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EL PUNT AVUI
Dimecres, 8 de gener de 2014
MÉS TRANSPARÈNCIA
OPINIÓ. FRANCESC TORRALBA ROSELLÓ

Quan regna l'opacitat, es crea un clima de suspicàcia i de por, de permanent
solament porta al tribalisme

desconfiança, que

El clam a favor de la transparència és unànime. Els ciutadans reclamem transparència en la gestió i l'administració
dels diners públics. També l'exigim a les entitats financeres, als partits polítics, a les institucions religioses i a les
organitzacions no governamentals. La transparència és un indicador de qualitat ètica, una expressió de bon
funcionament de la societat, de tal manera que, com més transparència hi hagi en el cos social, més creïbles són
les seves institucions i, consegüentment, més vinculació i cohesió es produeix en el seu si. Quan regna l'opacitat,
es crea un clima de suspicàcia i de por, de permanent desconfiança, que solament porta al tribalisme o, pitjor
encara, al darwinisme social. Les dobles comptabilitats són una manifesta expressió d'opacitat que, quan es
produeixen en el si d'una organització, sigui un partit polític, una ONG o bé una comunitat religiosa, generen
suspicàcia i pèrdua de credibilitat.
La transparència és una exigència de l'ètica pública, un imperatiu que cada cop es reclama més. Els mitjans de
comunicació també hi han contribuït en la mesura que han donat a conèixer males pràctiques i jocs bruts en el si
de les organitzacions, dels partits i dels sindicats, però també els mateixos mitjans, per a ser creïbles, han de ser
transparents i donar notícia de com es financen, quins grups d'interès serveixen i quins ideals i objectius
persegueixen. El ciutadà té dret a tenir la màxima informació de la perspectiva d'un mitjà de comunicació; ha de
poder copsar la lògica que el condueix i alliberar-se del fals i tronat tòpic de la imparcialitat. Exigim que els polítics
electes que ens representen en les institucions democràtiques explicitin les seves propietats i els ingressos que
perceben, però molt sovint desconeixem quines vinculacions tenen i les associacions a les quals pertanyen. És
evident que cal respectar tothora la llibertat d'associació, un dels principals béns de les societats democràtiques i
obertes, però el ciutadà té dret a conèixer les vinculacions del polític electe, quins grups d'interès beneficia i
quines prioritats té.
El problema rau a precisar els límits d'aquesta transparència. ¿Què hem de conèixer dels representants polítics?
¿Què els podem exigir saber? ¿Què forma part de la seva privadesa i no podem envair? La privadesa, però, no pot
convertir-se en un pretext per practicar l'opacitat i encara menys no es pot transformar en un receptacle tancat de
males pràctiques.
Exigim transparència als mitjans de comunicació, als polítics, a les empreses i als bancs, però també a la indústria.
Hem de saber com s'han fet els productes que consumim, hem de conèixer en quines condicions s'han elaborat, si
s'han respectat o no els drets dels treballadors, si s'ha respectat o no l'ecosistema, si s'han transportat o no de
manera sostenible. Necessitem molta més informació de l'objecte de consum per a poder exercir el consum
responsable, però per això cal més transparència i l'hem d'exigir al teixit productiu.
La recerca de la transparència no es resol únicament amb més lleis i més normatives; tampoc amb més comissions
i més inspeccions. Tot això és necessari, però cal un canvi de mentalitat profund, una nova manera de fer, una
transformació de les actituds, tant del ciutadà del carrer com del representant polític, dels agents econòmics i
socials.
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DIARI DE GIRONA
Diumenge, 12 de gener de 2014
PLE DEL CONSELL DE LESBIANES, GAIS, TRANSSEXUALS I BISEXUALS
Ple del consell de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. Aniol Resclosa

Girona va celebrar ahir el primer ple del Consell Municipal de Lesbianes, Gais,
Transsexuals i Bisexuals. El ple va servir per formalitzar la constitució d'aquest
consell. "La creació d'aquest consell respon a la voluntat de l'Ajuntament de
promoure la igualtat de les persones" va explicar el regidor de Serveis Socials,
Cooperació i Participació, Eduard Berloso. Girona | ddg

DIARI DE GIRONA
Diumenge, 12 de gener de 2014
LA COORDINADORA D´ONG DE GIRONA REP EL PREMI SOLIDARITAT 2013

GIRONA | DDG La Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme ha obtingut el Premi
Solidaritat 2013 que atorga l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Aquest col·lectiu aplega vuitanta-tres entitats
que treballen en favor dels drets humans, la pau i el desenvolupament.
El guardó que ha rebut la coordinadora gironina es concedeix des de 1987 amb l'objectiu de reconèixer persones i
entitats que destaquen per la seva lluita a favor dels drets humans. En aquesta edició hi havia dinou candidatures
d'arreu de Catalunya, d'entre les quals el tribunal ha escollit la Coordinadora d'ONG Solidàries. Aquesta
organització gironina ja suma vint anys d'història, una trajectòria que l'Institut de Drets Humans de Catalunya ha
volgut reconèixer.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 14 de gener de 2014
BESALÚ ACTIVA UN CONSELL ESCOLAR QUE ABRAÇA QUATRE MUNICIPIS
Els pares es reuniran de manera regular amb mestres i regidors per consensuar decisions
BESALÚ | DDG Beuda, Sant Ferriol, Maià de Montcal i Besalú han activat un consell intermunicipal escolar. Segons
ha explicat Fina Surina (Organització i Règim Intern per CiU), la finalitat és "trobar-se d'una manera regular per
poder debatre les qüestions pròpies dels centres educatius". Ha enumerat l'Institut Escola Salvador Vilarrasa,
l'escola Municipal de Música i la llar d'infants El petit comte.
A les trobades, en les quals participaran pares, mestres i regidors es consensuaran les activitats complementàries
a les tardes, les acollides matinals. i els preus dels serveis que no estant finançats del tot pel Departament
d'Ensenyament. És a dir, matricules de l'escola de música, de la llar d'infants i serveis d'acollida.
La creació d'un consell municipal entre pobles va ser iniciada a començaments de l'any passat. L'acció va ser
impulsada per l'Ajuntament de Besalú, el qual va enviar una nota sobre el propòsit als altres ajuntaments. A partir
d'aquí, es van establir contactes entre els pares i els ajuntaments.
Pel que fa al futur, Fins Surina ha explicat que la jornada intensiva a Primària està descartada, "Amb l'acord absolut
de tothom", ha dit. En canvi a secundària la jornada intensiva es practica des del seu inici i no hi ha servei de
menjador escolar. Segons ha dit: "Perquè no hi ha hagut demanda".
Surina ha destacat que el 2014 serà el primer any, en el qual es graduarà una promoció d'alumnes que ha fet tot
l'ESO a la localitat. Ha recordat que l'ESO que fins al curs 2009-10 els alumnes d'ESO de Besalú havien de
desplaçar-se als instituts d'Olot. "Es tracta dels nascuts al 1998", ha precisat Surina.
La implantació de l'ESO a la localitat ha estat possible gràcies a l´ús de 6 mòduls. Surina ha assenyalat que existeix
un projecte d'ampliació de l'Institut Escola Salvador Vilarrasa. Ha indicat que es durà a terme quan el Departament
d'Ensenyament tingui recursos.
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DIARI DE GIRONA
Dimarts, 14 de gener de 2014
LA XARXA D´ENTITATS D´OLOT TRACTARÀ ´QUIN PAÍS VOLEM?´
Deu associacions de la ciutat s'han ajuntat per no trepitjar-se horaris i per tenir força en el debat polític
Els representants de les entitats ahir a la tarda. diari de Girona

