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Dimarts, 1 de juny de 2010
EL GOVERN CREA EL

CONSELL

DE L'ASSOCIACIONISME I EL

VOLUNTARIAT

DE

CATALUNYA
El nou organisme afavorirà la implicació del sector associatiu i voluntari
en les polítiques de la Generalitat de Catalunya
S'executaran un total de 446 actuacions en aquest àmbit durant el període
2008-2011
El Govern ha aprovat la creació del Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, un òrgan
consultiu que s'encarregarà d'assessorar la Generalitat en matèries associatives i de voluntariat. També
serà el responsable de dur a terme els programes i projectes necessaris per aconseguir que el voluntariat i
el món associatiu afrontin positivament el seu futur, la seva capacitat d'incidència social i el procés de
creixement i de consolidació.
El nou organisme neix de la fusió de la Comissió Rectora del Pla Nacional de l'Associacionisme i el
Voluntariat (PNAV) i del Consell de Voluntariat, fet que permetrà assolir els objectius amb més agilitat i
eficàcia. Alhora esdevindrà una eina clau per a una major implicació del sector associatiu i voluntari en
les polítiques públiques de la Generalitat, per la qual cosa facilitarà la interlocució amb el Govern i amb
tots els departaments que desenvolupen actuacions, projectes i programes al voltant de l'associacionisme i
el voluntariat.
El Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya estarà format, entre d'altres, per membres del
departament del Govern competent en matèria de suport a les entitats i al voluntariat, i per representants
del sector associatiu i voluntari dels següents àmbits: social, cultural, comunitari, ambiental i internacional.
Seguiment i avaluació del Pla Nacional de l'Associacionisme i Voluntariat
El Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya tindrà la funció de fer el seguiment i
l'avaluació del PNAV. Aquest pla determina els eixos, les línies estratègiques, objectius i mesures que es
portaran a terme des del Govern els propers anys per potenciar la incidència pública i social de
l'associacionisme i el voluntariat.
El Pla nacional d'associacionisme i voluntariat s'ha elaborat amb el consens i la participació de tot el
sector i està pensat per donar resposta a les necessitats de les entitats i les persones associacions i
voluntàries de Catalunya. A través d'aquesta política el Govern executarà un total de 446 actuacions en
aquest àmbit durant el període 2008-2011, amb una inversió total de 73,4 milions d'euros.
Catalunya compta amb més de 15.000 associacions actives, 2.500 fundacions i més de 600.000
persones voluntàries. Aquest teixit associatiu ric i divers està format per persones que han pres una opció
envers la comunitat i han dedicat una part del seu temps al servei del bé comú per mitjà dels diversos
àmbits d'intervenció: social, cultural, ambiental, de cooperació internacional i drets humans, de
participació ciutadana, civisme i d'altres.

GironaNoticies.com

Dijous, 3 de juny de 2010
EL FUTUR DE LA CULTURA GIRONINA, A DEBAT EL DISSABTE 5 DE JUNY.
La jornada participativa oberta a la ciutadania del Pla Estratègic de
Cultura,es realitzarà de 10h a 14h a la Casa de Cultura.
Després de cloure la fase de diagnòstic de la realitat cultural gironina, el Pla Estratègic de Cultura,
impulsat per l’Ajuntament de Girona i el Consell de les Arts i la Cultura de Girona, enceta la fase
estratègica. Per aquesta nova etapa es compta sobretot amb la participació activa de tota la ciutadania
que està convidada aportar idees i propostes culturals de futur per a la ciutat.
Per tal de recollir tots els punts de vista, l’Ajuntament de Girona ha promogut una jornada participativa
que es portarà a terme el proper dia 5 de juny de 10h a 14h del matí a la Casa de Cultura de Girona.
Aquesta sessió comptarà amb una breu presentació sobre la diagnosi i les línies estratègiques proposades.
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A partir d’aquests eixos estratègics transversals de la cultura, es realitzaran diversos tallers o grups de
debat en els quals tothom podrà projectar la seva visió de futur sobre diferents temes culturals.
Per poder participar en la jornada cal inscriure’s a través d’un formulari a la pàgina web del Pla Estratègic
de Cultura: www.girona.cat/placultura. Per altra banda, aquesta pàgina també ofereix la possibilitat de
participar virtualment a través d’un formulari electrònic i, properament, també està prevista la inclusió
d’un fòrum de debat i participació.
Programa de l’acte:
· 10:00h - Benvinguda i presentació a càrrec de l'alcaldessa de Girona, Il·lma. Sra. Anna Pagans, i el director de la Casa
de Cultura de Girona, Sr. Josep Torner.
· 10:20h - Presentació de les conclusions de la diagnosi.
· 10:30h - Presentació de la proposta de línies estratègiques.
· 10:50h - Treball per tallers segons línies estratègiques.
· 13:00h - PAUSA i APERITIU a la Sala Fita.
· 13:20h - Presentació de les conclusions de cada grup de treball per part dels portaveus de la taula .
· 13:50h - Cloenda a càrrec de la tinent d’alcalde regidora de l’àrea de Cultura i Educació, Sra. Lluïsa Faxedas.

Sobre el Pla Estratègic de Cultura. El Pla és un pacte entre els diversos agents que intervenen en el
desenvolupament cultural de la ciutat, resultat d’un procés basat en la participació ciutadana. És l’eina de
planificació que guiarà la vida cultural de Girona en els propers anys.
La primera fase del Pla ha finalitzat amb l’obtenció del diagnòstic de la realitat cultural gironina. El
document, elaborat per la Consultora ICC, ha de servir de base sobre la qual imaginar el futur cultural de
Girona i definir les estratègies de treball per assolir aquest horitzó.
El diagnòstic s'estructura en tres grans apartats: el primer, sobre el territori i la població, caracteritza el
context social i territorial on desenvolupar el Pla; el segon, sobre els recursos culturals, analitza la política
cultural i la dotació pressupostària municipal, la situació dels equipaments i les dinàmiques dels diferents
sectors; finalment, el tercer apartat presenta unes conclusions generals.
El treball realitzat ha combinat tècniques d'anàlisi quantitatiu i qualitatiu comptant amb la participació de
persones del sector cultural a través d'entrevistes personals o la seva intervenció en set taules d'àmbit. Cal
destacar el treball i compromís dels consellers i conselleres del CACGi, que han aportat reflexió i una
perspectiva independent.

DIARI DE GIRONA
Dijous, 3 de juny de 2010
L´AV DEVESA- GÜELL CONVOCA UNA REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE EL TAV
Les associacions de veïns comencen a mobilitzar-se amb relació a les obres del tren d'alta velocitat (TAV) a
Girona. L'Associació de Veïns Devesa- Güell de Girona ha convocat per a avui a les vuit del vespre una
reunió informativa, al Palau de Fires. En la trobada s'hi preveu la participació de l'alcaldessa de Girona,
Anna Pagans. L'objectiu és donar veu tant als impulsors del projecte (l'Ajuntament i Adif) com a la
Plataforma Ciutadana TAV Girona. De fet, a banda de l'alcaldessa també hi haurà el cap
d'infraestructures Mauro Bravo, així com dos enginyers contractats per la Plataforma: Santiago Cardenal i
Lluís Batlle. Per al dia 16 de juny, se'n preveu una altra a Sant Narcís. En la reunió es preveu parlar de
temes de seguretat i es vol exigir indemnitzacions per als habitatges per on passarà el túnel.
Aquestes dues reunions s'havien anunciat abans que l'Ajuntament convoqués les entitats veïnals i els
comerciants dimarts per explicar-los l'evolució del projecte i informar-los sobre l'accident que va inundar
una nau de la zona de Mas Xirgu.

CATALUNYAPRESS
Divendres, 04 de juny de 2010
EL PARLAMENT CREA UN MECANISME PER AFAVORIR LA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
A partir d’aquest divendres els ciutadans que ho
desitgin poden fer arribar electrònicament les
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seves peticions a la comissió que porta aquest nom per mitjà del nou espai
ePeticions que s’ha creat a la web del Parlament amb aquest objectiu.
Aquest nou mecanisme permetrà també que qui ho vulgui, i d’acord amb la comissió, faci públic a la web
el contingut de la seva sol•licitud, un cop admesa a tràmit, i que altres persones s’hi puguin adherir. No
obstant això, també es pot optar per emprar el sistema d’ePeticions sense publicar-ne el contingut ni obrirles a adhesions.
En el marc de l’aposta de la mesa de la cambra i amb l’impuls del president Ernest Benach per utilitzar les
noves tecnologies com a canal per afavorir la comunicació i la interacció amb la ciutadania, aquest nou
espai permetrà fer més senzilla i ràpida la tramesa de peticions dels ciutadans i generar un entorn de
participació vinculat a aquestes sol•licituds.
Els ciutadans també podran continuar fent arribar les seves peticions en paper, ja sigui lliurant-les al
registre o enviant-les per correu ordinari, com fins ara.
El dret de petició individual o col•lectiva és un dret fonamental reconegut per la constitució i l’estatut. El
Parlament va crear a finals de la passada legislatura la comissió de peticions amb l’objectiu d’atendre
aquestes demandes dels ciutadans. Des que es va constituir, el març del 2006, aquest òrgan ha atès 252
peticions, algunes de les quals han comportat promoure canvis legislatius tant a l’àmbit de Catalunya com
de l’estat.
El projecte ePeticions ha estat elaborat per la comissió de peticions, que presideix Antoni Comín, amb el
suport tècnic del departament d’informàtica de la cambra. Els ciutadans que optin per la nova via
electrònica per fer una petició, primer s’hauran de registrar a l’espai ‘El meu Parlament’, i facilitar, entre
altres dades, un correu electrònic. Un cop confirmat el registre, ja podran accedir al formulari per cursar
la petició. L’aplicació permetrà que el peticionari rebi al seu correu electrònic les comunicacions per
informar-lo de l’estat de la seva petició i que la pugui consultar a la web.
La web ofereix la informació necessària sobre què són les peticions i, en concret, sobre les condicions i el
funcionament per fer-les arribar per aquest nou canal.
Tant la informació com l’aplicació per utilitzar el nou espai són a l’epígraf ePeticions, a ‘Espais de
Participació’ dins l’apartat ‘Parlament 2.0’ de la web del Parlament (www.parlament.cat). S’hi podrà
accedir directament amb un enllaç creat a la portada.
Espai de relació amb els ens locals. D’altra banda, la cambra també acaba de posar en funcionament un
altre sistema telemàtic de comunicació amb els ens locals, perquè puguin fer arribar per aquest mitjà
mocions i altres acords dels seus plens que fins ara remetien en paper. La documentació rebuda serà
tramesa, com sempre, als grups parlamentaris i als membres de la mesa.
Aquesta nova via de comunicació i d’intercanvi de documentació entre els ens locals i el Parlament s’ha
creat aprofitant la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes (Eacat), amb què els municipis
ja fan actualment la tramesa d’actes i acords a la Generalitat, i que és, per tant, una eina que els governs
locals ja coneixen i estan avesats a utilitzar.

