EL PUNT
diumenge, 01 de març de 2009
«Pare, què hi fas, a l'Ajuntament»
El llibre «L'Ajuntament explicat a les meves filles», de David Pujol, narra amb un llenguatge planer
com funciona un consistori, quin és el paper dels regidors i què és la democràcia
Pau – MAR VICENTE. «Pare, què hi fas, a l'Ajuntament?»
Amb el pretext de respondre aquesta pregunta a les seves
filles, David Pujol ha escrit un llibre en què explica de manera
planera com funciona un consistori, quina és la feina dels
regidors i de l'alcalde i, en definitiva, què és la democràcia. La
resposta de l'autor –que treballa a l'Ajuntament de Girona i és
regidor d'ERC a Pau– és que els regidors «només remenen
l'olla per delegació», és a dir, que són representants del
poble, que és qui realment mana. La idea és transmetre als
joves que participin més en política –assegura que hi ha poca
gent que «s'arromangui»– i aconseguir que entenguin el seu
funcionament.
L'autor de L'Ajuntament explicat a les meves filles diu que
sempre li ha preocupat el tema de construir ciutadania. La
seva formació com a pedagog i la seva feina a l'Ajuntament
de Girona i el càrrec de regidor d'ERC a l'Ajuntament de Pau
van fer que decidís traslladar els coneixements que ha anat
adquirint en forma de llibre didàctic. «El missatge que vull
donar és que la cosa pública és cosa de tots; com a regidor
he trobat que em demanen coses molt bàsiques, com ara si
els veïns poden assistir en un ple o si es poden fer
al·legacions a un projecte... Per això crec que el llibre pot ser útil no només als joves sinó a tot el
públic», assegura Pujol. Precisament, entorn d'aquesta idea l'autor cita una frase que diu que ha
llegit en un lavabo de la universitat: «De vegades, rentant-nos les mans ens embrutem la
consciència.» Els lectors poden trobar informació sobre alguns termes usats en política com ara la
llei d'Hondt, oposició, majoria absoluta, etcètera. De fet, el text inclou un glossari i un índex de noms.
L'autor aprofita també per introduir algunes opinions pròpies sobre el que considera que ha de ser la
política. Defensa les llistes obertes, la democràcia participativa i la limitació dels mandats dels
polítics.
El llibre va sortir publicat el novembre de l'any passat, després d'haver quedat finalista en el Premi
Nacional d'Assaig Francesc Ferrer i Gironès 2008. David Pujol assegura que les opinions que ha
rebut fins ara són bones i, en clau d'anècdota, afegeix que la seva filla gran ja s'ha llegit el llibre i la
petita, només alguns fragments.
EL PUNT
diumenge, 01 de març de 2009
CiU convida els gironins que l'ajudin dissenyar la ciutat «del canvi»
Puigdemont anuncia un govern més proper i dialogant
Donant per fet que governaran la ciutat en el pròxim mandat, CiU proposa als gironins que aportin
idees per bastir el programa electoral convergent del 2011. Ahir, el seu portaveu, Carles
Puigdemont, va estar al barri de l'Eixample, on va reiterar la promesa que un ajuntament de CiU serà
tot allò que, segons ell, no és l'actual: proper, transparent i dialogant.
A la parada que van muntar a la plaça Santaló, Puigdemont i alguns companys de partit van
començar a repartir –a més de coca ensucrada– uns fulletons, a mode d'enquesta, en què es
demana als veïns del barri que aportin idees per al «canvi». Durant el temps que queda de mandat,
CiU es proposa recollir unes propostes –«escoltar la gent»– que serviran per confeccionar el
programa amb vista a les municipals del 2011. En declaracions als mitjans de comunicació, el
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probable cap de llista de CiU va descriure les línies
mestres del seu govern: gestió de proximitat,
descentralització de l'ajuntament (els plens es
traslladarien als barris), participació ciutadana i consens.
Uns conceptes, sosté Puigdemont, que no existeixen en
la gestió de l'actual govern.
El viaducte del tren
Sobre l'actualitat, la intervenció d'ahir de Puigdemont va
ser monogràfica: l'enderrocament del viaducte del tren
l'ha de pagar l'Estat, va reclamar.
