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Dilluns, 24 de gener de 2011
EN FUNCIONAMENT EL CONSELL DE POBLE DE CAMPDEVÀNOL
El primer òrgan de participació ciutadana de Campdevànol
es posa en funcionament amb l’objectiu d’esdevenir un
espai de treball en positiu per a Campdevànol. El passat
dilluns, 17 de gener, a la Sala Polivalent del Centre Cívic
“La Confiança” es va celebrar la primera sessió ordinària
del Consell de Poble de Campdevànol.
Aquest organisme de participació ciutadana, el seu primer
dia de funcionament, va comptar amb l’assistència de 15
dels 22 membres que el constitueixen, així com de la
presència dels representants polítics de l’Ajuntament amb
funcions específiques dins del Consell. Aquests foren la Sra.
Núria López, com a responsable de l’àrea de participació ciutadana i Alcaldessa qui té encomanada la
tasca de presidir el Consell i el Sr. Joan Manso, vicepresident del Consell de Poble en representació dels
membres de l’oposició a l’Ajuntament.
La sessió posta en funcionament del Consell va iniciar-se amb una benvinguda a càrrec de la Presidenta,
qui va agrair en nombroses ocasions la predisposició de les persones que voluntàriament han decidit
participar en aquesta iniciativa que té com objectiu fonamental ampliar els punts de vista dels regidors i
regidores de l’Ajuntament en la presa de decisions, escoltar i generar debats en positiu sobre diferents
problemàtiques que afectin a la població i, finalment, sumar idees i esforços per intentar fer les coses de
la millor forma possible al municipi.
D’altra banda, la reunió va ser assistida per les dues tècniques responsables dels projectes participatius
endegats a Campdevànol, d’una banda, la Sra. Tània Pozas, tècnica de Participació Ciutadana de la
Comarca, i, d’altra, la Sra. Sandra Bartés tècnica de Barris a Campdevànol.
I finalment, com a sociòleg i tècnic extern en els diferents projectes de participació ciutadana que
l’Ajuntament ha posat en marxa gràcies a les subvencions aconseguides des de l’àrea de participació, el
Sr. Narcís Pou, qui va assistir als membres del Consell en aquesta primera presa de contacte amb el
funcionament i les tasques que el Consell de Poble i les persones que el conformen tenen encomanades.
Durant l’hora que va durar la sessió, no sols es va aprofundir en la capacitat i autonomia de que es dota
al Consell de Poble, fins i tot amb partida pressupostària pròpia, sinó que, sense entrar en matèria, es van
enumerar les tasques que centraran el treball dels membres del Consell de Poble en els propers mesos i
que es concreten en el desenvolupament de la Llei de Barris aconseguida per Campdevànol i en l’anàlisi
de les necessitats existents al municipi en el context econòmic i social actual de crisi.
Radio Sarrià

Dilluns, 31 de gener de 2011
UNA TRENTENA DE PERSONES HAN PARTICIPAT ALS TALLERS PARTICIPATIUS DEL PLA
D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE SARRIÀ DE TER

Dissabte passat es va realitzar el primer Taller Participatiu del POUM de Sarrià de , que ha de definir la
futura planificació. El procés va començar amb uns qüestionaris que van omplir els veïns i veïnes de
Sarrià. Als tallers s'hi poden fer aportacions i propostes concretes. Roger Torrent, Alcalde de Sarrià ha
explicat que les conclusions s'incorporan en un document i els tècnics ho valoraran.
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Elripolles.info

Dimarts, 1 de febrer de 2011
EL CONSELL DE POBLE DE CAMPDEVÀNOL JA CAMINA
És el primer organisme de participació
ciutadana permanent al Ripollès
Primera sessió del Consell de Poble. Foto: Ajuntament de Campdevànol

