PUNT DIARI
Divendres, 29 de febrer de 2008
La fi d'un regne... per un moment
L'alcalde de Platja d'Aro, Joan Giraut, ahir va haver de traspassar la vara de l'alcaldia després de 16 anys a un jove, que en
farà 16, amb motiu d'un ple juvenil
la contra. JOAN TRILLAS. Segurament seria l'anècdota de la informació, ja hi estem d'acord, però no deixa de ser
certament curiós que l'alcalde de Castell-Platja d'Aro (ell hi afegeix i s'Agaró), Joan Giraut, cedís ahir l'alcaldia que fa 16 anys
que ocupa a un jove que a l'abril en complirà 16, Víctor Medina, de l'IES Ridaura. Això,
evidentment, va tenir lloc en el marc d'una iniciativa anomenada ple juvenil. Una
interessant proposta que, si se sap treballar bé –cal fer unes reflexions, però–, pot
complir els objectius amb els quals es planteja; és a dir, fer participar els joves en la
política local i a la vegada fer-los conèixer com funciona. Una idea que va llançar el
regidor d'ICV, Pedro Torres, i que l'equip de govern va recollir. A grans trets: l'acte
d'ahir, el ple juvenil, va representar la culminació d'un projecte educatiu i de participació
ciutadana que han desenvolupat conjuntament l'Ajuntament i l'institut. El procés s'ha
articulat a l'entorn d'un tema de debat: les opcions i alternatives d'oci dels joves a la Vall
d'Aro. Cada grup classe, amb l'assistència del professorat, havia redactat una
ponència que va servir com a eix de la campanya electoral. Es van presentar unes
candidatures i, dimecres al matí, les classes de 3r i 4t d'ESO van celebrar les
eleccions; uns comicis en tota regla; butlletes com cal i, fins i tot, un tècnic de l'àrea de
Secretaria de l'Ajuntament, que feia les funcions d'assessorament.
I ARRIBA L'HORA DEL PLE. Finalment, ahir, el ple d'investidura va nomenar el
primer alcalde jove de la història del municipi, Víctor Medina, amb 12 regidors més:
Sergio Gómez, Laura Fernández, Jordi Mijarra, Marianita Andreotti, Emilio Román,
Lluís Baena, Ainhoa de la Poza, Úrsula Gimeno, Cristina Gutiérrez, Carla Serrano,
Damien Kemperdick i Ana S'jegers. En paraules de la regidora d'Ensenyament, Cati
Corominas, i del mateix alcalde, aquesta proposta tindrà continuïtat. Ara bé, ahir només es va perfilar; ara s'ha d'anar
treballant i, segurament, també –i és una proposta– fer-la en horari no lectiu; representaria més esforç, és clar, però no
tindria a la llarga la imatge d'aparador que pot acabar tenint. Amb tot, aquest és un primer i pioner pas a la comarca per
impulsar una iniciativa que pot donar per molt. Finalment, Giraut va recuperar la vara, és clar, no fos cas que no arribés al
2014; ja saben, per allò de ser l'alcalde, si s'escau, de la independència.
DIARI DE GIRONA
Diumenge, 2 de març de 2008
Creen una cooperativa per fomentar la participació dels joves
Les activitats han començat aquest cap de setmana al municipi
La Cooperativa per la Fusió d'Educació i Treball Social (FETS) funciona des d'aquest cap de setmana a l'Escala amb
l'objectiu de fomentar la participació dels joves en les activitats que es realitzin al municipi. El servei, que es durà a terme des
del Punt d'Informació Juvenil, ha programat dues activitats mensuals per motivar als joves a involucrar-se en els
esdeveniments locals. "Estem convençuts que la manca de participació dels nostres joves és deguda al tipus de societat on
vivim i a la falta d'eines i recursos que els incentivin", va explica el regidor de Joventut, Josep Gifre. Segons els
organitzadors, els monitors encarregats de les activitats dotaran els assistents de recursos i eines i oferiran la possibilitat de
conèixer i connectar amb el teixit associatiu de la zona, deixant que els participants creïn el seu propi projecte després d'un
estudi de la oferta. "Es programaran dues activitats mensuals per motivar els joves i no crear una obligació que els desanimi
a assistir", va insistir Gifre. El fragment d'edat al qual va dirigit és, segons el regidor de Joventut, els joves d'entre 12 16 anys
que, afirma, es troba sense ofertes. Les activitats s'organitzaran al llarg d'un trimestre en el qual es mostrarà, primer, les
eines existents, després, se'ls ensenyarà a utilitzar-les i, finalment, es realitzarà un projecte propi. Primera trobada. La
Cooperativa FETS i l'Ajuntament de la localitat han ideat el recorregut d'activitats que es desenvoluparan al llarg d'aquest
any. La primera trobada va tenir lloc ahir a la tarda al Casal Xalem de l'Escala.

DIARI DE GIRONA
Diumenge, 2 de març de 2008
ERC i PP insten al govern de Figueres a fer una consulta popular sobre el tren
Consideren que cal escoltar la ciutadania i que soterrar les actuals vies encara és viable
Membres de l'oposició insten al govern municipal de Santi Vila (CiU) a fer una consulta popular sobre el tren convencional a
Figueres. Tant Francesc Canet (ERC) com Diego Borrego (PP) han manifestat que donen suport a la iniciativa de la
plataforma Defensem el Tren de l'Empordà de recollir signatures per una consulta popular sobre si els ciutadans prefereixen
l'estació de tren actual amb les vies soterrades o bé que la estació es traslladi a Vilafant. "D'entrada, la consulta popular és
una cosa molt positiva perquè és una de les màximes expressions democràtiques", va explicar Canet. Per la seva banda,
Borrego va insistir que des del seu partit sempre s'ha defensat el soterrament de la línia i la seva viabilitat. "Considerem que
la consulta es un exercici democràtic", va insistir Borrego. Francesc Canet va voler manifestar que, encara que es licitin les
obres de la primera fase i es faci l'estació de Vilafant, continua sent viable el soterrament de l'actual línia i que, per tant, no és
excloent. A més, Canet va insistir que la variant "es fa a corre-cuita per no haver de pagar indemnitzacions a TPFerro pels
retards". La recollida de signatures per part de Defensem el Tren es va iniciar el passat 14 de febrer i segons el seu
portaveu, Pep Gou, encara no saben la quantitat de gent que s'hi ha adherit però veu complicat arribar a les 5.200 que
s'estableixen el Decret per poder instar a l'Ajuntament a convocar un al ple i iniciar els tràmits per fer una consulta popular.
"De totes maneres, el nostre objectiu principal és que es vegi que molta gent està a favor del soterrament de les vies", va
afegir Gou. De totes maneres i segons ell, el dia 9 de març, coincidint amb les eleccions, instal·laran llocs on es pugui signar
i preveuen poder fer, llavors, un recompte aproximat de signatures. Tot i això, en seguiran recollint fins la primavera vinent,
segons han dit els seus portaveus. L'estudi de viabilitat fet per la plataforma exposa que la proposta de soterrament de les
vies de l'estació actual és molt més econòmica que la proposada pel Ministeri de Foment. En aquest sentit, Francesc Canet
va explicar que abans trobava gent que defensava la variant de Vilafant perquè creien que era més econòmica però "ara
em trobo moltes altres persones que em diuen que el volen al centre i que s'han adonat que, a més, és la opció més
barata", va afegir Canet. Per la seva banda, Diego Borrego (PP) va recordar que Canet (ERC) havia aconseguit una partida
en els pressupostos per fer un estudi de viabilitat "però des del govern municipal se li va vetar". "Poder-ho fer sense que al
contribuent li costés res era una bona opció que no es va aprofitar", va insistir Borrego.
PUNT DIARI
Diumenge, 2 de març de 2008
Un estudi diu que la participació juvenil no ha disminuït
Uns 20 joves, en una jornada a Girona
O.M. Girona. Diverses activitats, com ara tallers i debats, van centrar ahir a L'Estació de Girona una jornada sobre la
participació juvenil i les entitats formades per joves en la societat actual. Hi van participar cap a 20 joves. En aquest marc, es
va presentar un estudi en què s'afirma que ara la participació juvenil és la mateixa que 20 anys enrere. L'estudi el va
presentar el professor de la UAB Jordi Collet, en un debat en què Joaquim Brugué, director general de Participació
Ciutadana de la Generalitat, va defensar que les entitats juvenils no tenen grans especificitats en aquest sentit. Narcís Pou,
tècnic de Neopolis, va destacar que el primer problema d'aquestes associacions és el relleu de gent al capdavant. A la tarda
es van fer dos tallers sobre com gestionar i dinamitzar les entitats juvenils, i hi van participar una vintena de joves. La jornada
va ser organitzada pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, i se'n farà una altra sessió el 14 de març.
DIARI DE GIRONA
Dimarts, 04 de març de 2008
Constituiran un consell dels infants
L'Ajuntament de la Jonquera ha posat en funcionament el Consell dels Infants que té com a objectiu crear un espai estable
de participació dels infants en els assumptes públics i de comunicació. Un grup de 12 alumnes dels cursos de 5è i 6è del
CEIP escollits per la resta de companys formaran part del primer Consell que es constituirà divendres.
PUNT DIARI
Dimecres, 5 de març de 2008
Recollida de signatures diumenge per al traspàs de competències en matèria de referèndums vinculants
Sobirania i Progrés i la Plataforma pel Dret a Decidir munten una setantena de taules a les comarques gironines aquest
diumenge vinent, coincidint amb la jornada electoral, amb l'objectiu de recollir firmes per promoure la transferència de les