OLOT | X.V. Quin país volem? és la pregunta de la conferència que
Patrícia Gabancho (periodista) farà el proper divendres 18 de gener a la
sala Torín d'Olot. L'esdeveniment és el primer organitzat per la xarxa
d'entitats olotina. Segons va explicar, ahir, l'actriu Anna Roca es tracta
de coordinar les activitats entre les entitats de la ciutat. És a dir, no
trepitjar-se els horaris, ni presentar actes similars.
Tot seguit, projectaran un documental, en el qual 34 persones opinaran
sobre com ha de ser "la possible Catalunya Independent". Acabat el documental, tindran lloc actuacions musicals.
Això no obstant, la coordinació va més enllà de temes d'organització, perquè presentaran una moció conjunta pel
dret a decidir en el proper plenari.
De fet, l'Ajuntament n'ha aprovades en el mateix sentit, però l'origen popular i social d'aquesta li farà tornar a
posar la temàtica sobre la taula dels debats.
Les entitats de la Xarxa són el cercle Euram, Alba, Comissions Obreres, UGT, Òmnium, Idesga, Assemblea Cat,
Estelada, Patronat d'Estudis Històrics, Muralla 15. A més hi col·laboren l'Ajuntament, Greda i l'Associació de Joves
Empresaris.

AJUNTAMENT DE CELRÀ
Dilluns, 20 de gener de 2014
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ POSA EN FUNCIONAMENT UNA AULA D’ESTUDI AL LOCAL JOVE

Des de les àrees de joventut i educació de l'Ajuntament de Celrà, amb la coordinació de l'Institut de Celrà, s’ha
posat en funcionament una AULA D'ESTUDI al local jove de Celrà.
Cada dilluns i dimecres de 16 a 17.30 h obrirem l'AULA D'ESTUDI perquè els i les alumnes d'ESO de l'INS de Celrà
puguin fer els treballs o els deures que els proposen els professors/es de l’institut. Des de l'Ajuntament i l'Institut
de Celrà s'ha fet una selecció dels 10 alumnes que formaran part de l'aula d'estudi.
L’objectiu principal d’aquest servei és proporcionar a l’alumne/a eines per crear hàbits d’estudi, a través d’un espai
fix i adequat i amb el suport d’una professional. Des d’aquesta aula d’estudi es farà un seguiment de la feina de
l’alumne/a i del seu rendiment. S’ha de remarcar que no es tracta de classes particulars sinó que es vol
proporcionar un espai adequat i recursos per l’estudi i fer els deures i treballs de l’institut.
A l'espai disposarem de 7 ordinadors i diferents materials per a l'estudi del jovent celranenc.

Mai consideris l'estudi com una obligació, sinó com una oportunitat per endinsar-te en el bell i meravellós
món del saber A
E
LBERT INSTEIN

EL PUNT AVUI
Dilluns, 20 de gener de 2014
ELS COLOMENCS DECIDIRAN EL FUTUR DE LA PISCINA
La primera assemblea de Santa Coloma de Farners se celebrarà l'1 de febrer
El Consell de Poble de Santa Coloma de Farners va prenent cos i, de fet, els ciutadans de Santa Coloma ben aviat
podran prendre una decisió sobre el municipi. Serà el dia 1 de febrer, quan s'ha convocat la primera assemblea del
consell. Hi haurà dos temes principals: la piscina municipal, que va presentar concurs de creditors, i la reforma del
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carrer Noguer. Pel que fa a la piscina, Enric Truño, en representació de l'empresa que la gestiona, Sport Assistence
2000, serà a l'assemblea per informar de la situació.
Pel que fa al carrer Noguer, “es tractaria de veure si es pot fer d'una sola direcció i eixamplar-ne les voreres”, va
explicar Manel Roqueta, regidor de Participació Ciutadana. Roqueta va explicar que la decisió que prengui el
consell de poble serà vinculant: “O es fa la reforma, o es deixa com està i s'arregla. El que es digui al consell es
tirarà endavant”, hi va afegir. La creació de l'organisme de participació ciutadana ja va arrencar en el mandat
anterior, amb l'actual portaveu d'ERC, Joan Martí.
Benestar i Joventut
L'àrea de Benestar i Joventut de Santa Coloma ha presentat en un llibret tot els serveis a què pot accedir la
població. Té l'objectiu d'establir models d'intervenció comunitària, crear estructures de funcionament transversal i
espais d'observació i promoure el treball en xarxa en un sentit ampli.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 21 de gener de 2014
LA FESTA MAJOR DE PALAMÓS PER AL 2014 RECULL PROPOSTES DELS CIUTADANS

PALAMÓS | DDG El procés de participació ciutadana per a l'organització de la Festa Major de Palamós 2014,
organitza un taller de recollida de propostes. Aquesta activitat tindrà lloc demà a les set de la tarda a la biblioteca
municipal Lluís Barceló i Bou. L'objectiu, segons l'Ajuntament, és que tothom que ho desitgi pugui aportar
aquelles propostes d'activitats que consideren que haurien de poder-se incloure en la programació de la Festa
Major d'enguany.
Segons fonts municipals, l'Ajuntament de Palamós destinarà una partida de 20.000 euros per als actes de la Festa
Major i, per tant, els actes previstos hauran de condicionar-se a aquest pressupost. La darrera reunió del procés de
participació ciutadana per a l'organització de la Festa Major de Palamós 2014 tindrà lloc el 19 de febrer amb
l'elaboració de la graella final d'activitats, han apuntat des de l'Ajuntament palamosí.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 21 de gener de 2014
EL PRESSUPOST DE SANT JAUME CREIX UN 70%
L'augment puntual d'ingressos permetrà fer inversions per 800.000 euros
Exterior del centre cívic , equipament que serà ampliat i reformat. Foto: R. E.