Congrés garrotxí
A Olot, CiU també va fer ahir un gest d'aproximació als
ciutadans amb la instal·lació d'una parada a la plaça
Puigdemont a la parada, atenent una
Clarà. Josep Maria Corominas (portaveu i probable
senyora. Foto: R. E.
candidat el 2011) i alguns companys de partit van
intercanviar impressions amb els vianants. «La idea –va resumir Corominas– és explicar-nos i alhora
captar les idees dels olotins.» La parada va servir també per anunciar el congrés de CDC de la
Garrotxa, previst pel 14 de març. S'hi debatran quatre ponències referides a l'organització interna,
les seves relacions amb la societat, les infraestructures i la situació del partit a la comarca amb vista
a les properes municipals.

DIARI DE GIRONA
dilluns, 02 de març de 2009
Joves de Sant Celoni creen un videojoc sobre l’ús responsable d’espais públics
Un total de 25 joves de Sant Celoni han participat en el disseny d'un videojoc educatiu sobre l'ús
responsable dels espais públics.
Aquest videojoc s'emmarca en un projecte de mediació comunitària impulsat en 2007 pels serveis
socials de l'Ajuntament com a prova pilot per prevenir les gamberrades que es van detectar al parc
de la Rectoria Vella del municipi. El parc és un punt de reunió juvenil i on habitualment es cometien
destrosses en el mobiliari urbà. L'ajuntament va fer una convocatòria pública per participar en aquest
projecte en el qual es van inscriure els 25 joves que finalment s'han involucrat en el projecte, la
majoria dels quals es reunia amb els seus amics en aquest parc de la localitat. Tot el videojoc
transcorre al parc de la Rectoria Vella de Sant Celoni i se centra en la història d'un jove d'origen
marroquí que es dedica a la fusteria i un dia el seu cap li encarrega reparar uns bancs del parc que
algú ha destrossat. Una vegada allà, el jove va trobant-se amb diferents personatges, que
representen els usuaris del parc i amb els quals estableix diferents diàlegs.

EL SATÈL·LITJOVE DE LA SELVA
dilluns, 2 de març de 2009
Procés participatiu Espai de Joves de Riudarenes
Escrit per: Pau. Des del passat novembre s’està treballant per obrir un nou espai ciutadà, el Casal
Cultural i Espai Jove Riuesplet. Aquest nou punt de trobada, per la població de Riudarenes, i
especialment per el jovent ha estat gràcies el treball que es porta a terme des de la regidoria de
joventut amb la consecució d’una subvenció de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de
Catalunya.
El treball participatiu dels dos últims mesos ha consistit en un procés participatiu amb alguns joves
de Riudarenes que s’han interessat pel projecte. Ells han ajudat a determinar quins usos hi volen fer
i quines actuacions pot acollir aquest espai, i el més important, han participat en el seu disseny
mitjançant les seves propostes.
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Un exemple d’això en són les dues últimes trobades, la del 30 de gener i la del 20 de febrer. A la
primera s’hi va reunir una desena de joves per plantejar des del mateix espai, en aquell moment
encara inacabat, com voldrien configurar l’espai. A
partir d’aquí, l’ajuntament es van valorar totes les
propostes i se’ls va convocar de nou el mes de
febrer.
En aquesta última trobada es van debatre punt per
punt les propostes per validar-les. D’aquesta
manera el dia de la inauguració del primer Casal
Cultural i Espai Jove de Riudarenes ja començarà
amb un equipament mínim i unes activitats
programades obertes als mes de 300 joves de 12
a 30 anys del municipi.
L’ajuntament de Riudarenes vol que el nou Casal
sigui un espai obert, integrador, i on els joves a
més d’informar-se i realitzar activitats i tallers,
puguin participar en la programació mitjançant les Taules de Joves.
DIARI DE GIRONA
dijous, 12 de març de 2009
Lloret de Mar celebra el 1r Consell de les Dones
Lloret ha celebrat aquesta setmana el primer Consell de les Dones de Lloret de Mar. Primerament,
es va constituir el Consell amb el nomenament de la presidenta (Laura Bertran – CiU -, regidora de
la Dona), entre altres representants. I tot seguit, es van aprovar tot els punts de l'ordre del dia. Per
Bertran, la implicació de les membres és crucial pel bon desenvolupament de les iniciatives.
LA MALLA
Dijous, 12 de març de 2009
"La participació no pot ser un luxe"
Ho diu Marta Cots, nova presidenta del Consell de la Joventut de Barcelona
MERITXELL MARTÍNEZ I PAUNÉ. Marta Cots i Sastre és, des de
diumenge, la nova presidenta del Consell de la Joventut de
Barcelona (CJB). Agafa el càrrec després de ser vicepresidenta de
l’entitat durant els dos darrers anys, però en fa molts que participa
en el teixit cívic de la capital catalana, a través de Minyons Escoltes
i Guies de Sant Jordi. Va néixer a Esplugues el 1979, tot i que ha
viscut sobretot a Horta, ara resideix a Gràcia i se sent
“associativament de Sant Andreu”. L’Assemblea General del darrer
cap de setmana va comptar amb una quarantena d’entitats, que van
aprovar tots els informes, comptes i candidatures per unanimitat.
