EL PUNT AVUI

Dimarts, 2 d'abril de 2013
LLAGOSTERA FA UN MAPA DIGITAL DE 332 MASIES PER A ÚS POLICIAL
S'han gravat les coordenades a través de Google Maps
Només el podran fer servir la policia local i serveis d'emergències com ara la Creu Roja, els Mossos i les ADF
L'Ajuntament de Llagostera, en coordinació
amb la policia municipal, ha treballat la
geolocalització de 332 masies i cases rurals del
terme municipal. Es tracta en concret de
relacionar les coordenades de totes aquestes
edificacions del disseminat de Llagostera.
L'objectiu és facilitar la tasca de la policia
municipal en un primer terme i, d'altra banda,
dels serveis d'emergències alhora de moure's i
de localitzar les cases en els 76,61 quilòmetres
quadrats que té el municipi —71,87 dels quals
són sòl rústic, fora del nucli urbà.
Eina a baix cost
Fins ara, cada vegada que la policia havia d'anar a una casa o masia fora del nucli urbà, havia de passar abans per
la comissaria per consultar el mapa en el qual hi ha senyalitzats els més de 330 habitatges i construccions: “El
procediment feia perdre molt temps, sobretot si tenim en compte que, a vegades, les trucades són per una
emergència”, explica el regidor responsable de noves tecnologies, Sergi Miquel. El consistori i la policia preveuen
que els agents guanyaran uns quinze minuts de mitjana en cada actuació.
Un altre dels avantatges de la base de dades, segons el regidor, és el baix cost que ha suposat l'eina: uns 1.500
euros. S'ha fet servir l'aplicació Google Maps per crear un mapa amb totes les cases ubicades i la ruta per arribar-hi
des del punt on es trobi la patrulla de la policia, a través del navegador de la mateixa aplicació de Google. Per usar
el sistema, els agents que patrullin portaran una tauleta digital.
El mapa no és de lliure accés per a tots els ciutadans, sinó que està protegit amb contrasenya per evitar que se'n
faci un ús indegut. Tot i que la base de dades s'ha creat per facilitar la feina a la policia municipal, la intenció és
facilitar l'eina a altres serveis, com per exemple la Creu Roja, els Mossos d'Esquadra, els bombers i les ADF: “La
finalitat és que els serveis d'emergència puguin arribar als llocs tan aviat com sigui possible”, explica Miquel.
Els propietaris de les cases i masies seran informats per carta de l'existència del nou sistema a fi d'actualitzar o
disposar de més dades que puguin ser d'utilitat a l'hora de dur a terme les actuacions que en cada moment
pertoquin, segons les circumstàncies.
Participació ciutadana
Una eina bàsica per a la geolocalització de les 332 masies i cases rurals ha estat el catàleg de masies elaborat pel
consistori i aprovat fa pocs mesos pel ple municipal. Tot i que l'aprovació és definitiva, està pendent d'un text
refós sol·licitat per Urbanisme. En el catàleg consten 238 masies i cases rurals en sòl rústic al terme municipal de
Llagostera, de les quals quinze es troben en estat ruïnós. La idea de fer el mapa digital per a ús policial de les
masies va sorgir durant l'elaboració del programa electoral del grup municipal de CiU, que posteriorment va
guanyar les eleccions. Va ser una proposta de l'ADF, dins del marc d'un procés participatiu obert entre els
ciutadans i les entitats. El desenvolupament de l'eina s'ha fet sense tenir constància de cap experiència prèvia en
altres municipis que pogués servir de referent.
Més enllà d'aquests intents de millora de l'efectivitat dels cossos de seguretat a l'hora de respondre a les
demandes dels ciutadans, el consistori, com altres ajuntaments gironins, ha dut a terme últimament reunions
amb els veïns per assessorar-los sobre les mesures de seguretat a la llar. Són, bàsicament, instruccions per
“fomentar la cultura de la prevenció a través dels consells dels cossos de seguretat”, en paraules de l'alcalde de
Llagostera, Fermí Santamaria.
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Pel que fa a la introducció de les noves tecnologies en la gestió i administració local, des de fa mesos els veïns de
Llagostera poden fer tràmits en línia com ara la presentació d'instàncies, enviar queixes i suggeriments i demanar
la recollida de trastos vells. També s'han digitalitzat més de 30.000 documents de l'arxiu municipal. D'altra banda,
el consistori ha demanat l'e-Notum. Es tracta d'un servei per emetre notificacions i comunicacions per mitjans
electrònics amb totes les garanties jurídiques. De fet, el sistema ja s'ha donat d'alta i només falta que se'n faci
l'activació.
LA XIFRA

1.500 euros
ha costat al consistori geolocalitzar les 332 masies i cases rurals a través de Google Maps.
EL PUNT AVUI

Divendres, 5 d'abril de 2013
DISSABTE, NOVA SESSIÓ PER REDACTAR EL PLA GENERAL

Banyoles. La segona sessió oberta als ciutadans del procés participatiu de la redacció del nou pla general de Banyoles tindrà
lloc aquest dissabte, a les deu del matí a l'espai jove Cal Drac. Aquest cop es tractarà del medi ambient i la sostenibilitat. Com
que en la primera sessió es va reunir molt poca gent, de cara a la d'aquest dissabte l'Ajuntament i diverses entitats han fet una
crida per animar els banyolins a prendre-hi part.

