DIARI DE GIRONA
Dimecres, 01 de octubre de 2008
S’obre la participació per definir el model del nou Museu del Suro
Se centra bàsicament en l'abast territorial que ha de tenir l'equipament ubicat a Can Mario de Palafrugell
El Comitè assessor per a la projecció del nou Museu del Suro de Palafrugell, creat per acord del ple de
l'Ajuntament el 25 de juny, ha iniciat el seu treball. S'obre així un procés participatiu per a la definició del model
de museu i de gestió aplicable a la seva nova ubicació, a les antigues naus de Can Mario, actualment en
avançat procés de reforma i ampliació.
La constitució, i primera reunió del comitè, va tenir lloc el passat 23 de setembre. El debat obert entre els
assistents va girar sobre la proposta: "quin museu ens imaginem?"; i es va centrar bàsicament en l'abast que
l'equipament hauria de tenir, com a museu local, nacional o amb projecció europea, així com la compaginació
de la preservació i difusió del patrimoni amb dinamització cultural del municipi i l'aprofitament dels seus valors
com a reclam turístic. Altres temes exposats van ser el caràcter pedagògic que pot tenir el museu entre els
escolars, o la importància del testimoniatge de qui ha treballat en el món del suro.
A la reunió, també es va fer un breu repàs a la història del museu i es va informar sobre l'estat de realització del
projecte arquitectònic i d'alguns punts encara per concretar del mateix. El comitè es reunirà amb periodicitat
trimestral.
El comitè està format per trenta persones, representants de l'Ajuntament, patrons i tècnics del Patronat del
Museu, representants d'entitats i institucions (entre elles, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de
Catalunya, del qual n'és secció), de la comunitat educativa local i per vilatans relacionats amb el món de la
museografia, la cultura, la comunicació i el disseny. Les funcions del comitè són les d'avaluar, analitzar, aportar
suggeriments i fer propostes sobre els documents que s'aportin i que facin referència a la projecció del nou
equipament.

PUNT DIARI
dimecres, 01 de octubre de 2008
Girona celebra la primera jornada d'associacions i edita una guia d'entitats
DANI VILÀ. Girona. L'Ajuntament de Girona ha programat per dissabte que ve la I Jornada d'Associacionisme
de la ciutat. L'objectiu de la trobada és que les entitats puguin compartir experiències i fer arribar a l'Ajuntament
les necessitats que tenen les associacions per dur a terme les seves activitats habituals.
La jornada se celebrarà el dia 4 d'octubre al matí al centre cultural La Mercè. L'alcaldessa de Girona, Anna
Pagans, serà l'encarregada d'inaugurar la jornada, mentre que a continuació el subdirector general de
Participació Ciutadana de la Generalitat, Fernando Pindado, pronunciarà la conferència Les associacions, una
oportunitat plena d'amenaces.
Un dels actes destacats de la jornada és la presentació de la guia municipal de les entitats de Girona, que ha
promogut l'àrea de Relacions Ciutadanes i Joventut de l'Ajuntament de Girona. El 2007, el consistori va fer una
revisió del cens d'entitats i va comprovar que la capital en té unes 420. El treball de revisió també va detectar
126 associacions inactives. Cultura i sector humanitari són els dos àmbits amb més nombre d'entitats en
funcionament, seguides de prop per les esportives.

DIARI DE GIRONA
Divendres, 3 d’octubre de 2008
S’inaugura el nou curs de Postgrau de Participació Ciutadana i Comunicació
L'edifici Mercadal de la plaça Jordi de Sant Jordi de Girona acull aquest vespre (20.00h) l'acte d'inauguració de
la tercera edició del Diploma de Postgrau en Participació Ciutadana i Comunicació de la Fundació de la
Universitat de Girona (UdG). Està prevista la intervenció del director general de Participació Ciutadana, Marc
Rius; el vicepresident de la Diputació de Girona i el diputat de Cooperació Municipal, Narcís Casassa; i el
director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, Carles Ramió.
DIARI DE GIRONA
Divendres, 3 d’octubre de 2008
El Casal Parroquial cedeix un espai d’uns 1.000m2 a les entitats
L'Ajuntament de Llagostera ha signat un conveni amb el Casal Parroquial Llagosterenc mitjançant el qual
aquest últim cedirà l'ús de le seves instal·lacions, que ocupen més de 1.000 m2 i inclouen un teatre, un camp
de futbol i diverses sales, a les entitats del municipi. El conveni, que té una durada de cinc anys, és a títol

gratuït, o sigui que el consistori només s'ha de fer càrrec de les despeses de manteniment ordinari, així com de
les d'aigua, llum, calefacció, vigilància i assegurances.
L'equip de govern ha ressaltat que, a banda de les entitats, es preveu que els participants al Pla Local de
Joventut també puguin comptar amb els espais del Casal Parroquial.
DIARI DE GIRONA
Dissabte, 4 d’octubre de 2008
Girona celebra la primera jornada per fomentar la creació d’entitats
El Centre Cultural La Mercè va acollir ahir al matí la primera Jornada d'Associacionisme a Girona. L'alcaldessa
de Girona, Anna Pagans, va presidir la inauguració i el subdirector general de Participació Ciutadana de la
Generalitat, Fernando Pindado, va pronunciar la conferència "Les associacions, una oportunitat plena
d'amenaces". Durant la jornada, es presentarà la primera edició de la Guia Municipal de les Entitats de Girona,
amb informació de les més de 560 entitats registrades, i s'organitzaran grups de treball entre els assistents per
debatre sobre les polítiques de suport que impulsa l'Ajuntament a aquestes entitats.
Aquesta jornada es dirigeix tant a membres d'entitats i associacions com a persones que tinguin interès en la
matèria. En aquesta primera edició s'hi han inscrit més d'un centenar de persones.
En la segona part del matí, es van organitzar grups de treball en les quals els participants van fer arribar a
l'Ajuntament les necessitats que tenen com a entitat i debatre les polítiques de suport que s'impulsen des del
consistori. L'acte va acabar amb la presentació de les conclusions dels grups en el plenari. El regidor de
Relacions Ciutadanes i Joventut, Miquel Poch, va presentar als assistents la primera edició de la Guia Municipal
de les Entitats de Girona.
PUNT DIARI
dilluns, 6 d'octubre de 2008
L'Ajuntament de Girona ajuda a fer pàgines web a les associacions
D.V.. Girona. L'Ajuntament de Girona ofereix ajuda a totes les entitats i associacions i per crear una pàgina
web. A través del programa Girona, ciutat digital, l'àrea de Relacions Ciutadanes i Joventut vol donar suport a
les entitats perquè puguin difondre les seves activitats. El consistori també permet que les associacions
s'integrin al portal www.entitatsgi.cat, en què es concentren les entitats. L'oferta per fer pàgines web es va
donar a conèixer dissabte durant la primera jornada d'associacionisme que es va fer a Girona. També s'han
editat díptics en què s'informa que el consistori té a disposició de les entitats equips de so per a les seves
activitats o una vela de 6 x 3 metres. En la jornada també es va presentar la nova guia municipal d'entitats.