El fet de disposar d'una sèrie d'ingressos extraordinaris molt
elevats permetrà l'any vinent a l'Ajuntament de Sant Jaume de
Llierca fer inversions per valor d'uns 800.000 euros. Aquestes
quantitats queden reflectides en els pressupostos, que pugen
a 1,7 milions d'euros, un 70% més que els de l'any passat.
El gruix dels ingressos que provoquen aquest salt corresponen
a la construcció d'una nova fàbrica al polígon industrial del Pla
de Politger (l'empresa pagarà 150.000 euros de llicència
d'obres i 250.000 per la urbanització), la nova xarxa d'aigua (es preveu cobrar uns 200.000 euros del pla d'obres i
serveis) i de l'actualització i sancions de l'IAE, a càrrec de la Diputació (150.000 euros). “Hem de tenir en compte
que són ingressos puntuals, i que difícilment es tornaran a donar a curt termini”, ha advertit l'alcalde, Ferran Puig.
Les inversions es destinaran a la nova xarxa d'aigua, una ampliació i reforma del centre cívic, unes millores a
l'escola, el condicionament d'una zona verda a la font Puda i a la compra d'uns vehicles per a la brigada municipal,
entre altres partides.
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El pla general, a principis del pròxim mandat
La redacció del pla general (POUM) de Sant Jaume ja està en marxa, després que s'hagi tancat el període de
presentació de candidats a redactar el document. La posada a licitació es farà probablement a principis de febrer i,
seguidament, començarà el procés participatiu, un aspecte al qual l'Ajuntament dóna prioritat. Es preveu tenir un
avanç del pla a principis del 2015 i que, passades les eleccions municipals, el nou Ajuntament l'aprovi al cap de poc.
L'equip de govern vol que el POUM permeti un creixement sostingut, que en 20 anys faci possible passar dels 800
habitants actuals a, com a molt, 1.200..

EL PUNT AVUI
Divendres, 24 de gener de 2014
LA CASA DE LA VILA
Es potenciarà la transparència i la participació donant un paper més actiu al ciutadà en el disseny de les polítiques públiques
La casa de la vila és considerada com el lloc en què els regidors i l'alcalde decideixen el que consideren millor per
fer funcionar l'administració i els serveis municipals. A qualsevol ajuntament l'administració té un cost no inferior a
la meitat del pressupost, motiu pel qual avui, en una societat democràtica, és més normal que mai que els
ciutadans vulguin saber en què es gasten els seus diners. Els ajuntaments constituïts a la mort del general Franco
van seguir governant a l'espera de noves eleccions, però canviant la pràctica, fent una lectura democràtica de la
legislació anterior a l'hora de la cerca de solucions. Les entitats de veïns i l'Ajuntament dialogaven. La democràcia
va portar inicialment la pau social. Vàrem tenir moments gloriosos com les olimpíades de Barcelona el 1992 que
van permetre obrir la ciutat al mar i renovar la infraestructura urbana. Però la crisi ens ha atrapat a tots. La
desigualtat creixent també ha arribat als municipis. Molts ajuntaments amb poca població han vist caure la
tributació i es troben en dificultat per tancar els comptes. Molts, atrapats en el deute.
El moment social avui demana contenció en la despesa sumptuària. Molta gent pateix gana, passa fred, no pot
pagar la farmàcia ni el menjador dels fills que van a escola, les llars d'infants i de gent gran veuen com els diners no
arriben. Les dificultats econòmiques són arreu. Tots els districtes de la ciutat tenen veïns i veïnes que pateixen el
càncer de l'atur, amb el risc de perdre l'habitatge per impagament de quotes hipotecàries. Molts estudiants no
poden pagar les matrícules universitàries. És realment moment que els ajuntaments es facin un plantejament més
social. El municipalisme democràtic també volia i vol activar la participació ciutadana perquè el govern de la ciutat
no es quedi en un consell de notables renovats electoralment cada quatre anys sense veure gaires canvis a les
llistes electorals tancades. Tampoc té massa interès per a molts que s'abstenen l'elecció, quan resulta que l'alcalde
no serà elegit pels ciutadans per sufragi universal i directe, ni els regidors districte per districte en les grans ciutats.
Podríem arribar, pensen molts, a allò que Bobby Friedman qualifica com a democracy Ltd.
La nova llei de règim local en tràmit al Parlament vol actualitzar i adequar la normativa catalana al règim del nou
Estatut de 2006 que estableix les competències pròpies dels municipis. Se segueix considerant el municipi com a
institució local bàsica, com una administració més propera al ciutadà, eliminant duplicitats de competències. Se
seguiran els principis d'eficàcia, qualitat, cooperació. Es revitalitzaran les comarques. Apareixeran les vegueries.
La nova legislació potenciarà la transparència i la participació donant un paper més actiu al ciutadà en el disseny
de les polítiques públiques. El bon govern com a exigència. Obligació de difondre informació d'interès general de
manera objectiva. Sabrem l'organització i la gestió econòmica. Sabrem l'execució de la gestió, les retribucions,
convenis i contractes, subvencions i ajuts. El nou govern municipal català serà un govern obert. Obligat legalment
al diàleg permanent amb el poble. El dret de petició i el d'iniciativa popular, d'expressar opinions a les polítiques
públiques reforçaran aquest nou plantejament de la democràcia a nivell municipal.
Ara caldrà activar el sentit social i reconstruir els pressupostos per a temps de crisi, a més de promoure una nova
llei electoral sense llistes tancades, uns alcaldes i regidors elegits directament amb criteris de proximitat. La
democràcia exigeix algunes correccions prou importants perquè sigui actual. La casa de la vila necessita variar
continguts, maneres de fer i obrir les portes al poble.
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DIARI DE GIRONA
Dissabte, 25 de gener de 2014
FARAN SIS REUNIONS A OLOT PER TRACTAR PROBLEMES DE VEÏNS
Morositat, prevenció d'incendis, tràmits per obres o assegurances seran alguns dels temes a parlar
Josep Berga (regidor) i Eduard Carrera (tècnic). X.V.

