DIARI DE GIRONA

Divendres, 1 de juliol de 2011
L’AJUNTAMENT COMENÇA EL PROCÉS PARTICIPATIU

LLAGOSTERA. L'Ajuntament de Llagostera va iniciar ahir el procés de participació ciutadana que hauria de servir
per millorar la gestió i l'eficiència de les polítiques públiques que es duen a terme al municipi. Aquesta primera
sessió de presentació va tenir lloc al local social de La Caixa a les nou de la nit.
EL PUNT

Dissabte, 2 de juliol de 2011
L'AJUNTAMENT ENQUESTA ELS VEÏNS SOBRE EL POBLE

J. N. Llagostera. L'Ajuntament de Llagostera ha començat a repartir unes butlletes casa per casa per demanar als
veïns quina és la seva visió de Llagostera i quin model de poble volen tenir. Aquestes butlletes han de servir per
tirar endavant un procés participatiu que culminarà a l'octubre amb un taller. Del taller s'espera que en surtin
propostes concretes que es tindran en compte per elaborar el pressupost de l'any vinent.
EL PUNT

Dilluns, 4 de juliol de 2011

ELS ACAMPATS DE FIGUERES , SENSE DATA PER MARXAR
És de les poques ciutats on “el campament” encara es manté

El campament de la placeta baixa de la Rambla. Foto: J.P.

Els acampats que hi ha a la placeta baixa de Figueres no tenen cap
data per aixecar “el campament” i, fins i tot, alguns dels que hi ha
comenten que la seva voluntat és passar-hi tot l'estiu. Reconeixen, però,
que és una decisió que s'ha d'adoptar en assemblea. En altres
poblacions com Girona i Olot ja fa setmanes que es va posar fi a les
acampades i a Figueres, cada cop, hi ha més ciutadans que reclamen
que es deixi lliure l'espai.
Des de fa un mes i mig en aquest punt cèntric de la ciutat hi ha mitja
dotzena de tendes de campanya, situades sota un tendal. També hi
tenen un parament amb taules, cadires, matalassos i un punt
d'informació. Amb motiu de la revetlla de Sant Joan ho van treure tot, però l'endemà es van tornar a instal·lar
encara que sense ocupar l'espai que havien ocupat fins aleshores. També es van avenir a retirat tots els elements
–pancartes, maniquins i cordes– que havien penjat als monument s a Monturiol i també al pirulí de Dalí.
Els ocupants són adolescents i cada dia celebren assemblees per tractar de diferents qüestions. Aquesta setmana
la temàtica és sobre les hipoteques.
DIARI DE GIRONA

Dimarts, 5 de juliol de 2011

BLANES ELS "INDIGNATS" ES DONEN A CONÈIXER PER LA VILA EN BICICLETA
Aquest dissabte, els "indignats" de Blanes van fer una bicicletada per
diversos carrers del municipi amb l'objectiu de donar a conèixer
l'existència del moviment a la vila i fer difusió que cada dimecres a les
nou del vespre a la plaça de la Gent Gran es fa assemblea. Al llarg
del recorregut, els ciclistes van convidar a tothom a participar en les
trobades. L'acció es preveu repetir cada dissabte d'estiu.
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EL PUNT

Dimarts, 5 de juliol de 2011
SOPAR DE GERMANOR DEL BARRI CENTRE DE SALT
Opinió: Conchita López,en nom de la Junta e l'Associació de veïns dels barris d'Esteve Vila a

Francesc Macià de Salt (Barri Centre)

L'Associació de Veïns del Barri Centre de Salt, com a cloenda del procés participatiu que ha fet als veïns del barri
sota el lema Centra't en el Barri Centre, en el qual una de les preguntes que es feia era saber si els veïns volen fer
la seva festa del barri, entre altres qüestions, ha organitzat un sopar de germanor, amenitzat amb música, per al 8
de juliol, a les 20,30h, al pati del col·legi La Farga de Salt.
El menú consta de: fideuada, pollastre amb guarnició, postres, pa, vi, aigua i cafès. Tothom que vulgui pot adquirir
els tiquets per 10 € a: fruites i verdures Berga del mercat municipal; joieria rellotgeria Brasi; pastisseria Armengol;
esports Heras; forn Mont -Ras; cafeteria Bar Nou i a la mateixa Associació de Veïns al c. Àngel Guimerà, 106-108, el
dimecres de 17 a 20,30 h.
Animeu-vos! Us hi esperem.
EL PUNT

