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Diumenge, 2 de gener de 2011
ELS CIUTADANS APROVEN LA BÚSTIA D'AVISOS DE GIRONA
El 78% dels usuaris posen més d'un cinc al servei
Un 7% suspèn el sistema i la resolució de la seva petició
El ciutadans de Girona aproven el funcionament de la bústia d'avisos. Una enquesta a gairebé mig miler
d'usuaris ha evidenciat que gairebé un 78% dels usuaris posen més d'un cinc al servei, així com al resultat
de la petició que havien fet. La bústia d'avisos rep cada any entre 3.500 i 4.000 avisos dels ciutadans
demanant a l'Ajuntament que resolgui alguna qüestió o alertant d'alguna situació molesta. Les peticions es
vehiculen a les diverses àrees afectades, perquè puguin resoldre l'afectació corresponent. El canal
d'informació que suposa la bústia d'avisos i el seu funcionament ha rebut una nota mitjana de 7,76, una
valoració que baixa quan es posa nota a l'eficàcia de resolució del conflicte o petició i la nota es queda
en un 6,34 punts.
El regidor de participació ciutadana, Miquel Poch, es mostra satisfet dels resultats, “perquè en línies
generals els usuaris posen bona nota al funcionament de la bústia d'avisos”. Un 25% dels enquestats
posen un 10 al servei o a la resolució del conflicte, per bé que per l'altre costat hi ha un 7% dels
enquestats que suspèn el sistema. Gairebé nou de cada deu avisos es responen en menys de 15 dies,
temps que estableix la carta de serveis.
LA XIFRA
7 per cent
dels enquestats han suspès el funcionament de la bústia d'avisos per la petició que hi havien fet.
ELPUNT.CAT

Diumenge, 9 de gener de 2011
ELS VEÏNS DE PORQUERES VOLEN UNA PISCINA COBERTA
L'alcalde, Salvador Rosa, i la regidora Paquita Badosa, durant la presentació de
l'enquesta. Foto: R. E.1

Ramon Estéban. Una piscina coberta és la instal·lació pública
que la majoria de porquerencs consultats per l'Ajuntament
volen que es construeixi a la zona d'equipaments de
Miànigues. De les 420 persones que han contestat una
enquesta sobre el tema, 322 han coincidit a decantar-se per
aquesta opció. Les següents amb més vots han estat una
piscina descoberta, una pista de tennis i un circuit d'aventura.
“Els resultats de la consulta ens servirà per tenir una idea de les
preferències dels veïns i establir les prioritats quan tinguem recursos”, va explicar ahir l'alcalde, Salvador
Ros. L'enquesta es va passar a totes les llars del municipi el mes d'octubre amb un format original: sobre
un plànol de la finca –un descampat d'uns 90.000 m² del costat del camp de futbol– els porquerencs
havien d'enganxar uns adhesius que representaven els equipaments proposats, cadascun dels quals tenia
una valoració en punts. Per tal que les propostes fossin realitzables, es podia construir fins a un límit de
punts. Precisament les piscines, que són els dos adhesius més utilitzats, eren de les propostes més cares.
En total, s'han suggerit 36 instal·lacions diferents. Entre les menys votades hi ha un balneari, un parc de
bici trial i una zona de barbacoa.
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Diumenge, 9 de gener de 2011
L'AUDIÈNCIA PÚBLICA SOBRE LES OBRES DEL TAV DE GIRONA SERÀ EL 24 DE GENER A
L'AUDITORI
L'acte donarà inici a les 8 del vespre i es convida a tots els ciutadans a
participar-hi
L'Ajuntament de Girona ha fixat el proper 24 de gener com a data per a celebrar-se l'audiència pública
sobre les obres del TAV a petició de diverses entitats ciutadanes i la Candidatura d'Unitat Popular (CUP)
que van recollir i entrar al registre del consistori 1.072 signatures a finals del passat mes de desembre.
Malgrat les entitats havien demanat celebrar-ho el 20 de gener (dijous), l'equip de govern encapçalat per
Anna Pagans ha marcat el 24 (dilluns) a les vuit del vespre a l'Auditori-Palau de Congressos. Els
organitzadors reclamen als ciutadans la màxima implicació mitjançant aportacions al seu blog o bé
assistint a l'acte programat.
La tuneladora Gerunda iniciant les perforacions (arxiu)

El debat en audiència pública sobre les obres del TAV finalment tenen
data; el proper dilluns 24 de gener a les vuit del vespre a l'AuditoriPalau de Congressos de Girona. L'equip de govern ha fixat aquesta
data contraria als interessos de les entitats i la CUP, que havien
sol·licitat el dijous 20 per a celebrar-ho. L'audiència pública es portarà
a terme després que s'entressin més de 1.000 signatures al registre de l'Ajuntament per tal de forçar-la
però l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans (PSC), ha rebutjat frontalment les crítiques que li han llançat els
impulsors de l'audiència pública. Les entitats i la CUP han sostingut que l'ajuntament els amagava
informació i que, fins i tot, arribava a 'tapar les vergonyes' d'Adif.
El procés participatiu es pot iniciar a través del blog creat per l'esdeveniment i es recomana que tothom
interessat assisteixi a l'Auditori
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 12 de gener de 2011
CONSULTA PER LA PLANTA DE TRIATGE
L'Associació de Veïns del Pla de can Coma ha programat una consulta contra
la ubicació de la planta de triatge
L'Associació de Veïns del Pla de can Coma ha programat una consulta contra la ubicació de la planta de
triatge de residus comarcal dins el terme municipal de Sant Jaume de Llierca. El referèndum tindrà lloc el
proper diumenge, dia 16 de gener, de les 9 del matí a les 3 de la tarda al centre cívic. L'alcalde, Enric
Llongarriu (CiU), ha explicat que l'Ajuntament ha cedit el centre i les urnes a l'associació de veïns perquè
puguin fer la votació popular. Llongarriu ha apuntat que la col·laboració de l'Ajuntament és normal
"perquè com a associació, els veïns de can Coma poden fer la consulta que vulguin".
L'alcalde ha recordat que la tardor passada l'Ajuntament va aprovar demanar permís al Departament de
Governació per poder fer una consulta legal. "De moment no ens han donat cap data, ni tan sols ens han
dit si es podrà fer", ha apuntat.
Per la seva part, la regidora de l'oposició d'ERC, Gemma Carreras, ha lamentat que al final hagin estat els
veïns els primers a programar la consulta. A la seva pàgina web, el grup municipal d'ERC a Sant Jaume
de Llierca ha qualifcat de parany per aturar les protestes la promesa d'una consulta per part de
l'Ajuntament.
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Quan es va fer pública la proposta del Consell Comarcal de la Garrotxa d'ubicar la Planta de Triatge en
uns terrenys rústics adjacents amb el polígon de Politger, l'alcalde va esmentar la possibilitat de fer una
consulta popular en el context d'una assemblea de veïns. Tot seguit, el grup municipal d'ERC va indicar
que si no la feia l'equip de govern, la farien ells. L'Ajuntament va decidir demanar permís per fer un
consulta legal. Arran del retard del permís de Governació, l'Associació de Veïns de can Coma ha
programat la consulta.
L'Associació de Veïns de can Coma està formada per persones contràries a la ubicació de la planta de
triatge de residus comarcal dins el terme de Sant Jaume. Fa poc van recollir 880 signatures contra la
planta.
ELPUNT.CAT