DIARI DE GIRONA
dimarts, 07 de octubre de 2008
La Fira d’Entitats s’ubicarà al recinte de la Fira de Sant Lluc
La VII edició de la Fira d'Entitats d'Olot tindrà lloc al recinte de la Fira de Sant Lluc. El regidor de relacions
ciutadanes, Albert Rubirola, va explicar que el canvi d'ubicació respon al fet que el pati de l'Hospici resultava
petit per encabir la mostra, en tant que al Firal les parades quedaven massa disperses.
Rubirola ha informat que en l'edició d'aquest any hi participaran 43 entitats. Segons ell, els organismes que
aniran a la fira aglutinen prop de 1.000 voluntaris i 3.500 socis col·laboradors. Entre les entitats participants n'hi
ha 15 que s'agrupen en àmbits de treball, 5 de discapacitats, 4 de cooperació i solidaritat, 2 d'educació en el
lleure, 3 de sociosanitàries i 7 de diferents àmbits del lleure. Rubirola va explicar que aquest any, per primera
vegada, es contempla la possibilitat que les entitats comparteixin l'espai de l’estand ja que algunes associacions
són petites en nombre d'associats i voluntaris. La fira també comptarà amb altres activitats lúdiques
organitzades per les entitats.
La fira d'entitats estarà ubicada en 34 estands. Les activitats lúdiques tindran lloc a l'interior i l'exterior del
pavelló. També hi haurà un espai destinat exclusivament a activitats infantils. L'Escola d'Adults serà l'escenari
de diferents xerrades en què les entitats exposaran els seus criteris.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 7 d’octubre de 2008
Més associacions de nouvinguts a la setmana intercultural
La sisena setmana intercultural de Lloret de Mar, que va començar ahir i es perllonga fins diumenge 19
d'octubre, és l'ocasió triada per a la presentació de tres noves entitats configurades per nouvinguts.
L'Associació Africana Camboremu, l'Associació de Gambians de Lloret Gunjur Kuta i l'Associació de Dones
Yaharinkaho són nous col·lectius que s'afegeixen a la xarxa d'entitats locals.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 7 d’octubre de 2008
Girona acull dijous una jornada sobre la coordinació de les ONG
L'Estació Espai jove de Girona acollirà dijous una jornada titulada com "Quina coordinació per a les ONG? Una reflexió sobre els organismes de segon nivell". La Jornada (19.00 h) està organitzada per ONGC (revista
de pensament polític, solidaritat, cooperació i relacions internacionals) i compta amb la col·laboració de la
Coordinadora d'ONGD i aMS de Lleida, la Coordinadora d'ONG Solidàries (Girona), i la Coordinadora d'ONG
per al Desenvolupament, la Defensa dels Drets Humans i la Pau de Tarragona. Després de Girona, la jornada
també es farà en altres municipis.
PUNT DIARI
Dijous, 9 d’octubre de 2008
Estudiants de la UdG exposen treballs sobre dues places de Medinyà
Alumnes d'Arquitectura han estudiat les possibilitats de les places de les Moreres i els Enamorats.
Alumnes d'Arquitectura de la Universitat de Girona (UdG) exposen a Medinyà els seus treballs sobre dues
places del municipi: la de les Moreres i la dels Enamorats. La inauguració va tenir lloc el passat dissabte a la
tarda, i va comptar amb la presència del director de l'Escola Politècnica Superior, Joaquim Velayos, l'alcalde de
Sant Julià i Medinyà, Narcís Cassassa, i el regidor d'Urbanisme, Joaquim Mazó, a més d'unes 80 persones de
públic. L'exposició restarà oberta divendres i dissabte a la tarda d'aquesta setmana, així com diumenge durant
tot el dia. Les dues places que s'han estudiat s'han escollit per uns motius molt concrets. Al nord, i als peus del
Castell, la plaça dels Enamorats ha estat el pretext per ordenar la part més antiga de la vila, emfatitzant i
revaloritzant les característiques del nucli històric, el castell de Medinyà com a fita i la concentració
d'equipaments i serveis públics. Però les propostes dels alumnes han anat més enllà en el planejament i
potenciació d'aquestes instal·lacions, reforçant-les amb nous equipaments i espais lliures, així com millorant
l'accessibilitat des del carrer Doctor Fleming.
A l'oest del nucli antic, al centre del nou Medinyà, la plaça de les Moreres s'ha convertit en el punt de partida per
ordenar els nous creixements del municipi. Les propostes dels estudiants, doncs, reconeixen la seva situació
estratègica, entre els creixements més recents i les previsions futures més enllà de la carretera. Així, s'ha
planejat l'eixample de Medinyà tenint en compte l'estructura dels carrers, noves places i equipaments, amb
edificacions basades en models més compactes.
L'objectiu és construir un ventall de possibles propostes perquè els ciutadans puguin plantejar-se les potencials
modificacions de Medinyà. Es tracta de propostes que un dia es poden fer realitat.