competències del govern espanyol al català per convocar referèndums vinculants. Decideixo decidir és la tercera campanya
d'aquestes dues entitats, després de la del dret a decidir el futur de Catalunya i de la del dret a decidir les infraestructures.
Els convocants han volgut deixar clar que no interferiran en la jornada electoral. Les signatures que recullin les faran arribar
al govern de Catalunya perquè promogui el traspàs de les competències en matèria de referèndums i, si aquest no els fa
cas, elevaran la seva petició a la Unió Europea. Paral·lelament, faran arribar mocions en el mateix sentit a tots els plens dels
ajuntaments que puguin. Els promotors d'aquesta campanya han explicat que únicament reclamen el traspàs de
competències i hi han afegit que una de les primeres consultes populars que es podria fer és per la MAT.
PUNT DIARI
Dimecres, 5 de març de 2008
Reunió prèvia a l'assemblea de la confederació d'entitats veïnals, a Olot
El president de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya, Joan Martínez, es va reunir ahir amb el president del
Consell de la Garrotxa, Joan Espona, i l'alcalde d'Olot, Lluís Sacrest, per informar-los sobre l'assemblea de l'entitat de l'abril
vinent a la capital garrotxina. Reunirà 200 representants de les 600 associacions que aplega i tractarà sobre l'aigua, les
infraestructures, la immigració i, entre altres, els joves.
DIARI DE GIRONA
dimecres, 05 de març de 2008
Pagans diu que no s’aprovarà el pavelló de la Devesa fins que s’acabi el procés participatiu
L'alcaldessa adverteix, però, que el procés «no és vinculant»
L'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, ha afirmat aquest matí que la voluntat
del govern municipal és esperar per aprovar el projecte executiu del polèmic
pavelló de la Devesa fins que es tinguin les conclusions del procés participatiu
que el consistori obre perquè els ciutadans decideixin els usos de la totalitat del
parc. No obstant això, Pagans ha dit que aquest procés participatiu no és
'vinculant' i que el pla d'usos que s'aprovi serà el que proposi el govern, amb
'aportacions i idees' dels ciutadans. El procés participatiu que ha ideat
l'ajuntament el sotmetrà a la votació del ple del proper dimarts i s'estendrà del
17 de març al 17 de juny. Tres mesos perquè els ciutadans que vulguin usin els diferents canals que el consistori proposa
per dir què volen que hi hagi i què no volen que hi hagi al parc de la Devesa. Pagans ha alertat però que el seu compromís
es pot desdibuixar si el calendari que fixa la Generalitat per a rebre la subvenció pel pavelló els obliga a avançar l'aprovació
del projecte.
La proposta de procés participatiu que votarà el ple el proper dimarts inclou accions com la celebració de tallers de treball
sectorials per debatre sobre la gestió de l'espai natural, la mobilitat, els usos esportius i educatius, les activitats de lleure i les
fires i mercats. També es preguntarà l'opinió a persones que s’enquestaran en dies de mercat o quan al parc hi ha més
afluència de gent. Una altra acció és la celebració d'una audiència pública, és a dir, oberta a tots els ciutadans i una jornada
final de conclusions. Tot plegat serà coordinat per una comissió de seguiment - integrada per un regidor de cada grup
municipal, tant del govern com de l'oposició- i es crearà un espai de participació al web de l'ajuntament.
PUNT DIARI
Dijous, 6 de març de 2008
Girona aprovarà dimarts una proposta de pla d'usos de la Devesa i s'hi podran fer aportacions fins al juny
No s'aprovarà el projecte del pavelló fins que s'acabi el procés participatiu
L'Ajuntament de Girona aprovarà al ple municipal de dimarts vinent la proposta inicial del pla d'usos de la Devesa, que ha de
servir per ordenar quines activitats i millores s'han de fer en aquest gran parc urbà. És un text base que es completarà amb
el procés participatiu que s'obrirà el 17 de març i que s'allargarà fins al mes de juny. En la presentació del pla d'usos,
l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, va garantir que el polèmic projecte del pavelló no s'aprovarà fins que s'hagi acabat el
pla d'usos. «Les tres forces del govern estem d'acord a no aprovar el projecte executiu del pavelló abans d'acabar el pla
d'usos.» Aquest compromís el feia públic ahir l'alcaldessa Pagans després de les tensions que ha generat la construcció del
pavelló entre el PSC i ERC amb ICV que s'hi mostra contrari. Aquesta concessió no suposa que l'equip de govern es
replantegi la construcció i Pagans ja va deixar clar que «el pla d'usos no és vinculant i les propostes finals sortiran del
govern». L'alcaldessa va defensar que el pla ha de servir per fer un debat ampli de la Devesa i va animar els ciutadans a fer-

hi aportacions per assolir un gran consens sobre el futur del parc. La primera tinent d'alcalde, Cristina Alsina, va defensar la
convicció perquè els ciutadans participin en el debat sobre la Devesa, mentre que el segon tinent d'alcalde, Joan Olóriz, va
expressar el desig que el debat «enforteixi les polítiques del govern». El procés participatiu es farà de març a juny. Es crea
una comissió de seguiment amb totes les forces polítiques i entitats i es preveu fer tallers de participació, presentacions
públiques, així com la creació d'un espai per participar al debat des de la plana web.
DIARI DE GIRONA
Dijous, 6 de març de 2008
Pagans cedeix i esperarà al Pla d’Usos de la Devesa per decidir si fa el pavelló L'alcaldessa adverteix que la
convocatòria de subvencions pot canviar el seu compromís
L'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, ha decidit fer un gest i esperarà a tenir el Pla d'Usos de la Devesa per decidir si tira
endavant la construcció del pavelló poliesportiu. Pagans va afirmar ahir que la voluntat del govern municipal és esperar per
aprovar el projecte executiu del polèmic pavelló de la Devesa fins que es tinguin les conclusions del procés participatiu que
el consistori obre perquè els ciutadans decideixin els usos de la totalitat del parc. Fa poques setmanes, Pagans va advertir
que el pavelló i el Pla d'Usos seguirien processos paral·lels però independents. Ahir per primera vegada va obrir la porta que
estigui vinculats. Tot i aquest canvi de posició, Pagans va advertir que el seu compromís es pot desdibuixar si el calendari
que fixa la Generalitat per rebre la subvenció pel pavelló els obliga a avançar l'aprovació del projecte. Pagans va recordar
que encara no té redactat el projecte executiu. L'equip de govern tripartit portarà al ple de dimarts que ve l'aprovació inicial
del Pla d'Usos de la Devesa. La idea és incloure la visió dels veïns. No obstant això, Pagans va aclarir que aquest procés
participatiu no és "vinculant" i que el pla d'usos que s'aprovi serà el que proposi el govern, amb "aportacions i idees" dels
ciutadans. El procés participatiu que ha ideat l'Ajuntament s'estendrà del 17 de març al 17 de juny. Tres mesos perquè els
ciutadans que vulguin usin els diferents canals que el consistori proposa per dir què volen que hi hagi i què no volen que hi
hagi al parc de la Devesa. La proposta de procés participatiu que votarà el ple dimarts inclou accions com la celebració de
tallers de treball sectorials per debatre sobre la gestió de l'espai natural, la mobilitat, els usos esportius i educatius, les
activitats de lleure i les fires i mercats. També es preguntarà l'opinió a persones que s'enquestaran en dies de mercat o quan
al parc hi ha més afluència de gent. Una altra acció és la celebració d'una audiència pública, és a dir, oberta a tots els
ciutadans i una jornada final de conclusions. Tot plegat serà coordinat per una comissió de seguiment - integrada per un
regidor de cada grup municipal, tant del govern com de l'oposició- i es crearà un espai de participació al web de l'ajuntament.
"No es fa per discutir el pavelló" Pagans va voler deixar clar que aquest procés participatiu servirà per definir què es fa a tot
el parc i que "no es fa per discutir el pavelló". L'alcaldessa també es va mostrar confiada que la resta de partits aprovaran al
ple el document inicial que s'ha redactat a mode de diagnosi sobre el parc - anomenat Pla d'usos i gestió del parc de la
Devesa- i que el procés participatiu comptarà amb el vistiplau de l'oposició. Per dur a terme els tallers, es comptarà amb la
presència de "persones de prestigi" dins cada sector i per avaluar les conclusions comptaran amb l'aval d'una consultoria
externa. "Seria legítim que les redactés el mateix equip de govern però volem donar mostra de la nostra pluralitat", va dir
Pagans. En la presentació del procés participatiu també hi van assistir el regidor d'Urbanisme, Joan Pluma, el de Medi
Natural, Ponç Feliu, i la primera tinenta d'alcalde, Cristina Alsina (ERC) i el segon, Joan Olóriz (ICV). El mateix Joan Olóriz
ha mostrat en diverses ocasions les seves discrepàncies davant la construcció d'aquest equipament poliesportiu a la
Devesa. Ahir al matí però, va recordar que l'oposició el pavelló és un punt que "distingeix ICV" dels altres dos socis de
govern però va afirmar que el debat és entorn del conjunt d'usos del parc i que ha de servir per "aclarir conceptes".
DIARI DE GIRONA
Divendres, 7 de març de 2008
CiU demana al tripartit una consulta popular sobre el pavelló de la Devesa
Puigdemont diu que el Pla d'usos inclou una referència i dubta que el PSC es faci enrere
El portaveu de CiU a Girona, Carles Puigdemont, va expressar ahir els seus dubtes amb la moratòria sobre la construcció
del pavelló i va reclamar al tripartit que aclareixi si realment tenen previst tirar-lo endavant. Puigdemont considera que el Pla
d'usos i de gestió de la Devesa que s'aprovarà dimarts "conté inequívocament una referència al pavelló" pel que no es pot
assegurar que està aturat. El líder nacionalista va presentar ahir una moció en la que reclama una consulta popular, on tots
els gironins puguin decidir si volen o no el pavelló. L'equip de govern tripartit portarà al ple de dimarts que ve l'aprovació
inicial del Pla d'usos de la Devesa. La idea és incloure la visió dels veïns. No obstant això, Pagans va aclarir que aquest
procés participatiu no és "vinculant" i que el Pla d'usos que s'aprovi serà el que proposi el govern, amb "aportacions i idees"
dels ciutadans. El regidor nacionalista va explicar que dels documents de debat del Pla d'usos i del procés participatiu "no

s'aclareix si es farà o no i no aclareix que decidirà l'Ajuntament si l'opinió majoritària de la ciutadania és contrària al pavelló".
Puigdemont es pregunta que "si diuen que no és vinculant volen dir que no faran cas?". El procés participatiu que ha ideat
l'Ajuntament s'estendrà del 17 de març al 17 de juny. Tres mesos perquè els ciutadans que vulguin usin els diferents canals
que el consistori proposa per dir què volen que hi hagi i què no volen que hi hagi al parc de la Devesa. El grup municipal de
CiU considera que "és un temps insuficient per decidir un aspecte tan important com el futur de la Devesa. Si realment
haguessin volgut una feina intensa, exhaustiva i plural haurien disposat de més temps". A més, va afegir que "si s'han de
reunir comissions amb membres de prestigi no serà fàcil. Haurien de donar més temps si realment volen que sigui creïble".
Sobre el contingut del Pla d'usos, el portaveu de CiU ja va assenyalar que "és un document molt fluix i poc ambiciós, i
sembla que només està escrit per avalar la construcció del pavelló". Puigdemont va posar com a exemple el cas de Fira de
Girona o de la ubicació del mercat. La moció de CiU. El grup municipal de CiU va registrar ahir una moció per reclamar una
votació entre els veïns i va assegurar que la retirarà si el tripartit li garanteix que l'opinió de la gent dins del procés participatiu
serà la decisiva. Segons el text, "la construcció d'un pavelló d'esports al parc de la Devesa, aprovada als pressupostos de
l'Ajuntament per al 2008 i incorporada al pla de mandat de l'equip de Govern, és una decisió que per la seva naturalesa - la
transcendència de l'equipament i la seva ubicació singular- té tots els requisits perquè pugui ser sotmesa a una consulta
popular abans de ser presa per definitiva".
Els nacionalistes recorden que "hi ha veus, algunes d'organitzades i d'altres d'espontànies, que reclamen del seu
Ajuntament i dels grups polítics que el conformen que posin en marxa aquest procés de consulta, no tan sols per determinar
si cal o no construir un pavelló sinó, sobretot, per obrir el procés participatiu que condueixi a definir un pla d'usos de la
Devesa participat i ambiciós". El grup de CiU concreta en al seva moció quines haurien de ser la pregunta que s'haurien de
sotmetre a votació. D'una banda, volen que es pregunti si els veïns consideren "convenient ubicar a la Devesa un nou
pavelló d'esports?" només amb la possible resposta de "si o no". També volen saber l'equipament prioritari per al barri de la
Devesa-Güell i deixen triar un d'entre el centre cívic i biblioteca, una llar d'infants i un centre de dia per a la gent gran.
DIARI DE GIRONA
Diumenge, 9 de març de 2008
Defensem el Tren muntarà dotze taules per recollir signatures per a la consulta
Defensem el Tren muntarà avui dotze taules aprofitant la jornada electoral per recollir signatures per demanar a l'Ajuntament
que convoqui una consulta popular sobre el projecte del tren convencional. La consulta pretén que serveixi perquè la
ciutadania decideixi si vol l'estació de tren soterrada a Figueres o la variant amb estació a Vilafant. La plaça Creu de la Mà,
la Jaume I, els Jardins Enric Morera, la plaça Ramon Muntaner, la Font Lluminosa, la Rambla, al mig i l'inici del carrer
Girona, la plaça de l'Escorxador, l'encreuament carrer Muralla i el Peralada, davant l'ambulatori, el passeig Lluís Companys i
la plaça de les Closes són els punts on més de setanta persones es mobilitzaran per oferir informació sobre la petició que
pensen formular a l'Ajuntament i recollir signatures. La llei obliga a recollir-ne el 10% dels habitants i un miler més. Per tant,
s'han de recollir 5.200 signatures per poder instar al ple municipal a fer la consulta popular. Perquè les signatures tinguin
valor legal només poden signar persones majors d'edat empadronades a la ciutat i amb dret a vot. Una vegada es disposi
de totes les signatures s'entraran al registre municipal i ha de ser la mateixa administració local la que faci la validació de les
signatures. Defensem el Tren ha demanat a l'alcalde (CiU) Santi Vila en més d'una ocasió que convoqui la consulta popular
per tal de saber quina opinió en tenen els ciutadans.
PUNT DIARI
Dilluns, 10 de març de 2008
Recullen cap a 3.600 firmes per convocar un referèndum sobre l'estació de tren de Figueres
La Plataforma Defensem el Tren necessita 5.200 signatures
La Plataforma Defensem el Tren de l'Empordà va recollir ahir cap a 3.600 firmes de suport per
intentar fer una consulta popular sobre la situació de l'estació de tren de Figueres. Per
aconseguir-ho, els calen 5.200 signatures. L'entitat va voler aprofitar les eleccions generals
muntant dotze taules repartides per la ciutat per aconseguir totes les firmes possibles. La
plataforma va mobilitzar uns setanta voluntaris per poder tenir dotze taules en funcionament
des de les nou del matí fins a les vuit del vespre, situades en diversos punts de Figueres. Al
matí va ser quan es van recollir més signatures, i al migdia ja se n'havien comptabilitzat 2.754. A la tarda, però, l'aparició de
la pluja va influir negativament en la recollida de signatures, ja que es van haver de desmuntar la majoria de taules. Un dels
portaveus de la Plataforma Defensem el Tren es lamentava ahir d'aquest contratemps meteorològic, si bé es mostrava