ELPUNT.CAT
Dissabte, 05 de juny de 2010
DEMOCRÀCIA I SOSTENIBILITAT
Punt de Vista ESTEVE DALMAU. LLORET DE MAR
Lloret de Mar Malauradament tan sols cal recórrer a l'etimologia per adonar-se que l'actual democràcia,
portada a la pràctica, i cada cop de manera més evident, és en realitat una oligarquia burocràtica. Per
guardar les aparences i compensar aquest dèficit democràtic, els nostres governants tenen cura d'utilitzar
altres conceptes, ara de moda entre la classe política, per exemple: participació ciutadana. I si no n'hi
hagués prou, no dubten a passar-se al carro de l'ecologia i disfressar els seus projectes amb atributs com
sostenible. Com es pot xerrar de participació ciutadana, en conseqüència, organitzar una consulta
popular sobre el projecte de carretera entre Lloret de Mar i l'autopista C-32, i després obviar la negativa
dels ciutadans? Com es pot xerrar de sostenibilitat i seguir tirant endavant aquest projecte, definit amb uns
mediocres criteris mediambientals i que destruirà una gran part del patrimoni natural i cultural de Lloret?
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ELPUNT.CAT
Diumenge, 06 de juny de 2010
RECOMANEN MÉS COORDINACIÓ ENTRE ELS AGENTS CULTURALS A GIRONA
El juliol, es presentarà el pla estratègic
Girona té un gran potencial cultural, però cal impulsar sinergies
entre el sector públic i privat per desenvolupar-lo. Aquesta és
una de les moltes conclusions que es van exposar ahir en una
jornada que es va fer a la Casa de Cultura, amb la participació
de prop d'un centenar de persones i que servirà per elaborar el
pla estratègic de la ciutat.
La jornada que ahir es va fer a la Casa de Cultura de Girona. Foto: CÈLIA ATSET.

Projectes amb la complicitat de tots els agents, més coordinació
entre el sector públic i privat (que massa sovint no es té prou en compte), una suma d'esforços amb la
universitat i un reforç del binomi educació-cultura. Aquestes van ser algunes de les conclusions que es van
exposar, després del treball que van portar a terme prop d'un centenar de persones distribuïdes en sis
tallers de treball.
El pla estratègic de cultura de Girona, que impulsa l'Ajuntament en col·laboració amb el Consell de les
Arts i de la Cultura de Girona, té com a objectiu planificar l'acció cultural que es durà a terme en els
pròxims anys. La presentació es farà el juliol i es volen incorporar idees i recomanacions aportades per les
persones que van participar en els tallers, moltes de les quals tenen una trajectòria molt àmplia en l'àmbit
cultural.
Cultura com a eix central. Aquest pla, que està desenvolupant l'empresa ICC Consultors, s'està preparant
des de final del 2009 per tal de situar la cultura com a eix central de la política ciutadana.
Crear espais públics nous dedicats a la cultura, implicar més els universitaris i els joves en general perquè
formin part del moviment cultural de la ciutat, tenir més veus comunes representatives en el món cultural,
buscar nous usuaris, fer un estudi de l'impacte econòmic de la cultura a Girona i la cultura com a vehicle
de cohesió social. Aquestes van ser algunes altres de les propostes que es van posar sobre la taula. Les
línies estratègiques amb què es va treballar ahir es van centrar en Girona com a ciutat que lidera l'entorn
cultural, la cultura com a eix central del model de ciutat de Girona, el desenvolupament cultural com a
projecte compartit, la cultura com a oportunitat de desenvolupament econòmic, la cultura al servei de la
cohesió social, i l'aposta per la creativitat i la contemporaneïtat en la ciutat de la memòria. «Ara tenim una
feina important de cuinar tot aquest material i reflectir-lo en el pla», van destacar els organitzadors.

ELPUNT.CAT
Dilluns, 07 de juny de 2010
CELEBREN EL VI PLE INFANTIL I JUVENIL A L'AJUNTAMENT
Llagostera Llagostera va celebrar ahir el VI Ple Infantil i Juvenil a la
sala de plens del consistori. Les sessions van ser presidides per
l'alcalde, Fermí Santamaria, i els regidors i el públic van ser alumnes
de 5è de primària i 3r d'ESO de Llagostera.
Moment del ple juvenil, presidit per l'alcalde amb alumnes de 3r d'ESO de l'IES de
Llagostera. Abans havien celebrat el seu ple els alumnes de 5è de primària de les dues
escoles de Llagostera. Foto: J.N..1
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DIARI DE GIRONA
Dilluns, 07 de juny de 2010
PARTICIPACIÓ I LLUITA EN ELS GOVERNS DE COALICIÓ
Opinió. XAVIER PASTOR
Aquests dies he fet un parell de descobriments molt interessants que vull compartir amb tots
vostès. Llegia el llibre que van elaborar en Joan Font i la Carolina Galais sobre els projectes i
experiències de democràcia participativa que s'han donat aquests darrers anys a Catalunya a
78 ens locals i publicat per la Direcció general de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.
En el llibre he descobert dos fenòmens que, al meu entendre, posen en entredit alguns mites sobre la
participació ciutadana i generen dubtes sobre la finalitat declarada i l'ús real que se'n fa sovint d'aquests
projectes per part dels governs en l'àmbit local. A la vegada que mostren que els estudis són necessaris.
Primer, resulta que entre els diferents partits polítics catalans, el que més processos de participació ha
posat en marxa quan guanya les eleccions i aconsegueix governar en solitari en un ens local és CiU,
concretament 12 casos. Després tenim el PSC amb 8 experiències, a continuació ERC amb 3 i finalment
ICV amb 2. Aquest fet és sorprenent, ja que durant molt de temps s'havia dit que aquests processos eren
patrimoni d'uns determinats partits polítics. El fet que CiU i PSC tinguin més possibilitats de governar en
solitari o en coalició, ja que presenten més candidatures i obtenen més victòries en les eleccions, no treu
força a aquest descobriment, que no s'analitza en el llibre.
Segon descobriment, resulta que es fan més processos de participació ciutadana quan es donen governs
de coalició que quan governa un partit sol. Mentre el nombre de processos desenvolupats en governs d'un
únic partit han estat 25, quan hi ha un govern de coalició es duen a terme 63 projectes. Quasi tres
vegades més, dels quals 54 són de governs d'esquerres. No els resulta paradoxal? Quin és el motiu
d'aquesta diferencia?
D'entrada, se m'acut una raó: la participació ciutadana serveix als polítics per poder comunicar-se amb el
ciutadà, per escoltar i ser escoltat, permetent als partits de govern saber què i com s'ha de fer, i en una
coalició explicar qui, què i com ho farà. Això vol dir que els governs d'un únic partit no saben què han de
fer quan governen? Sí que ho saben, però sovint no utilitzen aquest canal de comunicació primordialment
o tenen altres mecanismes de proximitat per legitimar les polítiques i diferenciar-se dels seus competidors.
Tanmateix, ens ha de preocupar aquest fet, ja que només es consulta i s'implica la ciutadania quan els
partits que governen junts tenen la necessitat de diferenciar-se els uns dels altres i com a plus o font de
legitimitat ciutadana en la negociació de les polítiques a desenvolupar. És a dir, hi ha una inclinació a fer
participar la ciutadania quan el poder no es concentra en unes soles mans, i no tant per voluntat pròpia o
per la finalitat de la participació per si mateixa com per la necessitat dels partits de legitimitar-se simbòlica
(defensors de la participació com el procés en el que se sustenta la democràcia) i políticament
(diferenciar-se de la competència política) enfront dels altres en el govern i en l'oposició.

DIARI DE GIRONA

Dimarts , 08 de juny de 2010
NOMÉS SIS MUNICIPIS GIRONINS PARTICIPARAN EN LA CONSULTA DEL 20 DE JUNY
La quarta onada de consultes sobiranistes, que se celebrarà el proper 20 de juny, serà més aviat discreta
a les comarques gironines, ja que en aquesta ocasió el protagonisme recaurà en el cinturó metropolità de
Barcelona. De fet, només sis localitats gironines participaran en aquesta onada de consultes: Calonge,
Santa Cristina d'Aro, Osor, Ogassa, Urús i Guils de Cerdanya.
La primera onada de consultes, celebrada el 13 de desembre, va arribar a una seixantena de municipis
gironins. La segona (28 de febrer) ha estat, fins ara, la menys multitudinària a la demarcació, ja que hi
van participar una trentena de localitats, mentre que el 25 d'abril van estar cridats a les urnes veïns de
més de 50 municipis, inclosos els de les grans ciutats com Girona, Salt, Figueres i Olot. En total, uns 140
dels 221 pobles que hi ha a la demarcació han participat en la consulta.
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En aquesta ocasió, seran només sis les localitats gironines que participaran en la consulta, mentre que al
conjunt del país ascendiran a una quarantena. Al conjunt de Catalunya, el municipi més gran amb dret a
vot serà Mataró, on, segons la comissió organitzadora, ja han superat el 12% de vot anticipat.
L’interès d'aquesta consulta radica en el fet que no se centrarà en zones on el catalanisme i
l'independentisme estan ben arrelats, sinó que es traslladarà a territoris que li són més aviat hostils,
especialment a la corona metropolitana. Així, tindran dret a vot els veïns de Cornellà, Sant Boi, Sant Feliu
de Llobregat o Cerdanyola del Vallès, entre altres. Al contrari de les comarques gironines, on la majoria
d'ajuntaments han donat suport a les consultes, aquestes localitats no compten amb l'ajuda dels seus
consistoris.
Mentrestant, Puigcerdà té previst celebrar la seva consulta el dia 18 de juliol, sense emmarcar-se en cap
onada concreta.

DIARI DE GIRONA
Dimecres , 09 de juny de 2010
L’AJUNTAMENT DE CALDES DESTINA 50.000€ AL CONSELL DEL POBLE
El consistori ha designat aquest pressupost per a l'any 2011 com a aposta
cap a la democràcia participativa
L'Ajuntament de Caldes de Malavella ha decidit destinar 50.000 euros al Consell del Poble perquè aquest
òrgan de participació ciutadana pugui començar a programar accions que resolguin les diverses
problemàtiques que hi puguin haver al poble.
El consistori ha designat aquest pressupost per a l'any 2011 com a aposta ferma cap a la democràcia
participativa, s'afirma en un comunicat. El Consell del Poble realitzarà quatre sessions de treball que
serviran per detectar problemàtiques, fer propostes de millora, prioritzar accions i, posteriorment, avaluar
el procés. Les actuacions sorgides podran tenir un cost conjunt màxim de 50.000 euros, que és l'aportació
que ara s'ha assignat, i que es portaran a terme durant el 2011.
Al març ja es va celebrar la primera sessió que va posar sobre la taula algunes mancances en el poble en
temes com la mobilitat i l'accessibilitat; en medi ambient i en benestar; o en oci i cultura. El Consell es va
crear a principis d'aquest any a partir del procés participatiu que es va portar a terme el 2009. Està format
per ciutadania no organitzada i per membres representants de diverses entitats sectorials i territorials.
Segons l'Ajuntament, aquesta constitució és fruit d'una voluntat d'incloure una major diversitat de punts de
vista de la societat.

