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Divendres, 1 d'abril de 2011
ELS OLOTINS SABEN COM PARTICIPAR DE LA VIDA POLÍTICA
DE LA CIUTAT?
Llorenç Planagumà

Des de la Regidoria de Participació, de l'Ajuntament d'Olot, que presideix
Llorenç Planagumà, s’ha engegat una campanya per informar sobre els drets
de la ciutadania i les associacions per participar en els òrgans municipals
d’Olot. Per donar-ho a conèixer s’ha activat un espai web
(www.olot.cat/participa), s’ha elaborat un fullet i es publicaran un parell d’anuncis en premsa comarcal.
Com a ciutadà o ciutadana tothom té diverses maneres de participar en els òrgans municipals. En
concret, es té el dret a ser informat/da, és a dir, a rebre una informació àmplia, puntual i objectiva; i a
accedir a la informació o documentació municipal pública i a obtenir-ne còpies o certificacions. També
es pot demanar ser rebut/da per les autoritats municipals i es té dret a demanar aclariments o informació
sobre actuacions municipals. D’altra banda, hom pot proposar actuacions que estiguin relacionades
amb les competències municipals o siguin d’interès local. Pel que fa al Ple Municipal, s'hi pot assistir i,
previ acord de la Junta de Portaveus, participar en els seus debats. Finalment, es té el dret d’Iniciativa
Ciutadana i, per tant, sol·licitar a l’ajuntament que dugui a terme una activitat de competència i interès
públic municipal i a la qual s'aporten els mitjans econòmics, béns, drets o treball personal. La Junta de
Govern és qui resol les iniciatives privades que es proposen.
DIARI DE GIRONA

Divendres, 1 d'abril de 2011
DE QUÈ SERVEIX TENIR DEU MILIONS DE FANS A FACEBOOK
Genís Roca relativitza el paper de les xarxes socials i apunta que el negoci de les empreses està
en les bases de dades
Genís Roca en un moment de la seva ponència d'ahir a
Girona | Marc Martí

ORIOL PUIG. Facebook té deu milions d'usuaris
que s'han fet fans del FC Barcelona. Qui té 10
milions de dades és la xarxa social, és ella qui té
el poder, no el Barça. És una de les reflexions
que va fer ahir Genís Roca, expert en
desenvolupament estratègic i de negoci a través
de la web, durant el IV esmorzar Idees d'e-futur
que gairebé va omplir l'auditori Narcís Monturiol
del Parc Tecnològic de la UdG.
Segons la seva opinió, "molts estant construint la
seva mètrica d'èxit a partir dels followers al Twitter o dels fans a Facebook, ... i això no serveix de res. El
que de veritat compta és atreure'ls a la teva web i incorporar-los a la nostra base de dades".
Per aquest expert, el negoci és a la base de dades, ja que et permet personalitzar la informació que
transmets a aquests usuaris, "després ja s'encarregaran ells de socialitzar-ho". Per això, Roca va apostar
per tornar a apostar per les webs pròpies, això sí, redissenyades i preparades per a segments d'usuaris
molt diferents.
Durant la seva ponència, va indicar que Internet ha passat d'una fase tècnica, a una de social, però que
tendeix cap a una "Internet de les coses: La Internet social és un petit miratge; la participació està
sobrevalorada i no tinc clar que tingui futur". I és que en un món amb poc temps, l'usuari tendeix a
invertir-lo en dinàmiques de participació que considera rellevants. "De què serveix dir a Twitter que hi ha
cua a la ronda de Dalt si hi haurà una màquina que m'ho dirà?" reflexionava Roca.
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Aquest expert va alertar que la irrupció de les TIC ha revolucionat el món i que les habilitats digitals són
imprescindibles. "Demanem als nostres fills que ordenin la seva habitació, però cap pare es preocupa
de l'ordre digital del seu fill", va lamentar
En l'àmbit del negoci a Internet, va indicar que les aplicacions i serveis vinculats al geoposicionament
tenen molt camp per córrer.
DIARI DE GIRONA

Diumenge, 3 d'abril de 2011
UNS DEBATS DEFINIRAN EL FUTUR PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL

MASSÍS

DE LES GAVARRES
Els primer treballs serviran per definir
els usos que es podran donar al massís
(foto) El massís de les Gavarres.

GIRONA. El futur del massís de les Gavarres s'ha començat a
debatre aquest dissabte a la Societat Recreativa La Concòrdia
del municipi de Sant Sadurní de l'Heura. A partir d'aquest debats
es definirà el Pla especial de protecció del medi natural i del
paisatge de l'Espai Natural de les Gavarres. Ara arranca una
primera fase de redacció del Pla especial, que abasta fins a
l'aprovació inicial, s'allargarà fins a finals d'aquest any 2011.
Aquest pla serà l'instrument tècnic i jurídic a través del qual es podran establir els objectius de
conservació dels espais naturals protegits i permetrà definir les característiques de l'espai.
De la mateixa manera, el pla ordenarà el territori i regularà les activitats i els usos que es podran realitzar
en el massís. També s'ha previst incloure un programa d'actuacions.
Àmplia convocatòria
Amb motiu de l'inici dels treballs, es convoquen totes les entitats, organitzacions, empreses i persones
interessades a participar en el Pla, i es conviden a assistir als tallers com el que s'ha realitzat a Sant
Sadurní de l'Heura.
El biòleg del Consorci de les Gavarres Oriol Granyer va explicar que en aquestes jornades de debat hi
assisteixen els propietaris forestals, les persones que resideixen en el massís i tota la gent que estigui
interessada en l'entorn natural amb l'objectiu de confrontar els interessos de cadascuna de les parts.
D'altra banda, s'ha obert un portal (www.plaespecialgavarres.cat) a través del qual es pot contestar
l'enquesta electrònica destinada a recollir les opinions i les percepcions de la ciutadania, entitats,
administracions, organitzacions i persones propietàries respecte al medi natural i el paisatge de les
Gavarres.
D'altra banda, Oriol Granyer va explicar que de cara a la nova temporada de calor ja s'ha arreglat els
camins principals i les infraestructures de prevenció d'incendis. Però encara s'ha de resoldre bona part
de les parcel·les que són de propietat privada. De totes maneres, el biòleg del Consorci va concretar
que a causa dels efectes de la nevada del 8 de març de 2010 hi ha feina de neteja forestal "per anys".
Lloretopina.com

Dilluns, 4 d'abril de 2011
MILLORES EN EL TRÀNSIT
Font: Nova Radio Lloret

Els semàfors de Lloret de Mar estaran coordinats a partir de dilluns. L'objectiu és donar
pas al trànsit que entra i surt del municipi, sobretot a les hores punta, per tal d'evitar
embussos i problemes de mobilitat. Els semàfors aniran a una, tots plegats, a través
d'un sistema que es controla des de la policia local, on hi ha ubicada la Central
Reguladora del Trànsit.
També es tindrà en compte la velocitat de creuer, és a dir, hi haurà llum verda mentre el vehicle no
excedeixi la velocitat màxima permesa. Es tracta d'una primera fase del projecte de millora del trànsit,
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que es posarà en marxa la setmana vinent. El regidor de Mobilitat, Ignasi Riera, afirma que l’objectiu és
“facilitar l’accés a Lloret, per exemple els dissabtes d’estiu, quan hi ha moviment d’autobusos”.
Per tal de poder coordinar els semàfors, s'han eliminat els polsadors dels vianants. Però el sistema té en
compte la situació de cada via i carrer al moment, per a donar prioritat, per exemple, a l'horari escolar. El
que sí es mantenen són els semàfors adaptats a persones cegues.
Dins del projecte hi ha més novetats, que s'aniran executant de forma paulatina. Entre elles, els panells
informatius ubicats en els accessos i punts clau de Lloret, que informaran els conductors de les
activitats que es fan al municipi, i de l'ubicació i estat dels aparcaments municipals.
També donaran compte de “qualsevol circumstància que dificulti el trànsit, com talls de carrers, per
comunicar-ho als conductors”. Aquests panells segurament ja els han vist per Lloret. Ara estan en
període de proves.
Un altre aspecte que es controla des de la Central Reguladora del Trànsit és l'accés a l'illa de vianants,
restringit a veïns i persones que hi treballen. Es tracta d'un procés que requereix la participació
ciutadana i del que encara s'ha d'iniciar la fase de proves.
DIARI DE GIRONA

