés participatiu urbanístic engegat per l'equip de govern (ERC i
CiU) que, al seu parer, han de servir per redactar, en un futur, el Pla d'Ordenació
Urbana Municipal (POUM).
El regidor socialista considera que amb aquest procés el govern sembla que
"només vol cobrir l'expedient", i que no es creu el procés participatiu del POUM.
Segons Casero, el govern hauria d'haver definit més els objectius, la metodologia
i els terminis del procés participatiu i també hauria d'haver deixat més temps per
conèixer el procés, inscriure's i entregar els qüestionaris, fent-los també en versió
on-line.
El portaveu del PSC a Sarrià indica que el govern local hauria d'haver invertit més esforços, més temps i
dedicació, a estimular la participació, marcant-se un objectiu, i hauria de comptar amb l'oposició com un
actiu més en el procés.
Finalment, assenyala que el govern no hauria d'amagar el POUM, sinó que l'hauria d'ensenyar, explicar la
línies mestres, i hauria de mullar-se i dir quina és la seva posició de partida a partir de la qual articular la
participació.
L'Ajuntament de Sarrià, amb el suport de la consultoria sociopolítica Neòpolis, va iniciar fa unes setmanes
un procés participatiu per copçar diferents opinions sobre com definir la planificació urbanística de la
ciutat. El procés es va iniciar enviant un full informatiu i un qüestionari a les cases. A partir de les
valoracions dels qüestionaris retornats, s'ha previst un seguit de tallers participatius per detectar les
necessitats i es formularan propostes concretes. En total, un centenar de veïns va retornar els qüestionaris
omplerts i una quarantena de persones s'ha apuntat a aquests tallers que han de servir per debatre
l’urbanisme del futur de Sarrià.
EL PUNT

Dilluns, 13 de desembre de 2010
EL PLA GENERAL DE LA PERA PREVEU TRES NUCLIS MÉS AL COSTAT DELS QUE JA HI HA
El municipi funcionava amb normes subsidiàries de l'any 1983
Tot i aquestes tres zones noves, l'antic pla dimensionava molt més el
municipi.
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Església de Sant Andreu de Pedrinyà. Púbol és l'altre gran bé a protegir, i ja ho està.
Foto: EL PUNT.1

La Pera - Irene Rigall. El nou pla general de la Pera inclou tres
nous nuclis al costat dels que ja hi ha, dos dels quals són a la
Pera i un altre és a Púbol. L'aprovació inicial del pla general
suposa que el municipi tindrà una eina actualitzada per actuar
urbanísticament sobre el seu territori, ja que fins ara es regulava, segons explicava l'alcalde, Josep Pi, amb
normes subsidiàries de l'any 1983 i que només s'havien modificat parcialment un cop.
El nou pla preveu també reduir el sòl urbanitzable, ja que l'antic pla plantejava una edificabilitat que no es
corresponia amb el creixement d'un poble com la Pera. Part del sòl urbanitzable es vol traslladar a un altre
costat, ja que abans es preveia sobredimensionat. Precisament, aquest serà un dels punts de fricció entre
l'Ajuntament i algun veí del nucli de Pedrinyà, al qual es vol concedir edificabilitat en un altre costat, en
contraprestació de perdre-la en un punt. Aquest punt també pot alentir el procés fins a l'aprovació
definitiva.
Púbol, protegit
Púbol és una de les zones en què les normes no canviaran. La zona de Púbol, a més a més, ja estava
protegida, tant el castell com l'església són béns d'interès patrimonial. El segon espai que quedarà igual és
el de l'escola, ja que és una zona d'equipaments municipals en què no es vol intervenir.
En el termini de 45 dies, l'expedient es podrà consultar a l'Ajuntament del municipi. Durant aquest temps,
l'alcalde espera rebre moltes al·legacions dels veïns ja que el motiu d'aquesta aprovació inicial, segons
explicava Josep Pi, és desencallar el pla. L'Ajuntament de la Pera està segur que el pla que s'aprovi
definitivament serà molt diferent i per això eren molt prudents a l'hora d'explicar-ne els detalls. Pel que fa a
l'aprovació definitiva, amb el vistiplau d'Urbanisme, no se l'esperen fins d'aquí ben bé un any o més.
La proposta de pla general que s'ha aprovat inicialment inclou mesures proposades pels ciutadans, durant
un procés de participació ciutadana.
LA FRASE
El pla que s'aprovi definitivament serà molt diferent, ja que s'hi faran moltes al·legacions
TELEPREMSA

Dilluns, 13 de desembre de 2010
200 JOVES DE PALAFRUGELL PARTICIPEN EN UN DEBAT SOBRE LES POLÍTIQUES DE
JOVENTUT AMB L’ALCALDE
200 joves de Palafrugell han participat en un debat al Teatre
Municipal, on s’han fet aportacions i preguntes sobre les
polítiques que els afecten directament al col·lectiu de gent jove.
Els problemes de mobilitat, el transport, l’emancipació o el món
laboral han estat els temes més recurrents i qüestionats durant
les dues hores de debat. Prèviament al col·loqui, es van
projectar els audiovisuals que havien estat escollits com a
guanyadors del concurs audiovisual “Miri, senyor alcalde”, i
seguidament es va a procedir a la corresponent entrega de
premis. El debat va ser moderat per la periodista Núria Solé, que actualment presenta el Telenotícies
Migdia de TV3.
L'objectiu d'aquest procés participatiu era el d'apropar les polítiques municipals a les necessitats reals dels
joves i, alhora, facilitar-los la promoció i la difusió dels seus coneixements. A partir d’ara, tots els joves del
municipi que vulguin, poden apuntar-se als grups de discussió per tal aprofundir en els diferents temes; i
se’ls emplaçarà a fer-ho el dia 17 de desembre a les 19h, a Can Genís en diferents taules de treball. Per
5

a participar-hi cal omplir el formulari disponible al web de Can Genís (www.cangenis.cat) i les propostes
sorgides serviran per a confeccionar el futur Pla Local de Joventut.
El “Miri, senyor alcalde” ha estat un procés participatiu en el qual es va convocar un concurs
d'audiovisuals per a joves creadors de fins a 35 anys. De les propostes escrites que es varen presentar al
concurs, se'n van escollir 3 que són les que s'han dut a terme en format audiovisual i que serviran de
pauta per al debat entre l'alcalde de Palafrugell i els joves del municipi.
D’altra banda, l’alcalde, Sergi Sabrià, es va comprometre a contestar totes les preguntes pendents a
través del perfil “Miri senyor alcalde” que s’ha obert a Facebook. La xarxa social ha servit, durant la
darrera setmana, per preguntar, penjar vídeos, fotografies i afegir comentaris.
XARXANET.ORG

Dilluns, 13 de desembre de 2010
LA UNIÓ EUROPEA. PODEM INFLUIR EN LES DECISIONS QUE ENS AFECTEN?
Bandera de la UE