OLOT | DDG Temes de morositat, prevenció d'incendis, finançament
de comunitats, tràmits per obres i assegurances seran tractats en
tertúlies per membres de comunitats de veïns d'Olot. Les reunions
són organitzades per l'Àrea de Veïnatge i Convivència del Consorci de
Benestar Social i per l'Ajuntament d'Olot. Tindran lloc de les 18,45 a
les 21 hores al local del Consell Municipal de Cooperació, al carrer
Proa, 16. La previsió és que a cadascuna de les 6 trobades hi
assisteixin unes 30 persones.
Segons ha explicat Josep Berga (regidor d'atenció a les persones per CiU), "la feina de les comunitats és poc
coneguda i poc reconeguda". Per això fa 2 anys, el Consorci de Benestar Social i l'Ajuntament van organitzar la
primera trobada de presidents d'associacions de veïns, de la qual en va derivar una altra feta al novembre.
A la darrera trobada, a la qual van assistir un centenar de presidents, els assistents van demanar la creació d'un
espai de tertúlia. "Per tal de compartir informació i vivències i donar sortida als problemes veïnals", ha explicat. Ha
afegit: "Es tracta de tertúlies obertes a totes les persones que tinguin interès en la convivència veïnal".
Ha precisat que la intenció no és la de fer conferències, en les quals un expert doni solucions, "sinó -ha oposat- es
tracta de trobar les solucions d'una manera compartida.
A l'acte de presentació de la iniciativa, Berga estava acompanyat d'Eduard Carrera (tècnic d'atenció a la comunitat
del Consorci de Benestar Social). Carrera ha ressaltat que la darrera tertúlia estarà dedicada a l'exposició
d'experiències positives. En aquest sentit, ha exemplificat la unió de 15 veïns per la pintada conjunta de l'escala
comuna en un cap de setmana. Ha valorat que a partir de la feina en comunitat, els veïns han aconseguit mantenir
neta i en bon estat l'escala. Ha precisat que l'acció va tenir fa uns 6 anys i l'escala encara es conserva molt bé.
La primera tertúlia esta programada pel dijous 13 de febrer i el tema de debat serà al voltant dels espais comuns
als que tenen accés les comunitats de veïns. La segona estarà dedicada a la morositat i la tercera al finançament.

ARAGIRONA.CAT
Dissabte, 25 de gener de 2014
SANTA COLOMA DE FARNERS, RIUDARENES I SILS ES MOBILITZEN EN CONTRA DE LA MAT
Més d'un miler de persones ja han votat presencialment a la consulta i 4.000 més per Internet
Un instant durant la consulta que s'ha realitzat a Santa Coloma de Farners ©
ACN

Èxit d'afluència a la consulta No a la MAT a Santa
Coloma de Farners, Riudarenes i Sils. Més d'un miler de
persones ja s'han apropat fins a aquestes tres localitats
selvatanes per entregar el seu vot presencialment i unes
4.000 ho han fet per via electrònica. L'entitat
organitzadora de l'acte, la Plataforma No a la MAT
Selva, ressalta que s'han superat "totes les expectatives"
i que la gran mobilització demostra la indignació que
sent la ciutadania davant la MAT.
"La consulta és només l'inici de la lluita, tots els pobles
estan dempeus en contra la infraestructura, esperem que a partir d'ara els polítics ens escoltin i puguem aturar el
projecte", ha explicat la portaveu de l'entitat, Beth Galí. Des de les nou del matí, la consulta sobre la MAT ha
despertat molt de moviment a la comarca de la Selva. Pel que fa a Santa Coloma de Farners, riuades de gent s'han
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apropat des del matí - aprofitant el dia de lleure o durant un descans a la seva feina- fins a la biblioteca municipal
Joan Vinyoli per lliurar el seu vot.
Qualsevol veí de les comarques gironines, major de 16 anys, podia exercir dir la seva en aquesta votació. La
pregunta era molt clara: 'Està d'acord en que es construeixi la línia de Molt Alta Tensió i el seu ramal que afectarà
els municipis de Santa Coloma de Farners, Riudarenes i Sils?'. La resposta també, sí o no.
Al voltant de les sis d'aquesta tarda ja havien passat més d'un miler de persones per Santa Coloma de Farners,
unes 200 per Riudarenes i més d'un centenar a Sils. A més de tots aquests vots s'han de sumar els 4.000 que la
Plataforma No a la MAT de la Selva havia obtingut mitjançant la votació electrònica per internet. L'organització ha
creat un sistema especial per poder recol·lectar tots els vots, identificar els veïns mitjançant el seu carnet
d'identitat i així poder comprovar que cada una de les persones només havia votat un sol cop. "Estem molt
contents amb l'èxit aconseguit, hem superat totes les expectatives i creiem que la iniciativa no té precedents i
serveix per suplir el dèficit democràtic que hi ha hagut al no consultar a la ciutadania què li semblava la MAT", ha
resumit una de les portaveus de la Plataforma No a la MAT, Beth Galí.
L'objectiu d'aquesta consulta és fer un crit d'atenció als polítics i Red Elèctrica perquè aturin el projecte i s'ho
repensin. "Creiem que tenim la força suficient com per exigir als responsables que s'asseguin amb nosaltres,
parlem i ens escoltin", ha subratllat la portaveu. En concret, des de la plataforma estan en contra tant de la
infraestructura de la MAT com del ramal que passa per aquests tres pobles selvatans. "Tots els arguments que ens
han donat per justificar la línia són caducs i obsolets, no cal la línia per alimentar el tren d'alta velocitat i tampoc hi
ha una demanda creixent d'energia a la Costa Brava", ha argumentat Galí.
Des de la plataforma asseguren que la consulta és només el principi d'una lluita que estarà plena d'accions
reivindicatives i mobilitzacions. "Hem fet aquest acte per donar a conèixer a la població els fets i ara comença tot,
la gent està molt indignada, els tres pobles estan dempeus en contra la MAT", ha assegurat.
La gran majoria dels veïns d'arreu de la comarca que s'han apropat fins a Santa Coloma de Farners han denunciat
que la MAT no és necessària, perjudicarà el medi ambient i la salut de tots els ciutadans i han demanat s'aturi el
projecte. Entre els participants s'ha pogut veure el diputat de la CUP, Quim Arrufat, o membres d'una comunitat
budista que viu a la comarca. "Crec que la consulta és una gran iniciativa, sempre hi ha un interès de fer les coses
ràpid i no esperar a conèixer la opinió de la gent i aquesta és una bona oportunitat", ha explicat una de les
participants, la Consol. "Estem molt contents i agraïm l'esforç dels organitzadors perquè és una gran iniciativa per
a tots els pobles perjudicats", ha ressaltat una altra de les participants, la Noriko Assai.