SOCIAL.CAT
Dimecres , 09 de juny de 2010
L'ESPAI PÚBLIC A DEBAT AMB MANUEL DELGADO
S'acaba l'exposició "Raons públiques"
l'antropòleg Manuel Delgado

El proper dijous 10 de juny al patí de la Diputació de Girona, l'antropòleg i professor de la Universitat de
Barcelona (UB), Manuel Delgado, realitzarà una conferència amb l'extens títol "Què és l’espai públic? Un
espai que queda entre els edificis i que cal omplir d’alguna cosa? El lloc on es materialitzen conceptes
com “ciutadania”, “democràcia” i “convivència”? Un entorn del qual s’han d’expulsar els indesitjables?".
L'acte es troba dins la programació de Girona Intercultural 2010.
Avui, 9 de juny, és l'últim dia que es podrà visitar l'exposició "Raons Públiques". Es tracta d'un recull gràfic
d'Arquitectes sense Fronteres que fomenta la participació ciutadana en els processos de planificació
urbanística de la ciutat. Un equip de voluntaris ha pres la iniciativa d’apropar un concurs d’arquitectura
als veïns i veïnes d’alguns barris de Barcelona i els ha proposat de participar-hi amb les seves pròpies
idees i projectes
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ELPUNT.CAT

Dijous, 10 de juny de 2010
NEIX LA PLATAFORMA FIGUERES PROPOSA, QUE SORGEIX DEL 25-A
Figueres Membres de la plataforma Figueres Decideix, que va organitzar la consulta per la independència
el 25-A i que ara ja està dissolta, han creat un nou grup anomenat Figueres Proposa. El seu objectiu és
donar continuïtat a «l'esperit i els valors» que van inspirar l'organització de la consulta. Vol ser un espai de
debat sobre la realitat ciutadana, fomentar la participació i, al mateix temps, que també es disposi de la
capacitat d'acció necessària pel desenvolupament de campanyes o d'influir.

ELPUNT. CAT
Dijous , 10 de juny de 2010
CALONGE I SANTA CRISTINA D'ARO ENCAREN ELS ACTES CENTRALS DEL 20-J
A Calonge han votat 336 persones en la consulta per la independència
Santa Cristina d'Aro Calonge i St. Antoni Si bé ja fa dies que Calonge-Sant Antoni Decideix ha començat
la campanya de vot anticipat als mercats setmanals dels dos nuclis i ja ha recollit 336 vots, ahir es va
celebrar la conferència Catalunya independent és viable a la Unió Europea?, al Teatre Mundet de Sant
Antoni de Calonge. Santa Cristina d'Aro, per la seva banda, té prevista una conferència per demà,
divendres, a càrrec de Toni Strubell, tot i que l'organització prioritza la captació de vots als actes.
Calonge-Sant Antoni Decideix va celebrar ahir un dels actes centrals de la campanya de la consulta per la
independència del 20 de juny. La conferència Catalunya independent és viable dins la Unió Europea? va
anar a càrrec del sociòleg Salvador Cardús; d'Èric Bertran, conegut per haver defensat l'etiquetatge en
català amb el nom de l'Exèrcit del Fènix, i Mostafa El Kaderi, polític i escriptor. A Calonge i Sant Antoni
s'havien recollit ahir 336 vots anticipats, que representen un 3,76% del cens de la població. El vot
anticipat a les dues poblacions continuarà als mercats, tant de Calonge –dijous– com de Sant Antoni –
divendres– i en altres actes com la xerrada informativa d'avui dijous, a les 6 de la tarda, a la sala Fontova
de Calonge. Posteriorment a la xerrada es podrà votar anticipadament a la llar d'avis de la localitat.
Sense cap dubte l'acte amb més repercussió serà el sopar gratuït de demà divendres, a la plaça de la
Doma de Calonge, que inclourà les actuacions de l'humorista local Miki, de De Calaix i del televisiu Toni
Albà, que imitarà el Papa Benet XVI, el rei Joan Carles o Carod-Rovira. També en aquest acte es podrà
votar anticipadament, així com en la Festa de les Entitats de Sant Antoni del dia 13.
L'important, el vot.
Santa Cristina d'Aro tindrà com a acte central una conferència, demà, a les 9 del vespre, a la sala
d'exposicions de «la Caixa», en què hi participarà l'escriptor Toni Strubell. Tot i això, l'organització de
Santa Cristina Decideix prioritza la captació de vots per sobre dels actes ja que, segons van explicar, van
veure que aquest era l'èxit de la consulta. De moment, a l'urna hi tenien uns 100 vots, però calculaven
que els voluntaris n'havien recollit 100 més encara per comptar.
13.238 cridats a votar
Les dues localitats sumen 13.238 persones cridades a les urnes. El padró de més grans de 16 anys a
Calonge és de 9.066. A Santa Cristina, l'organització calcula que s'han recollit prop de 200 vots
anticipats d'una població més gran de 16 anys de 4.172 persones. El cens de més grans de 18 anys seria
de 4.066 persones. Dels cridats a votar a Santa Cristina, 932 persones són de procedència estrangera,
d'uns 55 països diferents. La consulta per la independència, tant a Calonge com a Santa Cristina d'Aro,
s'ha fet esperar un xic, ja que de bon principi estava prevista per al dia 25 d'abril, però la falta de temps
va fer decidir les organitzacions a endarrerir la data fins al 20 de juny.
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ELPUNT.CAT
Divendres, 11 de juny de 2010
ELS JOVES DE CORÇÀ PODRAN COL·LABORAR EN ACTIVITATS DEL MUNICIPI A TRAVÉS
DEL PROJECTE «ANEM PER FEINA»
Corçà - Laura Vancell. Corçà L'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Corçà engegarà al juliol el projecte
anomenat Anem per feina, adreçat a joves d'entre 14 i 16 i que té per objectiu donar-los a conèixer el
món laboral. En aquesta franja d'edat els joves no poden incorporar-se al món laboral i tampoc tenen
massa ofertes de lleure, i és per aquest motiu que s'ha creat aquest projecte. Els objectius estan molt
marcats per la participació i el foment del sentiment de pertinença envers el municipi.
Després d'analitzar la realitat juvenil a través del Pla Local, el que es vol aconseguir és que els joves del
municipi sentin com a seu el projecte i el conjunt d'actuacions que s'hi recullen. Amb aquest projecte es
pretén oferir als participants un petit tast del món laboral, ja que els joves podran conèixer i alhora
participar en diferents àrees de l'Ajuntament com ara el casal d'estiu, la brigada municipal, l'atenció al
públic i el punt de trobada, entre d'altres. Els objectius específics són oferir una visió de les tasques diàries
que es realitzen al municipi, fer una primera aproximació al món laboral i tenir una visió més propera del
funcionament del municipi. El projecte disposa d'un pressupost de 600 euros, que seran perquè tots els
participants en gaudeixin de manera conjunta invertint-los en alguna sortida o material.
Els objectius generals del projecte són: establir unes bases sòlides de polítiques de joventut al municipi,
afavorir i fomentar la participació jove en la totalitat d'activitats que es realitzin al llarg de l'any, implicar
els joves en la realització i presa de decisions d'activitats adreçades al seu col·lectiu, afavorir el sentiment
de pertinença al municipi, establir una col·laboració tant en l'organització com en la iniciativa d'activitats,
per part de l'Ajuntament i dels joves del municipi, i finalment aconseguir la creació de noves associacions i
continuar potenciant les ja existents.
Aquesta informació ha estat elaborada externament a la redacció del web per Laura Vancells, estudiant en pràctiques del
Departament de Comunicació de la Universitat de Vic.

SOCIAL.CAT
Dissabte, 12 de juny de 2010
PRESENTACIÓ DE LA COORDINADORA D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL
Una plataforma per aglutinar professionals i associacions
El proper dissabte 12 de juny a partir de dos quarts de deu a l'Ateneu Popular 9 Barris, es durà a terme la
presentació de la Coordinadora per a l'Animació Sociocultural de Catalunya (CASC). Es tracta d'una
coordinadora que pretén aglutinar el conjunt de professionals, associacions, voluntaris, universitats i cicles
formatius que treballen en l'animació sociocultural i així, crear una xarxa que reflexioni entorn el paper
d'aquesta metodologia d'intervenció.
Crear xarxa, debat i intercanvi d'experiència per assegurar una reflexió continuada entorn l'animació
social-cultural a Catalunya és l'objectiu principal de la CASC. L'animació sociocultural és una de les
metodologies d'intervenció social més extenses a Catalunya i que ha tingut un paper rellevant dins la
configuració de l'acció social, educativa i cultural. Els animadors, dinamitzadors i educadors socials, però
també, els voluntaris són els principals agents que promouen la participació ciutadana, la democràcia
cultural i el teixit social en el si d'organitzacions i associacions que promouen la creació i l'enfortiment dels
vincles comunitaris.

9 DIARI (La informació de l’Alt Empordà)
Dilluns, 14 de juny de 2010
JORNADA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL PLA ESTRATÈGIC
D’EDUCACIÓ DE FIGUERES
Prop d’un centenar de

persones

van

participar,
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divendres passat al castell de Sant Ferran, a la jornada de participació
ciutadana del Pla Estratègic d’Educació de Figueres.
Un PLA ESTRATÈGIC EDUCATIU i FORMATIU de CIUTAT és un plantejament que estudia un municipi per
tal de reflexionar i projectar sobre l’educació, la formació i els seus àmbits d’actuació.
Comprèn un primer període d’anàlisi de la situació actual, en què s’identifiquen els punts forts, els punts
dèbils, les oportunitats i les amenaces. A partir d’aquesta anàlisi, es defineixen objectius a llarg termini i
estratègies amb les quals es treballa per assolir-los en un període de 4 o 5 anys.
L’Ajuntament de Figueres, des del novembre de 2009, està treballant en la redacció i posada en marxa
d’un PLA ESTRATÈGIC d’aquestes característiques. Un Pla que s’impulsa des de la Regidoria d’Educació
amb el treball d’un equip format per tècnics del propi ajuntament i amb l’assessorament i orientació d’una
empresa externa.