Dilluns, 4 d'abril de 2011
A, B, C, Q

Opinió. PEP ADMETLLA
La visió dels polítics pel que fa a l'organització de l'espai urbà no sempre es
correspon amb les vertaderes inquietuds i necessitats de la societat contemporània
(ja sabem que venim de necessitats passades i amb previsió de futur, el famós "full de ruta", encara que
de vegades sembla que anem perduts, o no sabem llegir els plànols!), suposem que tot es fa per
l'interès de la comunitat, no ho vull pas posar en dubte, només faltaria!, però sí que faré una molt breu
reflexió sobre com veig l'organització del nostre mapa urbà (de Girona i la seva àrea metropolitana), les
seves possibilitats i les realitats físiques i culturals del mateix.
Mirant i estudiant la distribució dels vials de comunicació i la seva situació, es fa evident la funció
organitzativa sobre els territoris confrontants. Les infraestructures de comunicació al servei dels
habitants a simple vista semblarien suficients (del lloc A arribem al lloc BÉ), però una anàlisi més
detallada ens porta a fer-nos alguna pregunta, és aquesta la circulació viària més adequada per a un
futur sostenible entre els diferents municipis? És aquesta l'organització que necessitem de les vies
verdes de comunicació dins l'àrea metropolitana? Els espais dissuasius d'entrada a la ciutat són
suficients? Estan en llocs estratègics vers la comunicació perimetral de la ciutat? On té l'esquena
Girona? Cap a on vol mirar? És capaç de rotar 360º i mirar en totes les direccions? Encara tenim
voluntat Florentina, com deien els que als anys 80 visionaven la Girona del futur? O només tenim la foto
panoràmica i algun aprenent del Maquiavel?
Arribat a aquest punt algú amb la dermis molt fina dirà "No, no!! però que diu aquest, que no s'adona de
tot el que hem fet i del que volem fer, o què?!!" I tant que s'ha fet i molt i bé, però no n'hi ha prou, també
s'ha fet molt i malament... Amb els anys he entès què vol dir fer les coses per "voluntat política" quan
sembla que no hi ha res a fer -mirar no és el mateix que observar, igual que sentir no és el mateix que
escoltar!!-, hi ha qui es pensa que preguntar és qüestionar. Continuo, què farem amb la Devesa? I amb
el viaducte del tren? I les ribes del Ter, les hortes i el pla de barris? I amb aquests barris que donen tant
a la política de partits quan s'acosten les eleccions? Els farem subsidiaris del poder o ja aniran fent? I la
participació ciutadana? Tenim vertadera cultura de diàleg, de comunicació social entre ciutadans i
institucions? ... Només són algunes preguntes.
Fa poc s'ha presentat el pla estratègic de cultura de Girona, un estudi molt "elaborat" sobre les qüestions
socioculturals de la ciutat. Dono fe que hi ha hagut molta participació dels agents, creadors, institucions.
De voluntat no en falta! com tampoc falta de credibilitat, o si més no produeix dubtes. Per què dic això?
Doncs perquè el descontentament general així ho fa palès, les diferents comunitats d'agents i creadors
veiem (segurament a alguns ja els esta bé, -si fins ara ens ha anat bé!-, però al content permanent li
acaba quedant la cara de tonto) que la predisposició és bona, segur! La capacitat i les aptituds són les
adequades? No ho sé, el que és segur és que les realitats que s'han de mesurar potser s'han de veure
des del principi d'incertesa de Heisenberg, és a dir, impossibles de mesurar simultàniament i amb
absoluta precisió...
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Siguem curosos! Pensem en el moviment constant d'aquesta societat contemporània, mutable i
imprecisa, en les noves possibilitats que ens ofereix i en els seus propis recursos creatius. Tenim una
bona xarxa d'equipaments, contenidors i algun recurs econòmic, fins i tot pensem que la cultura és una
eina integradora i de negoci, però és realment així?
Jo i d'altres hem defensat la visió de l'àrea metropolitana com un gran centre de creació contemporània
en constant evolució, com una xarxa capaç de ser gestionada i autogestionar-se, com un model de
sinèrgies, on la participació passi per una xarxa real de comunicació, de sinapsis permanents, de
transversalitats, aprofitant tots els intersticis, sense elements intrusius negatius (polítiques
reduccionistes, interessades i condicionades als interessos partidistes), on tot i tots es puguin
desenvolupar fent de la cultura una eina de pedagogia permanent, un vertader laboratori on explorar
tots els camins i llenguatges. Quina utopia!, diran alguns. Sí, i què? De les utopies en poden sortir
realitats! La voluntat de desenvolupar idees no ens la podem qüestionar, hem d'intentar pensar més
enllà de les realitats presents i fer-ho entre tots.
I qui mengi a part, doncs bon profit! En aquesta ciutat petita i delicada amb voluntat "Florentina", potser
encara hi ha massa Bisbes i pocs diaques.
En fi, a,b,c,q, perquè de vegades les coses venen girades, i "si non è vero è ben trovato".
PUNT DIARI

Dilluns, 4 d'abril de 2011
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
RAQUEL CORNEY, MEMBRE DEL COL·LECTIU EMERGENT.CIA

Girona La implicació de la ciutadania en la presa de decisions per part de les administracions locals és
cada vegada més freqüent, però després d'alguns intents frustrats a Girona els seus veïns ja no en volen
sentir a parlar. El rebuig és comprensible: se'ls ha demanat opinió en diversos temes d'interès per al
futur de la ciutat però s'han acabat tractant només amb caràcter simbòlic, sense cap intenció de ser
vinculants.
Possiblement el punt àlgid d'aquest malestar va ser quan la Generalitat va premiar el procés participatiu
de la frontissa de Santa Eugènia. Un procés qüestionat perquè no reflecteix ni en la seva conclusió ni en
el projecte resultant l'opinió dels veïns. I encara ara, a la recta final de la seva construcció, no se sap
com acabarà: s'ha perdut la subvenció del pàrquing? Es continua pensant en l'enllaç de l'AP7 i Domeny
per sobre de les hortes? Aquests sentiments de frustració també es van acabar sentint amb el no menys
controvertit procés de la Devesa i la seva gran incògnita: pavelló, sí o no?
Amb aquests exemples hem constatat que la participació és un tema complex i la seva integració
cultural serà lenta, com tota innovació social. Però també és cert que seria convenient revisar-ne el
funcionament. Un dels punts de partida podria ser entendre correctament la tasca de cada un dels
interventors: l'administració ha d'actuar com a promotora del procés i assegurar que funcioni, no intentar
utilitzar-lo per instaurar decisions preses prèviament; els veïns han d'aportar informació de les
problemàtiques i necessitats; i els tècnics, utilitzar els seus coneixements per intervenir i desenvolupar
una proposta d'acord amb aquestes necessitats. D'aquesta manera i confiant els uns en els altres es
podrà construir la ciutat del futur i no perdre de vista l'objectiu final de la participació: vetllar pel bé
públic.
EL PUNT