DIARI DE GIRONA
divendres, 10 de octubre de 2008
Les ONG debaten a Girona el seu model de coordinació
La seu de la Coordinadora d'ONG Solidàries, l'Estació
Espai Jove, va acollir ahir la jornada Quina coordinació
per a les ONG? - Una reflexió sobre els organismes de
segon nivell. Es tracta d'unes jornades itinerants (que
també es faran a Reus, Lleida i Barcelona) per fer un
debat que ajudi a socialitzar les reflexions sobre la
coordinació de les ONG. Per ahir hi havia prevista la
presència de Gabriela Serra, Rafel Villena, Sílvia
Formenti, Enric

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 14 de octubre de 2008
La Fira del Voluntariat social reunirà dissabte 50 entitats a Girona
Els organitzadors recorden que la crisi els pot repercutir negativament amb menys donacions
La plaça Salvador Espriu de Girona acull aquest dissabte al matí la vuitena edició de la Fira d'Entitats de
Voluntariat en la qual participaran una cinquantena d'associacions de les comarques gironines. Les entitats són
de diferents àmbits: de voluntariat social, mediambiental, cultural i de cooperació. A més de les parades de les
entitats, hi haurà activitats dinamitzadores com gegants de la Fal·lera Gironina, dracs de la Bisbal i un concert
de música cubana amb Magüey. Entre tots els visitants se sortejaran dos lots a les termes Magma de Santa

Coloma.
L'objectiu és donar a conèixer l'activitat que desenvolupen les entitats i animar la gent a fer-se voluntària
mostrant els projectes de cada associació. La fira està organitzada per la Federació Catalana de Voluntariat
Social i precisament el seu vicepresident i coordinador territoral, Xavier Ribas, va explicar que en moments de
crisi, temen que pugui haver-hi menys donacions particulars i ajuts de les entitats i per aquest motiu va demanar
el suport de les persones amb sensibilitats per ajudar les entitats a tirar endavant els seus projectes.
Suport institucional
El projecte de la Fira rep la col·laboració de l'Ajuntament de Girona, la Diputació, la Generalitat de Catalunya a
través del Departament de Governació i el Ministeri de Treball de l'Estat. Ahir, el tinent d'alcalde de Relacions
Ciutadanes i Joventut de l'Ajuntament de Girona, Miquel Poch, va assenyalar l'aposta del govern local envers
les entitats i ajudar-les en el seu treball en favor de la ciutat. Va recordar la recent jornada d'associacionisme i
va assenyalar que el novembre es farà la tercera nit del voluntariat.
Per la seva banda, l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, va reafirmar les paraules de Poch: "El nostre paper és
ajudar aquestes entitats en l'acció de difusió perquè pugui ser efectiva, perquè són voluntaris".

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 14 de octubre de 2008
Santa Cristina acull un congrés internacional d’innovació democràtica
Santa Cristina d'Aro acull des d'aquest dijous i fins dissabte un congrés internacional d'innovació democràtica
amb la participació d'uns 200 representants de diferents institucions, tant públiques com privades, de diferents
països europeus i llatinoamericans.
El congrés se centra en l'anàlisi de les experiències participatives innovadores en vista de les aportacions del
debat contemporani sobre la democràcia. Per això, es debatrà, d'una banda, el funcionament dels actuals
sistemes polítics representatius i, de l'altra, els instruments de democràcia participativa que pretenen millorar la
qualitat de la democràcia.
El congrés es divideix en sessions plenàries i en tallers, en els quals es debatran una dotzena de
comunicacions, referents a la participació ciutadana i elaborades per experts en la matèria. Les comunicacions
versen sobre aspectes tan diversos com la contraposició entre democràcia representativa i participativa;
tècniques de participació; la participació com a instrument de transformació social; els pressupostos
participatius; els processos de participació juvenil i infantil; o el paper dels mitjans de comunicació.
PUNT DIARI
dimarts, 14 d'octubre de 2008
Santa Cristina tanca un nou pressupost participatiu
J.T. Santa Cristina d'Aro. Les assemblees de barris de Santa Cristina d'Aro es reuniran dissabte vinent per
marcar quines són les inversions prioritàries per incorporar al pressupost municipal de l'any que ve. Des que es
van crear els pressupostos participatius, el 2003, les assemblees de barris sempre s'havien celebrat en dies
diferents, però, ja l'any passat, el Consell de Ciutadania –màxim òrgan decisori en aquest procés– va decidir
una modificació de format i va passar a reunir-les totes en un mateix recinte, dia i hora. Les assemblees
temàtiques, en canvi, mantenen l'estructura original i continuaran reunint-se en dies diferents.
DIARI DE GIRONA
Dimecres, 15 d’octubre de 2008
Jornades de formació en participació ciutadana
Riells i Viabrea celebra avui la jornada La participació ciutadana als municipis dispersos que té com a objectiu
reflexionar sobre la participació en pobles que compten amb urbanitzacions, com és el cas de molts a la Selva.
La jornada es farà al restaurant Can Marlet i es tancarà amb el parlament de Fernando Pindado, subdirector de
la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat.
DIARI DE GIRONA
Dimecres, 15 d’octubre de 2008
L’Audiència fa públics els llistats dels 2.000 gironins candidats a jurat popular
Les llistes seran vigents per a tots els processos populars que es facin fins el 2010
GIRONA | MARC ROVIRA Ja hi ha llistes per configurar els tribunals que jutjaran tots els procediments amb
jurat popular que se celebrin a l’Audiència de Girona durant el període 2008-2010. L’Oficina del Cens Electoral
ha enviat a l’Audiència Provincial la llista dels 2.000 candidats gironins a ser jurat popular en els propers dos
anys. Els noms s’han extret d’un sorteig amb un mètode de selecció sistemàtica i utilitzant una aplicació
informàtica expressa. Aquests 2.000 gironins que han estat escollits ara tenen números per participar en algun
dels processos populars que se celebrin durant els propers dos anys a la demarcació. Cada cop que un procés

judicial requereixi un jurat popular es triaran, de forma aleatòria, trenta noms d’entre aquestes 2.000 persones
ara escollides.
Posteriorment, un procés de selecció personal (en el qual ja intervindran els advocats i fiscals participants en
aquell procediment) servirà per concretar els nou membres titulars i els dos suplents que s’encarreguen de jutjar
aquell cas concret.
Assassinats, homicidis, suborns o tràfics d’influències són els principals supòsits que preveu la llei per a ser
jutjats sota la fórmula de jurat popular. Després d’escoltar totes les parts en el judici (acusats, pèrits, metges,
psicòlegs, advocats i fiscal) el jurat emet el seu veredicte sobre la culpabilitat o no de la persona que es jutja.
Llavors el president del tribunal (un magistrat professional) concreta la pena. Només abans d’emetre el
veredicte - en la fase final del procés- el tribunal ha d’estar totalment aïllat.