LLIBERTAT.CAT
Dilluns, 14 de juny de 2010
LA CUP DE BLANES ORGANITZA UN DEBAT SOBRE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Blanes celebrarà el proper divendres 18 de juny un nou punt
de trobada. L’acte se celebrarà a la Casa de la Cultura de Blanes a partir de les vuit del vespre.
En aquesta ocasió la CUP plantejarà un debat obert sobre Participació Ciutadana, on a partir d’una
proposta oberta vol encetar un debat que permeti generar propostes per bastir un projecte de poble més
obert i participatiu. Perquè "la democràcia real és la que ens permet decidir dia a dia quin model de
societat volem", manifesta la formació.
Per la CUP Blanes, actualment el context social i polític es caracteritza per un distanciament cada vegada
major dels centres de presa de decisions respecte als ciutadans a qui van dirigides les actuacions
polítiques i socials. La transformació de la societat i l’avenç cap a la justícia social passa perquè els
ciutadans podem decidir sobre els aspectes essencials de la vida pública i poder controlar la tasca i gestió
que els governs i administracions fan dels recursos públics.
En aquest sentit, considera que la democràcia és molt més que anar a votar cada cert temps un paquet
d’opcions polítiques inamovibles i sovint poc representatives de la realitat social. "La democràcia real és la
que ens permet decidir dia a dia quin model de societat volem", exclama l'organització, que admet que no
és fàcil, però que els ajuntaments com a institució mes propera als ciutadans tenen una gran oportunitat i
sobretot una gran responsabilitat en aquest sentit.
Aquesta jornada, a més, és part integrant del procés participatiu d’elaboració del programa marc amb el
qual les candidatures de la CUP dels Països Catalans concorreran a les eleccions municipals de l’any que
ve. Aquest text servirà de guia perquè cada candidatura, posteriorment, elabori el seu propi programa
electoral.

9 DIARI (La informació de l’Alt Empordà)
Dilluns, 14 de juny de 2010
ERC IMPULSA L'ORGANITZACIÓ DE FIGUERES EN DISTRICTES
Dilluns, 14 de juny de 2010 09:32 El grup municipal d'ERC ha recuperat la proposta d'organització de
la ciutat en districtes com a element d'eficiència en la presa de decisions i, sobretot, com a eina de
participació ciutadana. A més ha anunciat la voluntat de potenciar la figura del regidor de barri.
En nota de premsa ERC explica que a més de recuperar la proposta d'organització vol deixar-ho en mans
de la persona que havia fet els treballs previs en el mandat de Joan Armangué, en la regidoria d'Acció
Cívica que dirigia Jesús Quiroga. Aquesta continuïtat és, segons ERC, "una aposta per l'eficàcia de la
gestió lluny de partidismes polítics".
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ELPUNT.CAT (Avui + El Punt)

Dimarts, 15 de juny de 2010
POLÍTICS VIRTUALS
Plaça Major. Joan Ventura Planella
Els polítics no tenen cap vareta màgica, això sí, poden fer lleis poderoses i
influenciar decisivament. Sembla, però, que els lobbies del mercat no democràtic
La crisi ha
han pres el poder rellevant la classe política democràtica. Molts ciutadans tenen
obert encara més
escàs interès per la política, per diverses raons; tot i que n'hi ha unes de gran
l'escletxa entre el
importància: la falta de promoció de cultura històrica, política social des de les
ciutadà i el polític,
institucions i els partits, perquè motivin els individus. L'altra és la manca de
però el desprestigi
relacions sinceres, d'exemplaritat, coherència i compliment de la paraula. Hi ha
dels polítics elegits
una hipocresia d'aquells representants que es queixen de l'escassa participació
només
beneficia
ciutadana a la vida pública, però en canvi mai no han convidat ningú per temor
de perdre poder.
els reaccionaris
La política és un conjunt d'activitats teòriques i pràctiques de certs assumptes que
han de permetre assolir un determinat objectiu. Són estratègies entre persones
amb una determinada afinitat (o no) per aconseguir una fita. Si aquesta filosofia
es du a la pràctica en base als interessos públics, amb dedicació i sacrifici, per
damunt de qüestions personals o corporativistes, no hi ha dubte que l'acció en si
és un art d'una noblesa extraordinària.
La crisi ha obert encara més l'escletxa entre el ciutadà i el polític, per tant falten
reparacions urgents per la salut de la democràcia, ja que el desprestigi dels
polítics elegits només beneficia els reaccionaris. Esta bé la utilització d'internet per
part del partits, però que no oblidin el contacte a peu de carrer. Tots els polítics
responen a les sol·licituds per correu electrònic? Dels que responen, quin
percentatge solucionen el problema real? El silenci és l'acte covard portat a
l'extrem.
Catalunya té una fita electoral després de l'estiu, és l'hora de l'anàlisi. Montilla,
amb rigor, ha liderat un tripartit que ha funcionat relativament bé amb el suport
incondicional d'ERC i IC-V. CiU, fins ara, ha dut a terme una oposició digna i
responsable. L'herència de Pujol ha estat ben administrada, malgrat les accions
impresentables de Prenafeta i Macià Alavedra. Dotat de l'ideari tradicionalista,
Mas té la capacitat d'escoltar i té opcions de governar, demostrant que el
progressisme no és exclusiu de ningú, igual que va fer el seu predecessor, que es
va envoltar de persones no afins ideològicament, com Rodés.
Tot i que no estem per llançar coets, per molts anys puguem continuar parlant de
política i anar a votar.

S

T

DIARI DE GIRONA

Dimecres , 16 de juny de 2010
CONVOQUEN UNA REUNIÓ A SANT NARCÍS PER PARLAR DE LES OBRES DEL TAV
El Centre Cívic de Sant Narcís de Girona acollirà avui al vespre una nova reunió informativa sobre les
obres del Tren d'Alta Velocitat (TAV). La xerrada començarà a dos quarts de nou del vespre i comptarà
amb la presència dels tècnics de l'Ajuntament de Girona i també d'Adif (Administrador Infraestructures
Ferroviàries).
La conducció de l'acte anirà a càrrec de membres de l'Associació de Veïns de Sant Narcís, que és qui
convoca la trobada. L'entitat veïnal que presideix Martí Carreras ha demanat a tots els residents que
tinguin dubtes que assisteixin a la reunió per tal d'expressar els seus dubtes sobre l'obra i sobre el futur del
barri i de la ciutat després dels llargs treballs.
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L'ordre del dia de la reunió informativa a Sant Narcís està composat per cinc punts. En primer terme
s'informarà sobre l'estat actual de les obres. A continuació, els dos següents punts, serviran per explicar les
diferents fases del projecte de l'alta velocitat a Girona. Posteriorment s'informarà sobre les afectacions de
les obres. ?Finalment, hi haurà un torn obert de paraula relacionat amb els treballs del TAV.

DIARI DE GIRONA
Dimecres , 16 de juny de 2010
QUIN PROJECTE ET SEMBLA MÉS INNECESSARI?
Els projectes a debat
Volem saber quin projecte dels previstos en infraestructures i
urbanisme et sembla més innecessari
Vota i dóna la teva opinió. DDG «Diaridegirona.cat» torna
a obrir el debat. Per tal de conèixer l'opinió dels lectors,
aquesta vegada volem saber quin dels projecte previstos en
infraestructures i urbanisme et sembla més innecessari. La
nova entrada de Girona? El desdoblament de la N-II? La
reurbanització del centre de Salt? El soterrament de la via
del tren convencional?

ELPUNT.CAT (Avui + El Punt)
Dimecres, 16 de juny de 2010
PROP DE 3.000 CERDANS PODRAN VOTAR DIUMENGE LA INDEPENDÈNCIA
La consulta es fa a Guils, Urús, Lles i Bellver, i, el 18 de juliol, a
Puigcerdà
Puigcerdà Urús Alp Bellver de Cerdanya Prats i Sansor Guils de Cerdanya Lles de Cerdanya Un total de
2.765 veïns de més de 16 anys dels municipis cerdans de Bellver, Guils, Lles i Urús estan cridats a
participar en la consulta sobre la independència. A Puigcerdà, en canvi, la consulta es deixa pel proper
18 de juliol.
A Bellver, el cens de majors de 16 anys és de 1.929 persones i el de més de 18 anys, de 1.655. A Guils
de Cerdanya, és de 418 i 393, respectivament; a Lles, de 242 i 231 i a Urús, de 176 i 174. A tots quatre
municipis, la votació es durà a terme diumenge vinent entre les nou del matí i les vuit del vespre. Els
recintes on es farà la consulta són el centre cívic de Bellver, el local social de Guils, les escoles de Lles i el
local social d' Urús.
A tots quatre municipis, les agrupacions locals de la coordinadora Cerdanya Decideix estan duent a terme
actes i accions de promoció de la consulta. A Urús i a Bellver es podrà votar anticipadament dissabte al
local social i als diferents nuclis de la batllia, respectivament. A més, a Urús, el mateix dia, actua el
cantautor Cesk Feixas. A Bellver s'han fet samarretes amb un logotip específic de la consulta que es venen
a 10 euros per recaptar fons i sufragar les despeses organitzatives. També s'han penjat pancartes a
diversos espais del poble com per exemple a la plaça de Sant Roc. A Guils, els detalls de la consulta es
van presentar tot just dissabte passat.
A Puigcerdà, la consulta es fa el 18 de juliol, i, ara, la coordinadora local ha demanat la implicació de les
entitats del municipi en l'organització. A més, ha fet una crida a la mobilització per poder tenir els recursos
humans i els econòmics que li calen.
A la Cerdanya ja han fet la consulta Bolvir, Alp i Prats i Sansor.
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ELPUNT.CAT (Avui + El Punt)