El Consell de Poble de Campdevànol, el primer
organisme de participació ciutadana permanent creat al
Ripollès, va començar a caminar a finals de gener amb la
primera sessió ordinària.
En el debut de l'organisme hi van assistir 15 dels 22
membres –representants d'entitats, de sectors econòmics i
de col·lectius ciutadans- així com els dos representants polítics de l'Ajuntament, l'alcaldessa (i responsable
de l'àrea de participació ciutadana) com a presidenta i el regidor de CiU, Joan Manso, com a
vicepresident.
L'objectiu fonamental de la iniciativa és ampliar els punts de vista dels regidors de l’Ajuntament en la presa
de decisions, escoltar i generar debats en positiu sobre diferents problemàtiques que afectin a la població
i, finalment, sumar idees i esforços per intentar fer les coses de la millor forma possible al municipi.
Polèmica per la suposada politització
L'elecció dels membres del Consell de Poble no va estar exempta de polèmica. En el ple en el qual es van
ratificar els candidats -que s'havien de presentar voluntàriament- CiU va acusar a l'equip de govern
d'haver polititzat l'organisme amb la presència de persones molt properes a l'equip de govern
Elpunt.cat

Dimarts, 1 de febrer de 2011

MAIÀ APROVA EL SEU POLÈMIC PLA GENERAL
Trencant a l'N-260 de la urbanització que es veuria afectada per la
construcció de l'autovia. Foto: R. E.

La creació de 24 parcel·les per fer-hi habitatges al
nucli del poble i la ubicació d'un espai a prop de l'N260 per a activitats econòmiques són els trets més
destacats del pla general (POUM) de Maià de
Montcal, que l'Ajuntament acaba d'aprovar de manera
provisional. L'elaboració del document va ser motiu de
mobilitzacions veïnals, ja que una part dels habitants
de Maià van considerar que els creixements previstos
inicialment eren excessius. Després d'un procés
participatiu, es van fer algunes modificacions, la més significativa de les quals ha estat la reducció de les
parcel·les edificables, de 70 a 24. L'aprovació del POUM la van fer possible els regidors de l'equip de
govern (de CiU), mentre que tant el regidor d'ERC com el no adscrit (Salvador Moreno, de Reagrupament)
s'hi van mostrar en contra. “Hem fet un bon pla general”, va valorar ahir el regidor d'hisenda, Joan
Gaínza. “Hem perdut l'ocasió de fer de Maià un lloc més humà i respectuós”, es va lamentar, en canvi,
Salvador Moreno.

2

El Molí d'en Llorenç
En el POUM no es té en compte el projecte de Foment de convertir l'N-260 en autovia, cosa que afectaria
les parcel·les de l'urbanització El Molí d'en Llorenç que toquen a la carretera i que probablement s'haurien
d'expropiar. Foment té dos mesos per presentar recurs.
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 2 de febrer de 2011

BLANES EL CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT
ESCULL UNA NOVA JUNTA
El Consell Local de la Joventut de Blanes va renovar aquest
cap de setmana per unanimitat la seva Junta. La nova,
doncs, estarà formada per Andreu Ruiz, que serà president i
Clara Nualart, Laura Estela, Carme Marcos i Oriol Comas.
Durant l'acte es va presentar el nou concurs que organitza el
Consell per aconseguir trobar un logotip per a l'entitat, ja
que després d'un any de funcionament encara no en tenen.
EL PUNT DIARI

Divendres, 4 de febrer de 2011

PUIGDEMONT VOL CANVIAR LA MANERA DE GOVERNAR GIRONA
Proximitat, transparència i participació són l'aposta de la llista de CiU,
que vol “posar les persones al davant de tot”
Aposta per rellançar la ciutat des del punt de vista turístic, comercial i
cultural
Carles Puigdemont agraeix a Joan Alcalà la presentació de la conferència
“Girona, temps de canvi” que va fer ahir a Taialà Foto: MANEL LLADÓ.1