DIARI DE GIRONA
Dijous, 16 d’octubre de 2008
Santa Cristina acull la cloenda d’un projecte per potenciar els drets humans
Es vol aconseguir a través de la participació ciutadana en les decisions dels
governs locals.
Santa Cristina d'Aro acull fins aquest divendres el seminari de cloenda
d'un projecte que pretén potenciar els drets humans mitjançant la
participació ciutadana. El pressupost participatiu és una de les millors
eines per aconseguir que els ciutadans siguin subjectes actius del seu
propi desenvolupament. Aquest és l'eix vertebrador del IV Seminari
Internacional Urb-Al 9, la sessió de cloenda d'un projecte que porta per
títol Cultura, relacions ètniques i drets humans com intervenció integrada
en el contexte del pressupost participatiu en municipis rurals.
Els municipis que participen en el seminari pertanyen a la Xarxa Urb-Al número 9, promoguda per la Unió
Europea, la qual té com a principal objectiu la promoció de la participació ciutadana en la gestió de les
administracions públiques locals. Aquesta xarxa pretén esdevenir un referent pel que fa a l'aprofundiment de la
democràcia, en la implicació dels ciutadans en la gestió municipal i en l'intercanvi d'idees de convivència. La
Xarxa aplega més de cent municipis d'Europa i Llatinoamèrica.
El seminari compta amb la participació de representants polítics i tècnics de Roma (Itàlia), Cantón Mejía
(Equador), Porto Alegre (Brasil), Universidad Nacional del Nordeste (Argentina), i Lima, San Miguel i
Monobamba (Perú) -aquest últim municipi, agermanat amb Santa Cristina.

PUNT DIARI
Divendres, 17 d'octubre de 2008
Santa Cristina lidera el procés participatiu
organitzant un congrés
JOAN
TRILLAS.
Santa
Cristina
d'Aro.
L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro vol ser un
referent pel que fa a la implantació de polítiques
participatives. L'experiència en la confecció del
pressupost participatiu i, a la vegada, els lligams
amb altres poblacions de l'Estat i de l'Amèrica
Llatina, els ha portat a organitzar el primer
Congrés Internacional d'Innovació Democràtica
amb uns 250 assistents de diversos països. Una
experiència que, segons va explicar l'alcalde de
la població, Ricard Herrero, s'intentarà que sigui
anual. El congrés, que es va inaugurar ahir i
finalitzarà demà, aportarà experiències de
diverses
poblacions,
com
ara
Rosario
(Argentina) o la mateixa Santa Cristina,
analitzant diversos temes per generar un marc
de reflexió i debat necessari per a la seva implantació.

DIARI DE GIRONA
Dissabte, 18 d’octubre de 2008
El centre de Girona reuneix 50 entitats de voluntariat social
La plaça de Salvador Espriu de Girona acull aquest dissabte al matí la vuitena edició de la Fira d'Entitats de
Voluntariat, en la qual participaran una cinquantena d'associacions de les comarques gironines. Les entitats són
de diferents àmbits: de voluntariat social, mediambiental, cultural i de cooperació. A més de les parades de les
entitats, hi haurà activitats dinamitzadores com gegants de la Fal·lera Gironina, dracs de la Bisbal i un concert
de música cubana amb Magüey.
L'objectiu és donar a conèixer l'activitat que desenvolupen les entitats i animar la gent a fer-se voluntària
mostrant els projectes de cada associació. La fira està organitzada per la Federació Catalana de Voluntariat
Social i precisament el seu vicepresident i coordinador territoral, Xavier Ribas, va explicar que en moments de
crisi, temen que pugui haver-hi menys donacions particulars i ajuts de les entitats i per aquest motiu va demanar
el suport de les persones amb sensibilitat per ajudar les entitats a tirar endavant els seus projectes.
El projecte de la Fira del voluntariat té la col·laboració de l'Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, la
Generalitat de Catalunya a través del Departament de Governació i el Ministeri de Treball.
DIARI DE GIRONA
Dissabte, 18 d’octubre de 2008
Elorza creu que CiU s’ ha equivocat no negociant els pressupostos estatals
JORDI BATALLER/ACN, SANTA CRISTINA D'ARO. El membre del Partit Socialista d'Euskadi (PSE) i alcalde
de Sant Sebastià, Odón Elorza, ha assegurat aquest dissabte que CiU s'equivocarà si finalment vota en contra
dels pressupostos de l'Estat. Igualment, Elorza creu que la federació catalana havia d'haver entrat en la
negociació dels pressupostos, com sí van fer els seus socis del Galeuscat, el PNB i el BNG. «CiU no ha volgut
entrar en la negociació. Ha optat per la seva postura, que abans era habitual, de veure que treia per a
Catalunya. S'ha quedat a una banda i crec que s'ha equivocat», ha assenyalat el membre del PSE durant la
jornada de cloenda del primer Congrés d'Innovació Democràtica.
Elorza ha valorat positivament que el PSOE hagi pogut «salvar» els pressupostos generals de l'Estat del 2009
gràcies al suport «in extremis» de PNB i BNG. «Quan no es té un govern de majoria absoluta s'ha de tenir
flexibilitat i capacitat de diàleg per tirar endavant uns pressupostos a través de la negociació i el pacte», ha
recordat l'alcalde de Sant Sebastià. «Al final no ha pogut ésser amb CiU però sí amb els seus altres dos socis
del Galeuscat», ha puntualitzat Elorza, que no s'ha mostrat ni dolgut ni sorprès per la negociació entre PSOE i
PNB. «Nosaltres tenim properament unes eleccions autonòmiques a Euskadi i no ens sap cap greu que el PNB
hagi actuat així», ha reconegut el membre del PSE. «La sèrie de compromisos i de millores seran bones per al
conjunt dels bascos», ha recalcat Olorza, que desconeix si aquesta actitud del PNB tindrà molts rèdits
electorals. «Almenys han esta allà, han jugat correctament les seves cartes i crec l'acord és bo per Euskadi i
també per Galícia», ha comentat l'alcalde de Sant Sebastià just abans d'intervenir a la cloenda del primer
Congrés Internacional d'Innovació Democràtica, que s'ha celebrat des de dijous i fins avui al Pavelló d'Esports
de Santa Cristina d'Aro.
Congrés
Amb l'assistència de més de 250 representants de diversos
països de l'Estat espanyol, Europa i l'Amèrica Llatina, el
Congrés ha tractat i reflexionat sobre el present i el futur de
les polítiques participatives. «Ha servit per conèixer posicions
i agafar forces en un moment a nivell mundial en què els
sistemes polítics i la democràcia s'han vist superats a l'hora
de poder evitar i controlar la crisi del sistema financer
mundial», ha comentat Elorza, que, a la taula, ha estat
acompanyat pel president de l'Assemblea del Consell
d'Europa, Lluís Maria de Puig, i l'alcalde de Santa Cristina
d'Aro, Ricard Herrero.
«Essent conscients que, des d'aquí, no salvarem el sistema,
sí que hem reflexionat sobre els processos de participació
ciutadana com un dels elements perquè la qualitat de la
D’esquerra a dreta, Herrero, Elorza i De Puig.
Jordi Bataller/ACN.
democràcia millori i es profunditzi», ha manifestat l'alcalde de
Sant Sebastià. I és que, segons Elorza, la política no és
exclusiva dels polítics sinó que pertany a tot el món. «El polític s'hauria d'atansar més als problemes de la gent,
anar amb les antenes ben posades i abordar els temes que interessen als ciutadans com poden ser l'economia
o les polítiques d'igualtat», ha enumerat el dirigent del PSE. «Amb aquest comportament, els polítics