Dijous, 17 de juny de 2010
MECANISMES DE PARTICIPACIÓ I «GOVERNANÇA» COMPARTIDA
La participació ha estat sempre un dels eixos importants de la política del
govern de la ciutat de Girona, tant de les associacions de veïns com del
conjunt de la ciutadania
Opinió. * Ignasi Thió i Fernández de Henestrosa és regidor de l'Ajuntament de Girona
Ramon Macaya, president de l'Associació de Veïns Santa Eugènia de Ter, publicà el diumenge -23 de
maig- un interessant article, on plantejava obertament que a Girona fóra bo tenir més mecanismes i
procediments per tal que les associacions, entitats i la societat civil poguessin participar més en les
decisions de govern de la ciutat. El cert, però, és que els mecanismes, camins i maneres de participar i
col·laborar amb el govern municipal són molts i diversos. En donaré alguns dels exemples més evidents.
La participació ha estat sempre un dels eixos importants de la política del govern de la ciutat de Girona,
tant de les associacions de veïns, com del conjunt de la ciutadania. Les institucions i els mecanismes de
participança estan regulats des de novembre de 2005. L'Ajuntament ha posat a disposició de tota la
ciutadania els següents drets: el de petició, perquè tothom pugui realitzar sol·licituds de matèria
municipal; el de proposta, per a prestació de serveis públics municipals; el d'audiència pública i debat,
per tenir mecanismes de trobada i diàleg; el dels veïns i veïnes, per demanar una consulta popular; o el
d'iniciativa privada, per promoure accions o activitats municipals. Ha fet taules territorials a diferents barris
de la ciutat. Ha invertit i acompanyat les entitats, perquè poguessin gestionar-se amb completa
independència i autonomia. Ha fet passos endavant per definir entre tots nous plans d'usos en espais
característics de la ciutat. Tothom pot fer arribar la seva veu directament a l'equip de regidors i regidores
per mitjà de la bústia d'avisos del consistori. La xarxa urbana de centres cívics és amplíssima i, en aquest
terreny, el govern ha avançat moltíssim els últims anys.
Per altra banda, les eleccions continuen sent el mecanisme més fiable de participació. A Girona, des de
l'any 1976, hi ha hagut un total de 32 processos electorals i democràtics (8 eleccions municipals, 8 del
Parlament de Catalunya, 10 del Congrés i Senat i 6 del Parlament Europeu), sense tenir en compte els
diferents referèndums, tant de lleis orgàniques i constitucionals, com dels de l'Estatut de 1979 i 2006. A
les eleccions municipals de 1987 el percentatge de participació va ser del 66,77%; el 1991, del 57,97%;
el 1995, del 63,88%; el 1999, del 57,9%; el 2003, del 61,3%; i el 2007, del 51,29%.
Aquestes són algunes dades sumarials per tenir en compte que, ara com ara –tot i els problemes i
limitacions– les eleccions són l'espina dorsal del sistema democràtic. No podem menystenir les
consecucions de la democràcia representativa en nom d'uns ideals de democràcia participativa que no
hem atrapat, ni a Girona ni a cap país del món.
Estic convençut que incrementar la participació ciutadana és un bé per a la comunitat i la ciutat, per a la
cohesió i la unitat. El govern ha apostat fort per anar fent avenços notables en aquesta qüestió. Els
representants polítics han estat escollits per la ciutadania i això suposa haver d'assumir un deure de
responsabilitat amb el conjunt de la gent, a favor del bé comú i de la ciutat. Cal escoltar tothom i viure
sempre a peu de carrer, a prop de les persones, per poder tenir coneixement i prendre la millor decisió al
marge de qualsevol interès parcial. Aquest exercici a vegades suposa fer enfadar algunes persones per
poder acontentar la majoria.
Santa Eugènia de Ter és una prioritat de govern durant els últims anys. El Pla de barris de l'Ajuntament i de
la Generalitat hi inverteix 14 milions i mig d'€ per a la frontissa, que ja està en tràmit de licitació; per al
nou centre de dia, que ja està aprovat; per a la construcció ja realitzada de rampes per a l'accessibilitat a
Can Gibert; per la reforma de la plaça Santa Eugènia, per a la rehabilitació de la fàbrica de la Marfà; per
a la construcció de noves estructures a l'espai del mercat; per reurbanitzar el carrer Maçana, el carrer
Orient i el carrer Montnegre; per adequar les voreres i la retirada de cables aeris als carrers Santa
Eugènia, Montseny, Maçana, Puigmal, Bassegoda, Sant Sebastià, Orient, Mare de Déu de la Salut,
Balandrau, Bastiments, Campcardós i Puig Neulós; per estendre la xarxa Wi-Fi; per relligar territorialment
i cohesionar socialment Girona. El valor de totes aquestes millores i avenços és importantíssim per al
12

conjunt de la ciutat. Perquè barri a barri és la manera de fer una ciutat tan maca com Girona, en la qual
tots els barris hi aporten part de la personalitat de la nostra ciutat.

ASSOCIACIOVEINSSANTNARCIS.BLOGSPOT. COM
Dijous, 17 de juny de 2010
LA BATALLA SERÀ BARRI A BARRI
I no estic fent una descripció d'un episodi bèl·lic de cap guerra!. M'estic referint a les properes eleccions
municipals que, a tot estirar, patirem la propera primavera.
Hi ha qui parla de final d'un cicle. Prefereixo pensar que és l'inici d'un nou equilibri!! No entre diferents
partits (siguin quins siguin, al capdavall tots reben la trucada d'un "aparell" a desenes de quilòmetres), que
poden establir certs lligams que permetin governar la ciutat, sinó de relació d'aquests amb la xarxa
associativa gironina que torna a irrompre amb força per totes les escletxes que el sistema feudal imperant
a Girona durant més de trenta anys comença a tenir. Però que ningú s'enganyi! No és que no provin de
mantenir-nos en silenci... però els temps canvien, els fronts són molts i la memòria curta!
De res no els serveix posar amics al capdavant de totes les possibles bases crítiques. De res no els serveix
convidar-nos a participar del pastís. De res no els serveix la política dels 'fets consumats', la 'teoria del
caos' ni 'una mentida si es repeteix prou vegades esdevé la 'nostra' veritat'.
La 'gana' que tenim les associacions no és de poder, ni de cadires, ni de 'fer carrera'… la gana que tenim
és de recuperar la Girona que un dia vam posar en mans d'uns gestors que, com a nosaltres, els movia el
servei als ciutadans però que amb els anys han acabat posant els ciutadans al seu servei i la 'seva' Girona
elitista i de postal.
Aquest cop, han començat a fer campanya massa aviat!
Cada 'cap' del tripartit comença a 'marcar paquet' en les seves àrees (i en les alienes) encara que per ferho passi pel damunt (i per sobre) de la feina feta per uns i altres aquests darrers anys! I per damunt de tots
tres n'hi ha un, el màxim responsable de massa anys d'autarquia (curiosament el que es va quedar les
regidories més 'sensibles' -econòmicament és clar-) que sembla no voler-se adonar que els temps estant
canviant per a tots!
I al bell mig de tanta batalla fratricida (si és que mai aquestes esquerres han estat germanes), qui hi surt
perdent més som els ciutadans!
Però estem aprenent a fer-nos sentir! estem aprenent a escoltar-nos per fer-nos sentir! I això no s'ho
esperaven! Ens sabem diferents i ens respectem diferents! Cada barri té la seva especificitat que els fa
complex i complet, i sovint el que convé a un sector de la ciutat és el contrari del que convé uns metres
més enllà. Però si em estat capaços d'unir esforços per denunciar un pavelló al bell mig de la Devesa, per
reclamar la participació ciutadana als Plens municipals, per exigir més informació sobre les obres de l'AVE
i les seves afectacions, per demanar la convocatòria de la Taula de Mobilitat... de què es pensen que no
serem capaços?
Ja no ens podran 'comprar' amb la promesa d'inversions en equipaments que amb tots aquests anys han
demostrat que no els importen. Ja no ens poden fer callar amb el silenci que -les subvencions als mitjans
amics- ens reservava a les veus més experimentades en cada metre dels nostres barris. Qui sinó qui hi viu
coneix cada pam dels nostres carrers i places?
Ja veig les pancartes al meu barri i els nous eslògans de la campanya del 2011! 'Santnarcisencs! Quan
aneu a votar, recordeu on heu aparcat el cotxe!', 'A Sant Narcís, només inverteixen els euros que venen de
Madrid (plans E)'…
I els de la resta de la ciutat: 'Si la Devesa diu NO!, és NO!', 'Nosaltres pintem les façanes (de l'Onyar),
vosaltres en cobreu cada postal!', 'Senyors de l'AVE, en tenen per molt? és que els seus camions i
màquines molesten, MOLT!'...
No s'equivoquin, ens hauran de convèncer un per un. A cada carrer, a cada plaça, a cada negoci, a cada
escala... a cada barri que tant oblidats han tingut de tant mirar què diuen els de fora sense escoltar què
cridem els de dins.
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A la plaça del Vi segurament canviaran els companys de viatge, possiblement els estils es
'democratitzaran' els primers anys, però si no fem un canvi d'arrel no haurem ni començat a caminar que
ja ens adonarem si hem errat el camí.
Girona no es pot decidir només amb el parer dels que participen al 'sorteig' de les eleccions. La resta de
ciutadans continuem essent un valor afegit per a qui 'l'hi toqui' dirigir la nau. Moltes associacions i entitats
som 'un regal' per a qui vulgui afegir il·lusió, bagatge i professionalitat a les 'línies' marcades pels partits
terres enllà!
Martí Carreras, veí de Sant Narcís.

L’Actualitat del Baix Montseny
Divendres, 18 de juny de 2010
BREDA I RIELLS I VIABREA ORGANITZEN LA PRIMERA SESSIÓ PARTICIPATIVA PER
ELABORAR L'AGENDA 21
Els ajuntaments de Breda i Riells i Viabrea han convocat la primera sessió participativa per a la redacció
de l'Agenda 21 local. A Breda, la aquesta sessió es farà avui, divendres 18 de juny, a les 8 del vespre, a
les dependències de l'Ajuntament. En el cas de Riells, la sessió se celebrarà el proper dimarts, 22 de juny,
a dos quarts de 8 del vespre, també a l'edifici Consistorial.
Els ajuntaments de Riells i Viabrea, Breda i Hostalric van començar, el passat mes de desembre de 2009,
els treballs per a la redacció de l'Agenda 21 Local. Aquesta inclourà aspectes com el Pla d'Acció Local per
a la Sostenibilitat, un estudi de connectivitat social, ecològica i paisatgística i un Pla d'Usos del sòl no
urbanitzable. El procés es preveu que s'estengui al llarg de quinze mesos, arribant al seu punt i final amb
el redactat definitiu el mes de febrer de 2011.
La finalitat d'aquest procés de redacció de l'Agenda21 és, segons han explicat els Consistoris que
l'impulsen, que cada municipi aprovi un Pla d'Acció Local cap a la Sostenibilitat (PALS), consensuat entre
les autoritats locals i els agents econòmics i socials privats del municipi mitjançant el diàleg i la
participació.
Per tal de poder captar el màxim possible les opinions dels veïns dels municipis afectats per la redacció de
l'Agenda 21, l'empresa encarregada de l'elaboració d'aquest procés ha ofert diverses eines de participació
ciutadana, entre les quals una enquesta. També s'organitzaran tallers de participació oberts a tots els
ciutadans.

ELPUNT.CAT (Avui + El Punt)
Dilluns, 21 de juny de 2010
UN TOTAL DE 2.550 PERSONES DE

13.383

VOTEN EN LA CONSULTA AL

BAIX

EMPORDÀ
Calonge i Santa Cristina, els nuclis més grans, voregen el 15% de
participació
Al Baix Empordà, Calonge i Santa Cristina d'Aro van celebrar les
consultes, igual que es va fer a Garrigoles. Junt sumaven un total
13.383 persones que es van animar força des de bon matí. A
Calonge es va arribar gairebé al 15% de participació i a Santa
Cristina es va aconseguir un 14,43%. La sala Marsala de Sant
Antoni de Calonge va rebre la visita de la consellera Carme
Capdevila, que va donar el seu suport a la consulta i va expressar
que això significa un canvi que es produeix en la societat.
Els 1.355 vots de Calonge i Sant Antoni signifiquen un 14,95% de participació en un padró que arriba
fins a 9.066 habitants majors de 16 anys. De bon matí, Sant Antoni va rebre la visita de la consellera
Carme Capdevila, que va donar suport als organitzadors de la consulta i va destacar «el canvi» que es
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produeix en la societat catalana, i va parlar del punt de «maduresa» en què aquesta es troba. Si bé en cap
moment es va acumular una quantitat important de gent a la sala, els organitzadors explicaven que al
matí la gent no havia parat d'anar entrant i sortint i a la tarda s'esperaven més votants. A Sant Antoni hi
havia dos observadors internacionals provinents del Tirol italià que van contemplar el procés de votació.
Pel que fa a Santa Cristina, la participació va ser del 14.43%, amb un total de 568 vots a favor del «sí» i
24 en contra de la independència. El cens és de 4.172 persones. Una considerable afluència de gent van
anar visitant el gimnàs del CEIP Pedralta, on es van instal·lar dues meses electorals i una tercera de
reservada a l'organització per al recompte.
Garrigoles participa
El percentatge de participació va ser, finalment, del 61%. El nombre de vots va ser de 86 sobre un total de
145 empadronats més grans de 16 anys cridats a les urnes. Al migdia ja s'havia aconseguit un 35% de
participació i l'organització es mostrava molt contenta del resultat. La gent es va anar acostant a la sala
d'espera del consultori mèdic fins que es va arribar a la xifra de 73 vots pel «sí», 6 pel «no», 6 en blanc i 1
de nul.