El 85% de les decisions que provenen de la UE afecten les nostres vides quotidianes. Per tant,
com a ciutadans i com a sector, és convenient conèixer els mecanismes que ens permeten participar-hi i
influir, en la mesura de les nostres possibilitats, en les polítiques europees.
Les Directives, per exemple, són normes comunitàries que han de ser transposades a l’ordenament jurídic
dels Estats membre i que, per tant, afecten la vida dels seus ciutadans. Estar al corrent de les informacions
que provenen d’Europa no solament ens permet entendre millor algunes polítiques dels estats membre
sinó que ens farà conèixer els mecanismes de participació que existeixen així com les possibilitats d’establir
contactes amb altres entitats europees.
Algunes activitats de la UE tenen a veure molt directament amb la tasca de les entitats. Així, per exemple,
la Comissió Europea va adoptar el dia 23 de novembre una Comunicació per establir un Cos Voluntari
Europeu d’Ajut Humanitari, previst al Tractat de Lisboa.
Aquest document analitza el voluntariat a Europa i assenyala la necessitat d’un cos de voluntariat a escala
europea. A les seves conclusions, la Comissió sosté que presentarà una proposta legislativa l’any 2012 i
que, en tot cas, consultarà les parts interessades a través de diversos canals, inclosa una consulta oberta
en línia.
En aquest recurs, farem una introducció als mecanismes de participació de què disposa la UE: consultes
públiques, debats, peticions al Parlament, etc.
1.La teva veu a Europa
2.El registre de representants d’interessos de la Comissió Europea i el Parlament Europeu
3.Peticions al Parlament Europeu
4.La iniciativa ciutadana europea
5.Altres formes de participació: la UE a les xarxes socials
1. La teva veu a Europa
La Comissió Europea sol obrir consultes públiques quan treballa sobre una nova
iniciativa política o quan vol revisar una normativa ja en vigor.
Les consultes públiques s’adrecen a la ciutadania, entitats i empreses que poden fer
arribar la seva opinió mitjançant els canals que s’estableixin per a la consulta al portal
La teva veu a Europa.
La teva veu a Europa és l’espai web dedicat a aquestes consultes públiques que la
Comissió Europea empra per recollir les opinions de la ciutadania abans de remetre una proposta al
Consell i al Parlament Europeu per debatre-la.
Al mateix web, podem accedir al llistat de consultes obertes i tancades. Si les revisem, veurem sovint els
conceptes de Llibre verd i Llibre blanc. El llibre verd és un document que s’empra per reflexionar al voltant
d’un determinat tema d’àmbit europeu i iniciar la fase de consulta als grups d’interès. Pot convertir-se en
un llibre blanc, que és el document usat per recollir les propostes legislatives en un determinat àmbit.
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A Xarxanet podem llegir dues notícies recents sobre consultes públiques europees que partien de la
reflexió al voltant d’un llibre verd i que afectaven àmbits d’interès per a les entitats del Tercer Sector.
2. El registre de representants d’interessos de la Comissió Europea i el Parlament Europeu
Els grups d’interès (o lobbies) són aquells grups que realitzen activitats amb
l’objectiu d’influir sobre la formulació de les polítiques i en la presa de decisions
de les institucions europees.
Com a exercici de transparència, la Comissió Europea i el Parlament Europeu
mantenen registres amb informació sobre els grups d’interès que volen influir sobre
les polítiques europees. La inscripció d’aquests grups als registres permet alhora que els ciutadans i les
entitats puguin consultar-los i posar-s’hi en contacte, si s’escau.
Malgrat que està previst unificar en un sol registre els grups d’interès, de moment coexisteixen el registre
de la Comissió i el del Parlament. Mentre aquesta unificació no sigui efectiva, s’ha creat un web conjunt
que enllaça amb tots dos registres.
Pel que fa a la Comissió, podem accedir al registre per fer la inscripció -que és voluntària i gratuïta- o
consultar les organitzacions inscrites des del web dedicat als Grups d’Interès. A l’hora d’inscriure’s, els
grups d’interès accepten complir les condicions del Codi de conducta.
Per a més informació, la Comissió posa a l’abast del públic un document amb les preguntes més
freqüents sobre el registre.
D’altra banda, aquelles persones que representin grups d’interès i que vulguin accedir als edificis del
Parlament Europeu de forma assídua, han de sol·licitar una acreditació i subscriure, igualment, el codi de
conducta. Una de les formes de participació que podem endegar és posar-nos en contacte amb algun
d’aquests representants d’interessos mitjançant les dades aportades al registre.
En l’àmbit del Tercer Sector, un exemple de grup d’interès és el Lobby Europeu de Dones, que des de fa
15 anys agrupa entitats dedicades a la igualtat de gènere i defensa dels drets de les dones.
3. Peticions al Parlament Europeu
Qualsevol ciutadà de la Unió o resident en qualsevol estat membre pot presentar
una petició al Parlament, de forma individual o associat amb altres, sobre un tema
que pertanyi a un dels àmbits d’actuació de la Unió i que l’afecti directament.
Igualment, empreses i entitats amb seu social a la Unió poden exercir aquest
mateix dret. S’entén per petició una queixa o sol·licitud que pot anar relacionada
amb assumptes d’interès públic o privat, referida a temes que siguin competència
de la Unió o d’interès per a ella; per exemple, temes que tinguin a veure amb:
 Els drets del ciutadà europeu.
 El medi ambient.
 La protecció del consumidor.
 La lliure circulació de persones, béns i serveis.
 Ocupació i política social.
 Reconeixement de qualificacions professionals.
 Altres problemes relacionats amb l’aplicació de la legislació de la UE.
La Comissió de peticions del Parlament es reuneix habitualment un cop al mes (excepte el mes d’agost) i
pot decidir admetre o no a tràmit les peticions. Val a dir que la Comissió de peticions no és cap autoritat
judicial i, per tant, no pot dictar sentències ni revocar decisions preses pels tribunals de justícia dels estats
membre.
Les peticions es poden enviar per correu postal o bé mitjançant un formulari web específic.
4. La iniciativa ciutadana europea
El Tractat de Lisboa preveu la iniciativa ciutadana europea com una forma de
participació pública en l’elaboració de polítiques de la Unió, entenent que un milió de
ciutadans d’un “nombre significatiu d’estats membre” podrien adreçar-se a la
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Comissió per tal de plantejar una iniciativa legislativa que els interessi dins dels àmbits de competència de
la UE. No obstant això, el reglament que ha de regular la iniciativa ciutadana europea està encara en
debat al si de la Unió Europea. Entre l’11 de novembre de 2009 i el 31 de gener de 2010, la Comissió
va recollir les opinions dels ciutadans mitjançant consulta pública al voltant del Llibre verd sobre una
iniciativa ciutadana europea. Després de la consulta, el 31 de març de 2010, la Comissió va adoptar una
proposta de Reglament regulador de la iniciativa ciutadana.
El passat 30 de novembre, els eurodiputats de la Comissió d’Assumptes Constitucionals van aprovar un
projecte d’informe sobre la iniciativa ciutadana europea en què es busquen mecanismes per fer-la més
fàcil d’usar per part dels ciutadans.
Entre d’altres, el projecte proposa que la iniciativa provingui d’un mínim de 6 estats de la Unió i que el
termini per a la recollida de signatures sigui de 12 mesos. Alhora, també es mostra partidari de no haver
de presentar un carnet d’identitat per tal d’adherir-se a una iniciativa.
L’objectiu del projecte és proposar mecanismes que simplifiquin el futur procés de presentació
d’iniciatives. En aquest sentit, Avazz - comunitat global de mobilització on-line- ha posat en marxa una
campanya de recolzament a la Iniciativa Ciutadana per evitar que s’imposin requisits massa rigorosos que
la converteixin un mecanisme inaccessible i poc eficaç.
En tot cas, la Comissió d'Assumptes Constitucionals votarà el text acordat el dilluns 13 de desembre, i el
vot en el ple tindrà lloc dimecres. Un cop aprovat, els Estats tindran un any per adaptar la seva legislació
a la nova norma. Per tant, la iniciativa ciutadana hauria d'entrar en funcionament a finals de 2011.
5. Altres formes de participació: la UE a les xarxes socials
Diverses agències i institucions de la UE organitzen, cada cert temps, debats o enquestes en línea i
mantenen perfils oficials a xarxes socials com ara Twitter o Facebook i plataformes d’intercanvi de
coneixements.
Per facilitar el seguiment de la informació relacionada amb la Unió, podem seguir els twits dels
eurodiputats, grups polítics i comissaris mitjançant Europatweets.
A més, el portal de la Unió Europea proposa un recull de perfils, rss, podcasts i blocs de les seves
institucions de cara a promoure la participació i la difusió de la informació relativa a la Unió. Entre
d’altres, podem seguir el perfil de Facebook de l’Oficina a Barcelona del Parlament Europeu.
D’altra banda, des de La teva veu a Europa, la Comissió anima també la ciutadania a posar-se en
contacte directe amb els seus eurodiputats o representants en el Comitè de les Regions o el Comitè
Econòmic i Social.
Finalment, també podem incorporar-nos a comunitats virtuals existents per compartir coneixements i
opinions amb altres persones o entitats amb interessos similars als nostres. Una d’elles és Capacity4dev,
comunitat creada per l’Oficina de Cooperació EuropeAid per fomentar l’intercanvi de coneixements i
pràctiques en temes de cooperació internacional.
DIARI DE GIRONA

Dimarts, 14 de desembre de 2010
LLORET COORDINA LA PRESENTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA
L'alcalde Crespo en la presentació del projecte.