L'alcaldable de CiU per Girona, Carles Puigdemont,
considera que el canvi en la manera de governar la ciutat
s'ha de basar “en la transparència, la proximitat i la
participació”. El cap de la llista nacionalista es va mostrar
convençut que cal “una nova forma de governar” i per fer-ho considera primordial que “les persones
passin al davant”. En aquest sentit, va ironitzar que, si poguessin, posarien la frase a l'entrada de
l'Ajuntament perquè quedés palès el compromís amb els ciutadans.
Puigdemont va ser categòric amb la nombrosa audiència que seguia el seu discurs al centre cívic del Ter
a Taialà quan va asseverar que “cal canviar la cultura de govern; si és per fer el mateix, no hi compteu; si
només s'ha de fer un canvi de sigles, no fa falta posar-s'hi”. No en va, la conferència de Puigdemont duia
per títol Girona, temps de canvi, convençut que la ciutadania reclama aquestes modificacions en la
manera de fer des de la plaça del Vi.
Durant l'exposició, l'alcaldable per CiU també va afirmar la necessitat de “rellançar Girona”. Per fer-ho, el
cap de llista nacionalista va subratllar la necessitat de potenciar Girona en matèria turística, comercial,
cultural i universitària. Aquests quatre àmbits han de servir, segons CiU, per garantir el lideratge de la
capital gironina “en l'àmbit de l'àrea metropolitana i ser punt de referència en l'Euroregió i dins del
corredor del Mediterrani”. En aquest sentit, Puigdemont va admetre que “la ciutat està perdent
oportunitats, no per mala fe, sinó per cansament. Ho hem d'entendre: hi han estat 32 anys, i és
comprensible des del punt de vista humà, però és letal per a la ciutat”.
Grans projectes de futur
Els projectes que Puigdemont va destacar que han de suposar que “Girona no perdi més trens” són el
gran projecte ferroviari, amb especial èmfasi en el tren convencional i els espais alliberats pel viaducte, el
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Trueta, les entrades sud i nord, les Pedreres, Domeny i la reforma de la carretera Barcelona, convençut
que aquests projectes “posaran Girona al mapa”. Altres compromisos seran millorar aspectes com la
seguretat, la mobilitat, la neteja, la gestió de la immigració, planificar els equipaments o treure
burocràcia, aspectes que els ciutadans critiquen de la gestió actual del govern de Girona i que
Puigdemont ha recollit “escoltant la gent”. Tampoc va passar per alt la necessitat de fer polítiques actives
que aportin “més feina, més garantia d'activitats i més oportunitats”, per fer front al creixent nombre
d'aturats.
Lloances a Alcalà
El fitxatge de CiU per a les municipal, Joan Alcalà, va admetre que la ciutat “està immòbil” des de fa anys
i va garantir que aportarà “la visió de la gent, perquè sóc un ciutadà de carrer”. Puigdemont va lloar
Alcalà per la honestedat, sacrifici i esperit de treball que espera que aporti al grup municipal. A l'acte hi va
assistir Albert Riera, que aquesta setmana ha renunciat a anar de número 2 per evitar enfrontaments dins
d'Unió, i també l'alcaldable d'ERC, Blanca Palmada.
LA XIFRA

LA FRASE

150 persones
aproximadament van omplir la sala d'actes del
centre cívic Ter de Taialà per seguir Puigdemont

Girona està perdent oportunitats, no per mala
fe, sinó per cansament, i és normal: són 32 anys
Carles Puigdemont. alcaldable de CiU per Girona

REPTE TERRITORIAL S.CL.