Dimecres, 12 de gener de 2011
REUNIÓ PER FER L'AUDIÈNCIA PÚBLICA PEL TAV
Girona. Els representants de les entitats promotores de l'audiència pública sobre les obres del TAV van
reunir-se dilluns amb l'Ajuntament per concretar els detalls de l'acte, previst pel dia 24. Les entitats van
valorar de manera positiva la reunió, i van destacar “la bona voluntat i disposició a l'entesa” dels tècnics i
representants polítics que hi van participar. Totes les parts van coincidir en la necessitat de garantir la
màxima participació ciutadana en l'audiència. En aquest sentit, els promotors van demanar que s'ampliï el
temps màxim de torn obert de paraula.
Teleprensa.es

Dimecres, 12 de gener de 2011
PROPOSEN NOMS DE DONA PER ALS CARRERS I ESPAIS PÚBLICS DE PALAFRUGELL
Palafrugell ha obert un procés de consulta a la ciutadania per tal que els veïns i veïnes de la població
proposin noms de dones per incorporar-los al nomenclàtor del municipi. Aquesta proposta sorgeix arran
de l’elaboració del Pla d’Igualtat Municipal 2010-2011, amb l’objectiu de promoure la presència i
participació de les dones.
La Comissió del Nomenclàtor de l’Ajuntament de Palafrugell incorporarà aquestes propostes a l’hora de
posar noms als carrers, places i espais públics del municipi. Així, es procurarà compensar el desequilibri
existent actualment, ja que dels 653 espais públics del carrerer (noms propis, col·lectius, localitzacions
geogràfiques...), només 46 porten noms de dona.
Les propostes, que es poden fer fins el 31 de gener, es recullen a través del web de l’Ajuntament de
Palafrugell www.palafrugell.cat, o bé omplint una butlleta, la qual es pot trobar en diferents espais
municipals: l’Arxiu Municipal, la Biblioteca, el Teatre, Pla de Barris, Can Genís, Piscina i Centre Municipal
d’Educació.
Aquest fons es presentarà el 8 de març, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones.
ELPUNT.CAT

Dijous, 13 de gener de 2011
SALT POTENCIARÀ LA PARTICIPACIÓ I EL VOLUNTARIAT ENTRE LA GENT GRAN
L'Ajuntament de Salt s'ha adherit a un projecte de l'Institut Cerdà per potenciar la participació i el
voluntariat de la gent gran a favor del municipi. El projecte, que rep el nom d'E3, pretén aprofitar
“l'experiència social, professional i municipal de la tercera edat en la vida dels municipis”. Alguns dels
àmbits on es creu que el suport de la gent gran podria ser més útil seria en l'assessorament a l'Ajuntament,
empreses i escoles, en determinades qüestions, la custòdia d'espais públics, fer de guies urbans, tenir cura
d'espais naturals o fer voluntariat en els hospitals i centres sanitaris i socials. L'alcaldessa de Salt, Iolanda
Pineda, va destacar que altres projectes que es podrien dur a terme en aquest sentit, seria la feina de
voluntaris sèniors per a l'emprenedoria assessorant, per exemple, a empreses de nova creació del viver
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d'empreses Maret.cat. També va referir-se a la possibilitat que gestionin horts urbans a les escoles o fer
tasques ambientals i d'informació a les deveses.
El projecte E3 es desenvolupa en diversos municipis catalans a través de l'Institut Cerdà i les diputacions
de Girona, Barcelona i Lleida. De les comarques gironines, Salt és l'únic municipi que s'hi ha adherit.
Segons dades de l'Ajuntament, a Salt hi ha 3.654 persones que pertanyen al grup de la gent gran i que,
per tant, podran participar en el projecte.
lamalla.cat

Dijous, 13 de gener de 2011
SALT VOL QUE PROFESSIONALS JUBILATS ASSESSORIN JOVES EMPRENEDORS
La iniciativa forma part del projecte E3 per aprofitar l'experiència i el
coneixement de la gent gran
Sònia Tubert. L’Ajuntament de Salt buscarà entre la gent gran del municipi professionals jubilats que
puguin assessorar joves emprenedors. És una de les accions de promoció del voluntariat entre la gent
gran que s’iniciaran aquest any dins el projecte E3, impulsat per l’Institut Cerdà amb l’objectiu d’aprofitar
l’experiència i el coneixement de la gent gran i revertir-los en les generacions més joves. Salt és l’únic
Ajuntament de les comarques de Girona que participa al projecte, juntament amb la Diputació.
L’Institut Cerdà va iniciar el projecte E3 amb la col·laboració de nou ajuntaments de Catalunya, les
Diputacions de Barcelona, Girona i Tarragona, el Departament de Governació de la Generalitat i la
Fundació Bertlesmann. Segons un dels directors del programa, Lluís Inglada, la intenció és potenciar el
voluntariat de la gent gran en el marc de la vida municipal i aprofitar la seva experiència, trajectòria,
formació, saber fer i temps per incorporar nous serveis als ajuntaments o millorar els que ja hi ha. A les
comarques gironines hi participa la Diputació i un únic Ajuntament, el de Salt, que avui ha fet públics els
resultats de l’estudi iniciat en aquest sentit.
Inglada ha explicat que a Salt ja hi ha gent gran que està duent a terme feines de voluntariat, sobretot en
tels àmbits de l’atenció social i la cultura, i recomanen que això no es deixi perdre. El projecte E3, però,
no vol quedar-se aquí i proposa encara un pas més. En l’anàlisi de la situació es proposen nous àmbits en
què la gent gran podria actuar com a voluntària, en concret serien el civisme, la integració cultural i la
promoció econòmica. Una de les accions concretes que es proposen seria, per exemple, que
professionals jubilats facin d’assessors als nous emprenedors que s’instal·len al viver d’empreses del
municipi per ajudar-los a tirar endavant el seu projecte.
Buscar voluntaris
L’alcaldessa de Salt, Iolanda Pineda, ha confirmat que aquesta serà una de les línies en les quals es
treballarà aquest any. "Tot dependrà dels voluntaris que aconseguim captar, però ens agradaria molt que
sortissin persones per fer aquest assessorament", ha dit. Pineda també ha avançat que ampliaran els
voluntaris que ara treballen en una escola de primària ajudant els alumnes a fer horts. Un altre dels
àmbits en què es vol iniciar una col·laboració és en el civisme, i en concret es buscarà gent gran que
vulgui acompanyar els agents cívics que ja treballen dins diferents plans ocupacionals i completar la seva
tasca.
Pineda també ha volgut deixar clar que la gent gran continuarà ajudant voluntàriament en les iniciatives
on ja participen, com ara el centre de distribució d’aliments, el rober de Càritas o el suport educatiu a les
famílies amb dificultats. La intenció de l’ajuntament de Salt és tirar endavant tots aquests projectes durant
el 2011, tot i que el primer que han de fer "és buscar els avis", tal com ha reconegut l’alcaldessa. La
recerca de voluntaris i de projectes es coordinarà a través del Centre de Recursos per la Gent Gran del
municipi.
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Dijous, 13 de gener de 2011
SALT PROPOSA QUE LES 3.654 PERSONES MAJORS DE 65 ANYS FACIN DE VOLUNTARIS
CÍVICS
L'Institut Cerdà, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Salt han impulsat el projecte E3, un pla pioner a
les comarques gironines perquè les 3.654 persones majors de 65 anys esdevinguin voluntaris en diverses
activitats ciutadanes i ajudin a millorar la gestió dels equipaments de la població. L'alcaldessa de Salt,
Iolanda Pineda (PSC), es va mostrar interessada a desenvolupar projectes vinculats a la creació
d'empreses o a la promoció d'activitats extraescolars als centres educatius de Salt.
L'Institut Cerdà, que presideix l'exrector de la UOC Gabriel Ferraté Pascual, ha fet un estudi per que
estima que a l'any 2041, la població inactiva doblarà la població que estigui treballant. Per aquest motiu,
s'han plantejat que moltes de les persones majors de 65 anys encara es mantenen actives. La proposta de
l'Institut Cerdà remarca que "entre els jubilats es troben persones amb una formació i una trajectòria
professional d'alt nivell, com per exemple ex-directius, emprenedors, empresaris, professors o metges, que
poden aportar amb la seva participació experiències, accions i coneixements de gran valor per la vida
d'un municipi".
L'Institut Cerdà ha creat 14 programes-marc per desenvolupar les diverses activitats. Així els voluntaris
podran dedicar-se a l'assessorament empresarial, professional o fer d'ambaixadors o d'amfitrions en el cas
que hagin estat vivint a països estrangers. També s'inclou la possibilitat d'ajudar puntualment en la gestió
d'equipaments.
Els voluntaris per la comunitat es podran dedicar a recuperar la memòria del poble i la restauració del
patrimoni, ajudar a les escoles, formar parelles amb al agents cívics o facilitar la integració de les dones o
col·laborar amb la millor organització de les biblioteques.
També hi haurà voluntaris que col·laboraran a tenir cura de l'entorn urbà, de controlar els parcs i de
millorar la mobilitat. El pla preveu tasques més habituals, en l'actualitat, com tenir cura d'altra gent gran,
ajudar els malalts o fer classes en tallers.
Per evitar que es creï una nova estructura, l'Ajuntament de Salt no contractarà cap persona i delegarà la
tasca en les organitzacions sense ànim de lucre. Es crearà un punt d'atenció al voluntariat i les entitats
també ajudaran a dissenyar nous programes de treball per als voluntaris.
ELPUNT.CAT