Dimecres, 6 d'abril de 2011
BLANES I SANT JULIÀ DE

RAMIS

TANQUEN DIUMENGE LES CONSULTES

GIRONINES
Les dues poblacions de la demarcació de Girona tenen el suport no tan sols dels seus
ajuntaments sinó també del teixit associatiu i cultural
Sant Julià de Ramis Blanes A les comarques gironines, Blanes i Sant Julià de Ramis són les dues
poblacions que s'han apuntat a la data límit per celebrar el referèndum sobre la independència.
Diumenge compartiran consulta amb Barcelona i posaran punt final a una iniciativa que va néixer el 13
de setembre del 2009 a Arenys de Munt i que es va estendre com la pólvora, fins al punt que ja són més
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de 600 els municipis on s'ha fet la consulta sobiranista, amb resultats aclaparadors a favor que
Catalunya tingui estat propi.
Blanes
La ciutat més habitada de la Costa Brava, amb més de 40.000 habitants, s'ha abocat de ple a favor de la
consulta. S'han habilitat vuit punts per poder dipositar el vot el proper 10-A, aquest diumenge. No hi
haurà excusa possible per qui vulgui manifestar el seu parer. Hi haurà urnes a Ca la Guidó (parròquia de
Santa Teresa); a la casa del Poble; al Centre Catòlic; davant la parròquia dels Pins; davant l'escola
Quatre Vents; a la Plantera; al local social de la Pedrera, i al passeig del Mar.
El suport de la població també és més que clar. 33 personalitats del món de la cultura, l'empresa,
l'associacionisme i els oficis més diversos hi han donat el seu suport explícit. Suport que també va donar
en el seu moment el ple de l'Ajuntament.
Les entitats també ho han fet. Associacions de botiguers, clubs esportius, entitats culturals de tot tipus i
associacions empresarials, fins a un nombre de 33, s'han manifestat a favor del referèndum.
La consulta a Sant Julià
Pel que fa a Sant Julià de Ramis, els organitzadors de la consulta van començar a fer actes el 18 de
febrer, amb la presentació del llibre D'Arenys de Munt al cel, de Josep Manel Ximenis. Al llarg del mes
de març han estat recollint vots anticipats pels diferents barris de Sant Julià de Ramis, fins a arribar a
una xifra aproximada de 120 vots, que és el 9% del cens del qual disposen. Els actes informatius es van
cloure divendres passat amb una conferència del Cercle Català de Negocis sobre la viabilitat econòmica
de l'estat català. Aquest divendres al vespre faran
una botifarrada i posteriorment una festa.
Diumenge, els ciutadans de Sant Julià de Ramis
que ho desitgin podran anar a votar al centre cívic,
al costat de l'escola, des de les 9 del matí fins a les
8 de la tarda.
El portaveu de Sant Julià Decideix, Jaume
Casamitjana, va dir que han tingut l'ajuda de
l'Ajuntament pel que fa a la infraestructura.
A Sant Julià de Ramis des de fa un mes es podia votar
anticipadament. Foto: ANNA PUIG.

Gironainfo.cat

Dijous, 7 d'abril de 2011
LA BÚSTIA D'AVISOS DE

Teleprensa.es

Dilluns, 11 d'aril de 2011
GIRONA, EN UNA CONFERÈNCIA INTERNACIONAL A

LLEIDA
La jornada, que se celebra del 6 al 8 d'abril a Lleida, ha servit per presentar l’experiència
La Bústia d’Avisos de l’Ajuntament de Girona ha estat una de les protagonistes de la jornada d’avui de
l’11a Conferència de la Democràcia Participativa que organitza aquests dies l’Observatori Internacional
de Democràcia Participativa a Lleida. El tinent d’alcalde de Relacions Ciutadanes i Joventut, Miquel
Poch, ha donat a conèixer aquesta eina bàsica de participació ciutadana en línia, que està en
funcionament a l’Ajuntament de Girona des del 2004. Amb motiu
d’aquesta presentació, s’ha elaborat un audiovisual explicatiu de la
Bústia que estarà disponible al web a partir de la setmana que ve.
En el marc d’aquesta conferència internacional també s’han presentat
les iniciatives i experiències de la Universitat d’Stanford, de Belo
Horizonte (Brasil), de la República de Cap Verd, de Puerto Rico, de
Sarmiento (Argentina), del Consell d’Europa o de Sant Sebastià, entre
d’altres
Imatge de la ponència del tinent d’alcalde de Relacions Ciutadanes i Joventut, Miquel
Poch. Foto: Ajuntament de GIrona
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Divendres, 8 d'abril de 2011
GIRONA EXPLICA EL FUNCIONAMENT DE LA BÚSTIA D’AVISOS EN UNA JORNADA
INTERNACIONAL
Miquel Poch, a Lleida. Ajuntament de Girona (foto)

LLEIDA. La Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona va ser una de les
protagonistes de la jornada d'ahir de l'11a Conferència de la Democràcia
Participativa que organitza aquests dies l'Observatori Internacional de
Democràcia Participativa a Lleida.
El tinent d'alcalde de Relacions Ciutadanes , Miquel Poch, va donar a conèixer
aquesta eina de participació ciutadana en línia, que està en funcionament a l'Ajuntament de Girona des
del 2004. En el marc d'aquesta conferència internacional també es van presentar-les iniciatives i
experiències de la Universitat d'Stanford, de Belo Horizonte (Brasil), de la República de Cap Verd, de
Puerto Rico, de Sarmiento (Argentina), del Consell d'Europa o de Sant Sebastià, entre d'altres.
Bondia.cat

Divendres, 8 d'abril de 2011
LLEIDA DEBAT ENTORN DEL PAPER DE LES NOVES TECNOLOGIES EN LA DEFENSA
DE LA DEMOCRÀCIA
L'11a Conferència de l'Observatori Internacional de la Democràcia Participativa que s'ha celebrat
aquesta setmana a la Llotja de Lleida ha posat de manifest l'impacte social que tenen les noves
tecnologies i les xarxes socials en la defensa de valors com ara llibertat i la democràcia.
Per això, en la Declaració final del congrés s'han fixat els reptes que tenen en els pròxims anys les noves
tecnologies i que passen per acostar els ciutadans a la vida pública, esdevenir de punt d'encontre amb
l'administració i els governs i potenciar i aprofundir encara més en aquests valors democràtics.
Durant el congrés, s'ha posat de relleu la importància que han tingut les noves tecnologies en les
revoltes que han tingut lloc en països mediterranis com ara Egipte o Tunísia, moviments que han
fomentat la llibertat i la participació ciutadana en afers públics, tal com exposat l'alcalde de Lleida, Àngel
Ros.
Lleida ha acollit des de dimecres i fins aquest divendres l'11a Conferència de l'Observatori Internacional
de la Democràcia Participativa, sota el lema 'Noves tecnologies i participació ciutadana. Societat civil i
instruments de comunicació'. La conferència, organitzada per l'OIDP i l'Ajuntament de Lleida, ha comptat
amb la presència de 44 ponents i amb de 550 inscrits, la meitat càrrecs electes de governs locals i
regionals, vinguts de 15 països diferents. També ha comptat amb investigadors de centres d'estudi,
universitats, empreses i associacions.
Les sessions han girat entorn de l'impacte de les tecnologies d'informació i comunicació en la
modernització de la gestió pública, de la participació ciutadana i la democràcia; les xarxes socials,
plataformes virtuals i iniciatives participatives i, finalment, la cultura de transparència, participació i
col·laboració de d'Internet en els dissenys de les polítiques públiques.
Entre les ponències, han destacat les del periodista francès Francis Pizani, Doctor en Estudis
Llatinoamericans i Ciències Polítiques per la Universitat de la Sorbona (París) o la del doctor Larry
Lessig, advocat i catedràtic de Dret a la Universitat d'Stanford i fundador del Centre per a Internet i la
Societat d'aquesta universitat i de la iniciativa 'Creative Common'; a més del Ministre de la Presidència,
Ramón Jáuregui, que va ser l'encarregat d'inaugurar la conferència.
Durant l'acte de cloenda del congrés s'ha anunciat que la 12a edició se celebrarà a la ciutat brasilera de
Porto Alegre.
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LARRY LESSIG
Larry
(Lawrence)
Lessig (3 de juny de
1961, Dakota del
Sud),
advocat
i
professor de Dret de
la
Universitat
de
Stanford,
especialitzat en dret
informàtic. Fundador
del
Centre
per
Internet i la Societat
de la universitat, a més de la iniciativa Creative
Commons.