aconseguiríem una millor imatge, ser més creïbles i honrats», ha afirmat Elorza, que creu que la crisi econòmica
anirà en contra de la imatge dels polítics. «S'haurà de tenir una major actitud de contenció, prudència i
transparència amb les despeses del consistori per no distanciar encara més la ciutadania dels polítics que
exerceixen els càrrecs públics», ha reflexionat l'alcalde de Sant Sebastià. «La passió per la llibertat i la
democràcia, avui dia passa per la participació dels ciutadans en el govern de les ciutats», ha finalitzat Elorza.

DIARI DE GIRONA
Diumenge, 19 d’octubre de 2008
La pluja obliga a suspendre la Fira del Voluntariat de Girona a
mig matí
La plaça Salvador Espriu de Girona es va convertir ahir al matí
en el centre de promoció del voluntariat social de les
comarques gironines amb la vuitena edició de la Fira del
Voluntariat Social. La fira es va haver de suspendre a mitja
jornada per la pluja. Quan el temps ho va permetre, una
cinquantena d'entitats van muntar la seva parada per tal
d'explicar els seus projectes i intentar captar voluntaris. Hi
havia entitats que treballen amb infants, gent gran, immigrants,
malalts i discapacitats, entre altres col·lectius. La fira es va
complementar amb una cercavila gegants amb la colla la Fal·lera Gironina i un repic de tampoc a càrrec dels
Dracs Txiquis de la Bisbal d'Empordà. La jornada havia començat amb els parlaments a càrrec de l'alcaldessa
de Girona, Anna Pagans, i el vicepresident de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Xavier Ribas, i
d'altres càrrecs institucionals.
DIARI DE GIRONA
Diumenge, 19 d’octubre de 2008
Quina por fa una consulta popular?
L'articulista reflexiona sobre la negativa de l'actual equip de govern d'escoltar els ciutadans fent una consulta popular
FRANCESC CANET Dimarts, en una hora (tres de la tarda) que semblava escollida per impedir la
presència de públic i de regidors de l'oposició, l'Ajuntament de Figueres va celebrar un ple
extraordinari. Per acatar, tal com volia el govern (CiU, PSC i IC-V), la negativa del Ministeri de
Foment a admetre un model que mantingui l'estació del tren convencional al centre, amb les vies
soterrades.
S'han obviat estudis independents que demostren la viabilitat, les opinions dels experts en mobilitat, els
exemples de ciutats que han apostat per la centralitat (Lleida, Saragossa, etc.) i la desesperació de les que han
pres decisions equivocades: l'alcalde de Tarragona ha reconegut que "ha estat un error històric" situar l'estació
del TAV lluny del casc urbà. Es repeteix que Foment té la competència i que paga el model ferroviari. I això no
és ben bé així. Les vies només es trauran del centre de Figueres si s'executa una segona fase (amb túnel sota
el castell de Sant Ferran), que caldria pagar amb recursos provinents de les plusvàlues dels terrenys que ara
ocupen l'estació i les vies (una decisió urbanística municipal).
Per higiene democràtica i per utilitat pràctica, calia una consulta popular, que obliga a un procés previ de debat
de totes les opcions.
M'hauria agradat que Figueres fes com Sant Adrià (farà la consulta per al futur de les tres xemeneies) o
Barcelona (preguntarà a la ciutadania en la reforma de la Diagonal). Però el tripartit figuerenc (CiU, PSC i IC-V)
s'ha passat pel folre les signatures de 6.349 ciutadans de Figueres majors d'edat i amb dret a vot, en un gest
d'incoherència absoluta amb els seus programes electorals i amb les seves manifestacions públiques.
Per això, vaig recordar en el plenari el recent exemple de l'Ajuntament d'Almuñécar: la Junta de Andalucía i el
Consell de Ministres espanyols els van denegar (2006) la possibilitat de sotmetre a consulta popular unes
reformes urbanístiques.
Fa pocs dies, el Tribunal Suprem els ha donat la raó i poden fer una consulta popular, que no serà vinculant
jurídicament... però sí políticament.
Han estat valents i perseverants. No com el govern de Figueres, que ha abaixat la guàrdia sense oposar
resistència. Si un plenari decideix de manera unànime i consensuada (4 de juny de 2008) apostar per un model
ferroviari, s'ha de defensar. I fer-ho respectant la voluntat ciutadana expressada en un consulta popular seria
tenir moltes garanties d'èxit. Davant de Foment i davant de qui calgués. Dijous passat, a La Vanguardia es
llegia: "Una consulta ciutadana no ha de llegir-se com un plebiscit a l'acció d'un govern o d'un alcalde. Les
posicions defensives o de rebuig encobert a aquest tipus de ?consultes denoten por. Només governs febles,
temorosos de les seves pròpies mancances i precarietat, tenen por de la ?participació dels ciutadans". Ho