Dimecres, 6 de juliol de 2011

L'AEI VOL UNA DIADA MÉS PARTICIPATIVA

J.P. Figueres L'Assemblea Empordanesa per la Independència vol que a Figueres se celebri una Diada més
popular i participativa i, per aquest motiu, ha convocat una reunió amb entitats divendres, a les vuit del vespre, als
locals de l'església de Sant Pere. Des de l'AEI es considera “vergonyós” que en una ciutat com Figueres la
celebració de l'11 de Setembre es limiti a un acte institucional. En aquest sentit, aquest grup, sorgit de la consulta
popular sobre la independència que es va fer l'any passat a Figueres, proposa organitzar un dinar popular en la
mateixa Diada, que aquest any és un diumenge. “Volem que es faci un acte unitari i popular i, sobretot, coordinar
activitats amb altres entitats per no coincidir els uns amb els altres”, ha comentat el portaveu d'AEI, mossèn Josep
Taberner.
En la reunió de demà passat amb representants d'associacions també es volen tractar diverses qüestions per tal
de crear un espai comú de relació entre les entitats. L'objectiu final es demanar a l'Ajuntament un hotel d'entitats.
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 6 de juliol de 2011

EL TEATRE DE SALT ACULL UNA MOSTRA D’AUDIOVISUALS

Es tracta d'una mostra d'audiovisuals «fets per joves que parlen dels joves» amb la participació oberta a tothom
La mostra d'audiovisuals Monar Salt es podrà veure demà i divendres al Teatre de Salt. Es tracta d'una mostra
d'audiovisuals que parlen dels joves, que estan fets per joves i que participen en una mostra organitzada per joves.
Els joves han bastit la mostra de forma participativa i assembleària, en poc més de dos mesos. El Monar Salt és
un procés obert a tothom, de manera que qualsevol jove pugui intervenir, actualitzar, proposar i, si és el cas,
apropiar-se de la idea. Els protagonistes han creat el Monar juntament amb professionals de diferents serveis, i el
presenten a la resta de la població.
El teatre de Salt acollirà el Monar de les vuit a dos quarts de deu del vespre i llavors el protagonisme passarà a la
plaça Sant Jaume, on fins a les onze de la nit continuaran les projeccions. Es recomana portar el sopar. Seran
més de vint audiovisuals, una gran part dels quals han estat fets o protagonitzats per joves i que es projectaran en
els idiomes originals en què van ser produïts.
Tots els audiovisuals estan realitzats sota llicències Creative Comons per tal d'assegurar l'autoria, sense dificultar la
difusió i fomentant la seva reproducció. És una forma d'entendre la producció cultural com un pro cés obert, públic
i participatiu. De cara a la tardor es prepara ja una segona edició.
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 6 de juliol de 2011

L’AJUNTAMENT D’OLOT INFORMA ELS PRESIDENTS VEÏNALS D’UN NOU MODEL DE GESTIÓ
OLOT. X.V. L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (CiU), i el primer tinent d'alcalde, Josep Berga (CiU), es van
reunir, ahir al vespre, amb els presidents de les associacions de veïns dels barris de la ciutat. Els edils van explicar
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l'objectiu de dur a terme el projecte electoral de la ciutat dels detalls. La intenció és agilitzar les propostes dels
veïns a través de la figura d'un regidor vinculada a cada barri a través d'un veïnatge propi.
El primer tinent d'alcalde, Josep Berga, va apuntar que en base a les peticions dels presidents veïnals es podran
concertar presències periòdiques dels regidors als casals de barri per atendre de manera presencial les peticions
dels veïns. "La intenció és evitar que quedin peticions sense resoldre", va dir Berga.
A partir de la nova organització tots els membres de l'equip de govern tenen dos o tres barris en responsabilitat.
Els edils duran les peticions dels veïns al regidor delegat, Josep Berga, qui per la seva part les durà l'àrea
corresponent, que prendrà la decisió final.
EL PUNT