ARAGIRONA.CAT
Dissabte, 25 de gener de 2014
MÉS DE 6.000 VOTS, EL 99,5% EN CONTRA, EN LA CONSULTA SOBRE LA MAT
Els organitzadors celebren l'èxit de la iniciativa
Un instant durant la consulta popular que s'ha realitzat aquest diumenge © ACN

Durant tot el diumenge, de nou del matí a nou del vespre,
els pobles de Santa Coloma de Farners, Riudarenes i Sils
han realitzat l'esperada consulta popular sobre la
construcció de la MAT i el ramal que afectarà aquestes tres
localitats selvatanes. En total, la consulta ha rebut 6.001
vots, 3.026 d'ells realitzats per veïns dels tres municipis i
2.975 vots de ciutadans d'arreu de Catalunya, Espanya i
d'altres països de tot el món.
Gairebé la meitat de tots els vots recollits, 2.975, s'han fet
per internet. D'aquests, 2.601 han estat veïns d'altres municipis de la comarca de la Selva o ciutadans catalans.
Uns 200 han estat participants d'arreu d'Espanya que han volgut mostrar la seva oposició a la construcció de la
línia de molt alta tensió i 94 han estat persones d'arreu del món que han conegut aquesta iniciativa. Pel que fa als
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vots presencials, el municipi de Santa Coloma de Farners encapçala la llista amb 1.643 vots, molt per sobre dels
altres dos municipis on es realitzava la consulta. A Riudarenes s'han comptabilitzat 263 vots i a Sils 208.
En total, el 99,5% dels participants han votat en contra de la MAT. Des de la Plataforma No a la MAT Selva han
concretat que els vots en contra de la línia de molt alta tensió i el ramal han arribat als 5.910. També s'han registrat
78 vots a favor de la construcció de la MAT i 13 en blanc. "Estem molt contents de la resposta ciutadana, ha
superat totes les nostres expectatives", ha assegurat un dels portaveus de l'agrupació ciutadana que s'ha
encarregat d'organitzar l'esdeveniment, Xavi Amat.
En aquest sentit, Amat, ha subratllat que la gran afluència de participants i el clamor en contra de la MAT els ha
donat "molta energia" per continuar lluitant i, per això, ja han exigit una reunió urgent amb el Govern, el president
de la Generalitat, Artur Mas, el conseller Felip Puig i membres de Red Elèctrica. "Ha estat un clamor en contra de
la línia i ha demostrat la voluntat i interès de la població per poder decidir el seu futur i sobre projectes que els
afecten", ha apuntat el portaveu.
En aquesta línia, Amat ha explicat que els ha "sorprès" com tota la comarca s'ha bolcat en aquesta consulta.
"Sempre hem fet una campanya molt popular, amb cercaviles, encesa d'espelmes o altres actes com apagades de
l'enllumenat públic i pensàvem que vindria gent més jove però ens hem trobat amb molta gent gran, de 80 i 90
anys, famílies i adults de totes les edats", ha explicat Amat. Entre els assistents s'hi ha pogut veure el diputat de la
CUP, Quim Arrufat, el Jordi Tardà o diversos monjos budistes que viuen a la comarca en dues agrupacions. Abans
d'acabar la consulta, una altra de les portaveus de l'entitat, Beth Galí, ha avançat que la iniciativa social era el
començament d'una lluita que comptaria amb nombroses accions reivindicatives.
Al mateix temps, des de la plataforma han volgut comentar una sèrie de notícies que havien sorgit els darrers dies
on s'apuntava que el diàleg entre l'alcalde de Santa Coloma de Farners i Red Elèctrica havia avançat i que
l'empresa veia amb bons ulls canviar de traçat algunes torres. "És una informació falsa, només s'està parlant de
moure un o dos metres alguna torre però en cap cas s'ha replantejat tot el traçat ni s'han buscat alternatives
viables", ha conclòs Galí.

EL PUNT AVUI
Dissabte, 25 de gener de 2014
ALCALDE CONTRA LA CACA DE GOS
El de Ripoll visitarà a domicili els incívics identificats que no recullin les defecacions del seu gos als espais públics
Afirma que no els ha funcionat endurir les mesures coercitives i que, ara, ho proven “de ‹bon rotllo›”
Ho han intentat coercitivament –apujant les multes– i no se n'han sortit. A
Ripoll, les defecacions de gos no recollides pels seus amos són un
problema. Ara, però, ho intentaran a les bones o, més ben dit, més a les
bones. Per això, l'Ajuntament ha engegat una campanya en què reclama als
veïns que siguin els seus ulls als carrers i places de la vila i, si poden
identificar la persona que no recull les defecacions del seu gos, ho facin
saber als canals de participació ciutadana de l'ens.
Els identificats es trobaran amb la sorpresa que els aniran a visitar a casa
seva l'alcalde, Jordi Munell, i la regidora de Convivència, Maria Dolors
Vilalta. Els faran una petita estirada d'orelles –sempre a les bones, perquè
d'això es tracta–. Segons ha explicat el mateix alcalde, es tracta d'informarlos dels problemes que causen no recollint les defecacions dels seus
gossos. “Els fem veure que poden causar problemes sanitaris i de salut,
com ara la proliferació de paràsits; que poden fer caure les persones,
sobretot les de més edat o amb problemes de mobilitat, o que, entre
moltes altres coses, generen un increment dels costos de la neteja viària i
que és una qüestió d'incivisme i manca de respecte per la ciutat i pels seus
veïns”, ha remarcat Jordi Munell, tot recordant que, a més, no és agradable
veure defecacions als espais públics.
L'alcalde ha explicat que fa temps que intenten controlar sense èxit aquesta problemàtica amb mesures
coercitives. De fet, ha dit que continuen rebent moltes queixes de veïns relacionades amb les defecacions dels
gossos. “Hem optat, doncs, per un canvi total d'estratègia i pel bon rotllo”, ha sentenciat. Per això, han engegat la
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campanya Ens agraden els gossos però no les seves caques, en la qual demanen ajuda a tots els veïns. En concret,
els reclamen que siguin els “ulls cívics de Ripoll”. L'Ajuntament garanteix la total confidencialitat respecte a la
identitat de les persones que optin per convertir-se en els “ulls de Ripoll”. “No volem amagar-nos davant d'un
problema important. Hem intentat innovar i a veure si ens en sortim”, ha indicat Munell.
L'Ajuntament de Ripoll ha dut a terme, anteriorment, altres campanyes per fomentar la millora dels espais públics
i ha demanat per aconseguir-ho també la participació ciutadana. És el cas de la polèmica campanya per fomentar
que els veïns posessin flors als balcons de casa seva. Va ser polèmica perquè una ordenança municipal prohibeix
que les jardineres pengin pel costat que dóna a la via pública, cosa que sí passava a la balconada de l'edifici
consistorial.