escrivia Xavier Trias, president del grup de CiU a l'Ajuntament de Barcelona. Faria bé d'explicar-ho a l'alcalde
de Figueres (CiU) i als seus socis de govern.

DIARI DE GIRONA
Diumenge, 19 d’octubre de 2008
El Consell Cooperació de Figueres ha invertit 143.187 en projectes solidaris durant el 2007
L'ens municipal ha fet un balanç positiu dels ajuts concedit a les associacions i ONG durant el 2007
FIGUERES | GEMMA TUBERT . El Consell Municipal de Cooperació de Figueres va presentar aquesta
setmana la memòria d'actuacions que s'han portat a terme durant l'any 2007 amb un balanç d'inversió que
ascendeix a 143.187,73 euros, dels 150.758,41 que tenien pressupostats, en diversos projectes solidaris.
L'ens figuerenc ha destinat aquest import total a les diferents activitats que han programat les diferents
associacions i ONG i també en diversos actes d’homenatge.
Segons va explicar la regidora de Benestar Social, Maria Antònia Bonany (CiU), "es tracta d'un espai de treball
entre l'administració i les entitats de la ciutat amb l'objectiu de promoure els drets humans, econòmics, socials i
culturals de les persones de diversos ?països pobres però també té la finalitat de sensibilitzar la població dels
ciutadans de Figueres".
D'entre els projectes, hi ha l'obertura de l'espai cultural Can Met, l'acte d'homentage a Joaquim Vallmajó i Joan
Alsina, la tercera edició del Festival de cinema ambiental i solidari, la confecció i distribució de 1.100 calendaris
solidaris, entre moltes d'altres activitats endegades.
Les entitats que han fet possibles els diversos projectes de cooperació han estat el Grup d'Empordanesos i
Empordaneses per la Solidaritat (GEES), Mans Unides (Delegació de Figueres), Sodepau, el Casal d'Amistat
Cuboempordanès, Dniger.cat, Acsur-Las Segovias, Acaps o Hijas de María Auxiliadora (Salesianes de Don
Bosco).

DIARI DE GIRONA
Diumenge, 19 d’octubre de 2008
Odón Elorza creu que CiU s’equivoca no negociant els pressupostos de l’Estat
L'alcalde de Sant Sebastià participa en el I Congrés d'Innovació Democràtica a Santa Cristina
SANTA CRISTINA D'ARO | J. BATALLER/ACN.
El membre del Partit Socialista d'Euskadi (PSE) i alcalde de Sant Sebastià, Odón Elorza, va assegurar ahir que
CiU s'equivocarà si finalment vota en contra dels pressupostos de l'Estat. Igualment, Elorza creu que la
federació catalana havia d'haver entrat en la negociació dels
pressupostos, com sí van fer els seus socis del Galeuscat, el
PNB i el BNG.
"CiU no ha volgut entrar en la negociació. Ha optat per la seva
postura, que abans era habitual, de veure què treia per a
Catalunya. S'ha quedat a una banda i crec que s'ha equivocat",
va assenyalar el socialista durant la jornada de cloenda del 1r
Congrés d'Innovació Democràtica.
Elorza va valorar positivament que el PSOE hagi pogut "salvar"
els Pressupostos Generals de l'Estat del 2009 gràcies al suport
in extremis de PNB i BNG. "Quan no es té un govern de majoria
absoluta s'ha de tenir flexibilitat i capacitat de diàleg per tirar
Odón Elorza escoltant Lluís Maria de Puig –
endavant uns pressupostos a través de la negociació i el
d’esquenes -, al costat de Ricard Herrero i
pacte", va recordar l'alcalde de Sant Sebastià. "Al final no ha
Narcís Casassa. Marc Martí.
pogut ser amb CiU però sí amb els seus altres dos socis del
Galeuscat", va puntualitzar Elorza, que no s'ha mostrat ni dolgut ni sorprès per la negociació entre PSOE i PNB.
"La sèrie de compromisos i de millores seran bones per al conjunt dels bascos", va recalcar Olorza, que
desconeix si aquesta actitud del PNB tindrà molts rèdits electorals. "Almenys han estat allà, han jugat
correctament les seves cartes i crec que l'acord és bo per al País Basc i també per a Galícia", va comentar
l'alcalde de Sant Sebastià just abans d'intervenir en la cloenda del 1r Congrés Internacional d'Innovació
Democràtica, que s'ha celebrat del 16 al 18 d'octubre al pavelló d'esports de Santa Cristina d'Aro. Amb
l'assistència de més de 250 representants de diversos països de l'Estat espanyol, Europa i l'Amèrica Llatina, el
congrés ha tractat i reflexionat sobre el present i el futur de les polítiques participatives.
"Ha servit per conèixer posicions i agafar forces en un moment a nivell mundial en què els sistemes polítics i la
democràcia s'han vist superats a l'hora de poder evitar i controlar la crisi del sistema financer mundial", va
comentar Elorza, que a la taula va estar acompanyat pel president de l'Assemblea del Consell d'Europa, Lluís
Maria de Puig, i l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Ricard Herrero. "Essent conscients que des d'aquí no

salvarem el sistema, sí que hem reflexionat sobre els processos de participació ciutadana com un dels elements
perquè la qualitat de la democràcia millori i s'aprofundeixi", va manifestar l'alcalde de Sant Sebastià.