Tres organitzacions van ser ratificades com a noves membres
(Xarxa d’Enllaç amb Palestina, Jove Cambra d’Empresaris de
Catalunya i la Xarxa d’Educadors i Comunicadors) i una (Joves de
la Marina) es va donar de baixa perquè s’ha dissolt. Amb el nou
recompte, el CJB ja inclou més de 90 entitats juvenils d’arreu de
Barcelona.

Marta Cots, al primer dels quatre
pisos que té l'Espai Jove de Gràcia.
El nou equipament acull, entre
d'altres, un auditori, bucs d'assaig,
un punt d'informació, la seu del CJB
i el Centre de Recursos per a les
Associacions
Juvenils
de
Barcelona.
Marta

Cots

és

psicòloga

de

formació, tot i que treballa en el
Candidatura única, l’anterior vicepresidenta, procedent del
camp de l'educació en el lleure i
gran lobby del lleure... És una presidenta continuista?
l'escoltisme.
No són les entitats qui l’escullen la presidència sinó els membres
electes del Secretariat. Per tant, en quasi totes les presidències, de fet, s’ha intentat que hi hagués
un relleu, que fos una persona de l’anterior equip. Entenc que si les entitats voten a favor a tot, és
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perquè la feina feta fins ara els hi agrada i volen seguir aquestes línies de treball. I les
incorporacions al Secretariat eren de candidatura única perquè s’havien consensuat molt els
representants de cada àmbit.
El dels vostres predecessors era la posada en marxa de l’Observatori Barcelona Ciutat Jove.
Quin és el vostre repte?
L’any passat vam fer un pla de participació interna i vam veure que calia reformular com treballem.
L’anterior equip ens ha deixat feta la reflexió i nosaltres hem de materialitzar-la. Participem a moltes
taules i això suposa uns esforços personals i de conciliació que no són sostenibles per als voluntaris.
Hem de fer possible ser treballador, participar i tenir vida personal. Reduir les reunions i fer-les més
de qualitat; tant en les internes, fent que hi hagi més delegació en els representants, com en
reunions amb l’administració, perquè no podem ser-hi a tot arreu.
Com definiries la relació del CJB amb l’Ajuntament de BCN?
Ara estem en un moment satisfactori, perquè s’ha fet fa poc un Pla Jove i les entitats van poder dir-hi
la seva. Hi ha propostes que avancen positivament, però també hi ha espais on no participem i ho
voldríem, i hem de treballar en això. Ara bé, quan cal fer reflexions crítiques, les fem. Ens veiem de
forma habitual amb representants de districte, de joventut i de ciutat, perquè el Pla Jove és molt
ambiciós i ens obliga a dialogar amb moltes parts de l’Ajuntament.
Rebre tanta inversió ha fet que algun cop us hagueu de mossegar la llengua?
No. Però som una entitat de consens, que reunim àmbits molt diversos, i per tant, quan fem una
crítica també ha de ser consensuada i compartida per, almenys, la majoria d’entitats membres. Amb
l’ordenança de civisme vam ser molt contundents perquè hi estàvem tots en contra i del pla
d’equipaments també vam criticar alguns aspectes. I no ens han castigat mai, per no callar.
El proper maig es complirà un any de l’anunci, per part de la regidora Blasco, de l’ambiciós
Pla d’Equipaments 2008-2015, que preveu doblar els equipaments i serveis juvenils de la
ciutat en un termini de set anys. El primer resultat tangible ha estat l’edifici on som ara, el
flamant i envejable Espai Jove de Gràcia, que és la nova seu del CJB. Com valoreu el Pla, a
dia d’avui?
És una aposta decidida per fer equipaments només per a joves, després de debatre durant anys la
conveniència dels espais intergeneracionals, que s’ha demostrat que els ocupen la població que té
més temps lliure, la gent gran. Considerem, però, que hi ha districtes on es veu més materialitzat
aquest procés i d’altres on costa més, on les millores arribaran a llarg termini. Tot i que no arriba a
totes les expectatives, però hi treballa a favor.