La sala d'actes de l'Ajuntament de Lloret va acollir ahir al matí la
presentació del projecte d'administració electrònica corresponent a la convocatòria d'ajuts del Pla Avanza.
Tots 13 ajuntaments que formen part d'aquest projecte van participar en la jornada. L'objectiu de la
presentació era donar a conèixer als diferents alcaldes i regidors dels ajuntaments participants el projecte i
la progressiva implementació que s'està duent a terme als ajuntaments.
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El Pla Avanza és un projecte subvencionat pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç que té per objectiu
facilitar el desenvolupament de l'administració electrònica als ajuntaments com a eina de millora de gestió
i interrelació entre ciutadans i administracions locals.
TELEPREMSA

Dimarts, 14 de desembre de 2010
EL PROJECTE “PALAMÓS MILLORA” REP SUBVENCIONS PER A REALITZAR ELS
PROGRAMES D’INSERCIÓ LABORAL ALS BARRIS

Es tracta de les ajudes que ha atorgat el servei d’ocupació de Catalunya mitjançant
el programa treball als barris. la quantia total subvencionada ha estat de
133.832,05 € que l’ajuntament de Palamós destina al desenvolupament de formacions i
programes d’inserció laboral per a l’any 2010 i 2011. des de l’àrea de promoció
econòmica i l’espai del barri s’organitzen diversos cursos formatius gratuïts per a
persones en situació d’atur i amb poca o cap experiència laboral. l’objectiu
d’aquesta activitat és la de poder oferir una formació teòrica i pràctica en
competències i habilitats en una professió, així com eines i recursos per afrontar
una bona integració al món laboral.
El programa d’inserció laboral que inclou el projecte “Palamós Millora” i que es realitza a l’Àrea de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Palamós, ha rebut la subvenció del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) per a la realització de programes de formació laboral per a l’any 2010 i 2011.
La quantia total subvencionada ha estat de 133.832,05 € que el SOC ha atorgat al projecte “Palamós
Millora” des del programa Treball als Barris.

PROJECTES I ACTIVITATS DE CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL
Aquesta aportació econòmica permetrà seguir impulsant per a 2011 els projectes i activitats de
convivència i cohesió social que s’organitzen des de l’Àrea municipal de Promoció Econòmica i l’Espai del
Barri. Aquestes iniciatives permeten la integració de les persones del barri a la vida social, cultural i
formativa del municipi, així con fomentar la relació i comunicació entre els veïns i veïnes per afavorir la
participació i la convivència en la comunitat i en el barri.
En l’àmbit més formatiu cal destacar que des de l’aula de formació de l’Àrea de Promoció Econòmica
s’organitzen diversos cursos gratuïts per a persones majors de 18 anys, empadronades a Palamós, en
situació d’atur (inscrites al SOC), i amb poca o cap experiència laboral en el sector.
L’objectiu d’aquesta activitat és la de poder oferir una formació teòrica i pràctica en competències i
habilitats en una professió, així com eines i recursos per afrontar una bona integració al món laboral.
ENGUANY, UN TOTAL DE QUATRE CURSOS
El passat mes de març es van iniciar a Palamós els quatre cursos que durant aquest any 2010 s’han inclòs
dins aquesta oferta formativa. Es tracta concretament de la formació professionalitzadora que inclou el
Curs d’Auxiliar de Cambrer/a; el Curs d’Ajudant de Cuina; el Curs de Dependent/a i Atenció al Públic; i
el Curs d’Auxiliar de Neteja. Amb aquest cursos, que es repetiran durant l’any que ve, s’ofereix i promou
la formació en competències transversals, es fomenta l’accés a les noves tecnologies implementant un
espai d’atenció i assessorament sociolaboral. Aquesta oferta formativa és organitzada per l’Ajuntament de
Palamós mitjançant el projecte del Pla de Barris “Palamós Millora”, i amb la col·laboració del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC), el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat, la Unió Europea mitjançant les ajudes FEDER i l’Associació per al Foment Empresarial del
Comerç i el Turisme de Palamós FECOTUR.
PROGRAMA PER AFAVORIR LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Els projectes d’inserció sociolaboral, són dirigits actualment mitjançant una tècnica responsable del
desenvolupament social, formatiu i econòmic (AODL) del projecte del barri que en coordina les diferents
actuacions. L’any 2011 és prevista la contractació d’un segon tècnic que se sumarà a la projecció i
desenvolupament d’aquest projectes d’inserció sociolaboral. Des d’aquest servei s’ofereix l’atenció,
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assessorament individual i grupal, així com formació adreçada a col·lectius amb dificultats d’inserció
sociolaboral. L’objectiu és el de promoure l’ocupació fomentant la igualtat d’oportunitats i la no
discriminació en el treball de les persones amb especials dificultats. Aquest projecte permet desenvolupar i
establir una xarxa de relació amb la implicació de les empreses de la localitat així com la creació d’una
borsa de treball. Programa de cursos de formació professionalitzadora inclou pràctiques formatives no
laborals en empreses de la localitat i el treball de competències transversals adreçat a persones amb una
baixa qualificació.
PROGRAMES D’EXPERIENCIACIÓ LABORAL
Dins els projectes d’inserció laboral cal destacar l’execució de la rehabilitació i millora del mas Guàrdies
com a seu social. Per a la realització d’aquest projecte les obres no s’han adjudicat a una constructora,
sinó que s’ha contractat a persones amb situació d’atur i preferentment del barri, en base a un programa
de creació de llocs de treball que preveuen els plans ocupacionals del Servei d’Ocupació de la
Generalitat de Catalunya. Cal destacar també que el Pla d’Ocupació també inclou el desenvolupament
de projectes socioeducatius i de participació ciutadana adreçada a infants, joves i famílies del barri, i que
són a càrrec d’un dinamitzador/a comunitari.
EL PUNT

Dimarts, 14 de desembre de 2010
EL GRAN PARC URBÀ DEL PLA DE BARRIS DE

PALAFRUGELL S'INAUGURA DISSABTE
Té una superfície de 17.200m² i és el més gran
de la vila i la comarca
El seu objectiu és fer de nexe entre el barri i
el centre de la vila i ser un espai de cohesió
social
Molt de moviment per tenir el parc a punt per inaugurar dissabte. Foto: A.V.