DIARI DE GIRONA

Dijous, 13 de gener de 2011
Dijous, 13 de gener de 2011
PALAFRUGELL OBRE UN PROCÉS PARTICIPATIU PER POSAR NOMS DE DONA ALS CARRERS
L'Ajuntament de Palafrugell ha obert un procés de consulta a la ciutadania perquè els veïns i veïnes de la
població proposin noms de dones per incorporar-los al nomenclàtor del municipi. Aquesta proposta
sorgeix arran de l'elaboració del Pla d'Igualtat Municipal 2010-2011, amb l'objectiu de promoure la
presència i participació de les dones. Les fonts municipals han afegit que la Comissió del Nomenclàtor de
l'Ajuntament de Palafrugell incorporarà aquestes propostes a l'hora de posar noms als carrers, places i
espais públics del municipi.
Així, segons han informat fonts municipals, es procurarà compensar el desequilibri existent actualment, ja
que dels 653 espais públics del carrerer (noms propis, col·lectius, localitzacions geogràfiques...), només
46 porten noms de dona.
Les propostes, que es poden realitzar fins al proper 31 de gener, es recullen a través del web de
l'Ajuntament de Palafrugell -www.palafrugell.cat-, o bé omplint una butlleta, la qual es pot trobar en
diferents espais municipals: l'Arxiu Municipal, la Biblioteca, el Teatre, Pla de Barris, Can Genís, Piscina i
Centre Municipal d'Educació.
Aquest fons es presentarà el pròxim 8 de març, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les
Dones.
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Dijous, 13 de gener de 2011
PROJECTE PER PROMOURE EL VOLUNTARIAT ENTRE LA GENT GRAN
El diputat de Participació Ciutadana i Habitatge, Estanislau Puig;
l'alcaldessa de Salt, Iolanda Pineda, i el president de l'Institut Celrà,
Gabriel Ferraté,

El diputat de Participació Ciutadana i Habitatge,
Estanislau Puig; l’alcaldessa de Salt, Iolanda Pineda, i
el president de l’Institut Celrà, Gabriel Ferraté, han
presentat a l’Ajuntament de Salt el Projecte E3. E3 és
una iniciativa pionera a les comarques gironines que
pretén promoure el voluntariat entre la gent gran per
tal d’aprofitar la seva experiència i coneixements per
transmetre’ls a les generacions més joves.
El projecte presentat conté tot un seguit de premisses, entre les quals destaquen:
Les persones grans arriben a l’edat de jubilació amb més bon estat que mai. Fins als 75 anys poden tenir
un paper actiu en diversos àmbits o sectors de la societat, i és presumible que aquest llindar s’incrementi
en el futur. El col·lectiu constitueix, doncs, una bossa de demanda diversa —i amb un nivell d’exigència
cada vegada més gran— per desenvolupar activitats en la vida local durant el període de la jubilació.
Entre els jubilats hi ha persones amb una formació i trajectòria professional d’alt nivell, com per exemple
exdirectius, emprenedors, empresaris, professors o metges, que amb la seva participació poden aportar
experiències, accions i coneixements de gran valor per a la vida d’un municipi. El “reclutament” d’aquest
contingent no es pot fer a través dels canals habituals de voluntariat o d’activitats adreçades a la gent
gran, i s’ha de fer des d’una aproximació personalitzada per part dels alts quadres de l’ajuntament, fins i
tot amb l’acció personal de l’alcalde.
Cal, per tant, reformular i potenciar el rol dels sèniors en el món del voluntariat com a via per canalitzar la
seva aportació de valor a la vida local:
1. Orientant les entitats de voluntariat —que actualment estan més enfocades al perfil dels joves— a
la població sènior i potenciant les relacions intergeneracionals com a via d’entrada.
2. Donant difusió als programes de voluntariat i als seus beneficis: molts sèniors no són voluntaris
per desconeixement, i molts se’n fan habituals després de provar-ho.
3. Establint nous mecanismes de voluntariat més informals i flexibles que serveixin per donar entrada
a un ventall més gran de sèniors, i generin d’aquesta manera un nombre més elevat de
voluntariats amb valor afegit.
4. Definint mitjans particulars de comunicació i “reclutament” per atènyer els diversos perfils de
sènior.
5. Dissenyant una oferta de programes segmentada i adequada per a tots els perfils de gent gran.
Particularment, els sèniors de nivell professional més alt no participen de voluntariats perquè no
veuen canals adequats per aportar el seu valor: no existeixen programes pensats per aprofitar la
capacitat d’aportació de valor d’aquests perfils.
A més de tot això, s’ha de tenir en compte la informació aportada per un document de treball de l’Institut
RAND que mostra com, un cop arribada la jubilació, tan sols l’activitat diària i les responsabilitats
associades al desenvolupament d’una feina mantenen el nivell cognitiu.
El Projecte E3 ha presentat 24 programes marc que engloben diferents iniciatives de voluntariat sènior.
Alguns d’aquests programes recullen activitats que ja es porten a la pràctica actualment, mentre que
d’altres suposen una innovació. Els programes es classifiquen en quatre grans àmbits:
 Voluntaris per al coneixement: «Assessorament empresarial», «Assessorament professional»,
«Ambaixadors», «Amfitrions» i «Gestió d’equipaments».
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Voluntaris per a la comunitat: «Memòria i patrimoni», «Avis a les escoles», «Voluntaris per al
civisme», «Dones per a la integració» i «Voluntaris a biblioteques».
 Voluntaris per a l’entorn: «Gent gran per a la mobilitat», «Custòdia d’espais públics», «Gent gran
per a la natura», «City checking» i «Descobrim la ciutat».
 Voluntaris per a la gent: «Gent gran comprant», «Gent gran per a la gent gran sola», «Gent gran
per a la llar digna», «Gent gran per als malalts» i «Voluntaris a tallers».
La gestió del voluntariat sènior no recaurà en l’Ajuntament de Salt de forma directa, ja que la legislació
catalana no preveu que les administracions locals puguin tenir voluntaris. Per tant, es delegarà aquesta
tasca a les organitzacions sense ànim de lucre. Es crearà un punt d’atenció al voluntariat i les entitats
col·laboraran en el disseny de nous programes de treball per als voluntaris.