satisfet amb els resultats aconseguits en acabar la jornada: «Avui era una bona ocasió, coincidint amb les eleccions
generals.» Durant les setmanes vinents, la plataforma continuarà la campanya de recollida de signatures a través de
botigues i la mateixa estació de trens. L'objectiu de la plataforma és arribar a les 5.200 signatures que segons la llei (un 10%
de la població més 1.000) es necessiten en el cas de Figueres per instar el ple municipal perquè iniciï els tràmits per
convocar una consulta popular. El motiu que porta l'entitat a plantejar la consulta és la situació de l'estació de trens, que
defensen que es mantingui allà on és actualment i que vagi acompanyada del soterrament de la via i del pas del tren per la
ciutat, contràriament a l'opció de l'estació de Vilafant i la variant oest que actualment està tirant endavant el Ministeri de
Foment. La consulta, doncs, comportaria votar entre dues opcions: mantenir l'estació al lloc actual amb les vies soterrades o
traslladar-la a Vilafant. En aquest sentit, la plataforma denuncia que han demanat a l'alcalde, Santi Vila, que convoqui la
votació, si bé no els ha acceptat la proposta. Per això ara recullen les firmes.
PUNT DIARI
Dilluns, 10 de març de 2008
El projecte «Ru-dona», a l'últim Consell de Dones del Ripollès J.C.. Ripoll.
Les conclusions de la diagnosi realitzada en el projecte Ru-dona, les noves línies de treball que es portaran a terme des de
l'àrea de Polítiques d'Igualtat d'Oportunitats del Departament de Treball com la creació de plans d'igualtat a les empreses,
treballar en aspectes relacionats en la conciliació dels usos del temps i la creació de llocs d'inserció per a les dones són les
principals conclusions de l'última reunió del Consell de Dones del Ripollès. Pel que fa a l'àmbit de la salut es va parlar sobre
la necessitat de donar informació a les dones en les diferents etapes de la seva vida sexual i reproductiva, sobretot en la
menopausa. I, finalment, es va parlar de la xerrada sobre la llei d'igualtat que es farà l'11 de març a les quatre de la tarda a la
seu del Consell Comarcal del Ripollès amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora.
DIARI DE GIRONA
Dilluns, 10 de març de 2008
Defensem el Tren adverteix a l’alcalde de Figueres de la força de la seva campanya
La Plataforma creu que seria un temeritat de Santi Vila «menysprear» la voluntat dels ciutadans de fer un consulta popular.
La Plataforma Defensem el Tren de l'Empordà ha qualificat d’exitosa la recollida, en un dia, de cap a 3.600 signatures de
suport per instar al ple de l'Ajuntament de Figueres a iniciar els tràmits per convocar una consulta popular sobre si l'estació
s'ha de traslladar a Vilafant o si es manté al centre amb les vies soterrades. El portaveu de l'entitat, Lluís Benejam, creu que
seria una 'temeritat' i una 'imprudència' per part de l'alcalde de Figueres, Santi Vila, que menyspreés la voluntat dels
ciutadans, tenint en compte, ha dit, que va ser escollit alcalde amb els vots de 4.700 persones. La campanya de recollida de
signatures continuarà els propers dies per les botigues de la ciutat, l'estació de tren i a través de la pàgina web de la
IAEDEN. L'objectiu de l'entitat és arribar a les 5.200 signatures que és el que segons la llei, - el decret 294/1996-,
necessitaria Figueres per instar al ple a fer aquesta consulta popular. Benejam ha lamentat la negativa del consistori
figuerenc a convocar la consulta popular, malgrat, ha dit, que Vila hagués parlat de fer una política de participació dels
ciutadans en l'acció de govern. Segons Benejam, els resultats d'aquest primer dia de campanya de recollida de signatures
hauria de fer reflexionar a l'alcalde de Figueres. La recollida de signatures continuarà les properes setmanes. Hi poden
participar, les persones majors d’edat, empadronades a la ciutat de Figueres i amb dret a vot. Una vegada s'arribi a la xifra
necessària, la Plataforma entrarà les signatures al registre municipal i haurà de ser la pròpia administració local la que faci la
seva validació.
DIARI DE GIRONA
Dilluns, 10 de març de 2008
Girona preveu posar en funcionament aquest any la finestreta única
L'Ajuntament de Girona preveu posar en funcionament al llarg d'aquest any la finestreta única per atendre els ciutadans. Es
tracta d'unificar els tràmits de les diferents àrees de gestió i establir protocols perquè entre el 97 i el 98% de les gestions es
puguin fer des d'un sol lloc.
El tinent d'alcalde de Relacions Ciutadanes i Joventut, Miquel Poch, ha explicat que 'ja fa temps' que estan estudiant com
establir aquesta finestreta única que finalment durant aquest any es podrà posar en funcionament. De moment, estan fent
un estudi per tenir en compte 'totes les accions' que caldrà dur a terme. Poch ha presentat aquest dilluns la memòria del
2007 de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana. A l'oficina de la plaça del Vi, s'han fet un total de 107.011 atencions
presencials, un 2% més que durant el 2006. Aquest mateix increment és el que hi ha hagut a les set oficines

descentralitzades dels barris on s'han atès un total de 10.456 persones. Entre les oficines de l'Estació, Sant Narcís, Santa
Eugènia, Palau, Germans Sàbat, Pont Major i el Sector Est la que atès 'amb diferència' el major nombre d'usuaris ha estat la
de Germans Sàbat amb 3.817 consultes. De fet, Poch ha detallat que la descentralització de les oficines és una de les
'apostes' del consistori per tal que els ciutadans no s'hagin de moure del seu barri per fer gestions. A més, ha avançat que
estan estudiant on ubicar-ne de noves. Un altre dels reptes de l'Ajuntament de Girona és aconseguir que els ciutadans
s'esperin com a molt deu minuts per ser atesos. De moment, el 95,48% de les consultes han hagut d'esperar 10 minuts o
menys. Tot i això, encara queda aquest prop del 5% dels ciutadans que han hagut d'estar més estona esperant perquè els
atenguin. La voluntat del consistori és que l'espera sigui de 10 minuts com a molt per a totes les consultes. En relació a les
consultes, la majoria són per tràmits del padró municipal. En aquest sentit, Poch ha detallat que cada cop hi ha més
nouvinguts a la ciutat que han de fer gestions relacionades amb l'empadronament. Aquestes gestions són les més llargues.
A més, les gestions van acompanyades molt sovint d'informació que han de donar sobre passos a seguir en el
reagrupament familiar o per donar-se d'alta. Per això, poden trigar fins a un quart d'hora atenent els usuaris. Com a
curiositat, ha explicat que el tràmit que més es tarda a fer és el de censar un gos. A banda de l'atenció presencial, també hi
ha hagut 3.555 demandes d'informació a través d'Internet via correu electrònic. D'aquestes, el 99,8% han estat contestades
en un termini màxim de dos dies. De trucades telefòniques n'han rebut 119.152, un 4,8% menys que durant l'any anterior, a
les quals han respost en uns 20 segons de mitjana.
DIARI DE GIRONA
Dimarts, 11 de març de 2008
L’alcalde no es vol posicionar sobre la possibilitat de fer una consulta sobre el tren
Defensem el Tren creu que seria una "temeritat" menysprear la voluntat dels ciutadans
L'alcalde de Figueres (CiU), Santi Vila, no ha volgut posicionar-se sobre la possibilitat d'acceptar la
petició de celebrar una consulta popular sobre el futur del tren convencional escollint si es defensa
l'opció del soterrament o el de la variant. L'Ajuntament va preferir ahir no valorar el fet que la
plataforma Defensem el Tren ja hagi recollit 3.600 signatures de ciutadans demanant la consulta
popular ni tampoc si tenen intenció d'acceptar la petició.
L'actual alcalde de Figueres va guanyar les eleccions amb 4.700 vots i, per tant, que fins al moment
s'hagin recollit 3.600 signatures es qualifica per part de l'entitat "d'exitosa" recollida. Durant tota la jornada electoral els
ciutadans van poder signar en una de les dotze meses repartides per la ciutat. L'objectiu de l'entitat és arribar a les 5.200
signatures que és, segons la llei - el decret 294/1996 -, necessitaria Figueres per instar al ple a fer la consulta popular.
Benejam ha lamentat la negativa del consistori figuerenc a convocar la consulta popular, malgrat, ha dit, que Vila hagués
parlat de fer una política de participació dels ciutadans en l'acció de govern. Segons Benejam, els resultats d'aquest primer
dia de campanya de recollida de signatures hauria de fer reflexionar a l'alcalde de Figueres. Per Benejam, seria una
"temeritat" i una "imprudència" per part de l'alcalde de Figueres que menyspreés la voluntat dels ciutadans, tenint en
compte, ha dit, que va ser escollit amb els vots de 4.700 persones. La recollida de signatures continuarà les properes
setmanes a les botigues de a ciutat, l'estació de tren i a través de la pàgina web de la IAEDEN. Hi poden participar, les
persones majors d'edat, empadronades a la ciutat de Figueres i amb dret a vot. Una vegada s'arribi a la xifra necessària, la
Plataforma entrarà les signatures al registre municipal i haurà de ser la pròpia administració local la que faci la seva
validació. Els grups municipals d'ERC i PP ja van anunciar fa unes setmanes que donaven el seu suport a la iniciativa de la
plataforma i que instaven l'Ajuntament de la ciutat a fer la consulta popular al·legant que "és una de les màximes
expressions de la democràcia".
PUNT DIARI.
Dimecres, 12 de març de 2008
Treva a l'equip de govern de Girona amb l'inici del pla d'usos de la Devesa
CiU es queda sola en el ple municipal a l'hora de demanar una consulta popular sobre el pavelló
L'aprovació del document inicial que servirà com a base per començar l'elaboració del pla d'usos de la Devesa ha servit
perquè les tres formacions de l'equip de govern de Girona obrin una treva i aparquin les discrepàncies públiques generades
entre el PSC i ERC amb ICV per la construcció del pavelló en el parc. Així es va visualitzar ahir a la nit en el ple municipal,
en què el tripartit va aprovar l'elaboració del pla d'usos de la Devesa i el procés participatiu que hi va associat, que també va
tenir el suport del PP. CiU hi va votar en contra i es va quedar sola en la moció en què sol·licitava un consulta popular sobre
el pavelló. El tret de sortida a l'elaboració del pla d'usos i gestió del parc de la Devesa ha permès recuperar la unitat en