EL PUNT AVUI
Diumenge, 26 de gener de 2014
LA CONSULTA PEL PÀRQUING DELS AMETLLERS DE PALAFRUGELL, AL FEBRER

Palafrugell. La consulta popular per validar el pàrquing dels
Ametllers de Palafrugell que proposa l'Ajuntament ja té dates.
Els ciutadans de Palafrugell podran exercir el vot entre el dia 1
i el dia 16 del mes de febrer en dos espais diferents. Els
primers 14 dies de la consulta hi haurà una urna dipositada a
l'oficina d'atenció ciutadana, mentre que el cap de setmana
del 15 i el 16 s'habilitarà un espai a plaça Nova
Aquest dijous passat, l'alcalde es va reunir amb diferents
representants dels grups municipals per explicar-los la
proposta i demanar-los suggeriments. L'equip de govern
plantejava situar els setze anys com a edat mínima per poder
exercir el dret al vot en la consulta municipal. L'altra proposta
de Juli Fernández era convertir en vinculant la resposta
popular si la participació supera el mínim d'un tant per cent
dels possibles votants. Fernández es va mostrar disposat a admetre suggeriments durant els dies vinents.

EL PUNT AVUI
Diumenge, 26 de gener de 2014
PARTICIPACIÓ PER RENOVAR LA FESTA MAJOR A PALAMÓS
El procés de repartir les targetes dels actes sobre els fulls del calendari Foto: E.A.

El repartiment dels 20.000 euros del pressupost de la festa major amb
què els palamosins poden decidir els actes a organitzar està vist per
sentència. Però el tribunal popular, que aquesta setmana integraven els
dos equips, encara tindrà feina en l'última sessió –el pròxim 19 de febrer
(19 h) a la biblioteca Lluís Barceló i Bou– per anar descartant activitats o
ajustar els seus costos fins que quadrin els números. És el segon any que
la meitat del cost previst de la festa gran del municipi es deixa en mans
d'un procés participatiu. I les aportacions ja van fer que el juny passat se
celebrés, per exemple, un primer correfoc o un cicle de jazz a la platja de
la Fosca que aquest 2014 tindran continuïtat. Pel consens entre les dues
propostes confrontades aquest dijous, enguany ja es pot avançar com a
probable un concurs fotogràfic centrat en els actes de la festa.
Dimecres, la pluja i la fred van limitar la participació a una quinzena de persones. La xifra és discreta, però en la
primera sessió va ser una mica superior i l'afluència de públic ha crescut respecte a l'any passat. El dinamitzador
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comunitari, Joan Fugarolas, admet que és un grup reduït però constata que es va ampliant i hi veu un senyal que
en pocs anys l'experiència participativa anirà quallant i implicant més gent.
Aquest cop, els assistents es van dividir en dos grups que van confeccionar dues propostes independents per
repartir els 20.000 euros. A més del concurs fotogràfic, van coincidir en aspectes com les actuacions musicals i els
balls –tot i que potser no en els dies–. I és que els dies que vertebren la festa major de Palamós (del 23 al 26 de
juny) enguany cauen entre setmana, circumstància que d'una banda permet allargar la programació des del
divendres anterior (19) fins al diumenge posterior (29), i que per l'altra complica el ventall de combinacions i
dificulta estirar els 20.000 euros de pressupost.
Al marge de les opcions plantejades pel consistori, basades en activitats d'altres anys i pressupostos sol·licitats a
grups i bandes musicals, cada equip va plantejar idees pròpies emplenant un seguit de targetes en blanc. Tots dos
van posar sobre el calendari activitats austeres, com ara una exhibició de skate –valorada només en el que costaria
el berenar–, un taller de grafits o un nou concurs de cartells, en els mesos previs, amb un pressupost de 300 euros
per premiar el treball guanyador. L'altre grup va prioritzar actuacions i activitats protagonitzades per conjunts i
entitats palamosines, tot mirant que s'ajustin els preus. Una tasca que, per la tècnica de Cultura i Festes, Sandra
Mateu, encara compliquen més el 21% d'IVA cultural que ara grava les actuacions i el cànon extra del 10% que
imposa l'SGAE.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 29 de gener de 2014
L´AJUNTAMENT DE BESALÚ PREPARA UN CONSELL D´ENTITATS

BESALÚ| DDG L'Ajuntament de Besalú ha previst convocar les entitats per tal de formar un consell d'entitats. La
reunió està programada pel divendres 7 de febrer a les 20 hores, a l'Ajuntament. Josefina Surina (regidora
d'Organització i Règim Intern) ha explicat: "La idea és crear una xarxa de relació destinada a millorar l'organització
d'esdeveniments i a dinamitzar les relacions entre associacions". El consell estarà format per representants de les
35 entitats censades i de l'Ajuntament.
Surina ha ressaltat que a Besalú hi ha entitats que tenen un radi d'acció que abasta més enllà del municipi. Per
exemple, Els Amics de Besalú i el seu comtat (estudis històrics) o Estelada 2014 (de caire social i independentista).
I, també hi han les entitats clàssiques dels pobles. Per exemple, el casal de jubilats (amb 500 socis) o el futbol.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 29 de gener de 2014
LA CONSULTA SOBRE LA MAT ESCALFA MOTORS
L'entitat ciutadana contrària a la línia de molt alta tensió recull vot anticipat al referèndum convocat el 26 de gener
Les urnes van obrir, ahir al matí, dues hores per al vot anticipat de la consulta organitzada
per No a la MAT. diari de Girona