Teleprensa.es

Divendres, 14 de gener de 2011
JOVES AMB OPINIÓ, UN PROJECTE PIONER DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX

EMPORDÀ

El Consell Comarcal del Baix Empordà inicia el projecte “Joves del Baix
Empordà, joves amb opinió” per fomentar la participació entre el jovent a
les aules.
LA BISBAL.- Durant el segon trimestre del curs escolar, l’Àrea de Participació Ciutadana del Consell
Comarcal del Baix Empordà iniciarà el projecte “Joves del Baix Empordà, joves amb opinió” per fomentar
el diàleg i el debat entre els i les joves de diferents instituts de la comarca.
Aquesta iniciativa comarcal, que és pionera, pretén fomentar la cultura participativa del jovent com a dret
fonamental de les persones. És una acció que vol donar a conèixer a la gent jove les tècniques i les
metodologies necessàries per desenvolupar un conjunt d’habilitats socials que li facilitin la interacció, el
debat i la convivència.
El projecte, a més, ofereix un complement a les assignatures de Ciutadania i d’Ètica a través d’una
aportació pràctica en els temes relatius a la democràcia i el concepte de ciutadania i, al mateix temps,
propicia uns espais de debat que permeten a l’adolescent reflexionar sobre temes que són del seu interès.
Aquesta setmana s’ha donat el tret de sortida al projecte amb una visita de l’alumnat de 3r d’ESO de l’IES
Montgrí i de 4t d’ESO de l’IES La Bisbal al Consell Comarcal del Baix Empordà.
Els alumnes han pogut conèixer la institució i les seves funcions alhora que se’ls ha presentat el projecte.
Aquesta iniciativa comarcal vol tenir projecció de futur i ser implantada en cursos posteriors a altres
instituts del Baix Empordà.
ELPUNT.CAT

Dissabte, 15 de gener de 2011
EL CCBE VOL QUE ELS JOVES HI DIGUIN LA SEVA
Santa Cristina d'Aro. El Consell Comarcal del Baix Empordà (CCBE) ha presentat el projecte Joves del
Baix Empordà, joves amb opinió per fomentar la participació del jovent a les aules. Per fer-ho se'ls donen
a conèixer eines necessàries per tenir habilitats socials.
ELPUNT.CAT

Dissabte, 15 de gener de 2011
LA PLANTA DE TRIATGE DE LA GARROTXA SE SOTMET A L'EXAMEN DE LES URNES
Demà se celebrarà una consulta popular sobre el projecte a Sant Jaume de
Llierca, organitzada per l'associació veïnal que s'oposa a les
instal·lacions
Ramon Estéban. Els veïns de Sant Jaume de Llierca i del barri de Cogulera (Santa Pau) més grans de setze
anys estan convocats a participar aquest diumenge en la consulta popular sobre la planta de triatge de
deixalles comarcal que es vol instal·lar al Pla de Politger. D'aquí a uns dies es preveu fer la mateixa
7

consulta per als veïns del barri de la Cometa (Montagut), que també es veurien afectats per la planta. Ho
ha organitzat l'associació veïnal que s'oposa al projecte, que els darrers mesos ha aconseguit reunir més
de vuit-centes signatures. El grup municipal d'ERC, a l'oposició, dóna suport a la consulta. Les urnes
estaran instal·lades de nou a tres al centre cívic de Sant Jaume (per als habitants del poble) i a Cogulera
(per als residents en aquest lloc). Els promotors admeten que no disposen del cens, però calculen que
tenen dret a expressar-se unes quatre-centes persones. Per participar-hi tan sols caldrà mostrar el DNI.
“No hi col·laborem”
L'Ajuntament, governat per CiU, no dóna suport a la iniciativa perquè està tramitant un referèndum oficial
davant de Governació, tal com es va acordar en un ple. L'alcalde, Enric Llongarriu, ahir va queixar-se que
en els fulls que s'han distribuït pel poble per anunciar la consulta es digui que l'Ajuntament hi col·labora.
“Això és fals. Ens limitem a deixar el centre cívic perquè l'associació que ho organitza hi té dret”, va
aclarir. L'equip de govern –favorable a la instal·lació– no dóna crèdit a la consulta perquè la considera
poc rigorosa en deixar-hi votar gent de menys de divuit anys i habitants d'altres municipis. “Per
descomptat, respectem que ho facin, però els resultats que es donin els haurem de considerar una dada
orientativa, com una enquesta”, va manifestar Llongarriu. En termes similars es va expressar el president
del Consell Comarcal, la institució que promou la planta. “Si fos un referèndum, ho veuríem d'una altra
manera, però, tot i que respectarem la gent que hi participi, considerem que la consulta és poc seriosa”,
va dir Joan Espona.
Una pancarta i una pintada a Sant Jaume en contra del planta, en una imatge d'arxiu.
Foto: R.E.