DIARI DE GIRONA
Dilluns, 21 de juny de 2010
LA QUARTA ONADA DE CONSULTES SOBIRANISTES OBTÉ UN

12% DE PARTICIPACIÓ A

GIRONA
Després d'aquesta tongada més de la meitat dels municipis catalans ja ha
pogut votar sobre la independència
Més de 3.000 gironins van votar ahir en la quarta onada de consultes sobiranistes. Això representa un
12% dels 27.479 ciutadans majors de setze anys que estaven cridats a es urnes a la demarcació. Dos
punts per sota de la mitjana de Catalunya i per sota també de les anteriors onades.
Des del punt de vista regional unes 3.000 persones van votar a favor de la independència, mentre
que118 hi va votar en contra.
El nombre de votants, com en les anteriors votacions, va baixar als
municipis més grans. Ahir votaven des de pobles petits com Ogassa
fins a municipis costaners com Calonge-Sant Antoni o Santa Cristina
d'Aro.
La localitat gironina que va tenir més participació va ser Garrigoles,
amb un 59% del cens. En aquest municipi els resultats van ser del
86% per al sí i el 4% per al no. El municipi on es va registrar la
participació més baixa va ser Calonge-Sant Antoni amb un 15%. El
sí va obtenir el 96% dels vots i el no el 4,5%.
Els membres de l'organització de Sant Antoni-Calonge decideix van
atribuir els baixos resultats de la consulta al fet que el municipi tingui
dos nuclis i 38 urbanitzacions a més d'un important nucli d'empadronats que són estrangers. Per Calonge
Decideix aquesta constitució peculiar del nucli urbà va dificultar que la consulta arribés a tothom.
Una de les dades curioses de la jornada va ser la "furgoneta-pregoner" que durant tot el dia d'ahir va estar
exhortant els veïns a anar a votar.
De les votacions en aquest municipi, sobretot al nucli de Sant Antoni, el regidor de Sant Antoni
Independent, Josep Albí, va destacar la paradoxa que significa que els ciutadans de Sant Antoni puguin
votar la independència del seu país i no la del seu municipi.
L'altre municipi "gran de les jornades de consultes", Santa Cristina d'Aro, va registrar un 15% de
participació amb un 94% de vots favorables a la independència i un 4% de vots contraris.
Els resultats per a la resta de municipis van ser els següents. A Navata un 96 va votar sí i un 2% que no. A
Riumors un 96% dels votants va optar pel sí i un 4% pel no.
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A la Cerdanya la participació va ser més o menys similar. A Bellver, Guils, Urús, Guils i Lles va guanyar el
sí amb el 93%, 91%, 87%, 89% i 98% respectivament mentre que el no no va superar el 7% a cap dels
quatre municipis.
Al Ripollès, el municipi d'Ogassa van votar a favor de la independència el 91% dels electors que van anar
a les urnes mentre que a Osor un 94% dels electors va apostar pel sí i un 4% pel no.

HORA NOVA
Dimarts, 22 de juny de 2010
FIGUERES PRESENTA LA REFORMA DELS CARRERS

PEP

VENTURA, AMPLE, JONQUERA I PERALADA
Un centenar de veïns i veïnes del centre històric de Figueres van
assistir a la sessió de retorn del taller participatiu dels carrers
Jonquera, Ample, Peralada i Pep Ventura. La trobada, que
s’emmarca dins les sessions de participació ciutadana programades
en el Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric, es va fer ahir al vespre al Cercle Sport. La trobada va
anar encapçalada per Xavier Besora, regidor de participació ciutadana de l’Ajuntament de Figueres i
responsable dels plans de barris de la ciutat, Xavier Ludevid, gerent d’Urbanisme i els arquitectes Joan
Falgueras i Carles Teixidor.
La sessió es va centrar en els projectes de reurbanització dels carrers Peralada (entre Rec Arnau i Muralla),
Jonquera (entre Ajuntament i Isabel II), Ample i Pep Ventura. Aquests treballs estaran caracteritzats per la
prioritat dels vianants per sobre dels vehicles, fet que farà que es tradueixin en carrers de plataforma
única, amb pas de vehicles i vianants al mateix nivell. La plataforma única comportarà l’eliminació de
places d’aparcament permanent i de zones blaves, però es crearan franges de serveis on es podran
aparcar vehicles privats fora de l’horari establert.
Pel que fa al paviment hi haurà un format únic de continuïtat amb els paviments dels carrers Canigó,
Muralla i plaça de les Patates. Els projectes també inclouen la renovació de tots els serveis dels carrers
(desaigües, enllumenat, soterrament del cablejat aeri) i el soterrament dels contenidors de residus.
Aquests projectes urbanístics ja van ser tractats en un procés participatiu el 6 d’octubre de l’any passat al
CEIP Cor de Maria, durant el qual els assistents al taller (veïns, comerciants, ciutadans, entitats i agents
socials) es van dividir en tres grups per treballar alguns aspectes dels carrers amb més detall i valorar els
punts forts i febles de cadascun.

9 DIARI (La informació de l’Alt Empordà)
Dimecres, 23 de juny de 2010
PROPOSTA D’AMC-FIGUERES PER A ADAPTAR UNA SÈRIE DE CRUÏLLES SEMAFÒRIQUES
AMB EL SISTEMA CIBERPAS
AMC-Figueres considera que els drets democràtics fonamentals dels invidents i d’aquells amb disminució
visual són tot sovint vulnerats. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret d’accedir a les oportunitats que
els ofereix l’entorn en el que viuen. Treballar per una ciutat al més accessible possible és una tasca i un
deure imprescindible per a garantir aquest dret com també perquè Figueres sigui una ciutat inclusiva, una
ciutat que potencia la qualitat de vida. El concepte d’accessibilitat universal compren la supressió de les
barreres arquitectòniques i també les psicològiques, culturals, socials, tecnològiques i físiques.
Des d’AMC-Figueres demanem que els principis d’accessibilitat s’incorporin de manera natural a les
polítiques públiques. Demanem el compromís de convertir Figueres en una ciutat accessible al 100%. Una
ciutat per a tots. Figueres ha de ser un referent en l’eliminació de barreres per les persones amb
discapacitat. Per tal d’aconseguir aquesta fita, cal un mínim d’esforç, d’inversió i de col·laboració. El
concepte d’accessibilitat va lligat al de mobilitat – poder-se moure, ser autònom –. Fer de Figueres una
ciutat accessible suposa iniciar un procés de transformació sota uns criteris de disseny per a tothom. Entre
els anys 1995 i 2001 es van iniciar diverses actuacions mitjançant convenis amb el CRID (Consorci de
Recursos i Documentació per a l’Autonomia Personal), l’ONCE i l’Ajuntament de Figueres. Es van portar a
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terme unes jornades de participació ciutadana amb les entitats veïnals i associacions relacionades amb
persones amb mobilitat reduïda o disminucions sensorials. Les aportacions recollides van facilitar que, a
més de possibilitar la realització d’un estudi de l’estat en què es trobava Figueres en termes
d’accessibilitat, es definís l’anomenada fase prioritària per endegar les actuacions més urgents. En un
termini de quatre anys es van adaptar la totalitat de les cruïlles semafòriques amb el sistema CIBERPAS,
sistema acústic accionat mitjançant comandaments manuals.
Gràcies al sistema CIBERPAS, la persona invident o amb disminució visual coneix de manera acústica
l’estat en què es troba el semàfor simplement accionant un comandament manual. D’aquesta manera
s’evita que el senyal acústic estigui permanentment activitat, tot i estar en funcionament les 24 hores del
dia.
Per tot allò exposat, AMC-Figueres SOL·LICITA:
I insta a l’ajuntament de Figueres a signar un conveni amb l’ONCE per a adaptar al sistema CIBERPAS les
següents cruïlles semafòriques:
- Avinguda Salvador Dalí amb Carrer Col·legi, Avinguda Salvador Dalí amb Carrer Frederic Mistral,
Avinguda Salvador Dalí amb Carrer Albert Cotó, Avinguda Salvador Dalí amb Carrer Sant Jordi,
Avinguda Salvador Dalí amb Carrer Marina Vega. D’aquesta manera es facilitarà una millor i més plena
integració del col·lectiu d’invidents i de persones amb discapacitat visual en el sí de la nostra societat.
Esteve Gratacós i Andrade. Primer Secretari d’AMC-Figueres.

9 DIARI (La informació de l’Alt Empordà)
Dimecres, 23 de juny de 2010
UN CENTENAR DE FIGUERENCS ASSISTEIXEN A LA PRESENTACIÓ DELS PROJECTES DELS
CARRERS

JONQUERA, AMPLE, PERALADA

I

PEP

VENTURA
El Cercle Esport va acollir el passat
dilluns el retorn del taller participatiu
celebrat el passat octubre emmarcat en el
Pla
d’Intervenció
Integral
del
Centre
Històric.
Un centenar de veïns i veïnes del centre històric de Figueres
van assistir a la sessió de retorn del taller participatiu dels carrers Jonquera, Ample, Peralada i Pep
Ventura. La trobada, que s’emmarca dins les sessions de participació ciutadana programades en el Pla
d’Intervenció Integral del Centre Històric, es va fer ahir al vespre al Cercle Esport. La trobada va anar
encapçalada per Xavier Besora, regidor de participació ciutadana de l’Ajuntament de Figueres i
responsable dels plans de barris de la ciutat, Xavier Ludevid, gerent d’Urbanisme i els arquitectes Joan
Falgueras i Carles Teixidor.
La sessió es va centrar en els projectes de reurbanització dels carrers Peralada (entre Rec Arnau i Muralla),
Jonquera (entre Ajuntament i Isabel II), Ample i Pep Ventura. Aquests treballs estaran caracteritzats per la
prioritat dels vianants per sobre dels vehicles, fet que farà que es tradueixin en carrers de plataforma
única, amb pas de vehicles i vianants al mateix nivell. La plataforma única comportarà l’eliminació de
places d’aparcament permanent i de zones blaves, però es crearan franges de serveis on es podran
aparcar vehicles privats fora de l’horari establert.
Pel que fa al paviment hi haurà un format únic de continuïtat amb els paviments dels carrers Canigó,
Muralla i plaça de les Patates. Els projectes també inclouen la renovació de tots els serveis dels carrers
(desaigües, enllumenat, soterrament del cablejat aeri) i el soterrament dels contenidors de residus.
Aquests projectes urbanístics ja van ser tractats en un procés participatiu el 6 d’octubre de l’any passat al
CEIP Cor de Maria, durant el qual els assistents al taller (veïns, comerciants, ciutadans, entitats i agents
socials) es van dividir en tres grups per treballar alguns aspectes dels carrers amb més detall i valorar els
punts forts i febles de cadascun.
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Lamalla.cat