Dijous, 10 de febrer de 2011
APROVADA DEFINITIVAMENT UNA ESTRATÈGIA I

50

ACTUACIONS QUE PAUTEN

L’APLICACIÓ DE LA CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE AL MONTSENY
Després d’un procés participatiu i de treball iniciat a finals del 2009, El
Parc Natural del Montseny aprova una estratègia turística que opta al
reconeixement de la Federació europea EUROPARC.
La primavera del 2010 i a partir d’un projecte impulsat pel Parc Natural del Montseny, els 18 municipis
del Parc i els 10 municipis de la seva àrea d’influència geogràfica i socioeconòmica iniciaven un ambiciós
procés participatiu i de treball que havia de permetre consensuar una diagnosi del territori per,
posteriorment, definir una estratègia i un programa d’actuacions encaminats a implantar un model de
turisme sostenible al territori tot seguint la metodologia marcada per la Carta Europea de Turisme
Sostenible (CETS).
El procés per obtenir aquesta acreditació es va posar en marxa amb la voluntat de dotar el Montseny
d’eines que permetin la regulació de l’activitat turística, la viabilitat de la conservació dels recursos i una
implicació de la població local en el disseny de la política turística del territori. La CETS és una acreditació
i una eina de treball que, a partir d’un procés participatiu obert a tots els agents implicats en el turisme,
permet abordar les diferents temàtiques relacionades amb aquest sector d’activitat. Les temàtiques,
articulades en forma dels 10 Principis de la CETS, fan referència a temes ben diversos com l’existència de
sistemes de treball en cooperació, la conservació i estat del patrimoni, l’existència de sistemes de control
de la qualitat turística, la promoció del territori o la incidència del turisme en l’economia del territori.
Motivats per l’amplitud de temàtiques abordades en el procés participatiu i per la capacitat real d’influir
en les propostes que s’han anat fent i que s’han estructurat entorn 50 actuacions, el procés ha comptat
amb la participació activa d’una quarantena d’entitats i administracions del sector turístic i de la
conservació i una trentena d’empreses privades de serveis d’allotjament i restauració, d’educació
ambiental, de transformació de productes alimentaris artesans, etc.
El resultat final, que pren forma de Diagnosi, Estratègia i Programa d’Actuacions ha comptat amb
l’aprovació dels assistents al procés de treball i del Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny.
La documentació ha estat tramesa a la Federació EUROPARC aquesta setmana i s’espera la visita d’un
auditor d’aquesta entitat per tal de verificar tot el procés.
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Finalment, durant el mes de juliol el Comitè d’Avaluació de la CETS emetrà el seu veredicte respecte
l’atorgament d’aquesta acreditació al Parc Natural del Montseny.
El procés ha comptat amb l’assessorament de REPTE TERRITORIAL, SC, empresa especialitzada en turisme
sostenible.
Sessió de treball a Viladrau, 13.07.2010.

Sessió de treball a El Brull, 26.01.2011

Més informació: isabel@repte.net i 608 556 873 (Isabel Junquera, REPTE TERRITORIAL, SC)
EL PUNT DIARI

Dissabte, 19 de febrer de 2011

FIGUERES ES DIVIDIRÀ EN CINC DISTRICTES PER ACOSTAR L'AJUNTAMENT AL CIUTADÀ
La divisió es correspon amb cinc sectors geogràfics, i tindran un regidor
responsable
Volen fer més àgil la relació entre l'Ajuntament i la ciutadania
L'interior de la plaça de braus de Figueres en una imatge de fa tres anys. Foto: J.P.