Comencen els tràmits
L'oposició a la planta no ha aturat el procés per construir-la a Sant
Jaume. Dijous el Consell Comarcal té previst aprovar l'inici de la
redacció del pla especial dels terrenys on anirà l'edifici. Després d'estudiar altres possibilitats a la zona, es
farà finalment a can Coma de Baix –l'indret assenyalat inicialment–, en uns terrenys que ara són no
urbanitzables, situats a tocar del polígon industrial del Pla de Politger. Segons el Consell, la tria s'ha fet
atenent exclusivament criteris de caràcter tècnic. La junta del Sigma (l'entitat comarcal que gestiona els
assumptes de medi ambient) va aprovar-ho recentment.
LA XIFRA
400 persones,
aproximadament, tenen dret a participar en la
consulta. Els organitzadors admeten que no
tenen el cens.

LA DATA
16.01.2011
és el dia de la consulta. Es farà de les nou del
matí a les tres de la tarda al centre cívic de Sant
Jaume i a Cogulera

DIARI DE GIRONA

Diumenge, 16 de gener de 2011
EL CONSELL COMARCAL VOL FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ ENTRE ELS JOVES
El Consell Comarcal del Baix Empordà inicia el projecte "Joves del Baix Empordà, joves amb opinió" per
fomentar la participació entre el jovent a les aules, el diàleg i el debat en diferents instituts de la comarca.
Aquesta iniciativa comarcal, que és pionera, pretén fomentar la cultura participativa del jovent com a dret
fonamental de les persones. És una acció que vol donar a conèixer a la gent jove les tècniques i les
metodologies necessàries per desenvolupar un conjunt d'habilitats socials que li facilitin la interacció, el
debat i la convivència. El projecte, a més, ofereix un complement a les assignatures de Ciutadania i d'Ètica
a través d'una aportació pràctica en els temes relatius a la democràcia i el concepte de ciutadania i, al
mateix temps, propicia uns espais de debat que permeten a l'adolescent reflexionar sobre temes que són
del seu interès.
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Blanesconfidencial.cat

Dilluns, 17 de gener de 2011
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, UNA REALITAT INELUDIBLE
'... la participació ciutadana no pot ser un lema o un
caramel de campanya electoral. (...) ha de ser una eina
bàsica, un aspecte essencial per a la regeneració
política i per a una gestió pública eficient'
opinió . Lourdes Fàbrega, científica
En època d’eleccions, molts polítics s’omplen la boca parlant de participació
ciutadana, quan la majoria, tant d’esquerres com de dretes, no són conscients del que significa realment
aquesta, i si ho són ho rebutgen: “per què he de delegar decisions en els ciutadans si m’han escollit
perquè jo decideixi?”
A Blanes, el cas és extrem. Només es varen fer alguns processos participatius el mandat passat, i hi ha
hagut un retrocés a zero. Estem tan endarrerits en aquest tema, que per a la majoria de persones
(ciutadans i polítics) aquest concepte vol dir relacions amb associacions de veïns; o, anant una mica més
lluny, existència de consells municipals merament informatius. En uns altres extrems hi ha els que
prometen participació pensant en manipular, i els que volen innovar invocant “pressupostos participatius”,
vulgui dir això el que vulgui dir per a ells.
La participació ciutadana implica que el ciutadà pren la part que li correspon, per dret, en la gestió
pública: s’atorga al ciutadà una part activa, no passiva, en la presa de decisions (no és només receptor
d’informació, com a molt consultat, i com a poc manipulat).
La participació exigeix objectius i capacitat de decisió: i no estic parlant tan sols de programar l’agenda
cultural segons els gustos de tots els ciutadans, sinó també de decidir consensuadament les inversions en
via pública, o d’elaborar un pla estratègic de desenvolupament econòmic mitjançant un debat plural amb
totes les parts afectades.
En el món en què vivim actualment, amb una societat heterogènia, amb crisi de valors, amb crisi
econòmica i per tant social, i amb un desprestigi creixent de l’activitat política, la participació ciutadana
no pot ser un lema o un caramel de campanya electoral. La participació ciutadana ha de ser una eina
bàsica, un aspecte essencial per a la regeneració política i per a una gestió pública eficient.
D’una banda, el desgast de la democràcia representativa i del sistema de partits exigeix un pas endavant.
No pot ser que l’única possibilitat que tenen els ciutadans per incidir en la gestió pública, en la decisió
dels serveis que se’ls ofereix amb els seus diners, sigui votant cada quatre anys i que això doni carta
blanca i xec en blanc a uns escollits, que a més poden no representar la majoria de la ciutadania, donada
la llei electoral existent i els eventuals pactes postelectorals.
D’altra banda, la complexitat de la societat fa que no siguin adequades les polítiques dissenyades des del
despatx per tècnics i/o polítics; cal tenir en compte que una persona que decideixi dedicar-se a la política
no està en possessió de la veritat absoluta, no està formada ni molt menys en tots els àmbits en què ha de
prendre decisions, i ha de governar per a tots. A més, passar massa temps al despatx, o fer massa cas de
directrius de partit, sol allunyar de la realitat. Per tant, és essencial el contacte amb la ciutadania: cal
escoltar opinions i propostes de tots els àmbits, de totes les sensibilitats, per governar amb criteri i
eficientment. Alhora, cal que els ciutadans i les ciutadanes tinguin una informació adequada, plural i
complerta, per poder opinar amb criteri. És a dir, cal que entre l’administració pública i els ciutadans hi
hagi bons canals d’informació i hi hagi comunicació (bidireccionalitat): és necessària transparència per
generar confiança.
Ara bé, la participació ciutadana no s’assoleix de la nit al dia. Demana pluralitat i representativitat;
necessita convenciment, implicació i formació de tots els actors (polítics, funcionaris, ciutadans); requereix
doncs temps i paciència (no es pot imposar de manera destralera), i exigeix una reestructuració de la
gestió pública. Cal repensar l’administració perquè recuperi el seu objectiu fonamental, que és estar al
servei del ciutadà. I el ciutadà té necessitats plurals que s’adiuen poc amb una estructura encarcarada i
obsoleta, com per exemple la de l’Ajuntament de Blanes.
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Hi ha qui diu que la participació dificulta i endarrereix la presa de decisions. Fals. Cal fer-ho bé, i a més
tot canvi exigeix un temps d’adaptació i formació. Però un cop superat aquest tothom que hi ha treballat
en veu els avantatges. Malgrat l’esforç que comporta, quan es comença a experimentar la participació
ciutadana és enormement gratificant i engrescadora. És la il·lusió, la idea de renovació, de treball en
grup, d’implicació, de construcció conjunta del futur...
La participació ciutadana és un objectiu i alhora una manera de treballar en democràcia. Al meu
entendre, és l’única possibilitat d’avenç. És difícil? Sí. Però és el camí. I potser ja seria hora que a Blanes
tinguéssim el valor i l’empenta per abordar les qüestions difícils i els canvis necessaris, per millorar i
afrontar el futur adequadament. Qui necessita polítics només per signar papers, fer el mínim esforç i
cobrar?
ELPUNT.CAT

Dilluns, 17 de gener de 2011
REBUIG ROTUND DE LA PLANTA DE TRIATGE DELS VEÏNS DE SANT JAUME DE LLIERCA
Dels 280 veïns que van votar en la consulta, el 91% ho van fer en contra
L'alcalde diu que “no és massa seriosa” i
espera poder fer una consulta oficial
Un dels 280 veïns que ahir de nou a tres de la tarda van emetre el seu vot en la
consulta Foto: D.V.