En ser anunciat el Pla, el CJB va emetre un comunicat agredolç, que lamentava la manca
d’espais o hotels per a entitats, la poca coordinació entre districtes i l’arrodoniment a la baixa
de les ràtios. S’han corregit, aquests dèficits?
El Pla és el mateix, no se n’ha canviat cap detall. El que hem fet ha estat reunir-nos amb cada
districte, sobretot amb els que menys avançada tenen la feina, per fer de corcó i vetllar perquè es
faci almenys el que hi ha planejat i perquè les entitats participin en el disseny i gestió dels nous
equipaments. Respecte als locals, hem creat comissions als districtes per resoldre necessitats
urgents d’associacions concretes, perquè la majoria de vegades no cal tant fer un equipament
exclusiu com trobar una solució per cada cas.
Preferiu, doncs, les reunions en persona a les campanyes amb pancarta?
Home, si cal també fem pancartes! Però som una plataforma de consens i de fer propostes
propositives. Si no ens escolten és clar que sortim al carrer, com van sortir 2000 persones per la
Marxa Educativa.
Què s’ha de fer amb els Esplais Sense Sostre? Tot ho ha de fer l’Ajuntament?
No, evidentment. No hi ha dubte que són diners públics ben invertits, perquè l’educació en el lleure
fa un servei per tota la ciutat i l’ajuntament bé se n’enorgulleix del teixit educatiu d’entorn. Però la
xarxa social també ha de contribuir-hi. Quan es construeix una escola nova, per exemple, es podria
preveure un espai per a entitats de lleure, com ho fan les concertades. O les associacions de veïns o
moltes entitats privades, a qui acollir un esplai o un agrupament també els aportaria molt.
Quin és el principal dèficit de les polítiques de joventut barcelonines?
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Que són molt transversals i com que la coordinació entre districtes és tan complicada, els resultats
no sempre arriben veritablement als territoris, com habitatge, treball... Per això fem de corcó,
enfortim les plataformes territorials i tenim una comissió municipal per posar en comú bones
pràctiques.
I el principal problema del jovent de la ciutat?
La conciliació. No es facilita gens que una persona jove aconsegueixi una estabilitat vital
(econòmica, laboral, d’habitatge...) i alhora pugui participar. I no es facilita ni des de l’emancipació ni
de la participació. Acaba tenint una existència de subsistència i que no li fa sentir la ciutat com a
pròpia.
És la resposta màgica a per què hi ha joves que no participen?
No ho sé! En tot cas la participació no pot ser un luxe, els més desafavorits són els qui més han de
poder participar. Potser els moviments socials, que demanen una implicació més espontània i
irregular, són una nova via.
I els que tenen temps però no participen?
A aquests els estirarem de les orelles! [Riu] Sovint debatem si participar és un dret o un deure,
perquè bé s’ha de tenir dret a no participar si no es vol. Però l’educació influeix molt i per voler-ho cal
haver-ne après a participar a l’escola o a casa. La participació ha de ser part fonamental del model
educatiu de la ciutat.
La multimilitància és bona o dolenta? Incrementa l’intercanvi d’idees i teixir xarxa, però
genera desconfiança a l’administració, que sovint té por de “qui hi ha al darrer” d’una
organització.
Si és una a estratègia per infiltrar gent no. Però si saps on ets i a qui representes en cada moment,
pot ser molt positiva.
S’han perdut coses amb la fusió de les regidories de Dona i Joventut?
De moment no ho hem notat. Ha estat postitiu que l’ocupi una regidora de districte, perquè coneix
més les particularitats del terreny. Però com a contrapartida hem perdut possibilitats de trobar-noshi, per volum d’agenda, i ha estat un pas enrere en l’especialització de les polítiques per a joves. De
totes formes nosaltres tampoc estàvem d’acord amb l’anterior fórmula, sinó que volem una regidoria
que englobi joventut, adolescència i infància.
RAS I CURT
El millor que li pot passar al CJB el 2009 és...
Que tots els joves de la ciutat coneguin les entitats que el formen.
La vida d’un jove associat és més...
Rica, divertida i emocionant!
Et saps el nom de totes les entitats?
El de les 250 de base no! I el nom de les 90 entitats sòcies de memòria potser tampoc, però les
conec a totes.
Finestreta única o equipaments especialitzats?
Un equilibri. L’especialització dóna qualitat però hi ha d’haver uns mínims comuns. En una ciutat és
més fàcil especialitzar-se, en un territori dispers potser seria incòmode.
Una nota de l’1 al 10 per a la regidora Elsa Blasco. Un 7.
I per al director de Joventut, Lluís Coromines? Un 8.