Palafrugell - Albert Vilar. El parc urbà del pla de barris de Palafrugell, que ha de servir de centre de
cohesió social del barri de la Sauleda i de connexió amb la vila, s'inaugura aquest dissabte amb tot un
reguitzell d'activitats ben diverses. El parc, que ha costat 1,6 milions d'euros, és la principal actuació de
l'esmentat pla. A més, amb els seus 17.200m², es converteix en l'espai enjardinat urbà més gran del Baix
Empordà.
El parc es divideix en tres peces, i la més gran, de 8.500 m², és una gran plaça –que elimina el carrer que
la partia per la meitat–, on es concentren els jocs infantils, la zona de trobada i de jocs de la gent gran i
dues pistes esportives (futbol i bàsquet). Després hi ha una peça que connecta aquest gran espai amb els
edificis de la Sauleda i el local social, i una tercera, quasi davant l'estació d'autobusos, on hi haurà un
parc de patinatge. “És l'obra simbòlica del pla de barris, però també, pel seu cost, la més important
executada durant aquest mandat”, va dir la regidora delegada del pla de barris, Núria Rivas.
La regidora, però, va voler destacar d'aquest projecte la implicació ciutadana. “Ells l'han dissenyat i li han
posat, fins i tot, el nom”, va dir Rivas, que va deixar clar que la proposta veïnal del nom oficial s'aprovarà
en el ple municipal del mes de desembre, com es fa amb la nova nomenclatura del municipi.
I, dins aquesta implicació veïnal, s'ha decidit organitzar una estrena del parc amb una gran diversitat
d'activitats, que començaran amb una gran tamborinada a les 11 del matí a la plaça central. La
inauguració oficial serà a les 12 del migdia. A la tarda, al mateix indret, hi haurà concerts musicals.
Al passeig central es preveu un mercat durant tot el dia, entre les 11 del matí i les 8 del vespre. A l'arbreda
central, hi haurà degustació de té, dansa contemporània creativa, jocs, recollida de joguines i un punt
informatiu de reciclatge. A l'arbreda infantil, per la seva banda, durant el matí, hi haurà tallers de pintura
sobre roba, el racó dels contes, una taller de joieria, la realització d'un mural o la possibilitat de fer-se un
mateix l'esmorzar.
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A més, també hi haurà exhibicions de futbol, bàsquet i petanca als espais ideats exclusivament per a
aquestes activitats. I al magatzem del parc, al centre del parc, hi romandrà durant tot el dia una exposició
fotogràfica sobre l'evolució de l'execució del projecte del parc urbà.
LA XIFRA
1,6 milions d'euros
és el cost del parc urbà, la principal obra
executada durant aquest mandat.

LA FRASE
Estem molt satisfets del parc pel seu procés de
participació. El parc l'ha decidit la gent

DIARI DE GIRONA

Dimecres, 15 de desembre de 2010
UNS 200 JOVES DEBATEN DE JOVENTUT AMB EL BATLLE
200 joves de Palafrugell van participar en un debat amb l'alcalde
Sergi Sabrià al Teatre Municipal, on es van fer aportacions i
preguntes sobre les polítiques que els afecten directament.
Problemes de mobilitat, transport, emancipació o el món laboral van
ser els temes més recurrents durant les dues hores de debat,
moderat per la periodista de TV3 Núria Solé. A partir d'ara, els joves
del municipi que vulguin poden apuntar-se als grups de discussió i
aprofundir en els diferents temes. Per fer-ho se'ls ha convocat el
proper dia 17 de desembre a les set de la tarda a Can Genís.
elripolles.com

Dimecres, 15 de desembre de 2010
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
El consell comarcal del Ripollès ha organitzat aquest dimecres una jornada formativa que ha portat per
títol “La participació ciutadana coma a eina de treball en l’àmbit local”.
La jornada ha tingut com a objectiu principal desenvolupar a la comarca del Ripollès les polítiques en
aquesta matèria. Hi ha assistit personal tècnic de diversos ajuntaments, administracions i entitats de la
comarca.
El president del consell comarcal, Enric Pérez, ha posat com a exemple processos de participació
ciutadana que han tingut lloc recentment al Ripollès com el nou pla d’infrastructures o el consell del poble
de Campdevànol. La formació ha anat a càrrec la politòloga i experta en participació ciutadana, Laia
Monterde. L’ens comarcal no descarta celebració una nova jornada d’aquestes característiques a curt
termini.
REPTE TERRITORIAL S.L.

Dimecres, 15 de desembre de 2010 - Nota de premsa
52 ACTUACIONS CLAU PER A PROMOURE EL TURISME
SOSTENIBLE AL MONTSENY
Sessió plenària de treball per a l’aprovació de l’estratègia i validació
d’actuacions.

El Fòrum Permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible al
Montseny es reuneix per tercera vegada i aprova l’estratègia a
seguir per a implantar un model de turisme que compatibilitzi l’acollida de visitants amb la millora del
territori.
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El passat dimecres el Patronat de Sant Antoni de Vilamajor va acollir la tercera reunió del Fòrum
Permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) un òrgan creat a inicis d’aquest any 2010
amb l’objectiu de consensuar i concretar actuacions que permetin la implantació d’un model de turisme
sostenible al Montseny que, a més, estigui avalat per la organització internacional EUROPARC.
La necessitat de conservació del territori i la voluntat de dur a terme projectes de desenvolupament local
basats en el turisme va dur el Parc Natural del Montseny a impulsar la implantació de la CETS al propi
parc natural i als 10 municipis veïns d’aquest espai protegit, ascendint així a un projecte que aglutina 28
municipis de les comarques d’Osona, la Selva i el Vallès Oriental.
Aquest any de treball en comú ha permès elaborar una diagnosi del territori -en termes de turisme,
conservació i repercussions d’aquestes activitats en la població i economia local- a partir de la qual s’ha
definit una estratègia de turisme sostenible, document que varen aprovar les més de 40 persones
participants en la tercera sessió del Fòrum Permanent.
L’estratègia s’estructura en els següents sis blocs temàtics: Cooperació i Estratègia; Patrimoni; Tipologia i
nombre de visitants i Qualitat de la Visita; Informació i productes turístics; Turisme i repercussió en la
població i economia local; Control de fluxos de visitants. La seva aprovació per unanimitat i el nombre
d’assistents en totes les sessions que s’han celebrat fan palesa la necessitat i la consolidació del procés.
Els assistents, que representaven el Parc Natural del Montseny, el sector turístic privat, entitats d’educació
ambiental, consorcis i administracions de promoció turística, propietaris forestals i centres i museus
d’interpretació, van treballar també en el Programa d’Actuacions que desenvolupa l’estratègia aprovada i
que consta de 52 actuacions que fan palpable la
implantació d’un model de turisme sostenible al
Montseny.
El procés de treball és promogut pel Parc Natural del
Montseny i compta amb l’assessorament de REPTE
TERRITORIAL, SC, empresa especialitzada en turisme
sostenible.
Grup de treball centrat en temes de control de fluxos de visitants.
Montseny

DIARI DE GIRONA

Divendres, 17 de desembre de 2010
ELS REDACTORS DEL POUM DE PALAU ATENDRAN LES CONSULTES DELS VEÏNS
Els redactors del Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) atendran les consultes dels veïns interessats
a plantejar qüestions. El POUM i l'informe de Sostenibilitat Ambiental que substituïran les Normes
Subsidiàries que es van aprovar inicialment en el ple del 3 de novembre.
L'Ajuntament ha decidit atendre les consultes dels veïns el 23 de desembre al matí i que siguin els
redactors del POUM directament els que resolguin els dubtes o recullin observacions. Els documents del
POUM estan en aquest moment a exposició pública perquè es consultin. A banda de la sessió amb els
redactors, l'Ajuntament ha organitzat diverses jornades de participació ciutadana.
El POUM preveu un sòl urbanitzable classificat de 63,73 hectàrees, fet que representa 509 nous
habitatges. Hi haurà sòl residencial amb 33,25 hectàrees per a 990 nous habitatges (amb una densitat de
20 habitatges per hectàrea). Dels nous habitatges, un 30% seran socials, fet que suposa, segons la
memòria, 448 habitatges.
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Divendres, 17 de desembre de 2010
AMC RECLAMA DIVIDIR LA CIUTAT EN 5 DISTRICTES, COM VA PACTAR ERC
El grup AMC-Figueres va presentar dilluns una proposta a
l'Ajuntament perquè es divideixi la ciutat en cinc districtes. El
grup recorda que el 2005 el ple va acordar la constitució d'una
comissió d'estudi per a la creació d'òrgans territorials i sectorials
de gestió descentralitzada, la qual després d'haver celebrat
quatre reunions de treball va donar a conèixer a la corporació
municipal un informe en el qual es dividia la ciutat en 5
districtes a efectes de participació ciutadana. A més, l'acord de
govern amb ERC preveia en el punt 16 del programa de govern
una aposta per potenciar les regidories de barri i vehicular la
participació ciutadana mitjançant districtes.
elRipolles.info