Dimecres, 23 de juny de 2010
SAURA: "L'ACTUAL CRISI ECONÒMICA S'HA CONVERTIT EN UN PROBLEMA DE
DEMOCRÀCIA"
El conseller ho ha dit durant la commemoració del Dia del Servei Públic,
una jornada coorganitzada per l'ONU i la Generalitat
Barcelona ha acollit aquest matí una cerimònia per
commemorar el Dia del Servei Públic, i amb la qual s'han
tancat dues jornades de debat coorganitzades per l'ONU
i el Govern català per parlar sobre la participació
ciutadana, la transparència i el bon govern. A l'acte, que
s'ha fet a l'auditori Axa, s'han reunit prop de 400
participants, entre ells el sots-secretari general de l'ONU,
Sha Zukang; la secretària d'Estat de Funció Pública del
Govern central, Consuelo Rumí, i el president català, José
Montilla. S'hi han lliurat els Premis al Servei Públic-2010 i
s'ha signat una declaració conjunta en què l'ONU i la
Generalitat han defensat més transparència, rendició de
comptes i participació.
Durant el seu parlament, el conseller Joan Saura, com a amfitrió de l'acte, ha volgut advertir que l'actual
crisi econòmica "s’ha convertit en un problema de democràcia" ja que "amenaça la capacitat d’influència i
decisió de les institucions polítiques democràtiques".
Saura ha assegurat que en la situació actual "hem de construir noves formes de govern supraestatal i
enfortir les estructures de govern que ja existeixen". També ha defensat unes institucions més transparents i
participatives com a factor clau per a la democràcia i el bon funcionament del servei públic.
La cerimònia del Dia del Servei Públic ha inclòs el lliurament de Premis al Servei Públic, els més
prestigiosos en el seu àmbit. Entre els països premiats pels seus projectes de participació, transparència,
innovació i bon servei, hi ha, entre altres, representants d’administracions d’ Alemanya; Brasil; Bahrein;
Austràlia; Canadà; Japó; Emirats Àrabs; Tanzània o Tunísia. El govern espanyol també ha rebut un premi
pels seus projectes en e-government. Cal recordar que el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació va guanyar el Premi al Servei Públic l’any 2008 per l’impuls de la participació en el procés
d'elaboració de decisions polítiques mitjançant mecanismes innovadors.
Un grup de manifestants s'han concentrat a les portes de l'auditori Axa i han xiulat i llançat petards quan
han entrat alguns participants a l'acte, especialment el president Montilla.

Emporda.info
Dijous, 24 de juny de 2010
NOVA TROBADA PARTICIPATIVA DE CENTRE HISTÒRIC
Un centenar de figuerencs assisteixen a la presentació dels projectes dels
carrers Jonquera, Ample, Peralada i Pep Ventura
El Cercle Esport va acollir dilluns el retorn del taller participatiu celebrat el passat octubre emmarcat en el
Pla d'Intervenció Integral del Centre Històric
Un centenar de veïns i veïnes del centre històric de Figueres van assistir a la sessió de retorn del taller
participatiu dels carrers Jonquera, Ample, Peralada i Pep Ventura. La trobada, que s'emmarca dins les
sessions de participació ciutadana programades en el Pla d'Intervenció Integral del Centre Històric, es va
fer ahir al vespre al Cercle Esport. La trobada va anar encapçalada per Xavier Besora, regidor de
participació ciutadana de l'Ajuntament de Figueres i responsable dels plans de barris de la ciutat, Xavier
Ludevid, gerent d'Urbanisme i els arquitectes Joan Falgueras i Carles Teixidor.
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La sessió es va centrar en els projectes de reurbanització dels carrers Peralada (entre Rec Arnau i Muralla),
Jonquera (entre Ajuntament i Isabel II), Ample i Pep Ventura. Aquests treballs estaran caracteritzats per la
prioritat dels vianants per sobre dels vehicles, fet que farà que es tradueixin en carrers de plataforma
única, amb pas de vehicles i vianants al mateix nivell. La plataforma única comportarà l'eliminació de
places d'aparcament permanent i de zones blaves, però es crearan franges de serveis on es podran
aparcar vehicles privats fora de l'horari establert.
Pel que fa al paviment hi haurà un format únic de continuïtat amb els paviments dels carrers Canigó,
Muralla i plaça de les Patates. Els projectes també inclouen la renovació de tots els serveis dels carrers
(desaigües, enllumenat, soterrament del cablejat aeri) i el soterrament dels contenidors de residus.
Aquests projectes urbanístics ja van ser tractats en un procés participatiu el 6 d'octubre de l'any passat al
CEIP Cor de Maria, durant el qual els assistents al taller (veïns, comerciants, ciutadans, entitats i agents
socials) es van dividir en tres grups per treballar alguns aspectes dels carrers amb més detall i valorar els
punts forts i febles de cadascun.

ELPUNT.CAT (Avui + El Punt)
Dilluns, 28 de juny de 2010
Francesc Xavier Canosa i Magret ARQUITECTE I URBANISTA
«ENCARA VIVIM EN EL MODEL DE NOUS RICS»
Francesc Xavier Canosa és un dels urbanistes de referència a les comarques
gironines. Defensa l'urbanisme com un mirall de la societat i creu que els
canvis actuals permetran evolucionar cap a un entorn basat no tant en els
negocis sinó en les relacions socials i amb el territori
Canosa defensa el paper de la col·lectivitat en la definició de
l'urbanisme. Foto: MANEL LLADÓ MANEL LLADÓ
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la crisi de la construcció. Els últims anys hem
construït molt més del que podíem consumir. El valor
econòmic del territori ha prevalgut sobre altres

T

Tel projecte de salt. Amb la intervenció urbanística no
es resoldrà el problema, cal acompanyar-la d'altres
mesures

T

Tla planificació urbanística. El problema és que venim
d'una cultura urbanística en què la peça important és
la municipal

T

Tel

pas per la política. Encantat d'haver-ho fet i
encantat d'haver-ho deixat. Ara s'imposa l'interès de
partit