Una qualitat i un defecte propis?
Em crec molt la participació i no sóc al CJB per cap interès en fer carrera política. Com a defecte,
doncs que parlar en públic encara em costa molt, m’agrada més escoltar que parlar.
I de l’anterior presidenta, la Núria Galan?
Tot i que va arribar al càrrec amb poca experiència associativa i de voluntariat, perquè venia d’una
entitat prestadora de serveis [el CISEC], ho ha fet molt bé i va assumir de seguida aquestes
sensibilitats.
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DIARI DE GIRONA
dimecres, 18 de març de 2009
Els veïns denunciaran a la Generalitat el procés participatiu del carrer Camprodon
L'Associació ha traslladat el seu malestar a l'empresa que ha fet els tallers participatius
E.BATLLE. L'Associació de veïns i veïnes del carrer
Francesc Camprodon d'Arbúcies denunciarà a la Direcció
General de Participació Ciutadana de la Generalitat el
procés participatiu que s'està portant a terme per fer la
reforma d'aquest vial. Segons aquesta entitat, sorgida arran
de la voluntat de remodelació de l'eix comercial del
municipi, el procés participatiu "s'ha d'aturar en el punt que
està ara fins que es recondueixi el debat del projecte".
En un document que van entregar a l'empresa Neopolis,
que duu a terme el procés participatiu de la reforma del
Imatge del carrer Camprodon d’Arbúcies,
carrer, els veïns van adjuntar-hi més de 450 signatures
amb algunes pancartes. Carles Colomer
contràries a l'execució de les obres i van demanar que en
l'informe que faci l'empresa també es tingui en compte
aquest document, on expressen el seu rebuig a la forma com s'ha dut a terme el procés.
Aquest document, entregat en l'últim taller participatiu, es convertirà en un annex d'un "document
més ampli d'una denúncia que farem a la Generalitat", explicava Daniel Saborit, membre de
l'associació de veïns. De fet, d'aquí a uns deu dies, explica, tenen pendent una trobada amb el
responsables d'aquesta àrea de la Generalitat. Cal recordar que aquest procés participatiu té el
suport de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat, que aporta 12.000 euros
de subvenció.
Les queixes dels veïns es fonamenten bàsicament en què no se'ls ha presentat un projecte ni un
esborrany on puguin veure, segons ells, el que hauran de pagar, ni tampoc hi ha cap estudi que fixi
el que s'ha de canviar, com per exemple el clavegueram o l'aigua.
D'altra banda, tal com afirma Saborit, denuncien també manca d'informació, ja que "com a
associació de veïns ens haurien d'informar legalment de tot: subvencions i contribucions especials,
entre d'altres".
En aquests moments, un cop acabats els tallers participatius, s'està redactant el projecte, segons el
criteris que es van acordar en els debats i, en breu, es presentarà en el marc de la Comissió de
Seguiment del Procés Participatiu. La protesta dels veïns descontents per la reforma del carrer
Camprodon es fa palesa al municipi amb pancartes penjades a finestres i balcons del carrer.
PUNTUAL DE JOVENTUT
dijous, 19 de març de 2009
El CNJC demanen la col·laboració de totes les entitats i administracions per omplir una fitxa
de bones pràctiques sobre estratègies pel foment de la participació i associacionisme
Ens adrecem a vosaltres des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), la xarxa
d’associacions juvenils de Catalunya per demanar-vos la vostra col·laboració en l’estudi sobre les
Estratègies pel foment de l’associacionisme i la participació a Catalunya que estem duent a terme en
l’actualitat.
El CNJC té entre els seus principals objectius el foment de la participació, especialment aquella
promoguda en el sí del moviment associatiu juvenil del nostre país. Enguany el CNJC celebrà el seu
30è aniversari i per tal de celebrar aquest fet hem considerat necessari posar al dia i recollir el
conjunt d’iniciatives que els diferents agents que treballen amb joves tenen en marxa amb l’objectiu
de fomentar la participació, sigui de base associativa o no. Per foment de la participació entenem
tota acció que motivi a la ciutadania a incorporar-se a espais de participació i a adquirir una actitud
participativa cap als afers comunitaris, més enllà de les actuacions de suport als espais de
participació existents que ja estan consolidats i que tenen un funcionament estable.
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El treball territorial dut a terme els darrers anys ens ha permès acostar-nos a les iniciatives que han
treballen en base a la participació dels joves, per aquest motiu ens agradaria recollir el màxim
nombre d’experiències possibles en un mateix document i així prendre el pols a la situació d’aquest
tipus de projectes al conjunt de municipis del país.