També és l'autor del llibre Cultura Lliure, on
defensa el copyleft com a nou paradigma pel
desenvolupament cultural i científic des
d'Internet, recolzant-se en el moviment del
programari lliure de Richard Stallman. Lessig és
un reconegut crític de les implicacions dels
drets d'autor.
A la iCommons iSummit 07 Lessig va anunciar
que havia abandonat la seva dedicació als
temes de propietat intel·lectual per tal de

concentrar-se als problemes de corrupció al
sistema polític.
Biografia
Va cursar els seus estudis a la Universitat de
Pennsilvània, al Trinity College de Cambridge i a
la Universitat de Yale, per esdevenir
posteriorment professor de Dret a la Universitat
de Harvard i de Chicago. El 2002 Lessig va
obtenir el FSF Award for the Advancement of
Free Software de la Free Software Foundation
(FSF), i el 28 de març de 2004 va ser escollit per
formar part de la Junta Directiva de la FSF.
Obres:
Code and Other Laws of Cyberspace ("Codi,
altres lleis del ciberespai", 2000)
The Future of Ideas ("El futur de les idees",
2001)
Free Culture ("Cultura lliure", 2004)
Code: Version 2.0 (2006)
Remix: Making Art and Commerce Thrive in the
Hybrid Economy (2008)
Font:

Wikipèdia
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Dissabte, 9 d'abril de 2011
ES BUSCA PRESIDENT

XAVIER PASTOR
El passat dijous 24 de març, a la taula rodona amb el títol "Els reptes dels òrgans de
govern a les organitzacions no lucratives" del 3er Congrés del Tercer Sector Social de
Catalunya, es va comentar que als Estats Units el relleu dels presidents, però també
d'altres membres dels governs, d'aquestes organitzacions es fa per mitjà d'una
convocatòria pública i d'un procés de selecció, com els que es fan en una empresa quan es vol
contractar el millor professional o treballador.
Malgrat que el que es dóna allà tard o d'hora acaba passant aquí, de moment queda clar que aquesta
no és en absolut la forma habitual de nomenar els presidents i els òrgans de govern en la forta tradició
associativa i de voluntariat catalana, on la munió de persones que presideixen i formen part de les juntes
d'aquestes entitats són escollides per la seva implicació personal amb la causa que defensen, per la
voluntat demostrada de donar resposta a problemes i conflictes socials i pel temps dedicat a favor de
l'entitat. Tanmateix, davant de l'important nombre de projectes, persones i serveis de les entitats del
tercer sector, estic d'acord que ara cal un impuls decidit per renovar els òrgans de govern d'aquestes
entitats de forma gradual i amb condicions d'èxit.
El tercer sector social aglutina un conjunt d'entitats amb fórmules jurídiques diverses -associacions,
fundacions, cooperatives i empreses d'inserció-, però preferentment associacions i fundacions, que
tenen com a objectiu ajudar les persones i millorar les seves condicions de vida i oportunitats socials,
donant resposta als reptes i conflictes de la societat en general.
D'entrada, els òrgans de govern en qualsevol organització són un tema primordial com espai de presa
de decisions i pel rol de lideratge que desenvolupen, però també pel rol de representació, prestigi i
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incidència social. En el tercer sector es dóna la circumstància que les persones que ocupen aquestes
posicions ho fan, en la gran majoria, de forma voluntària, sense rebre cap contraprestació econòmica a
canvi, i amb la responsabilitat de prendre decisions de molt de pes i en molt casos fer el seguiment del
desenvolupament de l'entitat, mentre que les persones que hi treballen s'encarreguen d'assolir els
objectius immediats a partir dels projectes o serveis de l'entitat.
A Catalunya, s'ha donat un impuls important a aquest sector a partir d'un conjunt de polítiques de suport
a les estructures de les entitats i a la professionalització i contractació de persones en aquestes entitats.
Any rere any, les aportacions del tercer sector han anat creixent a Catalunya fins aconseguir el 2010 que
7.500 entitats generessin el 2,8% del PIB a partir dels seus 100.000 treballadors i 245.000 persones
voluntàries, i donant resposta als problemes i demandes d'1,7 milions de ciutadans. A partir d'aquesta
positiva evolució del sector, s'ha obert un debat sobre com es poden propiciar i impulsar processos que
permetin la renovació en els òrgans de govern de forma similar als que s'han donat a nivell directiu i
tècnic en els darrers 10 anys. Precisament, el suport a les estructures, la professionalització i la gestió
de les entitats dels darrers anys han fet més urgent el relleu en els òrgans de govern, ja que ha posat al
descobert i ha incrementat desequilibris i tensions entre l'àrea de gestió i d'estratègia a les entitats, o
sigui, entre l'equip tècnic i els òrgans de govern.
La preocupació per la renovació dels òrgans de govern es converteix en un pas més en l'evolució
positiva de les entitats d'aquest sector i en el marc dels canvis continus que es produeixen en la
societat. En l'actual context, aquest relleu ha esdevingut un repte públic, ja que no només afecta les
entitats, sinó també les administracions i les empreses amb acció social, sobretot pels conflictes que es
produeixen i es poden derivar en la posada en marxa de processos de renovació com també per la
manca de desenvolupament d'aquests.
D'aquesta manera, la renovació dels òrgans de govern es pot dur a terme de forma exitosa i pot ser un
nou factor de creixement per al tercer sector, si: 1) s'estableix com a prioritat de l'entitat i de forma
positiva, destacant i aprofitant els avantatges -diversitat personal, professional, cultural, etc.- que aporta
aquest procés a l'entitat, als serveis i a la societat; 2) s'apliquen criteris i pautes per a la renovació d'una
forma natural, institucionalitzada tant en l'estil de lideratge com en la cultura de l'organització; 3)
s'introdueixen canvis de forma gradual i combinada, preparant amb temps els relleus i mantenint antics i
nous membres en les juntes i/o patronats, respectivament. D'aquesta forma se sumen els punts de vista,
coneixements i experiències dels uns i dels altres i s'eviten afectacions negatives en els projectes i
serveis; 4) es dissenyen i es fan servir sistemes i processos de prevenció, gestió i resolució de conflictes
a mida de les organitzacions i dels òrgans de govern i, especialment, en la seva renovació; i 5) en tots
aquest casos, es vetlla pel respecte a les persones i pel reconeixement del seu rol en l'entitat, sobretot
evitant imposar els processos de renovació, no sigui que acabem desvestint un sant per vestir-ne un
altre.
I és que les entitats del tercer sector, com a organitzacions, no estan ni estaran exemptes de conflictes;
tanmateix, no podem deixar que la voluntat de renovació, per incrementar la diversificació i pluralitat de
perfils de l'entitat, del sector i de la societat en els òrgans de govern, es converteixi en una nova i
intractable font de conflictivitat que malmeti el treball de tots aquests anys.
Gironainfo.cat