Divendres, 17 de desembre de 2010
EL CONSELL INCORPORA UNA TÈCNICA DE PARTICIPACIÓ
Per donar suport als municipis
El Consell Comarcal ha incorporat des d'aquest desembre una tècnica de participació ciutadana,
finançada per la direcció general homònima, per afavorir les polítiques en aquest àmbit en el món local.
Començarà donant suport a les administracions que actualment tenen en marxa processos participatius,
els ajuntaments de Campdevànol i Ripoll i el Consell Comarcal, així com amb les que n'engeguin de
nous.
La incorporació d'una tècnica complementa la jornada La participació ciutadana com a eina de treball en
l’àmbit local que es va celebrar aquest dimecres al Consell Comarcal. Va comptar amb sis participants
procedents de l’àmbit administratiu local, associatiu i universitari, que van rebre les explicacions de la
politòloga Laia Monterde.
El president del Consell Comarcal, Enric Pérez, va donar la benvinguda als participants i va destacar que
“cal donar eines als municipis que vulguin o puguin tirar endavant processos de participació ciutadana i
que és bo que les administracions fomentin
aquest tipus de metodologia, com ho fa el
Consell Comarcal amb el Pacte per a les
infraestructures o l’Ajuntament de Campdevànol
amb el Consell de Poble”.
Jornada de participació ciutadana al Consell Comarcal. Foto:
CCR

xarxanet.org

Divendres, 17 de desembre de 2010
APROVADA LA "INICIATIVA CIUTADANA" A LA UNIÓ EUROPEA
El passat 15 de desembre, l’Eurocambra va arribar a un acord relatiu al Reglament que ha de regular la
Iniciativa Ciutadana Europea.
La Iniciativa Ciutadana Europea és un instrument previst com a novetat pel Tractat de Lisboa com a eina
que garanteix la participació dels ciutadans europeus a l’hora d’incidir en les polítiques europees.
Fins ara, els ciutadans de la Unió Europea podien fer peticions al Parlament i votar en les eleccions
parlamentàries, però no existia cap procediment per a la seva participació directa a l’hora de poder
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iniciar un procediment legislatiu per iniciativa pròpia. És al tractat de Lisboa on es preveu per primera
vegada la necessitat de regular la Iniciativa Europea.
Per tal que la Iniciativa ciutadana tingui validesa i prosperi seran necessàries un milió de signatures de
ciutadans membres de la Unió Europea i, a més, hauran de procedir com a mínim de set estats membres
diferents. Amb aquesta nova eina de participació dels ciutadans en la normativa europea s’equiparen els
drets dels ciutadans a l’hora de crear normes i d’incidir en els polítiques europees que fins a dia d’avui
tenien Parlament i Consell.
9diari.es

Divendres, 17 de desembre de 2010
RECURSOS A DISPOSICIÓ DE LES ENTITATS FIGUERENQUES
Amb l'objectiu d'ampliar el suport a les entitats i potenciar, així, el teixit associatiu de la ciutat, el Servei
d'Acció Cívica de l'Ajuntament de Figueres posa a disposició de les entitats un seguit de recursos per
facilitar la tasca que desenvolupen.
Els recursos disponibles són els següents:
- Un equip d'il·luminació per utilitzar en actes públics o espectacles, per tal de donar una millor
cobertura a les activitats que es realitzen a la ciutat i a accions puntuals que ho requereixin.
- Un equip de so portàtil amb peu i micròfon, i micròfon amb cable i peu. Útil per a la sonorització
d'espectacles o actes de petit format que porten a terme.
- Dos canons projectors amb dues pantalles plegables útils per a fer presentacions, xerrades i altres
activitats.
- Quatre carpes. Per fer activitats a l'aire lliure o portar a terme accions de promoció per donar-se
a conèixer a la ciutadania.
- Quatre taules plegables per utilitzar en activitats a l'aire lliure.
- Dos vehicles per al trasllat del material que es necessita per l'organització d'activitats de l'entitat.
- Formar part del Portal d'Entitats de Figueres i així poder participar en la xarxa d'entitats de la ciutat
alhora que fer públiques les actuacions que es porten a terme des de les entitats.
“Amb aquests recursos es pretén donar un cop de mà a les entitats municipals per tal que puguin
continuar treballant en la promoció del valor positiu que representa el sector associatiu pel
desenvolupament, dinamisme, i cohesió social de la nostra ciutat”, explica la regidora d’Acció Cívica,
Olga Carbonell.
Per a poder utilitzar aquests recursos cal que les entitats en coneguin la normativa d'ús i omplin el
document de sol·licitud pertinent. Ambdós documents es poden trobar a l'apartat de recursos, de la
pàgina web del portal d'entitats www.entitatsfigueres.cat. El punt d'informació i recollida de material és el
Centre Cívic Creu de la Mà.
El director de l’àrea, Xavier Besora afegeix que “fa mesos que hi estem treballant i gràcies a les gestions i
retocs pressupostaris que s’han portat a terme des de les regidories d’Acció Cívica i de Participació
Ciutadana ha estat possible oferir aquest servei al teixit associatiu de la ciutat a més esperem que aquests
recursos siguin un estalvi per les entitats i que els faciliti l’organització de les activitats que porten a terme”.
EL PUNT

Diumenge, 19 de desembre de 2010
OBERT AL PÚBLIC EL NOU PARC LA SAULEDA DE PALAFRUGELL
Joaquim Nadal adverteix que, un cop fetes les obres
del nou espai urbà, els veïns l'han de cuidar i ferse'l seu
Foto: JOAN SABATER.

Núria Astorch. Uns veïns del barri jugant ahir a la petanca en una dels diferents sectors del nou parc de la
Sauleda, de Palafrugell.
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Palafrugell El nou parc de la Sauleda de Palafrugell, inclòs en el programa de barris del municipi, es va
obrir ahir als veïns amb tot un seguit d'activitats que es van desenvolupar al llarg del dia. El conseller de
Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, que va visitar l'acabament de les obres, va explicar
que aquesta intervenció ha servit per unificar dos barris, i així tot prenia sentit. Amb tot, Nadal va advertir
que tant o més important que la construcció d'aquest nou espai públic és el manteniment del mateix. “Ara
es tracta que els veïns el cuidin, se'l facin seu, que duri i que sigui una mostra i un compromís de civisme”,
va dir. L'alcalde de Palafrugell, Sergi Sabrià, va subratllar que l'obertura d'aquest parc té un gran benefici
social per al poble perquè, d'una banda, es dota el barri de la Sauleda d'una infraestructura que “li
devien” als veïns i, de l'altra, s'ha aconseguit acostar aquest barri al centre de Palafrugell. “El nou parc és
una millora de primeríssim nivell per al poble”, va afirmar Sabrià.
El nom del nou parc, la Sauleda, ha estat el resultat d'un procés participatiu, durant el qual els veïns van
poder votar a la web municipal entre dues opcions. Prop de 300 persones van participar-hi.
LA XIFRA
1,6 és el cost que ha tingut
la construcció del nou espai urbà, unes obres que van ser incloses en el pla de barris.
teleprensa.es