En aquest punt us volem demanar que ens ajudeu a dur a terme aquest treball. Juntament amb
aquesta carta us adjuntem un fitxa en la que us demanem ompliu amb les dades bàsiques d’aquells
projectes de participació amb els que treballeu quotidianament. Tots els projectes que treballin en
l’àmbit del foment de la participació, ja siguin d’educació en la participació, d’articulació d’espais de
participació, de sensibilització i informació o bé de modificació de les formes de treball de
l’administració sobre la qüestió, són aquells que ens agradaria conèixer. És per aquesta raó que ens
posem en contacte amb vosaltres perquè sense la vostra col·laboració aquesta iniciativa no serà
possible.
Si volguéssiu més informació sobre la recerca o tinguéssiu algun dubte al respecte o sobre la fitxa
que us adjuntem us podeu posar en contacte amb en Roger López a través del correu electrònic
territorial@cnjc.cat o també per telèfon al 93.368.30.80.
EL PUNT
divendres, 20 de març de 2009
Rehabiliten la cooperativa per a les entitats
Llanars. L’ajuntament ha rehabilitat la cooperativa per a les entitats locals. Hi ha fet un magatzem,
n’ha refet els fonaments, les distribucions i el acabats i hi ha instal·lat un ascensor i la calefacció. Els
204.383 euros que ha costat l’obra han estat finançats per Governació, la Diputació i l’Ajuntament.
DIARI DE GIRONA
divendres, 20 de març de 2009
Roses farà una consulta entre els veïns sobre la ubicació del futur tanatori
L'alcaldessa de Roses, Magda Casamitjana (PSC), ha
anunciat la intenció de fer una consulta entre els veïns del
municipi per triar la ubicació del futur tanatori. La proposta del
consistori és construir-lo en l'àrea residencial estratègica (ARE)
promoguda per la Generalitat i que s'ubicarà a la zona del Rec
Fondo, entre la comissaria dels Mossos d'Esquadra i la zona
escolar. L'altra possibilitat seria al costat del cementiri, tal com
s'havia anunciat inicialment.
L'alcaldessa ha defensat la proposta que també planteja de la
Generalitat d'ubicar el tanatori a la futura ARE de Roses.
L'Àrea Residencial Estratègica.
Segons Casamitjana, aquesta seria una part més recollidora i
íntima i permetria descongestionar el trànsit del centre. D'altra banda, veïns de la zona del cementiri
han presentat al·legacions en contra que s'hi faci al cementiri tal com estava plantejat inicialment.
Casamitjana ha fet aquest anunci durant la presentació de l'àrea residencial estratègica (ARE),
aprovada ja per la Comissió d'Urbanisme de Catalunya. S'ubicarà al Rec Fondo, en 20,25 hectàrees
on s'hi construirà de manera progressiva i segons la demanada 995 habitatges, 498 dels quals seran
protegits i la resta, lliures. S'urbanitzarà el sector i, quan hi hagi demanda, es faran els pisos.
DIARI DE GIRONA
Diumenge, 22 de març de 2009
Sessió informativa de l’Agenda 21 Local
Dimarts vinent, 24 de març, a les 20 h tindrà lloc, a la Sala Auditòrium de l'hotel Olympic, la primera
sessió informativa i de participació de l'Agenda 21 Local per incorporar l'opinió i les propostes de la
ciutadania.

7

DIARI DE GIRONA
Diumenge, 22 de març de 2009
Renfe crearà un òrgan de participació per a clients que no convenç els usuaris gironins
La companyia diu que servirà per respondre les reivindicacions, però els passatgers creuen que és
"paper mullat"
Renfe ha anunciat que en les setmanes vinents convidarà
els ciutadans a participar en les polítiques de mobilitat i
finançament de la companyia amb la creació d'un comitè
de clients de Mitjana Distància. D'aquesta manera, la
companyia vol respondre les reivindicacions del grup
d'usuaris gironins que fa més de dos mesos que es
queixen del servei de la companyia ferroviària. Aquesta
resposta, però, és "paper mullat", a parer d'un dels
portaveus del grup, l'Albert Orriols. Segons ha explicat,
encara no han vist "cap proposta en ferm" de la
Els usuaris, dimarts passat, celebrant
companyia, però considera que, a diferència del que ha
l’assemblea en què es van decidir les
anunciat Renfe, aquest nou òrgan hauria de ser
accions de protesta.
independent de la companyia per poder "qüestionar les
seves actuacions".