Dilluns, 11 d'abril de 2011
8,47% DE PARTICIPACIÓ A LA CONSULTA PER LA INDEPENDÈNCIA DE BLANES
És el segon municipi més gran amb menys votants, només per davant de Gavà
Una taula electoral a Blanes Foto: ACN

L'afluència a les urnes en els 20 municipis que també han
celebrat la consulta sobiranista, a banda de Barcelona, s'ha
situat en el 30,9% sobre el padró i s'ha enfilat fins al 32%,
segons dades del cens electoral. Blanes (Selva) i Gavà (Baix
Llobregat) són els municipis més grans i els que han tingut una
participació més baixa amb el 8,47% i el 5,43%,
respectivament, segons el padró. El municipi amb el volum de
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votants més alt ha estat Bellmunt d'Urgell (Noguera) amb el 56,65%. El "sí" s'ha imposat per un clar
94,48% en aquestes 20 poblacions i el "no" només ha tingut un 4% dels vots. A Gavà, de les més de
2.300 persones que han votat, 200 ho ha en fet en contra la independència de Catalunya.
La participació en els 20 municipis d'arreu del país, sense comptar Barcelona, que aquest diumenge
han votat per si la nació catalana ha de ser independent o no s'ha situat en el 30,9%, sobre el padró, i ha
arribat fins al 32%, segons el cens electoral. Els dos municipis amb el major nombre d'habitants, Blanes
(Selva) i Gavà (baix Llobregat), han tingut el volum de votants més baix, amb el 8,47% i el 5,43%,
segons dades del padró, respectivament. La Pobla de Montornés (Tarragonès) també ha tingut una
baixa participació que s'ha situat en el 7,91%.
Per contra, la població que ha tingut una participació més alta ha estat una petita localitat de la comarca
de la Noguera, Bellmunt d'Urgell, amb el 56,65%. L'ha seguit de prop Fogars de Montclús (Vallès
Oriental), que ha acabat amb el 51,50% dels vots, comptant els majors de setze anys i els vots dels
immigrants. No ha quedat gaire lluny Sant Pere Sallavinera (Anoia), que s'ha situat al 45,95%, mentre
que el 45,12% s'ha registrat al municipi de Bellprat (Anoia). A Santa Margarida de Montbui (Anoia) els
vots s'han enfilat fins al 41,08% i en la mateixa comarca però a Calonge de Segarra el volum de vots ha
estat del 39,31%.
D'altra banda, a Prades (Baix Camp) s'ha registrat una participació del 38,82%, un xifra similar a la que
ha tingut Campins (Vallès Oriental), que s'ha situat al 37,50%. També al Vallès Oriental, però al municipi
del Montseny, els vots han arribat fins al 35,34%. El 35,26% dels vots s'han registrat a Castellfollit de
Riubregós (Anoia). A Pujalt (Anoia), el resultat final ha estat del 34,05%, i al Vallés Oriental, al municipi
de Rellinars, l'afluència a les urnes ha estat del 31,83%.
Quatre municipis més han rondat el 20% de participació. El Perelló (Baix Ebre) amb el 27,04%; el 24,7%
a la població de Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat); a Calaf (Anoia), el 20,85%, i al Bruc, també
a la comarca de l'Anoia, el 20,54%. A Sant Julià de Ramis (Gironès) només l'11,90% dels votants s'han
acostat a les urnes.
El "sí" guanya amb el 94,48% dels vots
El "sí" s'ha imposat per un clar 94,48% en aquests vint municipis i el "no" només ha tingut un 4% dels
vots. En el cas de Gavà, de les mes de 2.300 persones que han votat 200 ho han fet en contra la
independència de Catalunya.
DIARI DE GIRONA

Dilluns, 11 d'abril de 2011
10A A BLANES I SANT JULIÀ: PARTICIPACIÓ

8,47% I 15,06%
El 95,7% dels votants blanencs opten pel sí, mentre que,
al Gironès, la xifra registrada s'enfila fins al 98,23%
Una dona vota a l'escola Castellum de Sant Julià de Ramis | Aniol Resclosa

JOAQUIM BOHIGAS. Participació diferenciada en les
consultes sobiranistes celebrades ahir a Blanes i Sant Julià
de Ramis. El municipi de la Costa Brava va tenir un 95,7% de participació (2.841 de vots sobre un cens
convocat de 33.534 persones). En canvi, la consulta a Sant Julià va registrar el 15,06% (282 sobre 1.872
persones). El sí obtingut a ambdós municipis té lleugera diferència: 95,7 i 98,23%. Blanes Decideix es va
mostrar satisfeta pel resultat aconseguit i va remarcar que les persones que van emetre el vot arribaven
a cada taula convençudes. Interrogats com valoraven la participació, va afirmar que responia a les
característiques sociodemogràfiques del municipi. Sant Julià Decideix va fer una valoració positiva de
dades de participació i de com havia transcorregut el dia.
La jornada de consulta es va desenvolupar sense incidents i amb la calor, gairebé d'estiu, que, segons
les diverses fonts, va facilitar o impedir una major afluència de visitants. A tall d'exemple, el bon temps
va possibilitar que hi hagués més concurrència de persones en les taules situades vora la línia de mar
del municipi de la Costa Brava, segons va explicar fonts de Blanes Decideix, una plataforma formada
per una trentena d'entitats polítiques, culturals i esportives que, ahir, va aconseguir mobilitzar 130
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voluntaris. A Sant Julià de Ramis, una de les converses que van sortir en temps d'espera de més votants
va ser que, segurament, la calor havia portat la gent en direcció a les platges. En aquest sentit, Joaquim
Planells, portaveu de Blanes decideix, explicava, a primera hora del matí a l'Agència Catalana de
Notícies (ACN), que "si passegen per la vila, les persones que potser no pensaven votar, s'acabaran
animant".
Segons va informar l'ACN, algunes taules de Blanes tenien, inicialment, poques paperetes del no i del
vot en blanc, però els organitzadors ho van solucionar ràpidament. Abans de dinar, es van produir
algunes cues per votar, tot i que els registres de participació no eren alts. Sense comptar amb l'anticipat.
El 2,37% del cens convocat havia votat fins a la una del migdia i, a Sant Julià, el registre pujava fins el
2,64. Xifres de les més baixes de Catalunya. Com a referència, sumant el vot anticipat, Blanes havia
votat, en el mateix horari, el 5,5% del cens. Jaume Casamitjana, portaveu de la plataforma Sant Julià de
Ramis Decideix, comentava que, en el municipi, hi ha hagut implicacions de les entitats però, alhora,
deixava entreveure que esperava més implicació de les formacions polítiques. Els votants, de diferent
franges d'edat, explicitaven, conversant amb la resta de persones amb què coincidien, un discurs força
unitari respecte al sentit i la funció de les consultes, i del resultat que es podia derivar. Un veí deixava
clar que «si hi ha una participació alta, els polítics no les poden obviar». L'anècdota: va votar una
persona de 95 anys.
DIARI DE GIRONA
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SANT JULIÀ DE RAMIS LA CONSULTA, A L’ESCOLA CASTELLUM
L'escola Castellum va ser, ahir, l'únic punt a fi que els ciutadans poguessin
participar. L'urna era sota els porxos davant les aules. L'afluència va ser
desigual durant la jornada i, a tall d'exemple, es van conjugar estones sense
ningú amb moments en què es van formar una cua per emetre el vot. A
causa de la situació, una part dels electors van arribar amb vehicle. Joaquim
Bohigas