l'equip de govern de Girona. Una bona mostra d'aquest ànim de concòrdia va ser la intervenció del portaveu d'ICV, Joan
Olóriz, que tot i admetre que continuaran oposant-se al polèmic pavelló va fer una crida al treball conjunt «per aconseguir el
màxim consens» en l'elaboració del pla d'usos de la Devesa. Tant l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, com la primera
tinent d'alcalde i portaveu d'ERC, Cristina Alsina, també van defensar el procés participatiu que s'obre de març a juny per
promoure el debat i escoltar les aportacions ciutadanes sobre els usos futurs de la Devesa. La proposta també va rebre el
suport del PP i la seva portaveu, Concepció Veray, va aplaudir el procés que s'inicia i la voluntat que «tos els ciutadans
gironins hi puguin dir la seva». Per la seva banda, CiU va fer notar que el document inicial dóna per fet el pavelló, i el
portaveu, Carles Puigdemont, va requerir a l'alcaldessa si l'inici del pla d'usos suposava una moratòria per al pavelló i si
l'equip de govern s'ho replantejarà si el procés participatiu evidencia un ampli moviment opositor. Malgrat que eren
preguntes molt concretes, Pagans va eludir una resposta clara, per bé que va admetre que no s'ha previst una moratòria i
va recordar que el pavelló «té una trajectòria de fa temps» i que s'inclou al pla de mandat. A més, va recordar el compromís
de no aprovar el projecte executiu fins que s'acabi el pla d'usos, sempre que la Generalitat no avanci la convocatòria per
demanar ajuts. Puigdemont va fer notar que no se li havien resolt els dubtes i va criticar la falta de concreció en aspectes
com el futur de la fira, el mercat o les fires. Va qualificar el document inicial de «fluix i poc ambiciós» i el seu grup va votar-hi
en contra, una decisió que van criticar la resta de grups. El portaveu nacionalista no va retirar la moció en què sol·licitava una
consulta popular sobre el pavelló de la devesa, una decisió que va comportar la critica d'ICV, quan Olóriz va lamentar que
malgrat haver coincidit amb l'oposició en aquest tema no mostrés «voluntat de moviment» en el ple. Integrants de Salvem la
Devesa van assistir al ple i van aplaudir quan es va aprovar el pla d'usos, com demanaven, i en una segona ocasió,
Puigdemont, per defensar la Devesa.
DIARI DE GIRONA
dimecres, 12 de març de 2008
El tripartit i el PP aproven posar en marxa el debat sobre el Pla d’Usos de la Devesa
Tomben la moció de CiU que demanava una consulta popular i afirmen que seria "il·legal"
El pavelló de la Devesa va marcar de nou una sessió plenària més de l'Ajuntament de Girona. El tripartit i el Partit Popular
van aprovar el document inicial del Pla d'Usos i Gestió del parc de la Devesa i van decidir posar en marxa tot el procés
participatiu. A més, els mateixos grups van rebutjar la moció que presentava el grup municipal de CiU en la qual plantejava
el debat sobre el pavelló i pretenia definir quines eren les prioritats dels ciutadans respecte als equipaments que s'haurien de
construir al barri. Al ple, hi van assistir alguns veïns del barri del Güell-Devesa contraris al pavelló que van rebre amb
aplaudiments irònics l'aprovació del Pla d'Usos, entre els quals hi havia el president de l'entitat, Josep Plazas. El regidor de
Medi Natural, Ponç Feliu (PSC), va explicar que "és un document inicial" en el qual s'inclouen molts dels usos. Feliu va
remarcar que fins i tot s'hi han afegit propostes que són incompatibles entre elles mateixes però que generen debat entre els
ciutadans. Va posar com a exemple d'incompatibilitat l'obertura de zones de gespa - al picnic - amb la protecció de les zones
arbrades. En aquest sentit, Feliu va aprofitar per indicar que s'han volgut recollir moltes de les possibilitats de La Devesa. Va
afirmar que el Pla d'Usos és "molt més que pavelló sí o no". Pel que fa al procés de debat entre els ciutadans, el regidor de
Participació Ciutadana, Miquel Poch (ERC), va explicar que començarà el 17 de març i hi haurà una comissió de seguiment,
tallers de debat i es preveu una audiència pública perquè tothom hi digui la seva. El Partit Popular va donar suport a la
proposta del govern assegurant que és un document inicial ben treballat i va assegurar que ja farà propostes durant el
procés participatiu. El portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Olóriz, va exposar que els tres mesos de debats ben
fets permetran "encertar-la" i a més "amb el màxim consens possible". CiU va ser l'únic grup que es va oposar al Pla d'Usos
i Gestió de la Devesa, encara que el portaveu nacionalista, Carles Puigdemont, va demanar que es pogués votar
separadament per poder donar suport al procés participatiu, però no se l'hi va concedir. Puigdemont va reclamar a Pagans
que concretés si acceptaria el que digués la ciutadania en el cas que es mostrés contrària al pavelló. A més CiU va
demanar que s'ampliés el termini dels debats i que es concretés si hi hauria una moratòria per no fer el pavelló mentre es
faci el debat participatiu. L'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, va reiterar que el projecte executiu de l'equipament esportiu
no es farà mentre no hi hagi la convocatòria de subvencions per part de la Generalitat, però va advertir que no hi ha cap
moratòria. Pagans no va permetre que es votés per separat perquè CiU es va negar a retirar la moció sobre la consulta
popular. Precisament en el següent punt en què es va parlar del pavelló, la moció de CiU pretenia que els ciutadans
poguessin votar "sí o no" al pavelló a la Devesa. El tripartit i el Partit Popular (PP) van carregar contra els nacionalistes
perquè la consulta popular "seria il·legal" en incloure una referència a quins són els equipaments necessaris per al barri
Güell-Devesa, la qual cosa obligaria a una resposta múltiple. Els quatre grups (PSC, ERC, ICV i PP) van coincidir a
assenyalar que una votació popular és menys participativa que diversos debats i una audiència pública. El portaveu

socialista Joan Pluma va afegir que amb una consulta popular "es perd el matís" perquè només es vota sí o no. Olóriz (ICV)
va retreure a CiU que "no era el moment ni la forma" de presentar la moció. Puigdemont va al·legar que la seva proposta de
consulta popular no invalidava el procés participatiu si no que s'hi sumava com una iniciativa més.
PUNT DIARI
Dijous, 13 de març de 2008
El grup Salvem la Devesa qüestiona el pla d'usos del parc de Girona si no s'atura el projecte del pavelló
La plataforma Salvem la Devesa qüestiona la utilitat del procés participatiu per elaborar el pla d'usos del parc de la Devesa si
aquest procés no suposa una moratòria per a la construcció del pavelló. La plataforma critica que l'inici del procés de
participació ciutadana per decidir els futurs usos i la gestió de la Devesa es faci sense aturar el pavelló i veure què
expressen els ciutadans en aquest procés que començarà dilluns. El portaveu de l'entitat, Josep Plazas, es pregunta «per
què es fa un procés de participació si no es vol escoltar ningú». Considera que el més normal seria aparcar el projecte del
pavelló i esperar si hi ha un sentiment generalitzat d'oposició abans de decidir si es fa o no es fa. Des de l'equip de govern
s'ha fet el gest de no aprovar el projecte executiu del poliesportiu fins que s'acabi el procés participatiu, però sempre ha
defensat que el projecte s'incorpora al pla de mandat i s'ha mostrat ferm a tirar-lo endavant. Salvem la Devesa considera
que l'equip de govern «no pot fer els ulls grossos i tirar endavant al pavelló si hi ha un rebuig a aquesta infraestructura».
DIARI DE GIRONA
Dijous, 13 de març de 2008
El Pla d’Usos de la Devesa planteja recuperar el bar i traslladar les Carpes
El debat ciutadà ha d'aclarir si es reobre a la vora de la zona esportiva o en un altre sector
El Pla d'Usos i Gestió de la Devesa també permetrà debatre sobre la possibilitat d'ubicar-hi de nou un bar. L'equip de govern
recorda que aquest ús havia estat històric amb el Rosaleda i que és un moment per replantejar-ho. El regidor de Medi
Natural, Ponç Feliu, va utilitzar aquest exemple per demostrar que la construcció o no del pavelló no és l'únic projecte
rellevant que es pot debatre. Un altre dels aspectes que es vol analitzar és el possible trasllat de les Carpes d'Estiu cap a
altres punts del passeig que no siguin la plaça de les botxes. Segons l'escrit, "com molts parcs i espais verds urbans d'altres
ciutats, la Devesa havia tingut en el seu moment el Rosaleda, un punt de referència per a fer el cafè, l'aperitiu, etc. i que
suposava un ús públic freqüent durant moltes tardes dels mesos de bon temps i durant tots els caps de setmana al llarg de
l'any". El document inicial "posa a debat la possibilitat de recuperar un espai similar en algun punt del parc, sigui vinculat a
l'actual zona esportiva un cop aquesta es remodeli o sigui en algun altre punt adequat del Parc de la Devesa". Respecte a
d'altres usos lúdics, el Pla d'Usos incideix amb les Carpes d'Estiu. Segons el text, "es proposa mantenir-les, però planteja la
possibilitat de canviar-ne lleugerament la localització cap a altres punts del mateix passeig que actualment ocupa". L'equip
de govern afegeix que "es preveu que un cop acabi el termini de la concessió d'aquestes activitats, la següent concessió
tingui en compte aspectes com la millora de l'entorn, el tancament perimetral provisional amb elements integrats per regular i
reduir l'accés de vehicles de serveis". A més es considera que els ingressos que s'obtinguin per la concessió han d'anar
directament "a la millora de l'arbrat de l'entorn on s'ubiqui per evitar la problemes del sòl".
DIARI DE GIRONA
Dijous, 13 de març de 2008
Quatre associacions demanaran que els veïns puguin parlar als plens
Quatre entitats de veïns han plantejat que els gironins puguin intervenir al final dels plens. La idea ha sorgit de les
associacions de Germans Sàbat, Fontajau-Rambla Xavier Cugat, Sant Narcís i la Devesa. L'objectiu de la proposta és
aconseguir que en el torn obert de paraula dels plenaris municipals, els veïns tinguin la seva oportunitat d'expressar-se cada
mes. La proposta es vol portar al ple mitjançant una moció. Les entitats consideren que el cas del pavelló de la Devesa ha
posat en relleu la necessitat de crear un nova eina dins del reglament municipal perquè els debats veïnals no es produeixin
ni als mitjans de comunicació, ni amb campanyes de recollides de signatures i s'arribin al ple municipal. Les entitats han
anunciat que repartiran aquesta proposta a tots els grups ?municipals perquè almenys un ho porti al ple. La idea es va
exposar ahir en un debat a Punto Radio i es reclama que s'aprovi al més aviat possible perquè es pugui aplicar al llarg
d'aquest mateix mandat.