La companyia ferroviària va anunciar ahir la creació del nou comitè, que dependrà de Renfe i que es
defineix com un "fòrum on les organitzacions o entitats que representen el client poden plantejar de
forma directa a la direcció de Mitjana Distància les possibles disfuncions que percebin en els serveis
que l'operador presta". Renfe considera que, d'aquesta manera, "s'iniciarà un diàleg que ajudi a
superar conflictes o tensions derivades de la prestació del servei".
Renfe assenyala també que "el diàleg amb el client es farà principalment a través d'entitats o
associacions constituïdes legalment que treballin el camp de la mobilitat sostenible i segura", i que al
comitè "també hi tindrà presència el client particular, en nombre no major de quatre per sessió".
Renfe seleccionarà aquests clients de la seva base de dades de reclamacions intentant que estiguin
representades totes les línies del nucli.
D'aquesta manera, la companyia ferroviària té com a objectiu ampliar la "visió particular" que ha
expressat fins ara el grup d'usuaris gironins en les reunions mantingudes el 12 de març i el 10 de
febrer passats.
Es manté la protesta
El representant dels usuaris, Albert Orriols, per la seva banda, va considerar que tot el que els ha
ofert Renfe fins ara "és paper mullat" i que no ha fet cap proposta en concret. Segons va assenyalar,
és completament "inacceptable" el comportament que la companyia ha tingut en les dues reunions
que ha mantingut amb ells. I és que, segons afirma, la creació del comitè només tindria sentit si fos
un òrgan independent de la companyia per poder "qüestionar les seves actuacions".
Per aquest motiu, la proposta de tallar demà la via a l'alçada de Sant Celoni continua en peu. La
iniciativa es va acordar en una assemblea celebrada aquesta setmana, en la qual van participar un
centenar d'usuaris. Orriols va assegurar ahir que l'acte reivindicatiu continua en peu, malgrat l'anunci
de la creació del nou comitè d'usuaris per part de la companyia. Així, quan el primer tren arribi a
Sant Celoni, els usuaris el faran aturar temporalment i impediran que segueixi el seu camí.
DIARI DE GIRONA
Diumenge, 22 de març de 2009
Vila es reuneix amb la Federació d’Associacions
L'alcalde de Figueres, Santi Vila (CiU), es va reunir divendres amb la recent
constituïda Federació d'Associacions de Veïns de Figueres. Durant la trobada
es van presentar els objectius que es volen assolir a curt i llarg termini.
També, segons l'associació, l'Ajuntament es va comprometre a establir una
comunicació periòdica i fluïda per tal de facilitar les accions per al bon funcionament dels barris.
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GOVERN
Divendres, 27 de març de 2009
El Pla estratègic sobre usos i gestió dels temps promou un canvi en la cultura dels temps que
implica la col·laboració de la ciutadania
La Secretària de Polítiques familiars, Carme Porta, va presentar a Girona el Pla estratègic que
planteja mesures per canviar la concepció i usos dels temps en la vida quotidiana
La Secretària de Polítiques Familiars i Drets de
Ciutadania del Departament d’Acció Social, Carme
Porta, va presentar ahir a Girona el Pla estratègic
sobre usos i gestió dels temps de la vida quotidiana. A
l’acte, va estar acompanyada pel director dels serveis
territorials del Departament, Josep Viñas.
Es tracta d’un pla de Govern, impulsat i coordinat pel
Departament d’Acció Social, que planteja mesures i
actuacions pels propers 10 anys adreçades a canviar
la concepció dels temps i els seus usos amb una
organització territorial i social que afavoreixi un major
benestar de la ciutadania.
Carme Porta i Josep Viñas a l'acte de presentació
del Pla d'usos dels temps
Entre altres mesures, el Pla tracta de la necessitat de
reduir el temps de trasllat, la importància de la
mobilitat, amb una bona xarxa de carreteres i accessibilitat en transport públic per tot el territori. La
descentralització dels serveis, les noves tecnologies, la responsabilitat social de les empreses, el
reconeixement de les tasques de la llar i de la cura dels familiars, la importància de la dimensió
comunitària o els plantejaments urbanístics, són altres aspectes que inclou el Pla. Tots ells són
elements cabdals per avançar en una bona política de gestió i usos dels tems en la vida quotidiana.
El Pla Estratègic d’Usos i Gestió dels Temps a la vida quotidiana és un pla integral i transversal on
tots els departaments de la Generalitat han d’impulsar mesures i accions a favor d’un nou equilibri
entre els diferents temps de vida de les persones. Tanmateix, per a que els canvis en la cultura dels
temps siguin efectius, han d’anar acompanyats de la complicitat de la ciutadania, per això es
constituiran espais de participació, tant a nivell nacional com territorial, per consensuar propostes i
fer el seguiment del Pla.