TV3.CAT

Dimecres, 13 d’abril de 2011
CONSULTES I PARTICIPACIÓ CIUDADANA, A DEBAT A "BANDA AMPLA"
Dies després de la consulta sobre la independència a Barcelona, el programa parlarà de la
capacitat de mobilització de les iniciatives ciutadanes com a alternativa a les vies democràtiques
tradicionals.
886.000 catalans han participat en les consultes populars sobre la independència. Un procés que va
començar fa un any i mig a Arenys de Munt i que ha acabat aquest diumenge a Barcelona, dies abans
que el debat sobre la independència hagi entrat per primera vegada al Parlament català.
Dijous, a "Banda ampla" es parlarà de la capacitat de mobilització de les iniciatives ciutadanes com a
alternativa a les vies democràtiques tradicionals. Els polítics han de tenir en compte els resultats de les
consultes sobre la independència convocant, per exemple, un
referèndum oficial? En general, les administracions haurien de
consultar més els ciutadans a l'hora de prendre decisions? Sobre
quins assumptes sí i sobre quins no?
El plató de "Banda ampla" comptarà amb la presència de
voluntaris de les consultes sobre la independència, com l'actor
Carles Arquimbau, i de Quim Masferrer, que va participar en
l'espot per promocionar el vot. També hi haurà experts en
participació ciutadana i veïns de localitats on s'han fet referèndums
sobre qüestions locals.
Les consultes sobre la independència, a "Banda ampla". (Foto: EFE)
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Com cada dijous, també assistiran al programa convidats de dues poblacions catalanes, en aquest cas
de Llinars del Vallès i de Reus.
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Dijous, 14 d'abril de 2011
DESAT’ART, COMERCIANTS I VEÏNS DE L’ESTACIÓ DE

FIGUERES

CREEN UNA

FIRA PER PROMOURE EL BARRI
La mostra, que comptarà amb una vintena d'estands, també
permetrà als assistents donar sang
La plaça de l'Estació serà l'escenari d'aquesta nova fira.
FIGUERES|G. TUBERT. L'associació cultural Desat'Art i
l'associació de veïns i comerciants del barri de l'Estació de
Figueres han organitzat per avui -coincidint amb el Dia Mundial de
la Salut- una Fira d'art, artesania, alimentació i beguda "selecta"
amb l'objectiu de promocionar i transformar aquesta zona de la
ciutat. Des de les nou del matí i fins a les sis de tarda, una vintena d'estands de diferents productes
oferiran als visitants una gran varietat de productes. D'altra banda, també hi haurà un espai destinat a la
donació de sang de les deu a les dues del migdia. L'associació de veïns es va reactivar pels problemes
de seguretat que es van viure al barri. Ara, asseguren que la situació ha millorat de forma considerable i
que la gent "ha recuperat" confiança. Per aquest motiu, veïns i comerciants es van plantejar diverses
iniciatives per tal de promocionar la zona. La primera era la organització d'una fira, que, finalment, tindrà
lloc avui durant tot el dia. De fet, els organitzadors asseguren que està previst repetir-la i que es faci dos
cops al mes. Excepte roba, s'ho podrà trobar pintura, dibuix, escultura, artesania selecta, alimentació i
beguda selecta. No s'hi permetran objectes de revenda i, pel què fa a l'art, caldrà que siguin objectes
originals. Desat'Art assegura que, com a novetat, aquesta primera edició comptarà amb nous artistes
que hi participaran.

radiopalamos.com

Dijous, 14 d'abril de 2011
TALLER DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA SOBRE EL MAS GUÀRDIES.
Avui es fa el taller de propostes dels ciutadans per decidir els usos que es donaran a l’espai veïnal del
Mas Guàrdies. La reunió es fa a l’Espai del Barri, a partir de les vuit del vespre. Prèviament a això hi ha
hagut diferents reunions per informar d’aquest procés participatiu i també una visita guiada a
l’equipament, que actualment s’està rehabilitant.
El d'avui és el darrer dels tres tallers de participació que s'havien programat per a aquesta setmana. La
recuperació de l'antic Mas Guàrdies està vinculada al projecte 'Palamós millora', inclòs en la Llei de
Barris. El regidor que coordina el projecte, Joan Gea, explica la finalitat de tot aquest procés.
Les obres de rehabilitació del Mas Guàrdies, situat al carrer de Lleida, s'acabaran al setembre. Quedarà
com un espai per a activitats veïnals. Aquests usos són els que s'hauran de definir ara a través de la
participació popular. A banda d'aquests tallers, també es poden fer propostes a través d'un formulari
que es pot trobar al web de l'Ajuntament de Palamós i als principals equipaments del municipi.
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soslloret.org

Dissabte, 16 d'abril de 2011
VÍDEO DE LA PARTICIPACIÓ DE

SOS LLORET AL PROGRAMA BANDA AMPLA DE

TV3
Aquest dijous 14 d’abril, el programa de Tv3
“Banda ampla” va tractar el tema de les
consultes sobiranistes i la participació ciutadana.
I per debatre sobre participació ciutadana, el
programa va convidar a dos membres de SOS
Lloret per parlar del projecte de la carretera que
ha de passar per Sant Pere del Bosc, l’Àngel i
les Alegries i que connectarà amb l’autopista C32.
Un projecte viari que és tot el contrari a un
projecte participatiu i que s’ha elaborat i
planificat totalment a esquenes de la societat
civil i sense tenir en compte, en cap moment, la
seva opinió.

Enllaç: http://www.youtube.com/watch?v=tZHMs97CXUU&feature=player_embedded
També podeu veure el vídeo del programa sencer al següent enllaç de Tv3
www.escacc.cat

Dimarts, 19 d'abril de 2011
3CAT24 I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA #MEDIA140
La community manager i responsable de participació d' elmeu3cat24, Karma Peiró (foto), va parlar a les
jornades Media140 -que van tenir lloc el 13 i el 14
d'abril- sobre el portal de la CCMA que porta en
funcionament des del 2008. En aquesta secció del
3cat24, els ciutadans fan de reporters i envien les
notícies en format de text, vídeo i, fins i tot, àudio,
malgrat que Peiró va reconèixer que, pel que fa als talls
de veu que envien els oients, normalment són menors i
de baixa qualitat.
Moltes vegades l'handicap de les notícies que envien
els ciutadans, va explicar Peiró, és que els periodistes
no poden contrastar la informació i, per tant, no la
poden publicar i emetre per molt interessant que sigui el contingut. La ponent va posar el cas d'un vídeo
d'un aficionat en el qual es veia un camió en una carretera a punt de bolcar a causa del vent. En les
imatges s'hi apreciava un cartell que indicava la població de Tortosa, gràcies a això els periodistes van
poder donar la informació per contrastada. El vídeo era tant impactant que va acabar entrant al
telenotícies comarques i, posteriorment, a la resta de les cadenes que el van demanar.
Peiró va explicar que en el cas de les gravacions o els textos que la informació no és completa o les
imatges són d'escassa qualitat, els periodistes d'elmeu3cat24 els comuniquen a les persones que les
han enviat i el més normal és que els ciutadans en molts casos les tornin a gravar o completin la
informació que mancava.
Segons Peiró, el país és molt fanàtic del temps i això es comprova en que cada dia reben milers de
fotografies de paisatges amb arcs de Sant Martí, tempestes, etc. que pengen a la secció: el meu temps.
"Sens dubte la secció estrella del portal", va remarcar.
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L'espai també compta amb la secció Barraques, que va néixer arran de l'èxit de l'emissió del documental
del programa 30 minuts que, després de l'emissió, va rebre un allau d'informació al respecte. L'espai
també vol cridar l'atenció dels més joves i dedica un apartat a temàtiques que poden interessar la
joventut escrites en un llenguatge proper als adolescents.
El meu3cat24 també compta amb corresponsals arreu de Catalunya que són ciutadans que, en el cas
de molts d'ells, ja els coneixen personalment i, fins i tot, en alguna ocasió, "se li va demanar a una veïna
si podia anar a cobrir un petit incendi on encara no havia arribat cap mitja de comunicació", va explicar
la periodista.
En el cas de l'espai dels catalans que es troben arreu del món, el bloc catalans pel món va començar
com un punt de trobada on explicaven les seves vivències, la seva nostàlgia, però, al final, aquests
ciutadans han esdevingut corresponsals que expliquen la situació del país on es troben.
Per últim, Peiró va exposar la secció que cada dia presenta un bloc català i que ja en porten 2.000 sense
repetir. "Aquell que nega que hi hagi una catosfera s'equivoca, n'hi ha una i és molt extensa", va
concloure.
EL PUNT