DIARI DE GIRONA
Dijous, 13 de març de 2008
La Tallada aprova el Pla de participació ciutadana per fer el POUM
L'Ajuntament de la Tallada d'Empordà va aprovar en el ple del passat mes de gener el programa que ha de regular la
participació i intervenció dels ciutadans en procés de redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Aquest pla de
participació va ser aprovat inicialment el passat 29 de novembre i, després que no va rebés cap al·legació, va ser aprovat
definitivament. El govern el va tirar endavant gràcies a la seva majoria absoluta ja que els regidors de Convergència i Unió, a
l'oposició, hi van votar en contra. Aquest pla per a la participació en la redacció del POUM implica la constitució d'una
comissió de seguiment per al Pla urbanístic, el qual preveu la presència de cinc veïns de la Tallada, tres de Tor, dos de
Marenyà i dos més de Canet, a més d'un jove de cada una dels poblacions, un representat de cadascun dels grups
municipals i els membres de la junta de govern. No obstant això, en la primera sessió, per la Tallada només s'hi van
presentar quatre persones, cosa que no va impedir que se celebrés. El portaveu de CiU, Narcís Gibrat, va criticar aquesta
comissió en considerar que no hi ha cap criteri i que s'han tancat portes en comptes d'obrir-ne de noves. L'alcaldessa, Roser
Bagué, va respondre que es va comunicar la reunió a tots els veïns i que la comissió és oberta a tothom que hi vulgui assistir.
PUNT DIARI
Divendres, 14 de març de 2008
La CUP titlla d'engany el procés participatiu de la Devesa de Girona
La Candidatura d'Unitat Popular de Girona qualifica «d'engany» l'inici del procés participatiu per elaborar el pla d'usos de la
Devesa. La formació considera que l'obertura d'un procés de participació dels ciutadans s'hauria de fer «sense
condicionants ni enganys». Reclamen a l'equip de govern que l'elaboració del pla d'usos del parc de la Devesa «comenci de
zero» i no gestionant en paral·lel la construcció del pavelló. En aquest sentit, la CUP considera que la decisió presa és «una
actuació estel·lar d'equilibris polítics». Critiquen durament el posicionament d'ICV i acusen ERC de ser servils a la política del
PSC. La formació també s'ha mostrat molesta perquè els grups municipals no hagin tingut en compte la petició que va fer la
CUP per donar el nom de Maria Lafitte en algun dels espais de les futures instal·lacions del nou centre cultural la Marfà,
situat al barri de Santa Eugènia
PUNT DIARI
Divendres, 14 de març de 2008
L'Ajuntament de Girona crearà una casa de la solidaritat per fer més visible la feina de les entitats
El projecte s'inclou en el programa municipal de solidaritat i cooperació
MAGDALENA RIERA. Girona. La regidora de Cooperació, Núria Terés, va presentar ahir el pla director de solidaritat i
cooperació, que va ser aprovat el 28 de febrer d'aquest any. El pla, que es va engegar l'any passat i disposa d'un
pressupost inicial de 458.000 euros, que corresponen a l'1% dels ingressos propis municipals, inclou la creació d'una casa
de la solidaritat. La convocatòria d'ajuts per al 2008 ha rebut 41 propostes, de les quals 24 són per a projectes de cooperació
i disset per a projectes. L'Ajuntament de Girona vol inaugurar enguany un espai per donar cabuda a les entitats que
col·laboren en el pla de solidaritat. La finalitat de la casa és fer més visible el treball de les entitats i facilitar així que pugui
arribar a més gent. El centre inclouria entre altres entitats el CEDRE, centre de recursos de la coordinadora d'ONG
solidàries, que coopera amb l'Ajuntament des de fa deu anys. La casa de la solidaritat disposa d'una dotació de 22.000
euros de pressupost i a hores d'ara encara no s'ha trobat cap espai físic adient per ubicar-la. El compliment dels objectius
del pla representa un procés participatiu molt extens, en el qual s'inclouen les ONG de les comarques gironines, la UdG, la
Diputació i les àrees socials de l'Ajuntament. Els projectes destinats al desenvolupament de les ciutats agermanades amb
Girona, Bluefields a Nicaragua, Farsia al Sàhara i Nueva Gerona a Cuba, rebran una dotació de 130.000 euros. El pla de
solidaritat fa una crida a la participació activa dels ciutadans, com ara l'aportació voluntària del 0,7% del sou a projectes
solidaris per part dels treballadors del consistori. Aquest any es convoca per primer cop un concurs de fotografia, el
guanyador del qual farà la caràtula de la convocatòria d'ajuts.
-

Sensibilitzar la ciutadania, mitjançant la informació.
Ampliar els recursos educatius que fomenten la solidaritat.
Promoure el sistema de compra pública ètica.
Elaborar una guia de comerç just i ecològic per a ús intern de l'Ajuntament.
Adherir-se als objectius de desenvolupament del mil·lenni.
Potenciar la campanya de lliurament del 0,7% del sou a projectes solidaris.
Mantenir el suport a iniciatives ciutadanes i ajuts d'emergència.

DIARI DE GIRONA
divendres, 14 de març de 2008
CiU denuncia que el tripartit contracta una consultoria per la Devesa sense pressupost
Puigdemont acusa el govern de vulnerar "la llei de contractes de l'administració pública"
El portaveu municipal de CiU a Girona, Carles Puigdemont, va denunciar ahir que el tripartit ha contractat els serveis d'una
empresa consultora sense haver-li demanat pressupost i sense haver convocat cap tipus de concurs. Puigdemont creu que
el govern del PSC, ERC i ICV "vulnera la llei de contractes de l'administració pública". Els nacionalistes van lamentar aquest
nou episodi, en assegurar que "el desgavell és monumental" i va afirmar que "comencem amb mal peu". "No formem part
de la comissió de seguiment per riure les gràcies al tripartit i al PP, ni per beneir el guió escrit pel PSC amb l'ajut de les
sempre voluntarioses crosses d'Esquerra i ICV. Hi som per deixar clara la nostra visió de la Devesa i per oposar-nos tant
com ens sigui possible a la barbaritat de construir un pavelló dins del parc", va advertir. El regidor de CiU va assistir ahir a la
reunió prèvia de la constitució de la Comissió de Seguiment del procés participatiu per al pla d'usos de la Devesa de Girona.
Puigdemont va assegurar que "he quedat estupefacte quan se'ns presenta l'esquema de treball de la comissió i se'ns diu
que se li ha encarregat a una consultora (E1DOS) l'assessorament del procés... però que no se'n sap el pressupost. Que no
sabem quant ens costarà, vaja". El portaveu municipal va criticar que "l'Ajuntament faci encàrrecs sense tenir un pressupost
de què pot costar, cosa que en qualsevol empresa és inimaginable". El representant nacionalista afirma que "la resposta
que m'han donat és que "segurament estem parlant de pocs diners", però de fet la realitat és que no podem explicar al
ciutadà si l'encàrrec ens costarà 600 euros o ens en costarà 3.000. I el que és més greu: l'Ajuntament vulnera la llei de
contractes de l'administració pública". Carles Puigdemont va lamentar que "si l'equip de Govern, amb el suport incondicional
del PP, té aquest desinterès per qüestions que són bàsiques, ja ens podem imaginar l'interès que posaran en el procés
quan sabem que una part de l'equip de Govern no el vol ni en pintura". CiU creu que hi ha un sector del govern que "només
espera el moment en què podran començar a construir el pavelló de la Devesa". El regidor nacionalista afirma que
"l'alcaldessa va demostrar la seva intransigència en el ple, no acceptant cap de les nostres propostes, però ja veig que la
seva intransigència no es devia a la seguretat en la solvència dels treballs sinó en el ja clàssic caràcter del socialisme local,
que només accepta el consens si fas com el PP, que et plegues de genolls a les seves exigències". Una empresa de
Barcelona. El regidor de CiU va explicar que es tracta d'una consultora de Barcelona, tot i que és possible que conegui molt
millor la Devesa que d'altres consultores o professionals que hi ha a les comarques gironines". Carles Puigdemont va
explicar que "em sorprèn d'una banda l'escassa informació pública que hi ha d'aquesta consultora (el seu web és d'una
utilitat nul·la), i que la poca que hi ha disponible ens parli d'una empresa que majoritàriament treballa per administracions
presidides per socialistes o pel tripartit. I això explicaria el poc rigor en la seva contractació per part del partit de les "mans
netes"". CiU creu que "comencem amb mal peu, encara que a algú això li deu preocupar molt poc ja que li preocupa només
que acabem d'una forma determinada i en un temps determinat".
DIARI DE GIRONA
Dissabte, 15 de març de 2008
Alsina nega que s’hagi adjudicat cap contracte per la Devesa
Afirma que només s'està en converses i que el contracte és legal
La primera tinent d'alcalde Girona, Cristina Alsina (ERC), va assegurar ahir que no s'ha adjudicat cap contracte a cap
consultora del Pla d'Usos i de Gestió de la Devesa. Alsina va explicar que "només s'han mantingut converses" des de l'àrea
de Participació Ciutadana amb diverses empreses de dinamització per veure quines estan millor disposades per
desenvolupar el procés. La representant republicana també va aclarir que "en qualsevol cas, la llei permet una contractació
sense procediment negociat amb un cost inferior als 3.000 euros", un pressupost que assegura que tampoc se superarà. La
representant republicana va respondre així a les crítiques del portaveu de CiU, Carles Puigdemont, que havia criticat que es
contractés una empresa sense pressupost. Puigdemont afirmava que el govern del PSC, ERC i ICV "vulnera la llei de
contractes de l'administració pública". El nacionalista va manifestar que "el desgavell és monumental" i va assenyalar que
"comencem amb mal peu". A més de denunciar aquests problemes va insistir que "no formem part de la comissió de
seguiment per riure les gràcies al tripartit i al PP, ni per beneir el guió escrit pel PSC amb l'ajut de les sempre voluntarioses
crosses d'Esquerra i ICV. Hi som per deixar clara la nostra visió de la Devesa i per oposar-nos tant com ens sigui possible a
la barbaritat de construir un pavelló dins del parc", va advertir.
Visiblement nerviós i alterat Fonts municipals van explicar que Puigdemont s'havia mostrat visiblement nerviós i alterat
durant la reunió prèvia per preparar la Comissió de Seguiment del Pla d'Usos i Gestió de la Devesa. Les mateixes fonts van
explicar que se li va advertir que s'estava negociant amb altres empreses i que no hi havia un contracte, si no que s'havia