T

La gent es pensa que Francesc Xavier Canosa és d'Olot. Però no: va néixer a Barcelona l'octubre del
1947 i hi va viure fins a acabar la carrera d'arquitectura. Llavors va anar, ara sí, cap a Olot, d'on és la
seva família. Des d'aleshores ha desenvolupat una trajectòria vinculada sobretot a l'urbanisme i ha fet les
funcions d'arquitecte municipal a Olot, Salt i Sant Feliu de Guíxols. Després d'un breu pas per la política,
en què va ser regidor per ICV a l'Ajuntament de Girona entre el 1995 i el 1999, es va tornar a centrar en
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la feina del seu despatx, en projectes de planificació urbanística. Per exemple, ara ha redactat el pla
territorial de les comarques gironines.
–Són bons moments per a l'urbanisme?
–«Sempre, perquè l'urbanisme és una constant reflexió sobre les conductes i les relacions humanes i
d'activitats amb el territori. I ara és un moment especialment interessant, perquè vivim uns canvis
estructurals. Moltes formes de fer, reflexions que s'aguantaven amb una estructura social, econòmica i
ambiental d'uns anys enrere ja no s'aguanten, i és el moment de fer un nou esforç per tornar a reflexionar
sobre aquests canvis i com traslladar-los a l'urbanisme. I crec que, per sort, no tornarem al model on
estàvem.»
–No havia viscut mai canvis així?
–«No. Vaig viure canvis importants, el 92 per exemple, però mai de la intensitat que hi ha ara, perquè
estan afectant totes les estructures fonamentals dels nostres sistemes de relacions. Els últims anys hem
aportat a l'urbanisme la cultura de la sostenibilitat i el medi ambient, valorem el medi i el paisatge com un
valor patrimonial que incorporem a uns plans que ordenaven només el que es podia fer sobre el territori, i
el valor que això tenia. Però és que, a més, ara algunes de les potes en què se sustenta el sistema
econòmic, com el turisme i la construcció, estan trontollant. En turisme, el model de sol i platja no porta
enlloc, i hem d'evolucionar.»
–Això fa 30 anys que es diu...
–«Perquè és una mamella que encara raja, i hi ha molta gent que s'hi manté. Però a les comarques
gironines també hi ha molta gent que fa molts anys que estan fent una aposta pel turisme de qualitat, i
gent que ha generat pensament i que han ajudat a incrementar la consciència. Fins i tot estructures com
Lloret, pensades en un model anterior, estan fent l'esforç de reciclar-se.»
–I pel que fa a la construcció?
–«Estem en un crack, i això ha de tenir conseqüències en l'urbanisme. Els últims anys hem construït molt
més del que podíem consumir, perquè era una roda que era un negoci molt productiu. Tota l'estructura
de base, com preu del sòl, preu final de l'habitatge, ha estat fora de lloc. Hem estat en un moment on hi
havia molts habitatges, però moltes dificultats per accedir-hi d'una part de la població, i això és una cosa
que no funciona.»
–L'urbanisme ha pujat a aquest tren, i no ha estat una locomotora de canvi.
–«L'urbanisme no és més que un mirall on ens reflectim com a societat. Qualsevol proposta urbanística
serveix per veure qui som: algunes posen més l'èmfasi en eixos com l'ambiental, o l'econòmic, perquè
aquella societat valora més un d'aquests aspectes. I col·lectivament encara estem en el model dels últims
anys de nous rics, de viure per sobre les nostres possibilitats. Els canvis no són senzills ni ràpids, i tots
aquests anys hi ha hagut una aposta política en què el valor econòmic del territori s'ha mantingut i ha
prevalgut sobre altres. I hem de tenir en compte que venim d'uns planejaments anteriors que generen una
sèrie de drets sobre la propietat de les persones. La dèria de construir més ha estat molt ben vista, però
ara tenim un parc d'habitatges nous que sumats als que ja teníem de segona mà i rehabilitacions dóna
una xifra més que suficient per cobrir les demanes en creixement de població dels propers 15 anys.
Sempre hi ha d'haver una oferta per sobre de la demanda, però és que ara tenim una demanda que no
pot accedir al producte per temes financers, i una oferta molt per sobre de les necessitats actuals.»
–Això és un problema més per als constructors que per als urbanistes.
–«No, de tots plegats, perquè els constructors construeixen sobre allò que les administracions planifiquen.
El promotor el que fa és edificar on legalment pot edificar i de la manera que pot fer-ho.»
–No sempre és així!
–«D'acord, però aquesta és la norma. I aquí, comparat amb València o altres llocs, som bastant seriosos.
Una altra cosa és que hi hagi un planejament que permeti edificar en zones on seria impensable. És
pervers assenyalar la responsabilitat als uns o als altres, perquè és una responsabilitat col·lectiva. En el
moment en què una part important de la societat creia que era millor tenir dues cases o dos cotxes, això
provoca unes transformacions en el territori que, si les mirem fredament, veurem que ens hem passat
molt.»
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–Ens hem excedit més que als anys 70 o 80?
–«Sí. En aquest país s'ha construït més en l'època democràtica que al llarg de la seva història, també pel
creixement i les expectatives que hi ha hagut. La qüestió és que hem cregut, moltes vegades de manera
perversa i intencionadament per part d'alguns sectors i polítics, que aquest creixement tan brutal era
indefinit. Moltes veus hem dit que això no s'aguantava, que hi havia d'haver un moment d'inflexió en
aquest procés. Ara ja ens plantegem si hi ha d'haver decreixement. Estem en aquest procés, perquè hi ha
moltes vies que van coincidint amb una nova cultura de relació entre nosaltres, i amb el territori. I això no
passa de la nit al dia.»
–Decreixement en urbanisme vol dir marxa enrere en molts dels projectes aprovats?
–«Més que marxa enrere, posar el fre. Per exemple, hi ha una cosa que ara a vegades es critica i que crec
que es valorarà en el futur. Són els planejaments territorials que estem fent actualment. Tenen molts forats
i buits per definir, però introdueixen un element nou, i és que fixen les condicions de creixement dels
pobles i ciutats, en funció de determinades característiques. La majoria de municipis podran créixer com a
molt un 30% sobre el que tenen construït ara mateix. Això és una reducció importantíssima, perquè som
hereus d'una realitat, i els planejaments de fa anys, per exemple els dels 70, preveien uns creixements molt
superiors. Hem d'entendre que hi ha una evolució contínua, i els canvis importants no es fan de la nit al
dia. El que hem de fer és anar incorporant col·lectivament noves formes de reflexionar sobre el territori.
Dono una gran importància a la participació ciutadana, som grandets i hem de ser corresponsables en la
presa de decisions de models de ciutat del futur. Hi crec molt, però tinc una gran decepció de com s'està
portant, perquè l'administració intenta minimitzar aquests processos, i molta gen quan hi participa ho fa
per problemes particulars. Però crec que avançarem. El sentit comú em fa pensar que hi ha canvis que
provocaran aquestes noves formes de relacionar-nos, i això es reflectirà en definir com han de ser les
nostres ciutats i els nostres pobles.»
–Un dels camins és el que vol iniciar Salt refent el centre urbà?
–«D'això de Salt el que valoro és el coratge polític d'un ajuntament, govern i oposició, que comença a
buscar alternatives a una situació que provoca disgregació, falta de cohesió social... Però el problema de
Salt no és l'urbanístic, l'urbanisme és només un mirall, i amb la intervenció urbanística no resoldrem el
problema, sinó que s'ha d'acompanyar d'altres mesures. L'urbanisme no fa polítiques, és un instrument per
fer polítiques.»
–Abans em parlava dels plans territorials, que es van començar a fer abans de la crisi. Neixen desfasats?
–«Neixen arran d'una llei del Parlament del 95. El problema que tenim al país és que venim d'una cultura
urbanística on la peça important és la petita, la del municipi. I la suma de les peces petites més les
planificacions sectorials de carreteres, etc. són les que fan el mapa de la planificació de Catalunya. Ningú
fins ara ha posat en relació aquestes peces, i s'ha agafat els municipis i s'ha vist coses en les fronteres que
grinyolaven. Per exemple, la protecció dels grans sistemes naturals no es pot fer amb peces petites. Per
això hi ha d'haver una reflexió que superi l'àmbit petit del municipi, i per un problema polític en aquest
país no ha interessat fer-ho durant moltíssims anys. Per exemple, els plans directors del sistema costaner
han permès apartar dels processos urbanitzadors una franja importantíssima del litoral. Això forma part
d'una reflexió del territori que crec que és necessària i que afecta tres grans àrees: el sòl no urbanitzable,
les infraestructures de mobilitat i les ciutats i pobles com es relacionen entre si i com han de créixer.»
–S'ha arribat tard?
–«Les coses quan arriben mai arriben tard. Darrere nostre en vindran molts, i d'aquí a 50 o 100 anys
veuran el que hem fet. Nosaltres estaríem encantats que als anys 50 o 60 haguessin fet una reflexió
territorial, perquè això hauria canviat tot el que ha passat els últims 25 anys.»
–I quin ha de ser l'urbanisme del futur?
–«Ha d'escoltar. L'arquitecte i l'urbanista som un instrument d'aquells que tenen representació i que diuen
cap on han d'anar les coses. En tot cas, el problema de l'urbanisme del futur està en el fet de si
col·lectivament som capaços d'intervenir en els processos de decisió. No sé com serà aquest urbanisme,
però segur que hi ha coses que canviaran. La peça petita ha de deixar pas a una peça més gran, per
exemple en tema de transports. Els plans territorials diuen que els polígons industrials ja no poden ser de
cada municipi, han de ser comarcals o supramunicipals. I això és un canvi important de futur. És lògic que
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cada poble tingui piscina coberta o el seu teatre? Potser el que cal és donar contingut al que tenim,
traient-ne profit amb un sistema de mobilitat més adaptat.»
–Ha arribat l'hora del tren?
–«L'hora del tren va arribar fa molt de temps, el que passa és que no en fem cas perquè són més rendibles
altres alternatives. Però el tren és bàsic, no només per a passatgers, sinó també per a mercaderies, perquè
no té sentit l'energia que gastem per construir més carreteres i llavors en el trasllat. Tots hem acceptat que
la mobilitat és individual i en cotxe, i per moure't per la demarcació forçosament has d'agafar el cotxe.»
–Va ser regidor per ICV a l'Ajuntament de Girona, a l'oposició amb una majoria absoluta de Joaquim
Nadal. Com valora aquella època?
–«Encantat d'haver-ho fet i encantat d'haver-ho deixat. Crec que tots hem de tenir un component social i
aportar al col·lectiu. Una de les formes de fer-ho és la política, que té molts atractius: compartir formes
diferents de pensar per abordar temes comuns, per exemple. Però l'estem portant per camins on s'imposa
l’interès de partit per sobre el polític, i és un error. La batussa està instal·lada i això és un insult a
l'intel·ligència de les persones, i crec que bona part del rebuig a la política és per això. Del que es tracta
és d'intentar fer avançar idees, i sempre vaig buscar l'acord amb l'equip de govern. Per exemple, en la
meva etapa vam plantejar el tema d'avançar en sostenibilitat i l'Agenda 21. Molts s'ho van prendre a
broma, i el fet que l'Ajuntament digués que sí va fer que es pogués avançar més ràpidament. Cal entendre
la realitat en la qual vius, i que la relació amb les persones sigui al més cordial possible, amb respecte per
aquells que no pensen com tu, intentant entendre el perquè de les seves raons. Per mi la falta constant de
respecte és una agressió difícilment tolerable.»

Diputació de Girona. Premsa
Dilluns, 28 de juny de 2010
EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ

CIUTADANA,

EN UNA PONÈNCIA DEL

CONSELL

D'EUROPA
El
diputat
de
Participació
Ciutadana i Habitatge, Estanislau
Puig, va explicar divendres passat
el model de gestió de la
Diputació
de
Girona
en
participació ciutadana, en les
jornades «Le citoyen au coeur de
l'innovation locale» (el ciutadà en
el cor de la innovació local),
organitzades a Bordeus pel
Consell d'Europa. Puig va fer la
seva ponència dins les sessions
sobre
democràcia
local
i
participació ciutadana, i va parlar
del paper del Servei de
Participació Ciutadana de la
Diputació en el suport i
l'assessorament als 221 municipis
gironins i en l'impuls en els
processos
de
participació
ciutadana que porten a terme els
ajuntaments.
A banda de fer un repàs dels
programes de formació a tècnics
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i càrrecs electes en matèria de participació, va incidir també en algunes de les experiències en processos
participatius que es fan actualment a les comarques gironines, com és el cas dels «Pressupostos
participatius» de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.
El col·loqui internacional sobre el ciutadà en el cor de la innovació local va finalitzar el passat 26 de juny
a Bordeus, després de dos dies de jornades intenses en què més de cinc-cents tècnics i càrrecs electes de
diferents països del món van exposar i intercanviar les seves experiències en la gestió de les polítiques
públiques.

GironaNoticies.com
Dimarts, 29 de juny de 2010
ENTRA EN FUNCIONAMENT UNA NOVA BATERIA DE CONTENIDORS SOTERRATS.
Avui comencen les obres d’una nova bateria al carrer Muntaner.
L’Ajuntament de Figueres ha finalitzat els treballs d’instal·lació i de prova d’una nova bateria de
contenidors soterrats a la plaça Ernest Lluch. Amb aquesta ja són tres les bateries que s’han instal·lat
aquest 2010 a Figueres (recordar les accions realitzades a la cruïlla dels carrers Col·legi-Vilafant i al
carrer Tramuntana).
Des de principi de mandat el Govern municipal ha creat sis noves bateries de contenidors soterrats
repartides per diferents punts de la ciutat (plaça Creu de la Mà, plaça Ernest Vila, Rambla Nova, cruïlla
carrers Col·legi-Vilafant, carrer Tramuntana i plaça Ernest Lluch). Una xifra que augmentarà en les
properes setmanes amb la finalització dels treballs que avui han començat al carrer Muntaner per crear-hi
una nova zona de contenidors.
Finalment, des de la Comissió de participació ciutadana Figueres, Ciutat dels Detalls ja s’han iniciat els
treballs per definir les tres noves bateries de contenidors que s’executaran al llarg de l’any vinent.

VilaWeb
Dimarts, 29 de juny de 2010
LES CONSULTES SOBRE LA INDEPENDÈNCIA NO S'ATUREN
Ahir es va fer la consulta als Alamús (Segrià) amb un 43,64% de
participació i un 92% de sí · El 18 de juliol se’n faran a Puigcerdà i a
Mollet de Peralada · També se’n preparen a Tarragona, Rubí i Gavà per a
l'octubre
Quan ja semblava que s'havia acabat la primera tongada de consultes sobre la independència fins
després de les eleccions parlamentàries, la iniciativa ciutadana torna a agafar embranzida i proposa
noves convocatòries per al juliol i l'octubre. Ahir es va fer una consulta als Alamús (Segrià), amb la
participació del 43,64% del cens i amb una victòria del sí per un 92% i un 3% de no; Puigcerdà i Mollet
de Peralada convocaran els ciutadans el 18 de juliol; a Alfarràs, l'11 de setembre; i Tarragona, Rubí i
Gavà (dos-cents cinquanta mil habitants entre totes tres) preparen una consulta per al 17 d'octubre.
En principi, tot indicava que després de la tanda del 20 de juny, que va fer entrar de ple les consultes al
Baix Llobregat, es deixarien passar les eleccions al Parlament de Catalunya de la tardor per no interferirhi. Però tres ciutats grans han decidit d'impulsar una nova tanda del referèndum que pot fer-se tres o
quatre setmanes abans de les eleccions. Hi ha un altre municipi, Bell-lloc d'Urgell, que també s'ha decidit
a convocar el referèndum, si bé per al 26 de setembre vinent.
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