DIARI DE GIRONA

Dissabte, 6 d'abril de 2013
BANYOLES ANALITZA EL MEDI AMBIENT I LA SOSTENIBILITAT EN LA SEGONA REUNIÓ DEL POUM

BANYOLES | DDG El procés participatiu per redactar el futur Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Banyoles
continua avui amb la segona sessió oberta a la ciutadania i que se centrarà en el medi ambient i la sostenibilitat urbana.
Durant aquesta sessió participativa -que es realitza a l'Espai jove Cal Drac, a Banyoles, entre les 10 del matí i la 1 del migdia- es
tractarà de posar de relleu aquells elements que es consideren importants pel que fa al medi ambient i a la sostenibilitat
urbana, tant des del punt de vista d'elements que cal protegir, com d'identificació dels principals impactes i d'identificació de
les problemàtiques ambientals.
La primera jornada, realitzada el 16 de març, va tractar el tema de les activitats econòmiques i serveis als ciutadans. Després
de la d'avui, només en quedarà una altra, que girarà al voltant del model de desenvolupament urbà i la mobilitat.
Tal com remarca l'Ajuntament de Banyoles, l'objectiu principal d'aquestes sessions és recollir la percepció ciutadana sobre
diversos temes en què incideix el POUM.

DIARI DE GIRONA

Divendres, 19 d'abril de 2013
FAN UNA TROBADA A SALT PER MILLORAR LA CONVIVÈNCIA A L´ESPAI PÚBLIC

SALT | DDG Salt celebra avui la primera Trobada Comunitària per a la millora de la convivència a l'espai públic. La robada
s'emmarca en el procés d'execució del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (ICI), desenvolupat a Salt per
l'Ajuntament de Salt, Casal dels Infants, acció Social als Barris i l'Obra Social La Caixa.
En la primera Trobada Comunitària representants públics, professionals i ciutadania s'uniran amb motiu de la presentació de
la Monografia Comunitària "El Quadern de la Plaça", un document que recopila i organitza els coneixements existents sobre
infància i famílies en l'espai públic de la plaça dels Colors i les diferents relacions de veïnatge que s'hi estableixen, dins de les
accions del Projecte "Juguem?".
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Divendres, 19 d'abril de 2013
L'ÚLTIMA SESSIÓ PEL PLA GENERAL, AQUEST DISSABTE

La tercera i última sessió oberta a tots els ciutadans per elaborar el nou pla general de Banyoles es durà a terme
aquest dissabte, de les deu del matí a la una del migdia, a l'espai jove Cal Drac. La jornada, que forma part del
procés participatiu de la redacció del nou document urbanístic, aquest cop se centrarà en el model de
desenvolupament urbà i la mobilitat. En les dues sessions prèvies es van treballar, respectivament, les activitats
econòmiques i el medi ambient i la sostenibilitat.

DIARI DE GIRONA

Dissabte, 20 d'abril de 2013
TROBADA A SALT PER MILLORAR LA CONVIVÈNCIA A LES PLACES

SALT | DDG Les Bernardes de Salt van acollir ahir la primera Trobada I Trobada
Comunitària que té com a objectiu treballar en la millora de la convivència als
espais públics dels municipis. La Trobada forma part del projecte d'Intervenció
Comunitària Intercultural , desenvolupat a Salt per l'Ajuntament de Salt, Casal
dels Infants, acció Social als Barris i l'Obra Social La Caixa.
Hi van assistir representants públics, professionals i ciutadania s'uneixen amb
motiu de la presentació de la Monografia Comunitària "El Quadern de la Plaça".
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Diumenge, 2s d'abril de 2013
BAIXA PARTICIPACIÓ VEÏNAL PER REDACTAR EL POUM A BANYOLES
La CUP considera “una estafa” el procés, si no s'amplia
En les tres sessions hi han participat unes 40 persones
Un moment de la tercera sessió de participació ciutadana per a la redacció del POUM, ahir
a Cal Drac Foto: J.N.