SANTA COLOMA | M. LÓPEZ(ACN)/DDG Veïns com la Marina
Pera, que estudia als Estats Units, o com en Marc Rodó, que
treballa a Irlanda, han pogut aprofitar que són a casa per Nadal
per votar a la consulta popular organitzada per No a la MAT de
la Selva el proper 26 de gener.
Ahir, l'organització va decidir obrir les urnes durant dues hores a
la biblioteca de Santa Coloma de Farners per tal de rebre vots
anticipats a la consulta que servirà per prendre el pols a la societat civil i saber si vol o no que aquesta
infraestructura elèctrica creui la comarca amb torres de 70 metres d'alçada. No és una consulta vinculant, però No
a la MAT espera "demostrar" que els veïns rebutgen la línia de Molt Alta Tensió per respecte al paisatge, per model
energètic i per salut.
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El ramal de la MAT i la subestació de Riudarenes és la part del projecte dels 400 kV a la demarcació que té la
tramitació més endarrerida. De fet, a la resta de trams, o bé Red Eléctrica ja ha acabat l'obra -com és el cas del que
connecta Sentmenat i Bescanó- o bé les màquines ja han entrat sobre terreny i estan aixecant les 115 torres que
transportaran electricitat des de la subestació de Bescanó fins a Santa Llogaia d'Àlguema.
No a la MAT de la Selva, una agrupació de ciutadans, ha organitzat una consulta popular per al 26 de gener amb
l'objectiu de poder demostrar amb proves que els veïns de la Selva no volen que torres de 70 metres d'alçada
creuin el territori de punta a punta per portar electricitat.
Ahir, i durant dues hores, van obrir les urnes per facilitar el vot anticipat dels veïns que per diverses circumstàncies
no podran ser a la comarca el dia que se celebri la consulta popular.
Durant dues hores, entre les onze del matí i la una del migdia, una cinquantena de persones es van apropar a la
biblioteca J. Vinyoli de Santa Coloma de Farners per votar. L'únic requisit: ser major d'edat i estar empadronat en
algun dels municipis de la comarca afectats pel futur pas de la MAT. Entre aquests veïns que han votat de forma
anticipada hi ha la Marina Pera, que durant l'any viu als Estats Units, on està estudiant un màster de Sociologia.
"El dia 20 torno a marxar cap als Estats Units i trobo que és una gran oportunitat poder votar avui (en referència a
ahir)", va explicar Marina Pera; qui va afegir que, encara que la consulta no sigui vinculant, és "molt important" que
la ciutadania pugui donar la seva opinió. "Hauríem de poder decidir tots sobre les infraestructures que aniran al
nostre territori", va afirmar Pera.
Com ella, en Marc Rodó també va decidir votar ahir. El motiu és que el dia 26 de gener tampoc serà a Santa
Coloma de Farners perquè ja haurà tornat a Irlanda, on treballa. "Jo també volia votar sobre una cosa que ens
afecta tant, sobretot per als que apreciem el paisatge i la natura", va detallar.
Des de l'agrupació No a la MAT de la Selva, Xavi Amat va considerar que aquesta consulta serveix per suplir un
"dèficit democràtic" que hi ha hagut, al seu entendre, en relació amb la construcció d'aquesta infraestructura.
"Independentment que els tràmits administratius estiguin funcionant i que estiguem en situació de preexecució
de la MAT, la consulta respon a un dèficit democràtic perquè trobem a faltar que es consulti a la població", va
explicar.
Empadronats i "estrangers"
No a la MAT va preveure dues urnes, una per als empadronats i afectats per la MAT a la Selva i una altra per a
"estrangers" que, simbòlicament, vulguin també donar la seva opinió i respondre amb un "Sí" o amb un "No" si
volen que la línia de Molt Alta Tensió creui les comarques gironines.
Al final de la jornada, des del col·lectiu de No a la MAT van explicar que en el moment de tancar les urnes, el
president va dipositar els vots en un sobre i es va aixecar acta sobre la quantitat de vots recollits, que es
custodiaran fins al recompte de la Consulta Popular. "Una cinquantena de vots que tenen el seu pes emocional i
democràtic en or", va remarcar l'entitat.
A més, l'associació va considerar que l'acció d'ahir també va servir "com a prova de foc dels instruments i espais on
es portarà a terme la Consulta -a Riudarenes, Sils i Santa Coloma de Farners-" i per augmentar-ne la difusió.

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Dijous, 30 de gener de 2014
PALAMÓS DÓNA EL TRET DE SORTIDA AL PLA D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES)

El plenari municipal corresponent a aquest mes de gener va aprovar inicialment i per unanimitat el document del
PAES en el qual es fixen les accions que, tan a nivell públic com privat, s’hauran de començar a aplicar al municipi
per a reduir el consum energètic i, per tant, les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. El Pla d’Acció
d’Energia Sostenible que s’ha redactat en els darrers mesos, centra els esforços principalment a millorar
l’eficiència energètica dels edificis, l’enllumenat públic i la producció d’energia renovable al municipi, així com en
les actuacions concretes per a disminuir el consum de combustibles associats al transport i la mobilitat.
El passat dimarts (28/01/14) el Ple municipal de Palamós va aprovar inicialment per unanimitat de tots els grups
polítics representats al consistori, el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) que s’aplicarà a la vila. A partir d’ara el
document restarà a exposició pública durant un mes i, si no hi ha al·legacions, podria aprovar-se definitivament en
el Ple de febrer.
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Aquest document que s’ha redactat durant els darrers mesos esdevé doncs el full de ruta per fixar el calendari i les
accions que en aquest sentit caldrà dur a terme durant els propers anys a Palamós.
Les accions que es recullen en aquest document es basen tant en les actuacions produïdes des de l’Ajuntament,
com en les activitats econòmiques del municipi, i també en els consums energètics que genera la ciutadania en la
seva vida quotidiana i en les seves llars. El PAES esdevé doncs una eina per explicar als ciutadans les mesures que
cal aplicar entre tots per a poder frenar el canvi climàtic. Precisament ara, un cop aprovat el document, des de
l’Àrea de Medi Ambient es divulgarà el seu contingut entre la ciutadania, les llars, els centres de treball i els
responsables d’activitats econòmiques del municipi.
Propostes que s’inclouen al PAES
El treball centra els seus esforços principalment en millorar l’eficiència energètica dels edificis, l’enllumenat públic
i la producció d’energia renovable al municipi, així com en les actuacions concretes per a disminuir el consum de
combustibles associats al transport i la mobilitat.
Algunes de les propostes que inclou aquest document fan referència a delimitar les temperatures de confort dels
equipaments, substituir els focus d’alguns equipaments per focus de tecnologia Led, l’adequació de la il·luminació
dels giratoris, la reducció de l’ús dels ascensors i destinar-los només per a persones amb mobilitat reduïda.
Dins les propostes previstes també si suma poder establir contractes per a la compra d’energia verda destinada a
equipaments municipals i fer-ho amb aquelles companyies que garanteixin l’obtenció d’aquesta mitjançant
sistemes d’energia renovable.
Procés de redacció
L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós ha redactat el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) que,
en base al Pacte d’alcaldes, té com a objectiu reduir un 20% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de
l’any 2005 al 2020, i alhora reduir el consum energètic al municipi.
La redacció del Pla ha tingut una durada aproximada d’uns quatre mesos, en el qual tècnics de l’Àrea municipal de
Medi Ambient i de l’empresa que redacta aquest projecte han valorat aquelles accions generals que calia incloure
en aquest document.
El passat mes de desembre l’Ajuntament de Palamós va obrir a la ciutadania la participació en l’aportació de
propostes que permetessin seguir millorant la redacció del Pla d’Acció d’Energia Sostenible.
El Pla d’Acció d’Energia Sostenible
El 27 de novembre de 2012 Palamós va passar a formar part dels més de 4.800 municipis europeus i dels 193
municipis de la província de Girona que van signar el Pacte d’alcaldes, una iniciativa europea, impulsada a les
comarques gironines per la Diputació de Girona i el CILMA (Consell d’iniciatives locals pel Medi Ambient).
A Palamós només el 2% de l’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera és produïda per l’activitat de
l’administració, el 13% està vinculada als residus, un 41% als transports ordinaris i la resta, un 44%, és fruit de
l’activitat ordinària que es realitza als habitatges.