Diumenge, 10 de juliol de 2011
ELS “INDIGNATS” DE FIGUERES AIXEQUEN EL CAMPAMENT

Un seguit d'activitats va posar fi ahir a la nit a l'acampada de ciutadans “indignats” que s'ha mantingut durant 36
dies a la placeta baixa de la Rambla de Figueres. Aquesta va ser una de les darreres poblacions on es va fer una
acampada i també ha estat de les últimes a desmuntar-se. “A través de la nostra pròpia voluntat i sense cap
pressió externa hem decidit aixecar el campament. Aquest fet, però, no significa la dissolució total d'aquesta
assemblea, sinó que la intenció és seguir amb una sèrie de trobades i reunions per continuar treballant amb el
moviment”, van comentar membres del grup. En aquest sentit, és probable que s'habiliti un punt d'informació. La
cloenda del campament –que estava format per mitja dotzena de tendes– es va fer ahir amb música i amb la
lectura d'un manifest.
DIARI DE GIRONA

Diumenge, 10 de juliol de 2011
LA CUP ANUNCIA QUE TÉ PREVIST FER UNA CONSULTA POPULAR SOBRE L’ILLA DE BLANES
Per dur a terme el referèndum hauran de recollir 3.000 signatures i portar-ho al ple municipal
BLANES | DDG. La CUP de Blanes preveu fer una consulta popular sobre el futur de l'Illa de Blanes, en el cas que
hi hagi més d'una proposta possible perquè sigui la ciutadania qui decideixi sobre el projecte, segons recull
www.Blanes.TV. Aquesta va ser una de les propostes que es van anunciar a l'assemblea oberta al públic que el
partit va celebrar el passat divendres. A la reunió, a més, es van analitzar els resultats electorals de les passades
eleccions municipals.
"Una de les nostres propostes és fer una consulta popular sobre l'Illa de Blanes. Creiem que, com van dir en
campanya electoral, és necessari que la població de Blanes sigui la que realment decideixi sobre el futur de l'Illa.
Per això, posarem en marxa, en el cas que hi hagi diverses propostes, una consulta per decidir que s'hi fa
finalment allà", va afirmar, Jordi Lloveras, portaveu de la CUP de Blanes a la televisió municipal.
Per dur a terme la consulta necessiten complir un seguit de requisits d'acord amb la normativa vigent actualment,
com recollir unes 3.000 signatures de blanencs i portar-ho a ple perquè aquest voti si es fa o no la consulta.
Així, volen continuar treballant per al poble, malgrat que no hagin pogut entrar a l'Ajuntament, ja que es van quedar
a uns 60 vots d'aconseguir-ho.
DIARI DE GIRONA