Josep Puigbert. Figueres La ciutat de Figueres es dividirà en cinc
districtes que actuaran com a òrgans de gestió desconcentrada
i que han de servir per potenciar la participació ciutadana i per
poder-hi donar resposta des de l'Ajuntament. Els cinc districtes
són: nord, que comprèn l'àrea situada al nord dels carrers
Canigó, Muralla, Peralada, avinguda Salvador Dalí, carrer
Vilabertran i carretera de Llançà; oest, que és l'àrea que queda
a l'oest de la Pujada del Castell, avinguda Salvador Dalí, carrer
González de Soto, Via Emporitana i carrer Empordà; centre,
l'entorn del nucli antic delimitat per l'avinguda Marignane, carrers Vilabertran, Colom, avinguda
Vilallonga, carrer Rubaudonadeu, Joan Arderius, Fortià, Pere III, avinguda Salvador Dalí i Pujada del
Castell; est, l'àrea situada a l'est de la línia formada per la carretera de Llançà, carrer Colom, avinguda
Vilallonga, carrers Rubaudonadeu, Joan Arderius, Joan Matas, de la Sitja i vies del tren; i sud, que
comprèn l'àrea situada al sud de la línia formada pels carrers Empordà, González de Soto, Pere III, Fortià
i Via Emporitana. D'aquesta divisió geogràfica, n'ha quedat exclòs el nucli de Vilatenim, que ja disposa
d'un òrgan: el Consell Municipal. Per a cada districte, ja ha estat nomenat un regidor responsable del
govern: Xavier Besora (ERC) –nord–, Quim Felip (CiU) –oest–, Olga Carbonell (ERC) –centre–, Richard
Elelman (ICV) –est–, Albert Ollé (CiU) –sud–. La delegació de serveis que tindran aquests regidors és
coordinar l'Ajuntament, les associacions de veïns i les entitats; fer el seguiment de l'acció de govern en el
districte; informar els veïns de les qüestions que afecten el planejament i gestió del districte; proposar a
l'Ajuntament la priorització d'actuacions i inversions; atendre les propostes, queixes o suggeriments de la
ciutadania, i recollir i canalitzar les propostes sobre aspectes municipals.
En el ple celebrat ahir, els grups van aprovar per unanimitat la creació dels districtes. Segons va explicar el
vicealcalde, Francesc Canet, “la clau és que els districtes estiguin més ben comunicats amb el consistori,
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no només amb el govern”, va dir. La creació dels districtes ja la va originar en el mandat passat el govern
anterior del PSC.
Els motius de Bertran
En el ple d'ahir es va oficialitzar la renúncia del regidor d'ERC Joan Antoni Bertran, que va aprofitar per
explicar de manera pública que les desavinences amb el portaveu Francesc Canet i la política que segueix
ERC des que és al govern són els motius pels quals ha plegat després de gairebé vuit anys al consistori
figuerenc. Bertran va agrair a les forces polítiques i al personal municipal la feina feta.
Per la seva banda, Canet va destacar el treball del seu excompany i li va recordar que, en moltes
ocasions, el respecte a la majoria és el que ha prevalgut a l'hora de prendre decisions.
Els portaveus de tots els grups i l'alcalde també van elogiar l'exregidor, per al qual ERC de moment encara
no ha trobat substitut.
LA FRASE

Les profundes desavinences amb Francesc Canet són el motiu pel qual plego com a regidor
Joan Antoni Bertran. EXREGIDOR d'ERC DE FIGUERES

novaradiolloret.org

Dilluns, 21 de febrer de 2011
‘PARTICIPAR ÉS TRANSFORMAR’
És el nom d'un taller que s'organitza aquesta tarda a Lloret.
En concret, en el centre cívic del Rieral. L'objectiu, segons
fonts municipals, és mostrar als assistents com es pot
canviar la societat a través de la feina que fan les entitats
locals.
Ignasi Riera, regidor de Participació Ciutadana, assenyala
que la iniciativa va destinada a persones que tinguin “ganes
de col·laborar” amb l'associacionisme.
Riera avança que la sessió d'avui serà “amena” i que
l'objectiu és fer participar als assistents. El taller també
permetrà saber què és un centre cívic i per a què serveix.
Des de l'Ajuntament, el defineixen com un espai de convivència “molt útil”, del que cal potenciar-ne l'ús.
Hi tenen cabuda entitats i veïns, on duen a terme reunions, tallers, classes i van creant xarxa social.
El taller l'organitzen conjuntament l'Ajuntament i d’Institut Català de la Dona. És una sessió oberta a
tothom. Anirà a càrrec d'Esther Ferrero, màster en mediació i resolució de conflictes.
Aquesta tarda conduirà la sessió titulada ‘Participar és transformar’, al centre cívic del Rieral. Comença a
les 17:30 h.
RADIO SARRIÀ
(http://rsarria.blogspot.com/)