EL PUNT AVUI
Dijous, 30 de gener de 2014
MAT DE FARNERS (2)

 La consulta popular sobre la MAT que es va celebrar diumenge ha deixat un resultat de
participació que també es projecta cap endavant  R
S
P
AMON ARGATAL ELLICER

En el títol de Les mil i una nits el que de debò compta és la unitat que ultrapassa el miler: ens ve a dir que la
fantasia s'allargarà ad infinitum. Si et dicten una pena de deu anys i un dia, amoïna't pel dia: és la constatació que
per molt que t'hi facis, mai t'aplicaran el correctiu en el grau inferior de l'escala... La consulta popular sobre la MAT
que es va celebrar diumenge ha deixat un resultat de participació que també es projecta cap endavant: 6.001. Si
sis mil paperetes ens parlen de l'altíssim grau d'implicació ciutadana a tres poblacions que demogràficament no
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pinten gens, aquest ciutadà que va encetar el següent miler ens adverteix que això no s'ha acabat, que a mesura
que es vagi gratant, els sis mil seran set mil, i després vuit, i nou... De vegades el columnista no pot explicar-ho tot
senzillament perquè qui l'informa, malgrat conèixer perfectament els fets, no els pot demostrar. I doncs què fem,
muts i a la gàbia? O apuntem el tema, que vol dir precisament això, fer que la punta surti? Si l'apunt és fals, el pes
de la veritat restant ja farà que el bloc de gel no surti mai a la superfície. Si és cert i consistent, tranquils, que una
flama sempre va cap amunt. Ara l'espurna ja ha saltat. Comença a haver-hi molts indicis, i molt versemblants, que
en aquest afer del canvi de projecte del traçat de la MAT hi ha hagut una immensa presa de pèl a la col·lectivitat,
un joc de cacics que hauria d'encendre tot el país, no solament els municipis afectats. Es parla sotto voce que els
enginyers del projecte haurien reconegut que van forçar un canvi de traçat d'última hora per pressions alienes al
seu treball. Que si bé van trobar una escapatòria amb cara i ulls, el factor desencadenant va ser un favor particular.
Potser (i per ara haurem de mantenir l'adverbi) algun “servidor públic” molt influent va practicar allò del not in my
backyard, és a dir: no, si m'ha de passar pel pati del darrere de casa.
Però, ja veus com són les coses, ara ens trobem que el ciutadà sis mil u també comença a influir i diu que i ca, que
ell tampoc, si la línia d'alta tensió ha de passar trepitjant-li la dignitat democràtica i, a sobre, deixant-lo amb cara
de babau. I és que, per raonables que siguin, hi ha explicacions que sonen com... un conte de les mil i una nits.

EL PUNT AVUI
Divendres, 31 de gener de 2014
DUES HORES A LA FEINA AMB L'ALCALDE
Els ciutadans de Palafrugell poden acompanyar el seu batlle durant la jornada laboral
La iniciativa és oberta a tothom cada quinze dies
La Montse Llovera amb l'alcalde Fernández i el regidor Pujol, a la garjola de la comissaria de la
Policia local. Foto: JOAN PUNTÍ.

L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, convida tots els
convilatans a conèixer el funcionament de l'Ajuntament i fer-ho
personalment, en una visita guiada per ell mateix a l'àrea per la
qual tingui més interès el convidat. Quinzenalment, els dijous,
Fernández s'ofereix per ajudar a fer entendre a què dedica el
temps i perquè es conegui de primera mà com es gestiona un
ajuntament. Aquest dijous, després de diverses visites
emmarcades en el pla pilot de l'experiència, es va iniciar la
primera de les programades. La visitant, la Montse Llovera, una
professora de biologia jubilada que va arribar puntualment a la
cita. “No sé ben bé com anirà”, deia. No sabia al detall com seria l'experiència. Va tardar poc a descobrir, però, que
allò que reclamava es convertia en ordres per als servidors públics que l'acompanyaven.
A la porta mateix d'alcaldia, l'esperava Fernández, que la va rebre amb dos petons. Es coneixen. Dóna la casualitat
que havia estat professora de l'ara alcalde. Avui s'han intercanviat les feines. “Em feia gràcia visitar l'empresa més
gran del meu poble”, explicava la Montse. S'asseuen a alcaldia i Fernández li relata què fa en un dia qualsevol.
“M'assec sempre en aquesta taula [una de rodona, plena de papers, en un racó del despatx]. Allà [el despatx] no hi
vaig mai”, desvela.
Parlen del poble, la promoció de la ciutat, del funcionament de l'Ajuntament i dels 340 empleats que té. Al cap
d'una estona, s'aixequen i marxen caminant fins a la comissaria de la policia local. Allà els rep el sotscap Ferran
Montoy i el regidor de Seguretat Ciutadana, Lluís Pujol, que els acompanyen a fer una visita exhaustiva per totes
les dependències policials.
La Montse se sorprèn de “la quantitat de qüestions sobre les quals han d'estar atents” i de la quantitat de personal
que hi treballa. Posa especial interès en la teleassistència, una de les responsabilitats més reconegudes i
apreciades com a servei. Ho visiten tot. Fins i tot entren a les dues garjoles. Tenen la comissaria en obres perquè
n'estan refent diverses dependències. “Està bé que sigui així –diu l'alcalde–, perquè volem que el visitant vegi què
passa en un dia normal.”
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