PUNT DIARI
dimarts, 21 de octubre de 2008
Consultes ciutadanes i urbanisme
La normativa vigent i la legislació de règim local estatal i autonòmica empara la possibilitat de convocar consultes ciutadanes
per sol·licitar l'opinió dels ciutadans sobre matèries que afectin l'administració local
Tribuna. Catedràtic de Dret Administratiu. JOAN MANUEL TRAYTER.
Últimament els mitjans de comunicació s'han fet ressò de la voluntat de l'Ajuntament de Barcelona i d'algunes
associacions de veïns de plantejar una consulta popular sobre diverses qüestions que afecten la vida ciutadana
relacionades amb l'ordenació de la urbs. En concret, són polèmics el projecte de remodelació de la Diagonal
amb la intenció de prolongar el tramvia i el projecte de requalificació del sòl dels terrenys del Barça per fer 1.650
habitatges i diversos hotels al districte de les Corts. Pot plantejar-se una consulta als veïns sobre aquests
temes?
La normativa vigent (carta europea de l'autonomia local del 1985) i la legislació de règim local estatal i
autonòmica empara la possibilitat de convocar consultes ciutadanes per sol·licitar l'opinió dels ciutadans sobre
matèries que afectin la vida de l'administració local. En concret, a Barcelona la carta municipal i l'article 28 de
les normes de participació ciutadana aprovades per l'Ajuntament mateix estableixen els següents requisits: a)
Que la iniciativa de la convocatòria de la consulta pot partir del ple de l'Ajuntament o dels mateixos veïns
afectats pel projecte urbanístic. En aquest últim cas, s'ha de reunir l'1% de signatures degudament
autentificades de majors de 16 anys empadronats a on es pretén celebrar la consulta.
b) La pregunta ha de ser aprovada pel Consell Municipal o el del districte per una majoria de 2 /3 i que seria el
responsable de determinar el redactat específic. En concret han de ser preguntes que afectin la competència
pròpia municipal i de caràcter local (per exemple, no es permetria una consulta sobre la restauració de la pena
de mort o la declaració de guerra a un altre país ja que no són competències municipals; el que importa és que
si es compleixen els requisits previstos legalment, el ple del Consell Municipal o de districte no es pot negar a
tramitar la consulta popular. Aquesta és una activitat reglada que no permet cap marge de discrecionalitat als
òrgans de govern municipal).
c) Per ser presa en consideració la consulta popular ha de tenir una participació mínima del 50% del padró de
les persones de més de 16 anys en el territori objecte de la consulta. La resposta, tot i que no és vinculant,
difícilment podria obviar-la, l'administració municipal.
En definitiva, un instrument poc explorat però que necessàriament hem de potenciar, tal com fa l'article 112 de
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006. Una altra visió seria una trista aplicació del que és i significa la
participació dels ciutadans en l'estat social i democràtic de dret

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 22 d’octubre de 2008
Debaten els pressupostos participatius a les assemblees de barri
SANTA CRISTINA D'ARO | J.M. BARTOMEU. Ajuntament i veïns de Santa Cristina d'Aro van decidir, en una
Jornada d'assemblees, quines inversions són prioritàries a la vila per incorporar al pressupost municipal de l'any
vinent. Des que es va crear els pressupostos participatius, l'any 2003, les assemblees de barris sempre
s'havien celebrat en diferents dies, cosa que representava determinats inconvenients per alguns ciutadans que
no hi podien assistir, per raons professionals o personals però, l'any passat, el Consell de Ciutadania - màxim
òrgan decisori en aquest procés- va decidir una modificació de format, passant-se a reunir totes en un mateix
recinte, el mateix dia i la mateixa hora. Les assemblees temàtiques, en canvi, mantenen l'estructura original i
continuaran reunint-se en dies diferents.
Les prioritats ciutadanes establertes per cada assemblea de barri les haurà de valorar ara l'anomenat Consell
de Ciutadans, òrgan que decidirà quines d'elles s'incorporen definitivament al pressupost municipal de l'any
2009, procés que posteriorment serà ratificat pel Ple de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.
L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro va iniciar fa cinc anys un projecte per fomentar la participació ciutadana en
les decisions que afecten la gestió municipal. Aquest procés, anomenat "pressupost participatiu", es regula
mitjançant reunions periòdiques, entre els representants municipals i els representants dels ciutadans, amb
l'objectiu d'obrir-se a noves propostes i establir un control sobre el grau de compliment dels compromisos
adquirits pel govern local.