Dilluns, 20 de desembre de 2010
EL CONSELLER NADAL VISITA EL NOU PARC DE LA SAULEDA DE PALAFRUGELL, DINS DEL
PROGRAMA DE BARRIS
El conseller de PTOP en funcions, Joaquim Nadal, ha visitat avui, juntament
amb l’alcalde de Palafrugell, Sergi Sabrià, el nou parc de la Sauleda, un
cop finalitzades les obres, incloses en el programa de barris del municipi.
El nou espai urbà, habilitat al barri de la Sauleda, ha tingut un cost
d’1,6 MEUR. El conjunt del projecte de rehabilitació integral, que abasta
l’àrea de la Sauleda-carrer Ample, té un pressupost de 8,2 MEUR, dels quals
4,1 MEUR els aporta el Govern.
El projecte elaborat per l’Ajuntament de Palafrugell va resultar beneficiari de la convocatòria 2008 de la
Llei de barris. Abasta dos barris sorgits a la dècada dels anys seixanta i setanta del segle passat, com són
el tram final del carrer Ample (els pisos Aniversari) i el barri de la Sauleda. Entre aquestes dues àrees es
troba un nucli compacte de cases unifamiliars típiques d’un barri antic, amb carrers i voreres estretes.
Actualment, es registra una elevada taxa d’immigració extracomunitària, poca activitat comercial i un baix
nivell d’associacionisme i participació veïnal. Igualment, el barri té un elevat percentatge d’edificis en mal
estat de conservació i problemes d’accessibilitat.
L’objectiu general de l’Ajuntament amb el seu projecte és combatre l’aïllament de l’àrea tot potenciant la
seva relació amb la resta del municipi; corregir els dèficits urbanístics, i potenciar la integració social i la
bona convivència.
Per tal d’aconseguir-ho, el programa de barris preveu tota una
sèrie d’actuacions des de la vessant social i urbanística. En aquest
darrer apartat es troba la construcció del parc urbà de la Sauleda,
que avui s’ha obert als veïns.
Un nou parc de 17.200 m2
El parc de la Sauleda té una superfície de 17.200 m2 i la seva
ubicació el converteix en l’eix d’unió entre el barri de la Sauleda i
la resta del municipi, així com en un nou espai de relació i
convivència per als veïns de Palafrugell. Les obres han suposat
una inversió d’1,6 MEUR.
El parc es divideix en tres àrees diferenciades, amb la voluntat de
respondre a les necessitats dels veïns de diverses franges d’edat.
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La plaça, delimitada pels carrers Fitor, Barcelona, Mas Gras, Rafel de Casanova i León Felipe, compta
amb zones ombrejades de descans, pèrgoles i pistes esportives per al jovent.
L’àrea entre els carrers Carrilet i Mas Gras, enjardinada, incorpora un espai que puntualment es podria
obrir al trànsit rodat de vehicles i actua com a frontissa entre l’àrea esportiva i la part nord, destinada als
més petits, compresa entre els carrers Mont-ras i Campillos.
El nom del nou parc ha estat el resultat d’un procés participatiu durant el qual els veïns van poder votar a
la web municipal entre dues opcions proposades. Gairebé 300 persones van participar en la votació, que
va servir per triar el nom de parc de la Sauleda.
Rehabilitació urbana i cohesió social
A més de la construcció d’aquest nou parc, el programa de barris preveu actuacions de rehabilitació
urbana com ara l’arranjament dels carrers Carrilet, Ponent, Unió i Testos, Independència i Sant Pere,
carrer Barcelona i entorn de la pista esportiva plaça de l’Estadi, entre d’altres, amb un pressupost conjunt
de 3,4 MEUR. El programa d’instal·lació d’ascensors i de rehabilitació de façanes té un pressupost d’1,2
MEUR. D’altra banda, els programes socials i de millora de la convivència representaran una inversió de
més de 557.191 euros.
Actualment, s’ha executat el 13,37% del total del projecte de rehabilitació integral dels barris de la
Sauleda-carrer Ample. Així, per exemple, estan en tràmit els ajuts per a la instal·lació d’ascensors o
rehabilitació de façanes en diverses comunitats de propietaris; ha finalitzat la instal·lació d’energia solar
en edificis municipals, així com l’increment de la dotació de contenidors de residus urbans; s’ha editat un
butlletí elaborat per dones del barri; s’ha intervingut en la mediació de conflictes de convivència en
escales de veïns i s’han posat en marxa serveis d’acolliment lingüístic.
DIARI DE GIRONA

Dilluns, 20 de desembre de 2010
CASSÀ DE LA SELVA RECULL 570 JOGUINES PER A LES FAMÍLIES MÉS NECESSITADES
La campanya "Dóna una joguina i fes un cor feliç", sorgida arran d'una proposta de la Taula de
Participació Ciutadana, impulsada des de l'àrea de ciutadania de l'Ajuntament de Cassà de la Selva i amb
la participació de centres educatius i de la majoria d'entitats del municipi va recollir 570 joguines en bon
estat durant la setmana del 13 al 17 de desembre. Amb la col·laboració de les Associacions de Mares i
Pares del CEIP Aldric, CEIP Puig d'Arques, La Salle, la Llar d'Infants Taps i el CAP de Cassà, es repartiran
entre les famílies més necessitades del poble.
elRipolles.info

Dijous, 23 de desembre de 2010
TOPADA AL PLE DE CAMPDEVÀNOL PER LA «POLITITZACIÓ» DEL CONSELL DE POBLE.
CiU critica que el fins fa pocs dies secretari d'organització del PSC formi
part de l'òrgan de participació i l'equip de govern recorda que ha dimitit
per poder-ne formar part
Equip de govern i oposició van topar pel consell de poble. Foto: Arnau
Urgell

L'aprovació de la vintena de membres que formaran
part del consell de poble de Campdevànol no va estar
exempta de polèmica. CiU, a l'oposició, va criticar en
el ple d'aquest dimecres el que consideren una
“excessiva politització” del que serà el primer
organisme permanent de participació ciutadana a la
comarca.
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El regidor convergent Joan Manso va considerar que entre els candidats hi havia persones que no eren
“representatius” del conjunt del poble. A més, va posar en dubte que tots s'haguessin presentat per pròpia
voluntat i va suggerir que l'equip de govern els havia anat a buscar. Per tot plegat CiU va demanar deixar
el punt sobre la taula i obrir un segon període de candidatures.
Les paraules de Manso van indignar als membres de l'equip de govern. “No m'ho puc creure” va afirmar
l'alcaldessa Núria López que va considerar que no era qui “per decidir qui és representatiu segons
l'esquema de poble” dels convergents. Ferran Martínez, tinent d'alcalde per ICV, va qualificar “d'increïble”
que s'afirmés que hi havia persones que no s'havien presentat autònomament. A més, va reptar Manso a
dir-ho directament als interessats així com denunciar la llista de persones “polititzades”.
En el torn de rèplica el regidor nacionalista va dir que no faria una llista dels candidats que no
considerava adequats però va centrar la crítica en la figura de José Palomo. Palomo –que representarà al
consell de poble l'àmbit del món rural com a president de la Societat de Caça- era fins fa dues setmanes
secretari d'organització del PSC de Campdevànol. López –tal com va confirmar posteriorment l'interessat,
que també era a la sala de plens- va explicar que havia dimitit del càrrec per poder formar de l'òrgan de
participació. Finalment, el punt va tirar endavant amb els sis vots de l'equip de govern i els cinc "no" dels
regidors de CiU.
Els càrrecs orgànics no en poden formar part
L'alcaldessa va defensar que l'elecció de José Palomo complia amb el reglament del consell de poble. En
aquest sentit a l'hora d'escollir-ne els membres cal que no siguin regidors, hagin format de les llistes
electorals de la legislatura en curs o siguin càrrecs orgànics en un partit polític -Palomo ja havia dimitit-.
L'òrgan de participació deliberarà sobre qüestions d’interès municipal en un procés tutelat per Narcís Pou,
un tècnic de participació de la consultora Neopolis. Després de la seva constitució la tasca de l'organisme
consistirà en emetre veredictes, realitzar propostes de millora, assessorar-se sobre els temes tractats i
autorganitzar-se com a organisme independent. Un dels primers punts que haurà d'abordar serà el de la
Llei de barris.
Gironainfo.cat