encarregat a una empresa la part de dinamització. La proposta de procés participatiu que es va aprovar dimarts inclou
accions com la celebració de tallers de treball sectorials per debatre sobre la gestió de l'espai natural, la mobilitat, els usos
esportius i educatius, les activitats de lleure i les fires i mercats. També es preguntarà l'opinió a persones que s'enquestaran
en dies de mercat o quan al parc hi ha més afluència de gent. Una altra acció és la celebració d'una audiència pública, és a
dir, oberta a tots els ciutadans i una jornada final de conclusions.
El procés participatiu que ha ideat l'Ajuntament començarà dilluns i s'allargarà fins al juny. Tres mesos perquè els ciutadans
que vulguin usin els diferents canals que el consistori proposa per dir què volen que hi hagi i què no volen que hi hagi al parc
de la Devesa.
DIARI DE GIRONA
Diumenge, 16 de març de 2008
El tripartit va informar a CiU per escrit que ja s’havia fet un encàrrec a una consultora
Puigdemont reitera que l'Ajuntament no ha rebut cap pressupost ni sap quan costarà
El portaveu de CiU, Carles Puigdemont, va mostrar ahir els documents que proven que s'han encarregat feines a una
consultora sense haver rebut cap pressupost per a organitzar el Pla d'Usos i de Gestió de la Devesa. El regidor nacionalista
va mostrar el document que els va facilitar el govern en el qual s'indica el nom de l'empresa, la persona encarregada i les
gestions que farà. Com ja havia explicat el passat dijous, l'empresa E1DOS desenvoluparà les feines de dinamització social
per als tallers. Puigdemont va concretar que és el document que "ens van lliurar a la reunió, on es diu clarament que s'ha
demanat a la Yolanda Jiménez, directora de la consultora E1DOS Dinamització Social suport tècnic per a la coordinació
dels tallers per debatre sobre el pla d'usos". En aquest sentit, Puigdemont assenyala que "si des d'un Ajuntament es
demana a professionals externs la realització de determinades tasques
--com és el cas-- és evident que s'està fent un encàrrec de feina i que
caldrà pagar per aquest servei. I no es poden realitzar encàrrecs en
nom de cap administració sense disposar prèviament d'un pressupost".
La tinent d'alcalde de Girona, Cristina Alsina (ERC), havia explicat que
no s'ha adjudicat cap contracte a cap consultora i va afirmar que només
s'han mantingut converses. Ahir mateix va insistir que s'està parlant
amb dues societats diferents. A més va recordar que la llei permet fer
contactes sense passar per concurs per un preu inferior a 12.000 euros - no 3.000 euros, com va publicar ahir Diari de
Girona per error -. Puigdemont va assenyalar que no es tracta del que s'haurà de pagar, si no del procediment perquè s'ha
fet sense pressupost. El regidor nacionalista va advertir que en la reunió de dijous "vaig expressar la meva disconformitat
amb les presses amb què s'havia convocat la reunió i amb el fet que s'encarreguessin serveis sense que se'm pogués dir,
com a representant municipal, quins costos comportava i per què". "Sóc a l'Ajuntament per això, no pas per passar l'estona i
ajupir el cap cada vegada que el Govern imposa la seva majoria aclaparadora", va advertir el líder de CiU.
DIARI DE GIRONA
Diumenge, 16 de març de 2008
Constitueixen el Consell de Participació Ciutadana Figueres, Ciutat de Detalls
Hi van participar ahir unes quaranta persones
Una quarantena de persones van participar ahir a la constitució del Consell de Participació Ciutadana Figueres, Ciutat de
Detalls. El nou consell estarà format per tres comissions de treball específic: les zones verdes, l'espai urbà i la comissió de
barreres arquitectòniques. Entre els assistents, hi va haver l'alcalde de Figueres, Santi Vila, i representants de l'administració
i la societat figuerenca. Vila va animar els assistents a "treballar junts per fer de Figueres una ciutat més neta, amable i
sostenible". El Consell treballarà qüestions relacionades amb el paisatge urbà i la qualitat de vida i, afirmen, vetllarà i
promourà el correcte emplaçament dels elements de mobiliari urbà. A més, treballarà per la supressió de barreres
arquitectòniques dins l'espai públic per a les persones amb mobilitat limitada, la disminució de les fonts de soroll i la millora
de les condicions sociosanitàries en els locals públics.
Les diverses comissions de treball entraran en funcionament durant les properes setmanes, segons han dit responsables de
l'Ajuntament de Figueres. La trobada es va fer ahir a l'Hotel Pirineus de la ciutat i va servir per fer les primeres presentacions
en matèria d'actuació municipal a l'espai urbà. En aquest sentit, es va fer públic el Pla de Gestió 2008.

DIARI DE GIRONA
Diumenge, 16 de març de 2008
L’Ajuntament promou el Pla de Participació Ciutadana
L'Ajuntament de Palafrugell ha tret a concurs l'adjudicació per a la redacció del Pla Integral i Global de Participació
Ciutadana amb un import de 28.000 euros. Amb aquest document s'establiran els mecanismes de participació ciutadana en
la presa de decisions que han de regir la vida política als propers anys al terme municipal. Tal i com va explicar el regidor de
Participació Ciutadana, Màrius Lledor, la voluntat política de l'Ajuntament de Palafrugell "és la de dotar i desenvolupar un
nou marc de relacions en el qual la societat civil pugui intervenir en la presa de decisions, per aquest motiu es tira endavant
l'elaboració del pla". Segons les previsions, la redacció del Pla participatiu estaria acabada a principis del 2009. En alguna
ocasió puntual, l'Ajuntament ha fet la redacció d'algun Pla de Participació com el de la revisió del POUM de Palafrugell de
l'any 2007 i el Pla Educatiu de Ciutat.
PUNT DIARI
Dilluns, 17 de març de 2008
Taller participatiu a Girona sobre la nova llei d'espectacles
Una setantena de representants de més de trenta entitats i associacions han participat aquesta setmana a la ciutat de Girona
en el cinquè i últim taller del procés participatiu endegat pel Departament d'Interior, a través de la Direcció General del Joc i
d'Espectacles i la Direcció General de Participació Ciutadana, per afavorir la participació dels diversos agents implicats en el
desplegament reglamentari de la Llei d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives. Al taller de Girona, que es va celebrar al
Centre Cultural La Mercè, hi van participar, entre d'altres, organitzacions d'empresaris de discoteques i sales de festes, policies
locals, representants d'ajuntaments, d'associacions de veïns, de sindicats, d'entitats culturals i d'altres agrupacions d'interessats.
PUNT DIARI
Dimarts, 18 de març de 2008
El procés de participació sobre la Devesa de Girona arrenca amb la publicació d'un butlletí informatiu
El procés de participació ciutadana sobre el pla d'usos del parc de la Devesa de Girona s'ha iniciat amb la publicació del
butlletí La Devesa, a debat que, segons l'alcaldessa, Anna Pagans, ha de ser un instrument de comunicació del
desenvolupament del procés. El primer número, dels tres que es publicaran en total, serà enviat per correu ordinari a tots els
ciutadans de Girona. Pagans va destacar el mapa d'usos i espais que es pot trobar a la pàgina central del butlletí, «perquè
la ciutadania conegui quin és l'estat actual del parc; amb els equipaments i infraestructures que hi ha situats» L'alcaldessa,
acompanyada del regidor de Medi Natural, Ponç Feliu, i del tinent d'alcalde i regidor de Relacions Ciutadanes i Joventut,
Miquel Poch i Clara, va presentar ahir al matí als Jardins de la Devesa l'inici del procés participatiu del parc, que durarà tres
mesos i es perllongarà fins al proper 17 de juny. A banda del butlletí, ahir també es va posar en funcionament una pàgina
web: www.ajuntament.gi/devesa, en la qual hi haurà informació actualitzada del procés. Durant un mes, del 15 d'abril al 15
de maig, la web servirà per recollir les propostes de tots aquells que vulguin participar-hi. Passat Setmana Santa, es
constituirà una comissió de seguiment formada per a representants d'entitats proposades des de l'Ajuntament, un regidor de
cadascuna de les formacions polítiques que hi ha al consistori gironí, i tècnics especialitzats. L'objectiu del procés és
l'obtenció d'un document que englobi el màxim de propostes consensuades. Les conclusions del document no seran
vinculants.
ANNA PAGANS. alcaldessa de Girona. «Per participar en el procés a través de la web caldrà identificar-se i omplir un document tipus qüestionari»

PUNT DIARI
Dimarts, 18 de març de 2008
5.515 gironins han signat pel dret a decidir
La Plataforma pel Dret a Decidir i Sobirania i Progrés van recollir el 9 de març, dia de les eleccions legislatives estatals, un
total de 5.515 adhesions per impulsar una iniciativa popular al Parlament perquè legisli pel dret a convocar consultes i
referèndums. La dada es va fer pública ahir a la tarda en una roda de premsa a la seu de l'ADAC, a Girona, per fer balanç
de la campanya. Els convocants van explicar que es continuarà la recollida de signatures en punts fixos de les comarques
gironines, com ara Arbúcies, Banyoles, Bescanó, Cadaqués, Celrà, Girona, la Bisbal, Olot, Palamós o Salt. Per Sant Jordi,
preveuen una intensificació de la campanya, que preveuen acabar cap a l'estiu, per presentar, tot seguit, les firmes al
Parlament. Van valorar d'èxit la recollida del 9-M, malgrat la pluja i el tancament de la meitat de les taules del Principat
ordenat per la junta electoral.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 18 de març de 2008
Girona envia 30.000 butlletins als veïns per presentar el procés participatiu de la Devesa
L'Ajuntament demanarà les opinions també a través d'Internet a partir del 15 d'abril
L'Ajuntament de Girona ha enviat més de 30.000 butlletins informatius als veïns del barri de la Devesa per presentar-los el
procés participatiu, que va arrencar ahir, que ha de servir per definir què volen i què no volen que es faci al parc. Segons va
explicar l'alcaldessa de Girona, aquests butlletins expliquen en què consistirà el procés, fan una breu història del parc i
inclouen els usos que proposa el consistori per a l'espai. Ahir mateix també es va posar en funcionament un web
(www.ajuntament.gi/devesa) on els ciutadans es poden informar sobre les vies de participació en el procés i que, a partir del
15 d'abril, també servirà perquè els ciutadans responguin un qüestionari proposat per l'Ajuntament sobre els futurs usos del
parc. Aquesta eina de participació a través de la xarxa funcionarà durant un mes. L'Ajuntament ja ha començat a donar els
primers passos per arrencar el procés participatiu de la Devesa. L'alcaldessa, Anna Pagans, el regidor de Medi Natural,
Ponç Feliu, i el de Participació, Miquel Poch, van visitar el parc per presentar als mitjans el butlletí que s'enviarà a totes les
llars del barri. La idea del consistori és fer tres números durant el procés - que dura tres mesos- i fer així un seguiment de la
iniciativa participativa. "Volem que sigui un debat conegut per la ciutadania i que hi participi el major nombre de gent
possible", va informar l'alcaldessa. El regidor de Participació va explicar que, sovint, els mateixos ciutadans reclamen "noves
formes de fer política" i que aquest procés és una bona oportunitat "perquè tothom hi digui la seva". Segons Poch, les
aportacions dels gironins es poden incorporar directament al pla d'usos i aconseguir fer un document final "millor del que
podria sortir d'un despatx". De moment, els primers instruments que es posen a disposició dels ciutadans són el butlletí i la
pàgina web que, inicialment, només serveix als ciutadans per informar-se però no per fer arribar propostes (serà a partir del
15 d'abril). Darrere d'això, el següent pas serà nomenar la comissió de seguiment del procés, que ha d'estar formada per un
regidor de cada partit de l'Ajuntament, quatre entitats representatives de la ciutat i dos o tres tècnics municipals.
L'alcaldessa, Anna Pagans va confirmar que tots els grups municipals estan d'acord en formar-hi part però que encara s'han
de consensuar quines són les quatre associacions que també hi prenen part. Un cop estigui aprovada la comissió, serà
aquesta l'encarregada de designar els responsables dels tallers que es volen fer de manera sectorial i d'altres activitats que
es desprendran del procés participatiu.
DIARI DE GIRONA
Dimarts, 18 de març de 2008
´ No incloure la referència al pavelló en el document de debat hauria estat enganyar els ciutadans ´
El regidor de Participació Ciutadana, Miquel Poch, ha estat l'encarregat de tirar endavant el procés participatiu que permetrà
elaborar un Pla d'Usos en el que s'ha d'incloure la visió dels ciutadans. Poch creu que és l'oportunitat perquè s'analitzin a
fons tots els aspectes de la Devesa.
- Es pot resumir la Devesa en 27 pàgines?
- De resums, se'n podem fer molts. Es pot resumir probablement en dues pàgines i deixaríem molts temes importants per explicar. Hem fet
un document inicial del Pla d'Usos de 27 pàgines i segurament amb les aportacions dels veïns acabarà sortint un document amb moltes
més pàgines però el més important és que el resultat final tingui el màxim consens possible.
- Com s'ha elaborat aquest document?
- Inicialment, l'àrea de Medi Natural va elaborar un primer esborrany a partir del qual la resta d'àrees van fer aportacions. També van fer
afegits els grups municipals que estan en el govern. El text inicial el va marcar la regidoria de Medi Natural.
- Suposo que es van acordar unes pautes per començar.
- Això ho vam decidir dins l'equip de govern. Teníem dues posicions. Es podia explicar l'enunciat descriptiu, amb el que ens haurien dit que
no volíem mullar-nos. I podíem haver desenvolupat les propostes, pel que s'hauria dit que preteníem imposar-ho. Finalment hem optat pel
terme mig: un document amb un estudi previ, un enunciat de la situació actual, i algunes de les intervencions o situacions possibles. La idea
és donar als ciutadans els elements a treballar en el procés participatiu. Evidentment, hi ha àrees i grups municipals que han posat més
detalls que altres.
- El fet que s'obri encara més la participació no farà que hi hagi parts de document molt detallades i d'altres no gaire?
- La feina dels tècnics de participació serà treballar el document perquè quedi el més equilibrat possible.
- Era necessària la referència expressa al pavelló en el text?
- Feia dos anys que s'estava treballant el pavelló i s'havia fet una modificació de planejament en les que es preveia que en les zones verdes
es podia dedicar un petit espai per equipaments. En aquell moment, CiU hi va donar suport i l'única condició és que es fes el Pla d'Usos.
S'havia encarregat als tècnics un projecte, que encara no està redactat, i s'havia fet tot el tràmit administratiu. Tot ha estat molt marcat per la
polèmica del pavelló i no posar-ho hauria estat enganyar els ciutadans. Amb el procés participatiu es pot parlar de tots els temes, i del pavelló.