El procés participatiu per a la redacció del POUM de Banyoles va
celebrar ahir la tercera i última sessió amb una participació baixa. En la
primera sessió hi van participar dotze persones, en la segona, trentatres, i en la d'ahir, una trentena més. Segons les dades de la CUP, a
l'oposició, han estat una quarantena les persones diferents que han
participat en les sessions. A més, s'han recollit entre tres-centes i
quatre-centes enquestes: “Considerem que és molt poc representatiu
per una població de 20.000 habitants”, van dir membres de la
Candidatura, que van culpar el govern municipal, de CiU, de la poca
participació.
Des del seu punt de vista, el consistori ha fet poc per afavorir la participació: “CiU recull els fruits de sis anys governant sense
tenir en compte l'opinió dels ciutadans.” La formació justifica la poca participació pel desencantament general de la ciutadania
cap als polítics, i demanen mesures al govern per promoure-la, i una ampliació del procés participatiu, que, si res canvia, va
concloure ahir: “Si no es fa, considerarem tot el procés una estafa”, va anunciar una portaveu de la CUP.
Quant a les mesures a emprendre, proposen que s'enviïn cartes en què s'expliqui la importància del POUM, que s'aprofiti la
distribució de la revista municipal per fer arribar una enquesta porta per porta, que això es treballi amb les escoles i consells de
barri i entitats, etc.
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Dijous, 2s d'abril de 2013
LA COMISSIÓ DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS QUEDA CONSTITUÏDA
Es defineix el model de comptes que s'aplicarà a la partida d'inversions per als barris de la ciutat
GIRONA | DDG La Comissió Mixta de Ciutat dels Pressupostos Participatius continua el seu camí després que
aquest divendres tingués lloc la segona reunió d'aquest instrument. La trobada, que va tenir lloc al Centre Cívic Pla
de Palau, va servir per definir el model de pressupostos participatius que s'aplicarà a la partida d'inversions per als
barris dels comptes municipals d'aquest any.
Una quarantena de persones van assistir a la reunió en la qual va quedar constituïda la Comissió Mixta de Ciutat
dels Pressupostos Participatius, formada per la regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas; el regidor de Participació
Ciutadana, Eduard Berloso; representants dels grups polítics municipal; representants de la Mesa d'Entitats, i
representants de les associacions de veïns de la ciutat i de la Federació d'Associacions de Veïns.
El reglament
Aquest òrgan és l'encarregat de redactar el reglament que regirà el procés de pressupostos participatius i de fixar
els criteris objectius per fer el repartiment de la partida d'inversions en els barris, entre d'altres funcions.
Després de la presentació de propostes per part dels membres que formen aquesta comissió ahir es va acabar
definint la redacció del reglament de pressupostos participatius. La propera setmana la Comissió Mixta es tornarà
a reunir per acabar de concretar quins seran els criteris objectius per al repartiment de la partida pressupostària i
poder portar a aprovació el reglament en el proper Ple de l'Ajuntament de Girona. Per a l'aprovació del pressupost
municipal del 2013 l'equip de govern va acordar amb alguns grups de l'oposició que un milió d'euros de la partida
d'inversions del capítol VI es gestionés amb participació ciutadana.
Per aquest motiu, es va acordar crear una comissió que definís quin seria el model de pressupostos participatius
que es portaria a terme per invertir aquesta partida destinada als barris de la ciutat.

DIARI DE GIRONA

Dilluns, 29 d'abril de 2013
ICV ABANDONA EL PROCÉS PELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

GIRONA | DDG El grup municipal d'ICV-EUiA a l'Ajuntament de Girona ha decidit deixar el procés per a l'execució
dels pressupostos participatius de la ciutat. Segons els ecosocialistes, el procés s'ha desvirtuat ja que el que havien
de ser assemblees de barri per a què els veïns poguessin decidir quines són les inversions necessàries, han
esdevingut "converses unilaterals" amb les associacions de veïns. La regidora d'Iniciativa Núria Terés opina que
"d'aquesta manera, no s'aprofundeix en un procés participatiu real ja que no es parteix d'assemblees de barri on
tothom té veu sinó que només es dialoga amb les associacions de veïns".
La Mesa d'Entitats per la Participació, que és qui havia reclamat els pressupostos participatius també va anunciar
la seva marxa de la comissió mixta en considerar que el procés iniciat per l'Ajuntament era insuficient i
"desvirtuava" les seves aspiracions. La CUP també s'ha mostrat molt crítica amb tot el procés i s'està plantejant
seriosament seguir els passos de la comissió mixta i del grup municipal d'ICV-EUiA.

DIARI DE GIRONA

Dimarts, 30 d'abril de 2013
EL CONSELL MUNICIPAL DE COHESIÓ I SERVEIS SOCIALS CREA TRES GRUPS DE TREBALL

GIRONA | DDG L'Ajuntament de Girona ha creat grups de treball específics per combatre els efectes de la crisi.
Dins el Consell Municipal de Cohesió i Serveis Socials s'han creat tres comissions de treball que tractaran àmbits
diferents sobre els efectes de la crisi a la ciutat: l'atur, la pobresa infantil i la salut. La creació dels grups es va
acordar a l'última reunió del Consell, dijous passat, i estaran formats per les entitats que participen al Consell.
"Hem fet una enquesta amb la participació de les diferents entitats per conèixer i analitzar els efectes de la
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situació que vivim ara mateix. Els resultats del diagnòstic han permès identificar i compartir les preocupacions i
situacions d'urgència social que s'han concretat en la proposta de crear aquestes tres comissions de treball", va
explicar el regidor de Serveis Socials, Eduard Berloso.
El primer grup de treball tractarà la lluita contra els efectes de l'atur des del punt de vista del suport a les persones
i la millora dels sistemes d'atenció i suport social i psicològic a les persones afectades. El segon grup vol abordar
els efectes de la pobresa i l'exclusió social i com afecten el col·lectiu d'infants. El tercer grup centrarà els seus
esforços a articular recursos, serveis i accions en l'àmbit de la salut.
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