Dijous, 23 de desembre de 2010
EL PROCÉS PARTICIPATIU DEL

MODERN

VALORA POSITIVAMENT LA PROPOSTA DE

L'AJUNTAMENT
El nou equipament es destinarà a Centre Cívic, Ateneu d’Entitats, Cinemes
Truffaut i Girona Filma Office.
Els resultats del procés informatiu i participatiu del Modern indiquen una valoració positiva sobre la
proposta d’espais i usos pel nou equipament destinats a Centre Cívic, Ateneu d’Entitats, Cinemes Truffaut i
Girona Filma Office.
L’alcaldessa de Girona, Anna Pagans, i el tinent d'alcalde de Relacions Ciutadanes i Joventut, Miquel
Poch, han presentat aquest matí els resultats del procés informatiu i participatiu del Cinema Modern, així
com els criteris per a la redacció del futur projecte de remodelació.
Durant el període que va estar obert el procés –del 20 de setembre al 20 d’octubre– es varen rebre 234
aportacions, la gran majoria de les quals provinents dels barris més propers al nou equipament. La
mitjana d’edat de les persones participants ha estat de 43 anys. Els resultats recollits s’utilitzaran com a
base per l’equip tècnic que elabori el projecte de reforma de l’antic Cinema Modern, per tal que
s’incorporin les aportacions fetes per la ciutadania.
Sobre el procés informatiu i participatiu
El passat 20 de setembre l’Ajuntament de Girona va iniciar un procés de participació destinat a integrar
totes les visions existents al barri i a la ciutat, al voltant dels usos que hauria d’acollir el nou equipament
de l’antic Cinema Modern. Aquest procés plantejava quatre projectes a proposta de l’equip de govern de
la ciutat: el Centre Cívic del Barri Vell - Mercadal, l’Ateneu d’Entitats, el Cinema Truffaut i la Girona Film
Office.
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El procediment, es va iniciar amb un primer butlletí informatiu, del quan se’n van distribuir 8.000
exemplars, que contenia l’enquesta ciutadana, i que es va fer arribar a totes les oficines d’informació
situades als barris, als centres cívics i a l’Ajuntament. També la creació de la pàgina web ha permès
recollir més propostes de la ciutadania sobre el projecte
eldimoni.com

Dijous, 23 de desembre de 2010
DIJOUS ES VA FER LA PRESENTACIÓ DE LES FIRMES DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES:
EL TRET DE SORTIDA PER A L'AUDIÈNCIA PÚBLICA SOBRE LES OBRES DEL TAV
Dijous -23 des.- a l'1 del migdia, algunes de les entitats dinamitzadores (Associacions de Veïns de Sant
Narcís, Devesa·Güell, Santa Eugènia; Plataforma TAV Gi; Federació d'Associacions de Veïns de Girona;
Candidatura d'Unitat Popular (CUP); Casal Independentista El Forn; Centre Social La Màquia; Fundació
SER.GI; Mosqueig Col·lectiu; Mou-te en Bici ...) de l'Audiència pública sobre les obres del Tren d'Alta
Velocitat (TAV) a Girona varen entrar les més de 1.000 firmes recollides a la ciutat al registre municipal de
l'Ajuntament de Girona.
Tot seguit, els portaveus de la iniciativa van fer declaracions a la mateixa plaça del Vi. Hi varen explicar
els principals objectius de l'Audiència pública i van emplaçar l'Ajuntament a convocar-la (segons dicta la
normativa) el més aviat possible.
Ponència que les ciutadanes i ciutadans sol·licitants presentaran a l'Audiència pública
Us convidem a debatre, treballar, desenvolupar i millorar els punts que proposem en vuit fòrums d'aquest
grup al facebook o bé a través del blog creat per promoure aquesta campanya: audiencia-publicatav.blogspot.com
Considerem que els àmbits que afecten les obres del TAV i que han estat més desatesos durant el temps
que fa que duren les obres són les compensacions i indemnitzacions; els problemes del comerç afectat; la
qualitat de vida (pols, brutícia, sorolls) de les veïnes i veïns; la informació i la comunicació (terminis,
modificacions, afectacions, etc.); la manca de clarificació del projecte del tren convencional; els aspectes
relacionats amb la mobilitat; la qüestió ambiental (terra, abocaments, etc.) i la participació ciutadana.
Creiem que aquests són els principals temes que cal tractar en aquesta Audiència pública, i pensem que
l'Ajuntament ha donar explicacions a les preguntes que fem avui tant les entitats com les ciutadanes i
ciutadans participants relacionades a aquestes temàtiques.
Igualment, volem fer una sèrie de propostes, que caldrà concretar i desenvolupar en el futur, vinculades a
tots aquests àmbits, amb la intenció que permetin redreçar la situació i guiar la gestió de l'Ajuntament de
Girona amb relació a aquest projecte a partir d'ara. Són les següents:
1. Gestionar amb l'Estat l'establiment de mesures compensatòries i indemnitzacions per a particulars i
comerciants afectats. Crear un servei específic per atendre aquests casos, i informar, facilitar i
promoure el tràmit d'aquestes mesures.
2. Impulsar una Pla de dinamització comercial i de serveis als barris afectats, per tal de donar
resposta a les problemàtiques específiques que tenen els comerciants d'aquests barris com a
conseqüència de les obres.
3. Exigir el compliment dels terminis, horaris i límits sonors acordats i permesos, tant pel que fa a les
obres del TAV com del tren convencional, incloent la imposició de sancions i les mesures que
siguin necessàries per tal de garantir-ho. També, garantir una millora de la neteja i el
manteniment del mobiliari públic a les zones afectades.
4. Garantir el dret d'informació ciutadana amb relació al projecte i l'evolució de les obres, amb
l'establiment dels canals de comunicació adequats i la millora de la transparència en la gestió. En
aquest sentit, complir els compromisos fixats inicialment, com la creació d'espais d'informació als
centres cívics, la informació puntual per via web i bústia o el programa periòdic a TVGi, entre
d'altres.
5. Clarificar el projecte d'urbanització de les zones afectades (TAV i tren convencional), a partir d'un
procés de participació ciutadana.
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6. Aprovar un Pla especial de mobilitat que prevegi les afectacions i minimitzi l'impacte negatiu de
les obres, tant pel que fa a la circulació com als aparcaments. També, tenir en compte la
perspectiva de l'accessibilitat i les barreres arquitectòniques, així com l'adequació de les zones
afectades al pas de bicicletes.
7. Establir les mesures necessàries perquè en tots els aspectes que fan referència a la qüestió
ambiental, com ho poden ser l'abocament de les terres extretes en motiu de les obres, es minimitzi
l'impacte sobre el territori i es tinguin en compte les normatives vigents.
8. Crear una comissió de control i seguiment, formada per tècnics, membres dels grups municipals,
representants d’entitats i ciutadans a títol individual, que segueixi periòdicament l'evolució de les
obres i el compliment d'aquests compromisos.
ELPUNT.CAT

Divendres, 24 de desembre de 2010
MIL FIRMES PER A L'AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL TAV A GIRONA
Diverses entitats ciutadanes i la CUP van entrar al
signatures aprofitant el reglament de participança
Proposen que la sessió es faci el 20 de gener a l'Auditori

registre

1.072

Representants de les entitats mostrant les firmes recollides abans d'entregarles. Foto: D.V.1