- Hi ha aspectes que són més polèmics que d'altres. Pot quedar el debat massa esbiaixat?
- Hi ha altres usos de la Devesa que en aquest procés també tindran la seva oportunitat i que els servirà d'altaveu per parlar-ne. S'ha de
mirar sectorialment i hi ha usos actuals que han de generar debat. El Mercat de la Devesa, on els marxants històricament han demanat un
canvi i hi ha ciutadans que farien una altra cosa. O les Fires, que si es planteja un canvi d'ubicació a la ciutat ho tindrem difícil, però sí que
es pot parlar de quines infraestructures ha de tenir. O si es fan passeigs per córrer, dins de l'apartat d'activitats esportives, s'haurà de mirar
la il·luminació correcta, habilitar els camins, etc.
- Estem parlant d'un pla per un segle, per uns anys o per un únic mandat?
- No és un planejament urbanístic i per tant no s'indicaran unes previsions d'execució i quan estiguin acabades s'haurà acabat i caldrà
renovar-lo. Crec que serà vigent fins que es consideri que ja ha quedat obsolet, fins que es cregui que s'ha de renovar.
- Aquesta és una oportunitat més perquè els ciutadans participin de la política.
- Sovint es diu que hi ha una desafecció per la política perquè es considera que els ciutadans han de participar més en la manera de
governar i que l'administració ha de ser més propera. Un procés participatiu permet que prendre decisions no sigui només anar a votar
cada quatre anys. La gent s'ha de fer molt més seva la tasca de l'Ajuntament. A més del procés participatiu és important educar en la
participació. No potser que hi hagi gent que un cop veu que la seva posició no és la majoritària digui: Apa, ja continuareu vosaltres! És
important que la gent tingui capacitat de consens.
- El tripartit no s'ha assegurat una posició dominant en la comissió de seguiment.
- No. El govern tindrà tres dels 12 representants en la comissió que coordina el procés. Hem volgut garantir que el procés serà net i
transparent.

ACN – Agencia Catalana de Notícies
Dimarts, 18 de març de 2008
Marc Rius, nou director general de Participació Ciutadana
Barcelona.- El Govern ha nomenat aquest dimarts Marc Rius i Piniés director general de Participació Ciutadana, en
substitució de qui fins ara ocupava aquest càrrec, Joaquim Brugué. Rius era fins ara coordinador general de Planificació
Estratègica del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació. Des de 2003 és també director de la Fundació
Nous Horitzons, i assessor en polítiques de comunicació, estudis electorals i opinió pública de la vicepresidència segona de
la Diputació de Barcelona. Ha estat professor associat de l'Àrea de Ciència Política del Departament de Dret Constitucional i
Ciència Política de Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
PUNT DIARI
Dijous, 20 de març de 2008
CiU vol que les entitats participin en la redacció del pla de mobilitat de Ripoll
El grup de CiU de l'Ajuntament de Ripoll, a l'oposició, ha presentat una moció en què es proposa que es creï una taula de
mobilitat, «formada per associacions, tècnics municipals, regidors de diferents partits polítics i ciutadans interessats».
L'objectiu de la proposta –expliquen els edils de la federació nacionalista– és provocar un debat participatiu sobre el tema,
atès que en el nou pla general (POUM) s'hi preveuen canvis importants. CiU posa d'exemple l'ampliació de l'illa de vianants i
les modificacions en les vies ferroviàries. Paral·lelament –s'afegeix a la moció– a mitjà termini s'haurà desdoblat la C-17 (la
carretera de Vic) i es projectaran les variants est i de la C-26. El mateix POUM inclou la redacció d'un pla de mobilitat i seria
en aquest procés on encaixaria la taula de mobilitat que reclama el grup de l'oposició en la moció, que es debatrà en el
pròxim ple municipal.
PUNT DIARI
Dijous, 20 de març de 2008
El xup-xup de les rotondes
Els alumnes de Vidreres ideen rotondes inspirades en el tradicional ranxo i les seves peroles
la contra. JORDI COLOMER. Implicar els més menuts en els afers públics i fer-los conscients de la seva condició de
ciutadans de ple dret. D'un temps ençà sembla que les institucions estan fent una aposta decidida en aquest sentit, i no és
estrany ja veure que es fan experiències d'ajuntaments dels infants a molts llocs, o el mateix president del Parlament, Ernest
Benach, amb tot de jovent omplint-li l'hemicicle. L'Ajuntament de Vidreres, però, ha anat més enllà i ha volgut fer la volta
sencera al cercle, amb un concurs adreçat als alumnes dels centres escolars, l'IES Vidreres, el CEIP Sant Iscle i el CEIP
Salvador Espriu, que havien d'oferir propostes per ornamentar les rotondes de la població selvatana. La imaginació dels
nens i joves no ha defraudat, i dels seus caps i caparrons n'han sortit propostes ben originals. Les guanyadores han estat
l'Eva Viñoles i la Laura Iniesta, que han proposat una rotonda-ranxo, amb tres peroles que contenen, cadascuna, una de les
tres síl·labes de la població. Tota una lloança al tradicional ranxo de Vidreres, que sembla força clar que ha inspirat la

majoria de participants. Deu ser per la coincidència temporal de les peroles i de la creació artística dels nens? El segon
premi ha estat compartit entre la Maria Caamaño i l'Arnau Casassayas, ja que els experts han decidit que es pot fer un
híbrid entre l'un i l'altre per aconseguir un resultat més potent. A mi, deixeu-m'ho dir, aquesta mena de llufa m'ha fet gràcia, i
l'homenet que fa bullir l'olla, també. El dibuix que ha obtingut el tercer premi, obra de l'Arnau Restudis, es pot dir que és,
d'entre els guanyadors, el que menys aposta per la perola i més ho fa pel color, que li regala vivesa.
Cal dir que els guanyadors d'aquest concurs han tingut una satisfacció afegida amb la generositat de l'Ajuntament, que ha
donat 150 euros per al primer premi; 100 euros pera al segon, que en aquest cas s'haurà de repartir, i 50 pera al tercer.

DIARI DE GIRONA
Dijous, 20 de març de 2008
Ens en sortirem?
Cartes al director. Lluís Torner i Callicó. Girona. Tot i que la qüestió no sembla pas ben resolta del tot – d’aquí ve el nostre
interrogant- sembla que les veus de tots aquells gironins i gironines que, darrerament s’han deixat sentir, i s’han pogut llegir,
en contra del projecte del nostre Ajuntament, de construir un pavelló esportiu dintre de l’entorn del Parc de la Devesa, han
estat escoltades i que consegüentment la demanda d’establir, prèviament, la convocatòria d’un Pla d’Usos del nostre
singular parc, ha sigut acceptada, la qual cosa permetrà que tots els ciutadans que hi estiguin interessats puguin donar la
seva opinió al respecte, sobre com ens agradaria que fos la nostra Devesa i el seu entorn, i per consegüent què caldria fer
per convertir-la en un espai més harmònic, i més acollidor, capaç d’atreure l’interès, no tan sols dels gironins, sinó també
dels nostres visitants, cada vegada més nombrosos, en definitiva que ens poguéssim sentir enorgullits de posseir i mostrar
un entorn que podria ser motiu d’enveja de moltes ciutats que, si el tinguessin, sabrien treure’n molt més profit. Mentrestant,
ens cal donar l´en-ho-ra-bo-na als integrants de l’AV de la Devesa i a la plataforma «Salvem la Devesa», perquè canalitzant
la inquietud de molts ciutadans, han aconseguit que, d’entrada, com a mínim, l’Ajuntament els hagi escoltat, i hagi aturat,
momentàniament, el projecte del pavelló, tot i posant en marxa el sol·licitat Pla d’Usos i d’Activitats de la Devesa. Ara fóra bo,
pensem, que poguessin sortir veus autoritzades, en temes de parcs i jardins que, imparcialment, acollissin les opinions
majoritàries dels gironins, i les hi poguessin donar l’enfocament més adequat. Tant de bo que la resposta a la nostra
pregunta de si ens en sortirem, puguem veure-la contestada positivament. És el nostre parer.
DIARI DE GIRONA
Dijous, 20 de març de 2008
Participem o no?
Opinió. JORDI DALMAU. Ens expliquen els historiadors que al naixement del sistema democràtic a l'antiga Grècia es
configura el concepte de ciutat i també el del seu sistema de govern. Plató opina que una ciutat ideal no hauria de tenir més
de 5.000 persones. Aristòtil pensa que el territori d'una ciutat ha de fer que es pugui contemplar sencer des del cim d'un turó.
El primer sistema era la democràcia "directa", sense intermediaris. Sobre aquests trets originals podem imaginar-nos
l'escenari: unes 5.000 persones seria un grup tan considerable com la població actual d'Arbúcies o de Sant Hilari; el turó per