Dani Vilà. El vot contrari a la implantació de la planta de triatge
a Sant Jaume de Llierca va ser gairebé unànime en la consulta
popular que ahir van organitzar els seus veïns. Dels 280 veïns
del municipi que van participar en la consulta, més d'un 91%
van optar pel vot d'oposició a la planta de triatge de residus. El “no” va rebre el suport de 257 vots,
només vuit veïns van optar per votar a favor de la instal·lació de la planta, hi va haver nou vots nuls i sis
en blanc.
Els organitzadors de la consulta van valorar positivament la bona participació, perquè calculen que 280
persones representen un quaranta i tant per cent del cens d'habitants del municipi. “Estem satisfets perquè
no ens esperàvem tanta participació, malgrat que no és cap consulta vinculant”, expressava Clara
Bayona, integrant de l'associació de veïns del Pla de Can Coma. Els veïns defensen que “és important que
els veïns hi puguin dir la seva, i expressin l'opinió, així l'alcalde sap què vol el poble”. El següent pas dels
organitzadors de la consulta serà portar els resultats al consistori.
En espera de l'oficial
L'alcalde, Enric Llongarriu (CiU), va mantenir que la consulta “no era massa seriosa” i només considera
que es pot tenir en compte com “una mica d'enquesta”. Llongarriu, però, espera que la Generalitat li
permeti fer una consulta oficial sobre la polèmica implantació de la planta de triatge que haurà donarà
servei a la comarca de la Garrotxa que pretenen implantar al pla de Politger, a tocar d'una zona
industrial. L'alcalde admet, a més, que “poca cosa s'hi pot fer”, contra la decisió de la Generalitat. A ERC,
a l'oposició, esperen que la contundència del resultat “permeti almenys aturar el projecte fins que es faci
la consulta oficial”. El consell comarcal preveu fer una reunió dijous per prendre una decisió.
LA XIFRA
280 persones
van ser les participants en la
consulta sobre la planta de
triatge de residus de Sant
Jaume de Llierca.

LA DATA
20.1.2011
És el dia que el
Comarcal té previst
una reunió en què
prendre una decisió
planta.

Consell
celebrar
s'ha de
sobre la

LA XIFRA
8 persones
van ser les que van votar a
favor d'implantar de la planta
de triatge, 9 ho van fer amb
vot nul i 6 en blanc.
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DIARI DE GIRONA

Dimarts, 18 de gener de 2011
MÉS DE 6.000 USUARIS ALS CENTRES CÍVICS
El nombre d'usuaris als centres cívics de Lloret de Mar s'ha multiplicat per 15 en quatre anys, segons posa
de manifest l'avaluació del projecte de dinamització d'aquests centres que ha fet l'Ajuntament del municipi.
Així, dels 400 usuaris que es van comptabilitzar el 2007, enguany s'ha arribat a la xifra de 6.229, que
pertanyen a entitats de la localitat.
D'altra banda, el nombre d'activitats que s'hi fan regularment, ja siguin culturals, comunitàries,
interculturals, formatives, xerrades, de lleure o cursos, s'ha doblat en quatre anys, segons dades del
consistori. En aquest sentit, s'ha passat de les 30 que es feien el 2007 a les 60 que s'han fet el 2010.
Segons dades del consistori, la superfície destinada també s'ha incrementat de 551 metres quadrats el
2007 als 1.351 actuals.
"L'inici del projecte de dinamització dels centres cívics va ser el motor que ens va portar a pensar uns
objectius operatius que havien de significar un pas vers la vinculació entre els diversos col·lectius, i
d'aquests amb els centres cívics de Lloret. Els resultats aconseguits avalen aquest model de gestió", va
explicar el regidor de Participació Ciutadana, Ignasi Riera. Els centres cívics de Lloret són Can Carbó, El
Molí, Can Sabata, Can Ballell, l'Antic local de les Aigües, l'espai Fòrum i el Rieral.
DIARI DE GIRONA

Dimarts, 18 de gener de 2011
SANT JAUME VOTA EN CONTRA DE LA PLANTA DE TRIATGE
SANT JAUME DE LLIERCA. La consulta organitzada per l'Associació de Veïns de can Coma va aconseguir
la participació de 280 persones, un 42% respecte a la gent de més de 16 anys empadronada a Sant
Jaume En contra de la planta de triatge van haver-hi 257 vots. A favor va haver-hi 8 vots. Sis persones
van votar en blanc i 9 volts van ser nuls . Un 91% dels vots van ser contraris a la ubicació de la planta de
triatge al terme municipal.
La portaveu dels veïns, Rosor Domènech, ahir, va apuntar que dijous membres de l'associació assistiran al
ple del Consell Comarcal en què s'aprovarà el punt exacte de la ubicació de la planta.
RADIO PALAMOS

Dimecres, 19 de gener de 2011
ERC PREN EL POLS SOCIAL DE PALAMÓS AMB 'VOLEM SABER LA TEVA OPINIÓ'.
Esquerra Republicana de Catalunya ha encetat aquesta setmana un programa de reunions públiques a
diferents barris de Palamós, per tal de copsar les inquietuds de la població. La iniciativa ha estat batejada
amb el títol ‘Volem saber la teva opinió’. Dilluns i dimarts ja es van fer dues sessions, i aquest vespre es fa
la tercera al Punt d’Informació Juvenil.
Esquerra assegura que aquesta acció va encaminada a fomentar la participació ciutadana i a fugir de
l'hermetisme que, en molts casos, caracteritza les formacions polítiques. Dani Reixach, regidor d'ERC a
l'Ajuntament de Palamós.
La informació que els republicans van obtenint en aquests actes els servirà després, asseguren, per
dissenyar un programa electoral amb una base més participativa. A més, 'Volem saber la teva opinió'
dóna veu als barris de Palamós menys afavorits, assegura el regidor Dani Reixach.
La d'avui és la tercera entrega d'aquesta activitat participativa que fomenta Esquerra Republicana de
Catalunya a Palamós. Fins al divendres 4 de febrer encara s'en faran set més.
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DIARI DE GIRONA