Dimarts, 22 de febrer de 2011

AQUEST DIMECRES TROBADA D'ENTITATS AMB ELS
PARTICIPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER

REGIDORS DE

FESTES

I DE

Demà les entitats de Sarrià i associacions estan convocades a una reunió amb els regidors Jordi Paretas i
Raimon Cros per valorar la festa major, fer propostes per la del 2011 i parlar de l'agenda de festes
unificada 2011 de les entitats, que han de notificar les dates de festes que organitzen. segons els regidors
" sempre hem cregut que la participació ciutadana és necessàriament la base de la nostra festa. És per
això que esperem i confiem comptar amb la vostra presència i les vostres idees."
6

Gironainfo.cat

Dimarts, 22 de febrer de 2011
LES ENTITATS DE SALT VOLEN UN SOL INTERLOCUTOR DE LA CIUTADANIA
Les associacions presenten un text al ple criticant l'Ajuntament
lamentant la manca de consens polític de la ciutat.

i

El govern municipal de Salt ha aprovat el pressupostos del 2011
amb els vots en contra de l'oposició. Foto: Anna Camps / ACN

El ple municipal de l'Ajuntament de Salt (Gironès)
d'aquest dilluns ha estat marcat per la
presentació d'un text de la coordinadora de les
entitats organitzadores de la manifestació del 22
de gener passat en què s'ha criticat la resposta de
l'Ajuntament a la petició dels ciutadans. Les
entitats han lamentat que Salt pateix 'la manca de
consens' dels partits polítics, i en aquest sentit han
demanat la creació d'un sol òrgan representatiu
de la ciutadania que aglutini tots els ens que
debaten sobre Salt. D'altra banda, el govern municipal ha aprovat en solitari els pressupostos del 2011
amb els vots en contra de l'oposició.
El text de la coordinadora de les entitats organitzadores de la manifestació del gener reflexiona que la
proximitat de les eleccions municipals dificulta el procés per arribar a un consens, per la 'temptació
partidista d'obtenir rèdits electorals'. Lamenta també que els partits es discuteixen a través dels mitjans o
les xarxes socials sobre el que anomenen 'pacte de ciutat', 'quan molts no voleu ni pacte ni fer ciutat'. Així,
reclamen que es busqui un acord, i que es consensuï el full de ruta dels eixos bàsics que han de guiar Salt
en la pròxima dècada. A la ciutat es pateix 'la vostra manca de consens', argumenten.
Per això demanen crear un sol òrgan representatiu de la ciutadania, que sigui 'una mena de Consell de
Ciutat', perquè es pugui 'optimitzar temps i energies vers un objectiu comú'. També reclamen que s'obri
l'ajuntament a la participació ciutadana, per treballar 'colze a colze'.
Els pressupostos, aprovats en solitari
El ple de Salt ha donat llum verda als pressupostos del 2011, amb els onze vots a favor de l'equip de
govern municipal, i els deu vots en contra de la resta de regidors del consistori. El portaveu de CiU,
Jaume Torramadé, ha lamentat que només tenen 'llibertat per dir que sí' als comptes del 2011. 'Per no
arribar a cap acord no entenc perquè porten dos mesos de retard en aquest pressupost', ha afegit.
També, Torramadé ha criticat un augment d'1 MEUR en la despesa corrent, preguntant-se 'on és la
contenció que anuncien?'. També ha subratllat que 'la política financera ha estat dolentíssima', afegint que
aquest any s'està pagant la mateixa càrrega financera que l'any passat.
Quant a la partida per a l'àrea de renovació urbana (ARU), Torramadé ha observat que no veia enlloc els
2,2 MEUR que ha d'aportar l'ajuntament, així com tampoc tota l'ajuda compromesa amb l'Estat.
Per la seva banda, l'alcaldessa de Salt, Iolanda Pineda, ha defensat els comptes ja que 'persegueixen
l'estabilitat que en l'esfera privada molts voldríem', així com que són un pressupost 'curós' ja que
disminueix la despesa corrent.
D'altra banda, Torramadé ha subratllat que 'fa més d'un any' que es va anunciar la instal·lació de càmeres
de seguretat, i encara no s'ha dut a terme. Així mateix, ha lamentat que en la modificació de llocs de
treball per al 2011, que el govern municipal també ha aprovat en solitari, es redueixi en un 6,25% la
jornada de la policia. 'És un acte d'irresponsabilitat quan Salt necessita més policia que mai', ha
argumentat.
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Protesta perquè es respecti la policia
En el ple de Salt s'han aprovat per unanimitat dues mocions. Una d'elles, perquè el Govern reguli un
procediment que garanteixi el secret del vot a les persones cegues a les pròximes eleccions municipals. I
l'altre, per lluitar contra la 'desprotecció' que sent la ciutadania davant els multireincidents.
Durant el ple una desena de persones s'han manifestat davant de l'ajuntament per reclamar respecte per a
la policia, arran dels incidents d'aquest cap de setmana en què van ser
agredits dos agents.
Una desena de persones s'han manifestat durant el ple de Salt per demanar respecte per a la
policia. Foto: Anna Camps / ACN