contemplar el territori seria, per exemple, el de Sant Francesc, a Olot; les intervencions directes dels ciutadans en les
decisions de govern ens deixarien endevinar que allò, en algun moment, devia ser un xivarri, i un desordre de mal conduir.
Amb el pas el temps la democràcia es va convertir en "representativa", amb persones qualificades per ostentar la delegació
en les decisions a prendre. Aquest és el sistema actual que coneixem i practiquem. La democràcia representativa porta
l'aval de centenars d'anys. Un convençut demòcrata m'ha fet fixar que la democràcia s'assembla a aquestes parets seques
que tant abunden a la nostra terra de pagès, on les pedres s'aguanten, s'assenten, pels seu propi pes, sense gens de
ciment. A la democràcia el govern se sosté amb la solidesa dels nostres representants.
Una ciutat és la paret primera de la democràcia, sobre la qual es podran construir altres projectes de governs, més
superiors. Els nostres representants tenen una funció, una indicació (si volem evitar la paraula poder, que és més severa),
indicació que des de les bases els hem concedit. Ens representen. Són la nostra veu. Si els nostres representants
"decideixen" alguna actuació en el laboratori tancat del govern de la ciutat, els ciutadans haurem de ser-ne espectadors, tal
com ho érem en temps de dictadura, que aquest país ja va conèixer per espai de dues generacions. Si els nostres
representants organitzen alguna mena de "participació" de la ciutadania en algun tema concret i puntual voldrà dir,
necessàriament, que l'opinió ciutadana serà escoltada i tinguda en compte; seria joc brut anunciar el rebombori espectacular
d'alguna pregunta municipal tot dient que la resposta no serà vinculant. Seria una burla de la democràcia. Malaguanyats
temps, paperets i paperetes, si tot plegat és un sarcàstic guinyol per entretenir-nos infantilment. Quan Antoine de SaintExupéry es refereix a l'acolliment de la casa familiar li podem manllevar el text i aplicar-lo a la ciutat: "El més meravellós d'un
aixopluc - d'una ciutat, doncs- no és pas que ens aculli i que ens escalfi, ni que un en posseeixi les parets, sinó que hagi
dipositat en nosaltres aquelles reserves e dolcesa, de lloc entranyable. Que formi en el fons del cor, l’ambient arrecerat on
brollen, com d'un naixement, els somnis més bonics". En aquest mateix sentit d'acolliment i il·lusió - que enyorem tan sovintara recordo que quan el CEIP Verge de Montserrat, de Sarrià de Ter, va apadrinar l'escultura L'iglú, de Josep Aymerich, un
alumne va expressar així una impressió: "quan sóc a dintre l'iglú estic content, sento que sóc un nen dins la panxa de la
mare". L'ideal ciutadà seria aquest, poder somniar el millor ambient arrecerat, participant en una ciutat. Però hi ha un condicional
llastimosament ja permanent: si els governants es tapen les oïdes per no sentir opinions i tapen la boca de l'oposició que tenen
a la cadira el seu costat, aleshores els ciutadans ens haurem de tapar el nas per no olorar el procés de la descomposició.
DIARI DE GIRONA
Diumenge, 23 de març de 2008
La Federació d’AV convoca les entitats per afrontar el projecte del TAV
La Federació d'Associacions de Veïns de Girona (FAV Girona) ha convocat totes les juntes de les AV a una jornada de
treball amb l'objectiu de repensar i definir - com a veïns- el posicionament davant les importants transformacions que viurà la
ciutat en els propers anys. La FAV Girona celebrarà aquesta trobada dissabte vinent a dos quarts de deu de la nit al centre
cívic de Sant Narcís. Els responsables de la Federació assenyalen que l'objectiu és "engrescar en el repte de participar en
els grans temes de la ciutat de Girona". En aquest moment la FAV destaca la "moguda que representa l'arribada del TAV a
Girona i el fet que l'Ajuntament ha confirmat la presència de la Federació en la mesa de seguiment de les obres; també el
debat que s'ha obert en relació al Pla d'usos de la Devesa i la pretensió de l'Ajuntament de fer-hi un pavelló; la previsió de
construcció d'un pont que connecti Sant Ponç, Pedret i el Pont Major; la construcció futura de la variant de Pont Major".
PUNT DIARI
Dimecres, 26 de març de 2008
Celebren una jornada sobre gestió ambiental de Llançà
Una quinzena de persones van participar en la jornada de participació ciutadana sobre gestió ambiental. La jornada va ser
dirigida pel professor Miquel Truyol i s'hi van tractar temes com ara medi ambient, la sostenibilitat, la conservació i les
agendes 21 locals. Segons Manel Tolsanas, regidor de Medi Ambient, la jornada «va ser molt profitosa per conèixer en més
profunditat la importància de la gestió ambiental en el municipi».
DIARI DE GIRONA
Dimecres, 26 de març de 2008
Reparteixen 18.000 butlletins municipals
L'Ajuntament de Figueres ha tret el carrer 18.000 exemplars del butlletí d'informació municipal i participació ciutadana. El
butlletí que porta el nom Viu Figueres recull informacions diverses, així com projectes i propostes. També inclou, entre altres
informacions, les activitats culturals i dedica un espai per a cada un dels grups del consistori.

DIARI DE GIRONA
divendres, 28 de març de 2008
Waez atén els joves de Salt personalment, per telèfon i amb el seu correu
La Regidora de Joventut de l'Ajuntament de Salt, Soumaya Waez, atén setmanalment els joves del municipi perquè li
adrecin personalment les seves inquietuds, queixes o demandes. La Regidoria de Joventut ha implantat la iniciativa
"Joventut t'escolta", a través de la qual facilita un contacte directe entre els joves de Salt i Soumaya Waez no només
personalment, sinó també a través d'un número de telèfon i del seu correu electrònic personal. Des de fa unes setmanes,
Soumaya Waez va cada dijous a l'Estació Jove de Salt on, de cinc a sis de la tarda, ofereix als joves del municipi la
possibilitat de dirigir-s'hi personalment i mantenir un contacte directe amb la responsable de les polítiques de Joventut de
Salt. A més a més, i a banda d'aquesta atenció directa, els joves també poden contactar amb Soumaya Waez a través del
telèfon 972 405 007 o bé adreçant-li un correu electrònic a swaez@salt.cat.
Canals de comunicació. La regidora de Joventut ha explicat que la iniciativa va sortir dels mateixos joves que han pres
part en el procés participatiu per a la redacció del Pla Local de Joventut del municipi. En aquestes trobades, els joves van
demanar l'obertura d'un nou canal de comunicació que els facilités el contacte directe amb l'Ajuntament. Per aquest motiu,
Soumaya Waez ha decidit posar en funcionament "Joventut t'escolta" per buscar la comunicació directa entre els joves i
l'Ajuntament de Salt. L'objectiu final és posar a l'abast dels joves de Salt una relació directa amb la responsable de les
polítiques de Joventut del municipi.
DIARI DE GIRONA
divendres, 28 de març de 2008
Defensem el Tren arriba a les 5.200 firmes per instar el ple a convocar una consulta
Encara han de fer el recompte total, però creuen que sobrepassaran les necessàries
La plataforma Defensem el Tren considera que, tot i no haver fet el recompte total, ja arriben a les 5.200 signatures que
necessiten per instar el ple a decidir si es fa una consulta popular sobre futur del tren convencional a la ciutat de Figueres. El
portaveu de la plataforma, Pep Gou, va assegurar que amb la darrera recollida del dia de la Fira del Brunyol van arribar a les
5.010 i que encara n'estan rebent. Segons Gou, una fleca l'ha avisat que en té unes 140 i l'entitat en rep diàriament unes 50.
Amb tot, afirma que esperen tenir un recompte definitiu per a la setmana vinent però "creiem que, fins i tot, superarem les
previstes". "Estem rebent un degoteig constant de signatures i això fa difícil tenir-ne una comptabilització clara però entre les
que tenim i les que falten arribar, segurament en tindrem més de 5.200", va insistir Gou. Amb tot, avui esperen, "si el temps
acompanya", col·locar una mesa a l'estació de tren de Figueres per continuar amb la recollida. "El dia 7 o 8 d'abril anirem a
l'Ajuntament a lliurar les 5.200 però després en continuarem recollint", va afegir el portaveu de la plataforma. "Està clar que
l'alcalde, Santi Vila, s'haurà de mullar", va insistir Gou.
Nova estació o soterrament. La plataforma Defensem el Tren va començar la seva recollida de signatures fa diverses
setmanes per instar el ple a fer una consulta popular sobre si la ciutadania preferia el soterrament de les vies actuals o es
decantava per a la nova estació intermodal de Vilafant. Tot i que la consulta no seria vinculant, la plataforma ha recordat en
diverses ocasions que l'alcalde havia rebut 4.700 vots, mentre que la plataforma en recolliria 5.200. En les darreres
setmanes, l'equip de govern municipal ha posat de manifest postures contraposades sobre el futur ferroviari de la ciutat de
Figueres. Vila (CiU), defensant la possibilitat de dues estacions i el PSC, l'estació intermodal de Vilafant com a única opció.
DIARI DE GIRONA
Dissabte, 29 de març de 2008
Es crea la comissió per seguir el procés participatiu del Pla d’usos de la Devesa
Hi ha membres de 5 partits i de 7 entitats
La Comissió de Seguiment del Procés Participatiu sobre el Pla d'usos i gestió del Parc de la Devesa es va constituir dijous i
estarà formada per un representant de cadascun dels cinc grups municipals, un membre de cadascuna de les set entitats
que hi participaran i tècnics de l'Ajuntament de Girona. En aquesta primera reunió es va presentar el procés participatiu als
assistents i es va explicar quina seria la funció de la comissió, que està integrada per un membre de cadascun dels grups
polítics amb representació a l'Ajuntament de Girona i un representant de set entitats de la ciutat, a més de tècnics
municipals.
Els membres. La composició de la comissió és la següent: per part dels grups polítics municipals hi ha un representant del
PSC-PM, un de CiU, un d'ERC-AM, un d'ICV-EA-EPM, i una del PP; i, per part de les entitats, hi ha un membre de
l'Associació de Marxants de les Comarques Gironines, un del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG), un de la

Federació d'Associacions de Veïns de Girona, un de l'Associació de Veïns Devesa-Güell, un de l'Ateneu, grup juvenil,
cultural i naturalista, un de l'Associació Amics de la UNESCO de Girona i un de Fira de Girona. La comissió és un espai de
seguiment i avaluació del procés participatiu. En les reunions que se celebrin s'informarà de l'evolució i el desenvolupament
del procés i es tractaran els temes de forma. El contingut es treballarà en els moments participatius previstos en el pla
d'actuació aprovat pel ple (tallers participatius, pàgina web, jornades obertes a la Devesa, entre altres).
DIARI DE GIRONA
Dissabte, 29 de març de 2008
Celrà premiarà les persones o entitats que incentivin l’activitat social al municipi
L'elecció es realitzarà per votació popular
L'Ajuntament de Celrà vol premiar les persones o les entitats que hagin destacat per la incentivació de l'associacionisme i
l'activitat social al municipi, pel que ha convocat el premi Sol de Celrà. Es tracta d'un reconeixement públic que es decidirà
per votació popular dels ciutadans de Celrà i es lliurarà durant la Fira d'Entitats, el proper 20 d'abril.
Urnes a la biblioteca. El caràcter participatiu d'aquesta iniciativa queda clar amb el fet que qualsevol persona o entitat de la
població té la possibilitat de presentar propostes de candidats a la biblioteca municipal. En aquest equipament cultural públic
es recolliran les butlletes amb les propostes que facin els ciutadans, en una urna que estarà disponible fins al divendres 11
d'abril a les 8 del vespre. Les bases del premi destaquen la tradicional "important vitalitat ciutadana" de Celrà, degut a la qual
hi ha un gran ventall de persones, associacions i entitats "que enriqueixen la vida col·lectiva del municipi".
La voluntat de reconèixer públicament aquest treball altruista ha portat l'Ajuntament a crear el premi Sol de Celrà, que té
com a finalitat guardonar persones o entitats que s'han destacat per la seva col·laboració altruista en la creació i la difusió de
l'activitat cultural, esportiva, educativa i social de Celrà. Els requisits que demana l'Ajuntament celranenc per tal de poder
presentar propostes de candidatures a aquest premi és ser major d'edat i presentar el document nacional d'identitat.
PUNT DIARI
Dilluns, 31 de març de 2008
Set associacions de veïns de Girona reclamen a l'Ajuntament poder intervenir en els plens
Set associacions de veïns de Girona han presentat una moció a l'Ajuntament per reclamar poder intervenir en els plens. Les
associacions dels barris gironins de Sant Narcís, Fontajau, Germans Sàbat, Torre Taialà, Vila-roja, Mas Ramada i GüellDevesa expliquen en l'escrit que han fet arribar al consistori que el reglament orgànic municipal (ROM) que regeix el
funcionament intern de l'Ajuntament de Girona «no preveu la possibilitat que els ciutadans i ciutadanes de la cuitat puguin
exercir un dret tan elemental com és participar en les sessions del ple municipal».
En vista d'això, demanen que en l'actual ROM s'inclogui la possibilitat que les persones «que estiguin afectades per algun
tema que figuri en l'ordre del dia del ple puguin manifestar la seva opinió». Segons expliquen els representants de les set
associacions de veïns, l'objectiu d'aquesta moció, que s'ha presentat perquè sigui discutida en el ple del mes d'abril, és «fer
efectiva la participació directa de les entitats en els plens amb la finalitat d'apropar la política als ciutadans i les associacions,
i l'aprofundiment d'una veritable democràcia participativa».
Les entitats de veïns van entrar en el registre d'entrada aquesta moció dijous passat i esperen que, tenint en compte la
representativitat que suposa que el text tingui el suport de set associacions, es tingui en consideració la seva petició. Els
sol·licitants entenen que cal enfortir els mecanismes de participació democràtica al consistori, i més tenint en compte el
reglament de participació ciutadana que ja té aprovat l'Ajuntament per afavorir-ho.