Dimarts, 12 de juliol de 2011
PASSEJANT ENTRE ELS INDIGNATS DE GIRONA
«Com a veterà activista de tantes mogudes gironines, avui tan sols hi passo sense
pressa, observant»
Opinió. LLUÍS BOSCH MARTÍ
"És molt important entendre que anar-se'n de les places no és una derrota, ni una renúncia. Ara les assemblees de
barri han d'agafar força, el seu objectiu hauria de ser entendre una nova educació democràtica i assembleària arreu
dels barris, les associacions de veïns i en general dins del marc de la vida de la gent". Álvaro Alsina
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Després de les protestes i manifestacions -en excés corporatives-sectorials- contra les retallades socials,
esperàvem que la manifestació de l'1 de maig gironí, seria massiva; doncs no; només unes 500 persones es
manifestaren entre els sindicats oficials i uns 200 més entre els alternatius, etc... On eren els cap a 60.000 aturats
que hi ha a les comarques gironines? I els cap a 5 milions que hi ha a l'Estat Espanyol tampoc van sortir a
protestar juntament amb els obrers, funcionaris, ciutadans, etc. Quan desanimats seguien reflexionant sobre la
manca de resposta política de les esquerres oficials europees, davant de la crisis global de capitalisme
euroamericà.
De sobte, influenciats per les revoltes dels joves de Tunísia, Egipte, etc. que ocupen les grans places de les seves
capitals: a Europa sorgeix la generació Tahir, que agafa el nom de l'emblemàtica plaça del Caire. Aquí se'n diran
indignats, títol el llibre d'en Hessel.
A Madrid els nous indignats, ocupant la plaça del Sol, a Barcelona i Girona la de Catalunya: durant uns dies, diaris,
televisions, ràdios, internet, etc. Es bombardegen de fotos, comentaris, articles, etc. Personalment encara
escèptic, dels resultats electorals de les passades eleccions municipals, on el PP avança per tot Espanya i CiU, a
Catalunya. Tot i les grans o petites places ocupades pels indignats, les diferents dretes hispàniques avancen i
conquisten gairebé totes les capitals de província i governs de les autonomies.
El PSOE i el PSC perden vots per tot arreu, EUIA i IC pugen tan sols uns milers de vots. A Girona torna CiU, ERC
perd els quatre regidors, la novetat és la CUP que n'aconsegueixen tres. Mentre els joves indignats segueixen
acampats, fent debats, cassolades, manis. Personalment els matins els guipem, quan anem a comprar el diari al
quiosc de la plaça de Catalunya. Hi passo, discretament contemplo i llegeixo els pòsters, murals. Només una
vegada amb l'amic mestre Llorenç els vam visitar, vam saludar diversos ex alumnes nostres -que ara estan o als
instituts o a la universitat-. El que em crida més l'atenció apart dels nostres veïns els anarcollibertaris de Kan Kolmo,
del carrer del Carme, hi havia diversos coneguts nostres jubilats, que també anaven al campament a col·laborar,
xerrar i distreure's. Els vespres passant per les voltes de la plaça del Vi, de l'Ajuntament gironí. I també em cridava
l'atenció els mossos vestits de paisà, a dins i a fora de les acampades vigilant. I les furgonetes -en els carrers dels
voltants-.
Servidor, com a veterà activista de tantes mogudes gironines, avui tan sols hi passo sense pressa, observant.
Reflexionant un moviment que a Girona en principi el considerem molt juvenil, lliberari, fet per ind ividualistes. L'altre
diumenge des del pont de d'Alferes Duarte, durant una estona, vam sentir el veterà Arcadi Oliveras, en el seu
darrer sermó als Indignats, asseguts en el prat junt a la muralla al voltants de la placeta dels Jardinets de la
Infància.
I vaig pensar que els Indignats són els nous cristians que començaven a reorganitzar-se i a protestar, preparant la
caiguda del decadent i corrupte nou-vell imperi romà, la davallada del qual durà diversos segles; entre les
contínues invasions dels bàrbars. Avui des de fa anys estem en la nova caiguda de l'Imperi-Euro-Americà de les
multinacionals capitalistes que ha iniciat el seu ocàs, és la crisi d'un model que fa aigües per tot arreu del planeta
PUNT DIARI

Dijous, 14 de juliol de 2011

PROTESTA DELS “INDIGNATS” PER LA VISITA DE BOI RUIZ

L'assemblea d'“indignats” de Girona ha convocat per avui al vespre una concentració de protesta a la plaça Poeta
Marquina aprofitant la visita del conseller de Salut, Boi Ruiz, per pronunciar una conferència a l'Espaicaixa, dins del
cicle de Tribuna Girona. El col·lectiu ha previst fer una performance i una protesta per les retallades a la sanitat. La
concentració començarà a les set de la tarda.
RADIO PALAMOS