Diumenge, 24 d'abril de 2011
LA TAULA DE CIUTADANIA DE SALT PROPOSA 170 MESURES PER MILLORAR LA
CONVIVÈNCIA
Les propostes les han elaborat nou taules de treball de la societat saltenca
Cohesió, relacions i capital social i interculturalitat són els principis bàsics
Jordi Nadal. Salt. La taula de ciutadania de Salt ha elaborat un pla amb 170 propostes per millorar la
convivència al municipi. El document, que té un abast quinquennal i en el qual es va començar a
treballar després de la creació de la taula, el juny passat, s'ha fet a través d'un procés participatiu de nou
taules de treball.

Els objectius
Tot i que el mateix pla reconeix que l'administració local no té totes les eines necessàries per administrar
els recursos que calen per aplicar les propostes que s'hi fan, sí que es considera una aportació de la
ciutadania, un “gra de sorra” transversal pel que fa als seus orígens, classes socials, edats, etcètera. El
pla té l'objectiu d'aportar mesures per contribuir a millorar la vida dels ciutadans de Salt, generar
processos d'interacció social i identificació de la col·lectivitat en la diversitat cultural, fomentar que Salt
sigui una ciutat més inclusiva, reforçar les xarxes ciutadanes i fomentar espais i dinàmiques
participatives per promoure la sensibilització i la coresponsabilitat en la construcció comunitària. S'hi
proposen actuacions en l'àmbit comunitari, tan pel que fa entre els barris com dins de les mateixes
comunitats de veïns, i també per millorar les relacions interpersonals; es plantegen actuacions culturals
que reforcin la identificació amb el municipi, i propostes educatives dirigides a eradicar recels amb les
persones d'altres cultures.

Els fonaments
El pla es basa en quatre principis bàsics: la cohesió social, les relacions socials, el capital social i la
interculturalitat. A partir d'aquests eixos es fan les propostes, organitzades en quatre blocs: millora dels
espais comunitaris per fomentar la convivència en la diversitat i el respecte als drets i deures de les
persones; l'educació, amb l'eradicació de l'analfabetisme i el foment de la formació postobligatòria; la
promoció i reconeixement de la diversitat, i el foment de les relacions socials de cooperació a més de la
implicació dels saltencs en la governança. Per cada un d'aquests blocs la taula menciona “els agents
implicats”, que van des del teixit associatiu i empresarial fins als cossos de seguretat, passant pels
centres escolars, els clubs esportius, l'Ajuntament... Els redactors del document assenyalen que les
propostes són flexibles i que caldrà “reconstruir el pla constantment”.
LA XIFRA

5 anys,
fins al 2015, és el període durant el qual s'haurà de desenvolupar i dinamitzar el pla per assolir-ne els
objectius.
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Les propostes més peculiars del pla de ciutadania
El pla de ciutadania preveu algunes mesures peculiars i innovadores que, malgrat això, els impulsors
pensen que ajudarien a millorar la cohesió social i la convivència. Es proposa, per exemple, la creació
d'un equip d'observació i seguiment de l'espai públic que analitzi els comportaments dels ciutadans. Un
dels cossos més curiosos que es proposen és la creació d'una brigada d'agents antirumors, per
detectar-los, elaborar missatges reals i fomentar el pensament
crític. Es proposa “incidir” en els mitjans perquè potenciïn les
informacions positives i autoregulin “els continguts il·lícits i
perjudicials”. També es demana que es reivindiqui el vot dels
estrangers en les eleccions municipals, per garantir la igualtat
efectiva de drets i deures dels ciutadans, i la creació d'una obra
emblemàtica “que identifiqui Salt i els seus valors de pau i
diversitat [...] incorporant Salt en les rutes del turisme cultural”.
La plaça dels Colors. El pla proposa utilitzar els grans espais públics per
interrelacionar com a connexió entre els barris i la població, a través d'activitats i
programes Foto: J.N.

Ajuntament de Sant Feliu de Guixols. Pla de Barris del Puig - Eixample de Llevant

Dijous, 28 d'abril de 2011
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ

CIUTADANA

SOBRE L'ÚS DELS SAFARETJOS DEL

PUIG
Dins del Projecte d'Intervenció Integral del Barri del Puig - Eixample de Llevant de Sant Feliu de
Guíxols.
Concretament es tracta de l’actuació 3.1 del projecte: ACTUACIÓ 3.1: Habilitació de l’edifici
dels antics safaretjos del Puig per a ús cívic.
Per mitjà d’un procés de participació ciutadana obert als veïns del barri del Puig-Eixample de Llevant es
vol portar a terme les obres per habilitar i adequar per ús cívic l’espai dels antics safaretjos modernistes.
Aquest espai en el bell mig del barri i just al davant de la plaça del Puig i del seu projecte d’urbanització
constituiran un punt d’espai lliure i equipament per a un dels sectors amb més dèficit d’espais per a ús
dels veïns, i que contribuirà a la dinamització d’un sector que ja de per si ha de salvaguardar la dificultat
topogràfica per accedir-hi. L’actuació vol donar un nou impuls a les obres que ja s’estan duent a terme i
adequar-lo per a usos ara per ara no definits.
Aquest any 2011 han tingut lloc dues sessions de participació ciutadana, una el 17 de març i l’altra el 14
d’abril. Les dues sessions s’han estructurat de la mateixa manera.
Una primera part de sessió plenària en que es fa un recull de la informació prèvia, s’exposa l’objectiu a
treballar i es facilita la informació tècnica necessària.
Una segona part de treball en grups, en que tots els participants s’organitzen en grups per debatre i
prendre decisions sobre el tema de la sessió. Cada grup escull el seu portaveu que és l’encarregat de
fer traslladar les propostes del grup a la resta de participants.
I la tercera i darrera part que és la de les votacions, on cada
participant de manera individual vota la proposta que més li
agrada, de manera que es pugui arribar a conclusions sobre el
tema que s’ha treballat.
A continuació fem un breu resum d’ambdues sessions:

Sessió 17 de març de 2011
El dia 17 de març va tenir lloc la primera sessió de participació
ciutadana sobre l’ús dels safaretjos del Puig del 2011. En
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aquesta hi van assistir un total de 23 persones.
En la sessió plenària es va explicar breument el que és la participació ciutadana al mateix temps que es
van recollir les propostes d’usos que es van fer en el procés participatiu de l’any 2010. Tot seguit Laia
Suñé, l’arquitecte tècnica, va explicar la part del projecte referent a les diferents possibilitat d’espai que
ofereix el recinte.
En la segona part de treball en grups, els assistents es van organitzar en 6 grups de treball. Cada grup
va escollir un portaveu que va ser l’encarregat de fer arribar les propostes del seu grup a la resta
d’assistents.
Un cop recollides les propostes es van evidenciar dos grans línies pel que es va procedir a una votació
a mà alçada en la que els assistents van votar entre dues opcions: restaurar els safaretjos per visites i no
fer cap altre tipus d’intervenció, o els que volien rehabilitar els safaretjos per visites però també utilitzar
l’espai per a algun altre ús de tipus cívic o polivalent.
5 persones van votar la primera opció i la resta la segona. Motiu pel qual va sortir escollit fer-ne un espai
mixta, mantenint la part històrica i patrimonial més la utilització per altres usos de tipus cívic i/o
polivalent.