Dijous, 20 de gener de 2011
PSC I ERC ENGEGUEN UNA CAMPANYA DE PARTICIPACIÓ PER LES ELECCIONS
Els socialistes aposten per una campanya "en positiu" i els republicans
aprofiten les xarxes socials
Les seccions locals del PSC i Esquerra Republicana de Catalunya de Palafrugell ja han engegat diferents
projectes de participació de cara a les eleccions municipals que tindran lloc aquest maig. Així, els
republicans han posat en marxa la campanya "Parla'm" per demanar l'opinió als veïns del municipi en el
debat i la configuració del programa electoral, mentre que els socialistes van presentar ahir el seu darrer
butlletí i tenen prevista una reunió, el proper 29 de gener, amb mig centenar de persones de diferents
sectors del poble "perquè ens ajudin a elaborar el programa electoral", ha explicat el cap de llista, Juli
Fernández.
Els socialistes plantegen, ha explicat Fernández, una campanya electoral "en positiu, defensant els valors
de la política i fugint de la crispació", aportant propostes i sent "clars, que és el que vol la gent en temps
de crisi". El socialista, que és portaveu del PSC a l'oposició a l'Ajuntament, vol realitzar una política de
proximitat i que doni resposta a les necessitats dels veïns.
Per la seva banda, ERC aposta per introduir la campanya a les xarxes socials, de manera que han creat
un perfil a Facebook, "Parla'm". En aquest fòrum, segons els republicans, s'aniran proposant temes de
debat i les propostes i opinions generades es tindran en compte per a la redacció del proper programa
electoral", ha comentat Màrius Lledó, responsable de campanya. Pròximament, Esquerra traslladarà la
campanya de la xarxa al carrer per seguir recollint opinions, adhesions i la participació dels veïns.
DIARI DE GIRONA

Divendres, 21 de gener de 2011
JUNTS PER PALS ORGANITZA TROBADES AMB ELS VEÏNS PER FER EL PROGRAMA
La candidatura de Junts per Pals (que suma els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya i
Independents per Pals) han començat a preparar el programa de govern amb què volen presentar-se a les
eleccions municipals del pròxim mes de maig. El seu primer objectiu, segons han explicat des de la
candidatura, és conèixer quines són les principals inquietuds dels vilatans i debatre participativament quin
model de poble i d'Ajuntament volen per Pals.
El partit de Junts per Pals proposa, segons han explicat, un programa de govern ambiciós i a la vegada
realista que sigui inclusiu, és a dir, que la majoria dels habitants de Pals s'hi sentin identificats. I tot això,
han enfatitzat, amb l'optimització dels recursos existents, i amb una gestió neta i ben treballada.
Ahir al vespre van començar les trobades al centre cívic amb els veïns per conèixer les seves necessitats. La
temàtica fou la cultura i l'educació. Les trobades es repetiran cada dijous fins al 10 de març, i es tractaran
temes de l'agricultura i el medi ambient, l'esport, la gent gran, el jovent i el turisme i el comerç.
DIARI DE GIRONA

Divendres, 21 de gener de 2011
ERC INICIA LA PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA ELECTORAL
BREDA. Esquerra Republicana de Catalunya a Breda comença a presentar el seu programa electoral
aquest dissabte amb una conferència que servirà per desgranar les seves propostes en matèria de
participació ciutadana, joventut, esports i fires i festes. L'acte es farà a les 19 hores al centre cívic.
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DIARI DE GIRONA

Diumenge, 23 de gener de 2010
CUP DE FIGUERES FARÀ UN PROCÉS PARTICIPATIU PEL MODEL DE CIUTAT
La CUP de Figueres ha programat diversos actes a la ciutat per dur a terme un procés participatiu del
qual, diuen, n'haurà de sortir la "guia i l’horitzó" que haurà de regir la seva activitat durant els propers
anys i també el programa electorals per a les municipals d'aquest mes de maig.
La formació ha elaborat cinc punts de trobada on es busca debatre diversos eixos importants per a la
ciutat i dels quals n'han de sortit propostes electorals. La mobilitat, la participació ciutadana, el
desenvolupament local, la joventut o la cultura seran els espais de debat a la biblioteca i a l'espai Can
Met. També es realitzaran dues presentacions de llibres sobre les consultes independentistes i els
moviments socials, i han elaborat 17.000 tríptics informatius.
ARAGIRONA.CAT

Dilluns, 24 de gener de 2010
L'AUDIÈNCIA PÚBLICA SOBRE LES OBRES DEL TAV SERÀ AVUI A L'AUDITORI PALAU DE

CONGRESSOS

Hi participarà l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans i estarà moderat per
Josep M. Terricabras
Aquest vespre se celebrarà l’Audiència Pública sobre el tren d’alta velocitat. L’acte, que es portarà a terme
d’acord amb el que estableix el Reglament de les institucions de la participança, tindrà lloc a les 8 del
vespre a l’Auditori Palau de Congressos i comptarà amb les intervencions dels representants dels
peticionaris i dels representants del govern municipal. També hi participaran els dos grups municipals de
l’oposició i hi haurà un torn de paraules per al públic assistent. L’alcaldessa de Girona, Anna Pagans,
presidirà l’acte i el filòsof Josep M. Terricabras serà l’encarregat de moderar-la.
L'audiència pública que reclamaven les entitats ciutadanes i la CUP sobre les obres del TAV a Girona
tindrà lloc avui a les vuit del vespre a l'Auditori Palau de Congressos. Després que les entitats entressin
més de 1.000 firmes al registre, el consistori va anunciat que convocaria aquesta figura de participació
ciutadana, que es recull al reglament municipal de participança. La normativa marca que, per convocar
l'audiència, és necessari el suport d'un 1% de la població que tingui més de 16 anys. Una barrera que tant
les entitats com la CUP, amb les 1.072 signatures presentades, van declarar haver superat.
La iniciativa va sorgir davant els nombrosos dubtes que molts ciutadans han denunciat respecte les obres i
també les molèsties que s'han generat els darrers mesos. Inicialment els sol·licitants havien reclamat fer
l'audiència el dijous 20 de gener finalment aquesta tindrà lloc avui (24 de gener) per decisió de
l'Ajuntament.
Seguiment en directe a Twitter
A partir de les vuit del vespre es podrà fer un seguiment en directe de l'audiència pública a través de la
xarxa social Twitter mitjançant la compta d'AraGirona.cat (@aragirona) o bé visualitzant-la a la pàgina
principal d'aquesta web. Tothom qui ho desitgi podrà enviar les seves impressions al respecte a través de
l'etiqueta #AudienciaTAV (sense accents) que apareixeran publicades al caixetí de piulades de la portada.
DIARI DE GIRONA

Dimarts, 25 de gener de 2010
SARRIÀ DE TER INICIA DISSABTE ELS TALLERS PARTICIPATIUS D’URBANISME
El Centre Cívic La Cooperativa de Sarrià de Ter acull dissabte el primer Taller Participatiu del Pla
d'Ordenació Urbana Municipal (POUM). El taller s'iniciarà a dos quarts de deu del matí i s'allargarà fins a
la una del migdia. Aquelles persones interessadaes a participar-hi o consultar la informació de treball,
s'han d'adreçar a les oficines de l'Ajuntament o bé a través de la pàgina web www.sarriadeter.cat.
Aquest taller es porta a terme dins d'un procés participatiu per definir la futura planificació. El procés es va
iniciar fa uns mesos amb l'enviament d'un full informatiu i un qüestionari a les cases. Els veïns interessats a
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participar-hi havien d'omplir-lo i retornar-lo. Els tallers han de servir per detectar les necessitats i s'hi
formularan propostes concretes. Les conclusions s'incorporaran en un document global quan els tècnics i
polítics ho valorin, en la redacció de futurs instruments d'ordenació de Sarrià, especialment en el POUM.
L'únic grup a l'oposició, el PSC, considera que amb aquest procés el govern sembla que "només vol cobrir
l'expedient", ja que, a parer seu, no es creu el procés participatiu. Pels socialistes s'hauria d'haver definit
més els objectius, la metodologia i els terminis del procés participatiu i també s'hauria d'haver deixat més
temps per conèixer el procés.
EL PUNT.CAT

Dimarts, 25 de gener de 2010
PAGANS ES COMPROMET A FER UN FÒRUM CIUTADÀ SOBRE EL TAV
L'alcaldessa de Girona també proposa fer una audiència pública anual i
convertir els centres cívics en punts d'informació
Unes 200 persones fan que quedi petita la sala annexa de l'auditori i
critiquen la gestió del projecte
Un dels ciutadans participants en el moment de fer una de les
qüestions que es van dirigir a l'alcaldessa Anna Pagans Foto: LLUÍS
SERRAT.