Divendres, 15 de juliol de 2011

L'ORDENANÇA D'ÚS DEL MAS GUÀRDIES S'APROVARÀ EN EL PLE DE SETEMBRE

L’Ajuntament de Palamós té previst que la nova ordenança d’ús del Mas Guàrdies s’aprovi en el Ple del mes de
setembre. Es tracta del document que regularà els usos públics d’aquest equipament, un antic mas rehabilitat que
es posa a disposició dels veïns del barri. L’ordenança s’ha redactat a partir de les aportacions fetes en un procés
de participació ciutadana. El Mas Guàrdies entrarà en funcionament a l’octubre.
L'esborrany de reglament, que ara està en mans dels serveis jurídics municipals, s'ha redactat mitjançant les
aportacions sortides dels tallers de participació i també dels suggeriments que la ciutadania ha pogut fer a partir
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dels qüestionaris que l'Ajuntament de Palamós ha posat a la seva disposició. En el procés participatiu hi han pres
part unes 40 persones i s'ha fet amb la col·laboració de les tècniques de participació del Consell Comarcal del Baix
Empordà. És una iniciativa emmarcada en el projecte 'Palamós millora'. El regidor que el coordina és Joan Gea,
que també porta la nova àrea de Participació Ciutadana. Avui s'ha mostrat molt satisfet del resultat d'aquesta
experiència.
Cita Joan Gea 1: "La participació ciutadana ha determinat, entre altres coses, que tothom i no només les entitats
puguin demanar la utilització del Mas Guàrdies. Aquesta serà la prioritat a l'hora de regular aquests usos”. Joan
Gea.
Cita Joan Gea 2: "El Mas Guàrdies es una antiga masia del segle setze, situada al carrer de Lleida i propietat del
Patronat de l'Hospital de Palamós. Aquesta entitat l'ha cedit a l'Ajuntament de Palamós perquè, en el marc del
projecte 'Palamós millora', la destini a usos veïnals. Després de les obres de rehabilitació, l'equipament estarà
disponible a partir del mes d'octubre".
EL PUNT

Divendres, 15 de juliol de 2011

ROGER TORRENT ALCALDE DE SARRIÀ DE TER (ERC)

“HEM DE PLANIFICAR EL SARRIÀ DEL FUTUR”
Espera aprovar-lo a la tardor i diu que els eixos principals seran Mas Boscosa, on es farà el campus de
la salut, i el Pla de Dalt
Vol fer de l'avinguda de França una via urbana i un eix comercial i de serveis
L'alcalde de Sarrià, Roger Torrent, fotografiat a la font del Molí d'en Xucla. Foto: JOAN
SABATER

L'alcalde de Sarrià de Ter, Roger Torrent, afronta el seu segon
mandat al capdavant del municipi, aquesta vegada amb una majoria
aclaparadora (té nou dels onze regidors possibles).
Ja ha deixat clar que no pensa aprofitar la majoria per aïllar l'oposició,
sinó que buscarà la participació. Com es concretarà?
De moment preparem un reglament de participació ciutadana, de la
qual penjaran diferents comissions sectorials. Hi haurà l'oposició i altres entitats i persones del municipi perquè
participin de les decisions que es prenguin aquests propers anys. També impulsarem la formalització d'una junta
de portaveus amb els tres grups amb representació, per abordar temes importants del municipi.
Amb quina salut financera afronta Sarrià els pròxims anys?
Bona pel que fa a la gestió, però complexa pel que fa als recursos. Hem de contextualitzar-la en la situació global i
oferir el mateix que oferim amb menys diners. De fet ja hem començat a fer-ho.
Per exemple?
D'entrada hem abaratit el cost del butlletí d'informació local, i estem renegociant alguns contractes de prestació de
serveis bàsics perquè la situació d'ara no és la que era fa dos, tres o cinc anys.
Es tracta, doncs, de mantenir els serveis. No d'ampliar-los.
Serà un mandat sobretot del dia a dia i del llarg termini. Hem de fer endreça, però també planificar el Sarrià del
futur. Com volem que sigui quan hagi passat la crisi. En aquest sentit estem treballant en el POUM, que s'ha fet de
manera participativa, i en un pla estratègic de promoció econòmica.
Com està el POUM?
S'està redactant. Probablement l'aprovació inicial serà a la tardor.
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Quins són els eixos principals?
Hi ha dues grans peces susceptibles de créixer. Mas Boscosa, en què hi ha un conveni amb la Universitat de
Girona i la Generalitat per fer-hi el campus de la salut. I el Pla de Dalt, que s'ha de definir i desenvolupar. A més,
inclourà les grans reserves de sòl per a equipaments per als propers anys: nou cementiri, nova escola, nous
equipaments esportius...
No perilla el campus de la salut a causa de les retallades?
Hi ha l'acord signat amb la Universitat i la Generalitat. La Universitat ens diu que no ha canviat res, però les
retallades ens fan estar a l'expectativa dels esdeveniments.
La proximitat de l'hospital Josep Trueta és un dels principals arguments a favor del campus de la salut de
Sarrià, però ara es qüestiona on es farà el nou Trueta.
Confio que continuï on és ara. Hi ha rumors i s'especula sobre noves ubicacions, però oficialment no hi ha res.
D'altra banda, vull parlar amb l'alcalde de Girona sobre aquest sector pel que fa als enllaços viaris que hi ha, que
afecten tots dos municipis. Vull saber quin és el seu plantejament sobre l'entrada nord a la ciutat.
Què cal fer amb l'avinguda de França?
L'hem de convertir en una avinguda urbana i un gran eix comercial i de serveis. Per Sarrià i per Girona. Hem
d'aprofitar la quantitat de trànsit que hi passa per desenvolupar-ho amb els usos que són factibles. Hem de
conservar la indústria que ja hi ha, però també potenciar el comerç i els serveis.
Ara que l'ampliació de l'autopista al pas per Sarrià està gairebé llesta, vistes les compensaci ons que n'han
tret, el balanç és positiu o negatiu?
Continua essent negatiu. Entenem que quatre carrils per banda no era el millor. Ara bé, podria haver estat més
negatiu del que ha estat per les compensacions que hem obtingut a fi de disminuir-ne l’impacte social i territorial.
TARANNÀ DIALOGANT.