Girona Les entitats impulsores d'una audiència pública
sobre el TAV a Girona van entregar ahir al matí un total
de 1.072 firmes per obligar l'equip de govern a convocar
aquesta figura de participació ciutadana que es recull en
el reglament de participança. El reglament marca que cal
recollir el suport d'un 1% de la població major de 16
anys. Un dels portaveus de les entitats impulsores, Josep
Jovani, garanteix que el miler llarg de firmes serà suficient,
ja que es calcula que per complir la norma es necessiten
una mica més de vuit-centes firmes.
20 de gener a l'Auditori
Les associacions de veïns de la Devesa, Sant Narcís, i Santa Eugènia; Mou-te en Bici; la CUP; la
Federació de Veïns de Girona, i la Plataforma del TAV –impulsores de la iniciativa– assenyalen en l'escrit
que van entrar al consistori que l'audiència pública es convoqui el dia 20 de gener a les vuit del vespre.
“Posem aquesta data, perquè entenem que Pagans ha de deixar lligat aquest tema abans de les
eleccions”, assenyala Jovani.
Una de les peticions bàsiques que fan és que l'audiència serveixi per obtenir informació sobre aquesta
gran obra, així com que es parli de les indemnitzacions a veïns i comerciants, la necessitat d'un pla
especial de mobilitat i la clarificació del projecte d'enderroc del viaducte. Aquestes associacions volen que
sigui molt participatiu i han creat el bloc Audiencia-publica-tav.blogspot.com perquè tothom qui vulgui hi
faci les seves aportacions i participi activament en l'audiència. Critiquen l'actitud de l'Ajuntament que “tapa
les vergonyes d'Adif, en comptes de defensar els ciutadans”.
LA XIFRA
1 per cent
de la població de més de setze anys és necessària per generar una audiència pública.
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Gironainfo.cat i diaridegirona.cat

Dimecres, 29 de desembre de 2010
L'AJUNTAMENT DE GIRONA CONVOCA UNA AUDIÈNCIA PÚBLICA SOBRE EL TAV
L'alcaldessa Anna Pagans rebutja les crítiques i assegura que el consistori
ha estat «transparent» en tot moment
Les obres de l'alta velocitat a Girona han generat crítiques dels veïns, que
han reclamat una audiència pública a l'Ajuntament. A la imatge, el
moment en què es va acabar de perforar el primer dels túnels urbans, el
passat 17 de setembre Foto: Marina López / ACN

Girona convocarà una audiència pública sobre les
obres del TAV atenent la petició de diverses entitats
ciutadanes i la CUP, que la setmana passada van entrar
1.072 signatures al registre reclamant que es convoqui
aquesta figura. L'alcaldessa Anna Pagans ha avançat
que aquest dijous la junta de govern debatrà la data de
l'audiència -les entitats proposen el 20 de gener- i que el procés es farà seguint el que recull el reglament
de participança. Pagans ha rebutjat les crítiques de les associacions, que asseguren que l'ajuntament 'tapa
les vergonyes d'Adif' i ha remarcat que, d'ençà que van començar les obres del TAV a Girona, en tot
moment s'ha estat 'clar i transparent' amb els veïns afectats.
Les entitats ciutadanes i la CUP, que reclamaven una audiència pública sobre el TAV a Girona, tindran
resposta de l'Ajuntament. Després que la setmana passada entressin més de 1.000 firmes al registre, el
consistori ha anunciat que convocarà aquesta figura de participació ciutadana, que es recull al reglament
municipal de participança.
La normativa marca que, per convocar l'audiència, és necessari el suport d'un 1% de la població que
tingui més de 16 anys. Una barrera que tant les entitats com la CUP, amb les 1.072 signatures
presentades, van declarar haver superat.
L'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, ha anunciat que el procés es farà seguint en tot moment el
reglament, impulsat per Francesc Ferrer. 'Hi ha uns requisits que s'han d'acomplir; ara comprovarem les
signatures i seguirem el procés', ha anunciat Pagans. I ha afegit: 'No hi ha d'haver cap inconvenient per
fer l'audiència pública'.
De fet, aquesta setmana ja hi ha hagut reunions internes a l'ajuntament entre els responsables de
Participació, Urbanisme i Medi Ambient per debatre l'afer. De moment, però, encara no hi ha ni data ni
lloc per a l'audiència. Les entitats proposaven fer-la el 20 de gener a les vuit del vespre a l'Auditori de
Girona.
'És possible que sigui aquest dia, però encara estem treballant amb el calendari; de moment, tant pel que
fa a la meva agenda com a la de la resta de regidors que hi participaran, no hi ha problema', ha indicat
l'alcaldessa. Demà, la convocatòria de l'audiència pública sobre el TAV es posarà damunt la taula durant
la junta de govern local, que serà l'encarregada de fixar el dia i el lloc.
Tot i acceptar convocar-la, Anna Pagans ha rebutjat frontalment les crítiques que li han llançat els
impulsors de l'audiència pública. Les entitats i la CUP han sostingut que l'ajuntament els amagava
informació i que, fins i tot, arribava a 'tapar les vergonyes' d'Adif.
'Hem estat molt propers al veïns afectats, i sempre hem intentat atendre les sol·licituds d'informació que
s'han fet', ha declarat Anna Pagans. L'alcaldessa també ha advertit, però, que la informació que es
proporcionarà 'no serà més de la que ja s'ha donat fins ara, perquè en tot moment hi ha hagut una
constant relació interna entre ajuntament, Adif, empreses i veïns'.
La tuneladora, al Parc Central
D'ençà que el passat setembre la tuneladora 'Gerunda' va acabar de perforar el primer dels túnels urbans,
l'enorme cuc de ferro es troba aturat a la zona del Parc Central, on s'ubicarà la futura estació de l'alta
velocitat a Girona. No es preveu que es torni a engegar fins a la propera primavera (cap a principis
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d'abril), moment en què començarà a perforar el segon túnel, d'1,7 quilòmetres de llargada, i que
enllaçarà el Parc Central amb el sector de Fontajau.
De moment, els treballs se centren en el buidatge de les terres de la futura estació, i també en les obres
dels pous de compensació i les sortides d'emergència. Es preveu que, un cop es torni a engegar, la
'Gerunda' completi el segon dels túnels urbans en mig any. La previsió és que tota l'obra de l'alta velocitat
a Girona s'enllesteixi l'any 2012.
diaridegirona.cat

Dijous, 30 de desembre de 2010
PAGANS CONFIRMA QUE HI HAURÀ AUDIÈNCIA PÚBLICA
L'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, va confirmar ahir que hi haurà audiència pública per informar
sobre les obres del TAV. Pagans va explicar que la junta de govern debatrà la data de l'audiència. La
convocatòria es farà després que diverses entitats, associacions de veïns, i la CUP recollissin 1.072 firmes
per demanar-ho. Les entitats proposen el 20 de gener a l'Auditori. Per poder reclamar aquesta figura del
reglament de participança, calen més de l'1% de majors de 16 anys empadronats a Girona.
ELPUNT.CAT

Divendres, 31 de desembre de 2010
EL TRIPARTIT APROVA L'AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL TAV
Girona La junta de govern del govern tripartit de Girona va aprovar ahir la convocatòria de l'audiència
pública del TAV com havien sol·licitat diverses entitats de la ciutat per tenir tota la informació sobre aquest
projecte. El debat no va acabar permetent establir una data per a la convocatòria, però tot fa pensar que
el govern de la ciutat l'acabarà convocant enter el 19 i el 21 de gener. De fet, les entitats veïnals i
polítiques que van recollir les 1.072 signatures que han posat en marxa aquesta figura que recull el
reglament de participació proposaven el dia 20 de gener a les vuit del vespre a l'Auditori per dur a terme
l'audiència sobre les obres del TAV que estarà oberta a tota la ciutadania. Es preveu que la setmana que
ve sigui la mateixa alcaldessa de Girona, Anna Pagans, qui decideixi quin dia se celebrarà i ho faci
públic.
En principi, l'acte permetrà que el govern pugui exposar la situació de les obres que precedirà el torn als
partits abans d'obrir la paraula la públic. Les entitats que impulsen el debat públic reclamen més
informació sobre les obres, així com la necessitat de crear un contracte per objectius que permeti un
seguiment de tots els treballs i el compliment dels calendaris fixats. També reclamaven al govern parlar de
les indemnitzacions als comerços afectats i els veïns. El compliment d'horaris després de reiterades queixes
per treballs nocturns o un pla especial de mobilitat són altres peticions que feien les entitats que van
engegar el mecanisme per provocar el debat públic. L'associació de veïns de Sant Narcís, Santa Eugènia,
de la Devesa, la Federació de Veïns, Mou-te en Bici, Ser.Gi, la CUP o la Plataforma del TAV en són les
impulsores.
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