DIARI DE GIRONA
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(RE)CONSTRUIR LA COMUNITAT CIUTADANA
Opinió. NARCÍS SASTRE I FULCARÀ

Tony Judt, lúcid historiador anglès traspassat el passat 2010, va deixar escrit abans de morir un treball
que es pot considerar el seu testament polític. Publicat en català per La Magrana sota el títol d'El món no
se'n surt, Judt defensa els valors col·lectius que es trobaven a la base del consens social-liberal de després
de la Segona Guerra Mundial, la plasmació màxima del qual fou l'estat del benestar. Socialdemòcrata
convençut, Judt no s'està de criticar certes operacions pròpies del dirigisme estatista de postguerra, com la
planificació urbanística sense ànima que, amb la seva lògica exclusivament funcionalista, es va traduir en
la construcció de barris sencers dominats per habitatges dits "socials", però arquitectònicament banals i
alienadors a la pràctica. Els suburbis de ciutats com París (les tristament famoses "banlieues") o també
d'altres ciutats que ens són ben pròximes, en són una mostra. Aquesta planificació, benintencionada i
arrogant al mateix temps, fou contestada per moviments veïnals i associacions de base, que posaren en
dubte els mètodes emprats i els seus resultats.
La ironia, tal com assenyala Judt, és que l'auge individualista que vingué posteriorment, a partir dels 70,
fou en part degut als excessos d'un poder centralitzat i insensible, fins provocar una reacció en
consonància amb un canvi econòmic i cultural on l'individu i no el col·lectiu es trobava en una posició
central. Al final, el procés acabà desembocant en una pèrdua de valors comunitaris. A data d'avui, és
possible fins i tot parlar de nihilisme en alguns casos extrems.
El repte és trobar un punt d'equilibri capaç de sostenir, metafòricament parlant, la nostra casa comuna
perquè no s'ensorri. Es tracta de recuperar el sentiment de comunitat i el valor de la cosa pública, sense
que això es tradueixi en una pèrdua de llibertat individual. Ara bé, perquè això sigui així no s'ha d'oblidar
mai que el revers de la llibertat és la resposabilitat vers els altres i sobre allò que és públic; que és de
tothom. A la vegada, les velles pràctiques governamentals basades en una filosofia "de dalt a baix", poc
avesades al diàleg constant amb la ciutadania en la seva acció diària, han de ser objecte d'un profund
replantejament, especialment a nivell local. A les nostres ciutats, també a Girona, els governs municipals
haurien de fer gala de transparència i comptar amb la participació de persones i associacions en els
assumptes públics, sense que això signifiqui necessàriament haver d'utilitzar aquelles eines pretesament
"participatives" però a la pràctica dirigistes, burocratitzades, costoses i, el que és pitjor, ineficients i
generadores de desafecció.
La idea de "comunitat ciutadana" es basa en el reforç del sentiment de pertinença de manera inclusiva, no
pas exclusiva, incidint en el valor del col·lectiu i en la implicació de la ciutadania en els afers públics,
sense oblidar tanmateix que la ciutat, en un sentit conceptual, és el domini de la llibertat. El doble objectiu
de garantir la cohesió social i territorial -que cap barri quedi en una posició marginal- és i ha de ser vist
com una pota d'allò que anomenem sostenibilitat. Al cap i a la fi, potser res de nou, però el progrés social
a vegades requereix recuperar vells principis, valors i pràctiques que en algun moment hem perdut pel
camí.
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Divendres 25 de febrer de 2011
L'A JUNTAMENT COL·LABORA AMB CINC ENTITATS CULTURALS
Els representants de les entitats. Foto: A.V