Durant l'entrevista, Torrent parla sovint de participació de l'oposició, dels veïns, de les entitats, de les
empreses... Diu que les decisions s'han de prendre entre tots. No exclou tampoc els municipis del
voltant, amb els quals diu que ha de parlar d'inquietuds i temes comuns, discutir-hi, negociar-hi i
arribar, finalment, a punts d'acord “pel bé de tots”.
RADIO PALAMOS

Dilluns, 18 de juliol de 2011
JA ES TREBALLA EN EL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament de Palamós reglamentarà el seu projecte de participació ciutadana. S’ha creat una comissió que
treballarà per definir aquest reglament, i el consistori espera tenir un esborrany del document a l’octubre. El nou
equip de govern municipal, format pel PSC i Entesa, ha marcat el foment de la participació ciutadana com una
prioritat i, en aquest sentit, s’ha creat una regidoria específica que s’ocupa d’aquest tema.
El seu responsable és el primer tinent d'alcalde, el socialista Joan Gea. Ell ha explicat a aquesta emissora que la
voluntat de promoure la participació no exclou que aquesta s'hagi de regular.
Cita Joan Gea 1: "El nou equip de govern de l’Ajuntament de Palamós vol implicar la gent jove en els processos de
participació ciutadana. El Consistori pensa que aquesta cultura participativa s’ha de difondre des d’edats joves i, en
aquest sentit, ja es treballa per incloure-ho en els plans d'estudis dels alumnes de tercer i quart d'Educació
Secundària Obligatòria". Joan Gea.
Cita Joan Gea 2: "La principal expressió d’aquesta iniciativa serà l’anomenat Plenari Jove, en què un grup de nois i
noies podran expressar les seves opinions o fer propostes a l’Ajuntament".
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ELPOLL.CAT

Dimarts, 19 de juliol de 2011
EL DIA 26FINALITZA EL TERMINI PER CONTESTAR L'ENQUESTA DEL PROCÉS PARTICIPATIU
El proper 26 de juliol finalitza el termini per contestar
l’enquesta del procés participatiu “Llagostera, present i futur”.
L’enquesta es pot dipositar a les urnes que distribuïdes a
l’Ajuntament, a la nova Biblioteca, a l’Oficina de Turisme, a
l’Oficina del Pla de Barris, al Pavelló d’Esports, a la Llar de
Jubilats, al Casino Llagosterenc, a la Piscina Municipal, al
CAP i a la Residència Josep Baulida. Segons recorda
l'Ajuntament des de www.llagostera.cat, en aquesta mateixa
urna s'hi poden dipositar les butlletes d’inscripció al taller que
tindrà lloc el proper més d’octubre.
Per qualsevol dubte relacionat amb aquest procés us podeu
dirigir a l’oficina del Pla de Barris situada al carrer Sant Pere
número
5,
al
telèfon
972832322
o
bé
a
pladebarris@llagostera.cat .
Aquest procés de participació ciutadana pretén millorar la
gestió i l’eficiència de les polítiques públiques que es duen a
terme al municipi. L’objectiu principal és promoure i canalitzar
espais de reflexió conjunta entorn dels diferents temes que
afecten la vida quotidiana del municipi, i així fer possible una
major corresponsabilització dels ciutadans i les ciutadanes en
els afers públics de la vila.
Des de elpoll.cat també volem saber la vostra opinió i aquesta
quinzena us preguntem en el Pollòmetre si "Creus que servirà
d'alguna cosa el procés participatiu de Llagostera, present i
futur?.
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 20 de juliol de 2011