D’altra banda, la participació dels agents socials i econòmics del territori suposa un enriquiment de
l’estratègia del Pla, ja que les especificitats de les diferents demarcacions són bàsiques per donar
respostes plurals adaptades a totes les necessitats.
PUNT DIARI
dimarts, 31 de març de 2009
Benach crida a usar les noves tecnologies per participar
activament en la política
El president del Parlament, Ernest Benach, va ser ahir al Parc
Científic i Tecnològic de la UdG, on va oferir una conferència
sobre la Catalunya 2.0, en un acte que s'emmarca en la
celebració del desè aniversari del Servei de Llengües de la
Universitat. Benach va iniciar el seu discurs amb paraules de
Barack Obama i amb una crida a la «democràcia deliberativa».
El president va afirmar que amb les noves tecnologies la
democràcia es converteix en una veritable democràcia, perquè els ciutadans poden participar en el
procés polític no només quan van a votar, sinó d'una manera activa i participativa. Segons ell, amb
aquestes eines es pot aprofitar, entre altres coses, la intel·ligència col·lectiva per fer que el país sigui
millor.
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DIARI DE GIRONA
dimarts, 31 de març de 2009
Trenta anys
Opinió. PERE LLADÓ I ISÀBAL Ja han passat trenta anys d'ençà de les primeres eleccions
democràtiques als ajuntaments. Són molts els ciutadans i vilatans que al llarg d'aquest període de
temps s'han dedicat a la vida pública com a alcaldes o regidors. En general, avui si es fes una
avaluació conjunta de la feina feta, es podria afirmar fàcilment que els electes han superat amb èxit
el repte. Sempre es podrà trobar una poma podrida, però afortunadament són moltes les persones
que han deixat anys i treball a favor de la societat. I la gran majoria, sense ser-ne professionals, sinó
amb l'únic objectiu de servir el seu poble, tot buscant-ne més progrés i benestar.
Si ens dediquéssim a mirar fotografies, hom s'adonaria fàcilment que la societat ha guanyat en
espais públics, en equipaments esportius o en benestar per als més grans. Més d'un crític potser no
voldrà adonar-se de la importància de la tasca feta, però només caldria veure aquella Girona trista i
grisa de les inundacions dels anys seixanta i setanta, amb la Girona d'avui que en totes les
estadístiques ocupa un dels primers llocs com a capital de l'Estat amb més qualitat de vida.
I aquest exemple es podria ampliar arreu de les comarques gironines i en molts d'indrets de la costa
on s'han treballat de valent polítiques medioambientals i s'ha frenat el creixement desmesurat i
sense planificació.
Els plans urbanístics i les normes subsidiàries han permès endreçar carrers i places i fer possible
d'aquesta manera una vida més còmoda, alegre i saludable. Tot plegat, un motiu de satisfacció en
què han participat molts polítics, funcionaris i tècnics que trobaren aixopluc en la vida pública, la qual
cosa no és fàcil i menys en els temps que ens ha tocat viure.
La democràcia ha permès que a tots els ajuntaments de casa nostra hi arribés el pluralisme i que
governs i oposició representessin els diferents col·lectius de gent ja fossin de centre, dretes,
esquerres o nacionalistes. És un gran motiu de satisfacció poder celebrar el trentè aniversari dels
ajuntaments democràtics. A les generacions joves, aquestes que han crescut entre mòbils,
ordinadors i noves tecnologies - i que ignoren, majoritàriament, la importància de la llibertat- seria bo
recordar-los que ben aviat els tocarà afrontar també responsabilitats en la vida col·lectiva dels
nostres pobles i ciutats. La democràcia és tan bonica que cal conservar-la i a la vegada amanyagarla perquè ens permet ser tots iguals i respectar-nos mútuament.

DIARI DE GIRONA
dimarts, 31 de març de 2009
Tecnologia Benach diu que les xarxes socials reconciliaran ciutadans i política
El president del Parlament, Ernest Benach, va pronunciar ahir una
conferència al Parc Científic i Tecnològic de la UdG sobre les
noves tecnologies 2.0. Allà va afirmar que les xarxes socials a
Internet són una eina "clau" per acostar els ciutadans a la política, i
que han de servir perquè els parlamentaris no parlin "als"
ciutadans, sinó "amb" ells.
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