Sessió de 14 d’abril de 2011
El dia 14 d’abril va tenir lloc la segona sessió de
participació ciutadana sobre l’ús dels Safaretjos del
Puig d’aquest any 2011. Hi van assistir un total de 28
participants. L’objectiu general que s’abordava en
aquesta sessió era definir el tipus de relació que es vol
establir entre els safaretjos del Puig i el seu entorn,
concretament amb la Plaça del Puig.
Es van votar 4 possibilitats diferents:
 Mantenir l’aïllament entre la Plaça i els
Safaretjos. Actualment hi ha un mur que no
permet veure els safaretjos. Els safaretjos no
són visibles des de fora, ni s’hi pot accedir
perquè hi ha una porta que resta tancada.
 Establir contacte visual entre la Plaça i els
Safaretjos. Fer mur, paret i/o edifici transparent, de manera que permeti que des de la plaça del
Puig es visualitzin els safaretjos.
 Establir una relació de permeabilitat. Establir una relació que permeti el pas i l’accés de la plaça
als safaretjos i que relacioni el conjunt, buscant solucions arquitectòniques adequades que
potenciïn aquesta relació.
 Mixta: Establir relació visual i de permeabilitat.
L’opció més votada fou la mixta seguida per la de contacte visual.
DOGC. Departament de Governació i Relacions Institucionals

Dijous, 28 d'abril de 2011

DECRET 326/2011, DE 26 D'ABRIL, DE REESTRUCTURACIÓ DEL
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
(Pàg. 24594)



...
"Capítol 1. Organització general
Article 1. Estructura del Departament
1.1 El Departament de Governació i Relacions Institucionals, sota la direcció del/de la vicepresident/a del
Govern, s'estructura en els òrgans següents:
a) La Secretaria General.
b) La Secretaria d'Administració i Funció Pública.
c) La Direcció General d'Administració Local.
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d) La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament
f) La Direcció General d'Afers Religiosos.
El Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica resta adscrit al Departament de Governació i Relacions
Institucionals.
1.2 Resten adscrits al Departament de Governació i Relacions Institucionals els organismes i òrgans
següents:
a) L'Institut d'Estudis Autonòmics.
b) El Jurat d'Expropiació de Catalunya.
c) L'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
d) El Memorial Democràtic, mitjançant la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el
Parlament.
1.3 Es relacionen amb el Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Governació
i Relacions Institucionals els organismes següents:
a) L'Institut Europeu de la Mediterrània.
b) El Consorci Administració Oberta de Catalunya.
c) L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
d) L'Institut Català Internacional per la Pau, mitjançant la Direcció General de Relacions
Institucionals i amb el Parlament
1.4 El Consell de Direcció és l'òrgan d'assistència al/a la titular del Departament en l'elaboració de la
política del Departament i en el seguiment de l'execució d'aquesta política i és presidit per aquest/a i
integrat, a més, pel/per la secretari/ària general, el/la secretària d'Administració i Funció Pública, els/les
directors/es generals, el/la cap del Gabinet de la Vicepresidència i la resta de persones que el/la titular
del Departament designi.
...
"Capítol 6. Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament i Programa d'Innovació i
Qualitat Democràtica
...
Article 49. Funcions i estructura de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament
49.1 Corresponen a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament les funcions
següents:
a) Impulsar i coordinar les relacions de col·laboració i cooperació entre la Generalitat de
Catalunya i el govern de l'Estat i el de les altres comunitats autònomes.
b) Emetre informe preceptivament de tots els projectes de convenis de col·laboració i
cooperació, així com mantenir el registre de convenis de col·laboració i cooperació.
c) Exercir les funcions inherents a les relacions entre el Govern i el Parlament. La persona titular
d'aquesta Direcció General assisteix a les reunions de la Junta de Portaveus del Parlament de
Catalunya en representació del Govern.
d) Exercir les funcions inherents a les relacions entre el Govern i el Consell de Garanties
Estatutàries i el Síndic de Greuges, així com coordinar i vetllar pel compliment de les seves
recomanacions.
e) Proposar les polítiques públiques de recuperació i foment del patrimoni democràtic i de la
memòria democràtica, la promoció de la pau i dels drets humans, i de la participació ciutadana.
f) Fomentar, a través de convocatòries públiques o mitjançant la signatura de convenis de
col·laboració, les iniciatives que, en relació amb l'àmbit de competència de la Direcció General
puguin sorgir de la societat civil, del món acadèmic o del territori.
g) Vetllar pel reconeixement i la gestió de les indemnitzacions a les persones que van patir
privacions de llibertat per motius d'intencionalitat política. Tramitar i resoldre les noves sol·licituds
que s'hi puguin presentar.
h) Impulsar i coordinar actuacions en matèria de desapareguts i fosses comunes de la Guerra
Civil i la postguerra.
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i) Fomentar els valors i les pràctiques de participació ciutadana que enriqueixen la qualitat de la
vida democràtica i la pràctica de l'associacionisme, i promoure espais, processos i experiències
de participació ciutadana.
j) Supervisar i coordinar el Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica.
k) Vehicular la relació de la Generalitat amb el Memorial Democràtic, amb l'Institut Català
Internacional per la Pau, amb el Consorci del Museu Memorial de l'Exili i amb el Consorci
Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE).
l) Participar en els diferents ens i òrgans públics de l'Administració de la Generalitat que
promoguin actuacions en matèria de memòria democràtica per tal de garantir la transversalitat i
cohesió de les polítiques públiques del Govern respecte d'això.
m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
49.2 La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament s'estructura en:
a) La Subdirecció General de Relacions Intergovernamentals.
b) La Subdirecció General de Relacions amb el Parlament.
c) La Subdirecció General de Foment de la Qualitat Democràtica.
d) La Subdirecció General de Memòria i Pau.
e) L'Àrea de Gestió
S'adscriuen a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament la Comissió
Interdepartamental de Relacions Govern-Parlament, i el Programa d'Atenció a Expresos i de
Desapareguts i Fosses Comunes.
Article 50. Subdirecció General de Relacions Intergovernamentals
...
Article 52. Subdirecció General de Foment de la Qualitat Democràtica
Corresponen a la Subdirecció General de Foment de la Qualitat Democràtica les funcions següents:
a) Donar suport a l'elaboració del Pla de Govern per a la millora de la qualitat democràtica i a la
seva implementació.
b) Assessorar els diferents departaments de la Generalitat en aquesta matèria.
c) Dissenyar processos de debat públic per a la recollida d'aportacions ciutadanes sobre les
polítiques de la Generalitat i col·laborar en la seva realització.
d) Facilitar la implementació, avaluació i difusió dels canals i instruments per fomentar i afavorir la
participació ciutadana.
e) Coordinar la posada en marxa d'iniciatives per a la millora de la democràcia, la transparència i
l'enfortiment de la societat civil.
f) Impulsar projectes de suport i assessorament a les iniciatives locals de participació ciutadana.
g) Contribuir a la innovació i la qualitat democràtica en l'àmbit local.
h) Donar suport a les iniciatives socials per a la millora de la qualitat democràtica.
i) Promoure la formació, innovació i recerca en matèria de participació ciutadana i qualitat
democràtica.
j) Facilitar l'intercanvi de coneixements i d'experiències locals, autonòmiques, estatals i
internacionals.
k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
...



Més informació: http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5867/11111062.pdf
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