ROSES FARÀ UNA CONSULTA
L’APARCAMENT SOTERRAT

POPULAR

PER

DECIDIR

ON

S’UBICA

El nou govern posarà sobre la taula la proposta de la
plaça Catalunya i la del costat del port
La plaça Catalunya on hi ha una proposta per construir un aparcament
soterrat. Jordi Velasco

ROSES | C.VILÀ. El nou govern de Roses (CiU-PP)
convocarà una consulta popular perquè siguin els veïns
que decideixin la ubicació del nou aparcament soterrat. Es
posaran sobre la taula dues propostes: per una banda, la
plantejada per l'anterior govern d'un aparcament a plaça
Catalunya, i per l'altra, es recuperarà la proposta
convergent d'un aparcament davant de mar, en uns
terrenys de la Generalitat al costat del port. Es tirarà endavant la proposta més votada.
Des de fa anys Roses planteja la necessitat de construir un aparcament soterrat que resolgui la manca de places
d'aparcament, sobretot a l'estiu. CiU va començar a treballar fa uns deu anys en un projecte per construir un
aparcament que podria tenir fins a 400 places en un solar de la Generalitat al cost at del port. L'alcalde, Carles
Pàramo, que també governava a aquella època, ha explicat que la intenció era fer-ho juntament amb l'obra de
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construcció del port esportiu però "la magnitud de l'obra del port col·lapsava qualsevol actuació a la resta del
municipi". Es va decidir que es tiraria endavant en una mena de segona fase. El 2007 un pacte del PSC, GIR, PP i
ICV va treure CiU de l'alcaldia i va possibilitar posar sobre la taula una altra ubicació per a l'aparcament. L'anterior
govern va rebre una proposta de l'empresa Rubau Tarrés per construir-lo sota la plaça Catalunya. La proposta
vinculava el pàrquing a 545 places de zona blava en superfície. El pla de viabilitat es va exposar al públic i s'havia
de convocar un concurs.
Ara el nou govern vol que sigui la població qui decideixi entre les dues ubicacions. L'alcalde ha avançat que en el
proper consell d'administració del port esportiu se li encarregarà com a societat que juntament amb Ports de la
Generalitat, propietària del terreny, es posi al dia el projecte redactat fa una dècada actualitzant els costos i els
estudis de mobilitat i freqüentació. Un informe econòmic hauria de plantejar, a més, diferents fórmules de gestió.
D'altra banda, s'han mantingut algunes converses amb representants de la Generalitat que continuarien veient
amb bons ulls la utilització dels terrenys, sempre que no els suposés una despesa econòmica. Una vegada
estiguin actualitzats els estudis i el projecte, diu Pàramo, exposaran el contingut de les dues propostes a través
d'una consulta per generar un debat i que decideixin els veïns la ubicació, tal com es va comprometre durant la
campanya electoral.
Els tràmits s'espera que siguin ràpids, per la necessitat de disposar de més places d'estacionament a la població, i
perquè s'espera deixar enllestit el tema aquest mandat.