Palafrugell. L'Ajuntament de Palafrugell ha signat els convenis
que regulen la col·laboració durant aquest any amb cinc
entitats culturals de la població. Aquestes entitats són
l'Associació Cultural Pou d'en Bonet –que edita la Revista de
Palafrugell–, Joventuts Musicals de Palafrugell i les entitats que
gestionen les aules de teatre, dansa i cinema, Dell'Arte
Espectacles, Il·lusions i Trastos Audiovisuals, respectivament. El
conveni amb l'Associació Cultural Pou d'en Bonet renova els
acords de coedició de la col·lecció de monografies Galeria de
Personatges, dedicada a homes i dones que hagin tingut rellevància en l'àmbit del municipi. El pròxim
llibre, que es presentarà per Sant Jordi, està dedicat al músic i compositor Josep Bastons i és obra d'Oriol
Oller i Teresa Bonal. Els convenis amb les tres aules que duien a terme la seva activitat al Teatre
Municipal (teatre, dansa i cinema) regulen les característiques dels cursos que es fan, la programació
d'espectacles que ofereixen i l'aportació econòmica i d'espais que fa l'Ajuntament. Amb Joventuts Musicals
es dóna continuïtat a la col·laboració entre ambdues parts, que garanteix la realització d'una programació
estable de musica clàssica a Palafrugell, així com l'organització de concerts per a escolars i la
corresponent aportació econòmica municipal. Els convenis han estat signats per l'alcalde de Palafrugell,
Sergi Sabrià, i els representants de les entitats.
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Dilluns, 28 de febrer de 2011
LA CONSULTA SOBRE LA INDEPENDÈNCIA DEL 10 D’ABRIL ES FARÀ A 4 MUNICIPIS
GIRONINS

La consulta sobre la independència de Catalunya del 10 d'abril es realitzarà també a quatre municipis
gironins, el més gran dels quals és Blanes. Aquest dia es realitza, a més d'altres poblacions, la consulta a
Barcelona. Concretament els municipis gironins que preguntaran als seus ciutadans sobre la
independència són Blanes, Sant Julià de Ramis, Pont de Molins i Albanyà. El 10 d'abril , a més de
Barcelona, 19 poblacions més "aprofitaran la tirada mediàtic" de la capital catalana per fer la consulta, tal
com va explicar la Coordinadora Nacional de les Consultes sobre la Independència.
Amb aquestes últimes 20 consultes, la Coordinadora Nacional tancarà un cicle de gairebé dos anys de
consultes en el qual hi hauran participat un total de 552 municipis catalans amb una participació mitjana
que ronda el 21%. Els organitzadors esperen que la participació es mantingui en aquestes xifres i que hi
hagi bastant vot negatiu, sobretot a Barcelona.
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