PUNT DIARI
dijous, 23 d'octubre de 2008
Els nous camins de la participació juvenil
Avui comença la Trobada Nacional de Polítiques de Joventut 2008 a la Seu d'Urgell. Cinc-cents cinquanta càrrecs electes i
professionals de joventut hi debatran sobre les noves formes de participació
Tribuna. Secretari de Joventut del Departament d'Acció Social i Ciutadania.
EUGENI VILLALBÍ. En pocs anys, la Trobada Nacional de Polítiques de Joventut ha esdevingut el gran punt
d'encontre de professionals i càrrecs electes que es dediquen al món de les polítiques juvenils. Un espai de
reflexió, de debat i d'intercanvi que constitueix l'escola de formació per excel·lència de tots aquells que
treballen, dia a dia, en aquest camp.
En l'edició d'aquest 2008, que se celebra a la Seu d'Urgell des d'avui i fins dissabte, haurem tingut la major
participació d'ençà de la primera edició: unes 550 persones. La celebració de la trobada a la Seu és una
mostra, si voleu simbòlica, del compromís de la secretaria de Joventut amb el territori. Per a nosaltres, aquest
és un eix de treball fonamental. Una tasca no sempre senzilla, que requereix la col·laboració i la complicitat de
les administracions locals, per tal que les nostres polítiques arribin a tot el territori. També a les petites
poblacions i a les comarques amb major dispersió territorial.
Quan des de la secretaria de Joventut parlem de polítiques juvenils, ho fem amb una concepció integral i
transversal del terme, amb la voluntat d'incidir sobre tots els àmbits que afecten la vida de la gent jove. La
nostra acció de govern estableix com a prioritat la promoció de l'emancipació dels i les joves. I això ho fem
mitjançant una gran diversitat d'instruments. Per exemple, impulsant una xarxa d'oficines comarcals
d'emancipació juvenil. Oficines com la de l'Alt Urgell, que la consellera Carme Capdevila inaugurarà demà a la
Seu. Una oficina que concentrarà serveis tan importants com són la gestió d'ofertes laborals, la borsa
d'habitatge juvenil, el suport a l'emprenedoria i l'assessorament en matèria de salut.
Aquesta no és una actuació aïllada. Sense moure'ns de la demarcació de Lleida podem fer esment d'altres
instruments similars, com són les borses joves d'habitatge i les borses intercomarcals de treball (la de l'Alt
Pirineu, per exemple). O bé el suport rebut pels onze consells comarcals i el Conselh Generau d'Aran, que
tenen tots ells un pla comarcal de joventut. I podríem continuar citant els 250 municipis lleidatans que hem
finançat enguany amb un total de 4 milions d'euros per a inversions en la creació i adequació d'equipaments
juvenils o la creació de la figura dels tècnics de joventut compartits, que permeten donar suport a petits
municipis on difícilment podria existir la figura del tècnic de joventut.
Quan parlem de polítiques juvenils, ho fem amb una concepció integral i transversal del terme, amb la voluntat
d'incidir sobre tots els àmbits que afecten la gent jove. L'acció de govern estableix com a prioritat la promoció de
l'emancipació dels i les joves Però en parlar de polítiques integrals de joventut també hem de parlar de
participació, que és l'altra pota damunt la qual se sustenta la nostra política. Des de la secretaria de Joventut
estem fent un gran esforç per potenciar la participació de la gent jove. Entenem que cal incentivar la seva
implicació en els afers col·lectius, per tal que s'involucrin amb el seu entorn, siguin crítics amb la societat i
puguin exercir activament els seus drets i deures com a ciutadans. Només d'aquesta manera avançarem cap a
una cultura política i cívica que estableixi vincles de treball col·lectiu i de solidaritat entre el conjunt d'actors
socials. Formació i associacionisme El departament, a través de la secretaria, planteja diversos mecanismes de
foment de la participació juvenil, com ara el suport a la tasca d'extensió territorial de l'associacionisme que està
portant a terme el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, i el programa de formació en participació per a
professionals de joventut i càrrecs electes, dins del qual cal emmarcar la trobada nacional que arrenca avui i
que aquest any se centra, precisament, en les metodologies participatives.

PUNT DIARI
Dissabte, 25 d'octubre de 2008
Analitzen la relació de l'Ajuntament de Castelló amb les entitats socials
M.V.. Castelló. Representants de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries van analitzar ahir amb les associacions
de la població, en una jornada de treball que ha de servir per fer la diagnosi del pla de participació ciutadana. Hi
van assistir una dotzena d'entitats i associacions. Es faran més reunions.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 29 d’octubre de 2008
Montagut i Oix obrirà l‘Hotel d’Entitats a primers del mes de novembre
MONTAGUT I OIX | X.VALERI . L'Ajuntament de Montagut i
Oix obrirà l'Hotel d'Entitats a primers de novembre.
L'equipament ha costat uns 300.000 euros que han estat
finançats en un 50% pel programa de desenvolupament rural
CEDER, la resta ha anat a càrrec de la Diputació de Girona i
de l'Ajuntament. L'Hotel d'Entitats està repartit en una planta
baixa, on hi ha un punt d'informació i una sala de reunions i
de trobada per a joves; el primer pis acull un telecentre amb
8 ordinadors i 1 portàtil, el tercer estatge acull oficines per a
les entitats i una sala de reunions compartida.
L'alcalde de Montagut i Oix, Narcís Ribes, ha explicat que
l'Ajuntament ara està ultimant la contractació de la persona
que farà un treball permanent al centre. A més, Ribes ha
puntualitzat que l'hotel comptarà amb el suport d'una tècnica
de Joventut de la Generalitat que Montagut comparteix amb d'altres municipis de la Vall del Llierca. Segons
l'alcalde, la tècnica destinarà més d'un dia a la setmana a dinamitzar l'activitat juvenil al poble. Pel que fa al
telecentre, Ribes ha explicat que l'Ajuntament preveu que serveixi per fer cursos d'iniciació informàtica per a la
gent gran i de més nivell per a joves. L'alcalde va concretar que preveu el telecentre com un punt de difusió de
les Tecnologies de la Informació i la Comunicació que permetrà que el municipi entri en activitats socials i
culturals compartides amb altres localitats de Catalunya.
Ribes ha explicat que de moment 5 entitats ja fan servir els serveis del tercer pis. L'alcalde va concretar que
cada organisme disposa de 2 ordinadors per facilitar-los la gestió.

PUNT DIARI
divendres, 31 d'octubre de 2008
Veïns de Pedret de Girona recullen firmes per reclamar un mercat
L'associació de veïns de Pedret de Girona ha començat una recollida de signatures per reclamar un mercat
setmanal al barri. La recollida reivindicativa de firmes es va iniciar després que l'Ajuntament de Girona
denegués a l'associació de veïns fer un mercat durant els dies de la festa major del barri, que es va celebrar
entre el 10 i el 12 d'octubre. Els veïns consideren «hi ha molts pocs comerços» i aposten «per mercats petits de
proximitat». L'associació entén que, «si tots els pobles tenen mercat, hem d'entendre els barris de Girona com a
petits pobles». Diversos locals recullen les firmes.