DIARI DE GIRONA

Dijous, 21 de juliol de 2011

APOSTA PER LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

«L'alcalde de Roses ha anunciat que convocarà una consulta popular per decidir la ubicació de
l'aparcament soterrat »

DÍDAC MORENO Durant els darrers dies, en més d'una ocasió, l'alcalde de Roses, Carles Pàramo, ha anunciat
que convocarà una consulta popular per decidir la ubicació de l'aparcament soterrat que, des de fa anys, es vol
construir al litoral del municipi. Una decisió valenta, sobretot, perquè el batlle afirma que serà vinculant. Caldrà
seguir de ben a prop tot el procés perquè pot ser un punt de partida o un punt i final de molts altres processos
similars.
Tot i tractar-se d'un lloable ?exercici de democràcia i de participació ciutadana tampoc s'ha d'oblidar que hi ha el
seriós perill que tot el procés previ al dia de la votació es converteixi en una nova campanya electoral dura,
complicada i amb tensió, en un població on si una cosa és necessària a hores d'ara és la pau social.
Els impulsors de la consulta també hauran d'anar molt en compte a l'hora de dissenyar el calendari, les jornades
de presentació dels projectes, els ponents, etc. ja que si s'està publicitant que es vol que sigui el poble qui
decideixi cal ser molt transparent i donar les mateixes possibilitats a totes les opcions.
Qualsevol altre postura seria un greu pas enrere si pel que s'aposta és per millorar la participació ciutadana en les
decisions més importants que afecten al municipi.
La força de la consultes populars i dels referèndums ha estat motiu de debat durant els darrers anys amb
exemples molt clars com el que es va viure a Figueres per la ubicació de la nova estació i la possibilitat d'apostar
per mantenir l'equipament al centre. Més de 6.000 firmes demanant-ho no van servir de res tot i que, en aquest
cas, els impulsors no eren l'Ajuntament i, en cap cas, es va dir que seria vinculant.
Roses s'ha llançat a la piscina i serà interessant seguir tot el procés i, a posteriori, es podrà valorar si pot tenir
continuïtat a la població altempordanesa i, perquè no, si s'estén a d'altres punts de la comarca.
Una altra realitat serà si la iniciativa deixa molts ferits pel camí, tornar a dividir el poble i grava en foc una nova
cicatriu ciutadana que podria trigar anys a superar-se.
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REPTE TERRITORIAL S.C.

Dijous, 21 de juliol de 2011
LA SOSTENIBILITAT DE LA PLANIFICIACIÓ TURÍSTICA DEL MONTSENY ÉS
AVALADA PER

EUROPA

Després d’un any i mig de treball i de participació d’agents del territori, la Federació EUROPARC atorga
al Montseny la Carta Europea de Turisme Sostenible
Reunió del verificador amb el Grup de treball

El desembre de 2009 es donava el tret de sortida al procés participatiu i
de treball per tal d’elaborar la documentació per obtenir la Carta
Europea de Turisme Sostenible; el Dossier de Candidatura ha estat
integrat per una diagnosi de la realitat turística del territori, una
Estratègia de Turisme Sostenible i un ampli Programa d’Actuacions
que condueix a implantar un model turístic on la qualitat de vida de la
població local, l’impuls del turisme a la zona i la conservació del territori
en són els eixos vertebradors.
L’equilibri entre aquests tres elements és el principal objectiu de la Carta Europea de Turisme Sostenible, una
acreditació creada i gestionada per la Federació EUROPARC amb la finalitat de gestionar l’afluència turística en els
espais protegits per evitar que aquesta incideixi negativament en la conservació dels valors patrimonials d’aquests
territoris.
A partir d’una metodologia clarament participativa diferents agents del Montseny vinculats amb el turisme des de
diferents perspectives han treballat durant un any i mig per consensuar un Programa d’Actuacions per al període
2011 – 2016. La viabilitat de les actuacions proposades així com la seva adequació als principis de la Carta
Europea de Turisme Sostenible van ser analitzades detalladament per un verificador de la Federació EUROPARC,
durant la seva visita el passat mes de maig.
Entitats cíviques, propietaris forestals, administracions públiques, entitats científiques, població local i empreses del
sector turístic com ara allotjaments, restaurants o empreses d’educació
ambiental veuran reconegut el seu esforç per a cercar el consens el
proper mes de setembre a Alemanya, on la Federació EUROPARC
lliurarà l’acreditació al Montseny.
Actualment, 77 espais protegits de tot Europa gaudeixen d’aquesta
acreditació, però a Catalunya són només quatre els territoris acreditats:
la Garrotxa, el Delta de l’Ebre, i aquest any s’hi afegiran el Parc Natural
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el Montseny.
Visita del verificador i representats del sector turístic al Punt d’Informació de Sant Esteve de
Palautordera
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