L'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, es va
comprometre ahir a convocar un fòrum ciutadà per
donar informació sobre les obres del TAV. Pagans
responia així els retrets i crítiques que veïns,
associacions de veïns i entitats impulsores van reiterar
en la celebració de l'audiència pública sobre el TAV, en què van assistir més de dues-centes persones, que
van fer que quedés petita la sala annexa a l'auditori que es va triar per a l'acte. El fòrum ciutadà estaria
obert a les associacions de veïns de la ciutat, així com a les entitats cíviques de la ciutat que expressessin
la voluntat de participar-hi. La proposta va ser en ferm i ho demostra que Pagans ja va indicar el mes de
març per fer-ne la convocatòria, a més de proposar que posteriorment es convoqui de manera trimestral.
La màxima responsable política de la ciutat també va establir el compromís que cada principi d'any es
convoqui una audiència pública perquè tota la població pugui conèixer i preguntar sobre el projecte del
TAV, així com el tram subterrani del tren d'alta velocitat i l'enderroc del viaducte. Pagans contestava així
Jordi Navarro (CUP), representant de les entitats impulsores de l'acte d'ahir, que li va reclamar “més
transparència i més diàleg, així com més capacitat de lideratge”.
Més propostes
Pagans també va adquirir el comprimís de convertir els centres cívics de Girona en un punt d'informació, i
per això s'escollirà un dels treballadors perquè pugui penjar tota la informació que es vagi coneixent en
aquests punts destacats i socials dels barris, així com fer arribar la informació a la federació d'associacions
de veïns i les associacions de veïns dels diversos barris. L'Ajuntament gironí també donarà més suport a
qui reclami compensacions a Adif quan se senti perjudicat, i farà més esforços per fer un programa
televisiu a Televisió de Girona.
Èxit i retrets
Més de dues-centes persones van superar les expectatives dels organitzadors i va caldre habilitar una altra
sala perquè se sentís el que es deia a l'audiència, perquè una quarantena de persones es va quedar fora
la sala. Els assistents van acabar fent 27 preguntes sobre les obres i qüestions relacionades que van
palesar els retrets de molts veïns per la falta d'informació, així com pels dubtes sobre la defensa del
consistori als interessos dels ciutadans. En aquesta línia, es va manifestar Martí Carreras, que va intervenir
en nom de les entitats impulsores, en un acte que va moderar Josep Maria Terricabras. Des de l'oposició,
el PP va demanar consens i unió per un projecte com aquest i CiU va trobar a faltar autocrítica del govern
i va demanar posar la informació al davant de tot.
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LES XIFRES
27 preguntes
van fer les més de 200 persones que van assistir
a l'audiència pública.

3 mesos
va ser la periodicitat que va proposar Pagans per
convocar l'audiència.

Servituds pel pas del túnel
Anna Pagans va revelar, en resposta a una de les preguntes, que des de fa una setmana l'Ajuntament de
Girona té un esborrany sobre les servituds per als propietaris dels pisos que es troben just sobre la trama
del túnel subterrani. L'alcaldessa va reconèixer que després de molts mesos d'haver fet la petició a Adif van
rebre l'esborrany fet per enginyers de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) sobre quines servituds
pot comportar en futures obres o projectes arquitectònics el fet de trobar-se sobre el túnel. L'informe ha de
servir per clarificar aquest punt que els veïns sempre han vist amb preocupació amb vista al futur. Pagans
va explicar que ara els serveis tècnics del consistori estan estudiant el document per poder-ne veure les
possibles afectacions i es va comprometre a explicar-ne el contingut i les conclusions un cop es coneguin.
El fins fa pocs dies regidor d'Urbanisme, Joan Pluma, sempre havia manifestat en reunions amb veïns
afectats que el túnel no suposava cap servitud més enllà que els projectes havien de disposar del vistiplau
d'Adif. Pluma també havia afirmat que tot allò que es preveia en el pla general actual es podia continuar
fent encara malgrat el túnel que passarà sota els pisos.
DIARI DE GIRONA

Dimarts, 25 de gener de 2010
PAGANS ES COMPROMET A CREAR UN FÒRUM CIUTADÀ PER INFORMAR DE LES OBRES
DEL TAV
Les entitats lamenten la manca de comunicació de l'Ajuntament i demanen
millores en una audiència pública marcada per l'alta participació
aniol resclosa

FRANCESC BENEJAM. La pressió ciutadana ha fet el seu
efecte. L'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, es va
comprometre a crear un fòrum ciutadà trimestral per
informar les associacions de veïns i entitats cíviques del
seguiment de les obres del TAV, en el transcurs de l'audiència pública que ahir va deixar petita la sala de
cambra de l'Auditori fins al punt d'haver-ne d'habilitar una altra d'annexa.
Aquest mecanisme, engegat a petició d'un total d'11 entitats, tenia per objectiu posar a debat la gestió
que està fent el Consistori del que s'ha considerat l'obra de més magnitud feta mai a la ciutat, a més de
demanar explicacions als responsables del govern municipal dels punts més polèmics d'aquesta iniciativa.
La ciutadania, a través de les associacions de veïns i diferents entitats, amb el suport de la CUP, van
aprofitar l'audiència per recriminar al govern una manca d'informació des de l'inici de les obres l'any
2008. La resposta de Pagans a aquest malestar que li van transmetre en el transcurs de l'acte va ser la
creació d'aquest fòrum trimestral, una eina que ha de servir per mantenir una comunicació constant entre
associacions i Ajuntament.
No va ser l'única proposta que l'alcaldessa va deixar caure. Pagans va comprometre's a convocar una
audiència pública com la d'ahir de forma anual «per informar els ciutadans de les novetats en les obres
del TAV», a més de nomenar responsables als centres cívics associacions veïnals perquè s'encarreguin de
mantenir informada la població.
Sens dubte, la falta de comunicació en el transcurs de les obres va ser el tema més repetit pels impulsors.
Un d'ells, president de l'Associació de Veïns de Sant Narcís, Martí Carreras, va criticar el desinterès que ha
tingut el Consistori en tot el procés i la falta d'una «informació completa que arribés a tots els ciutadans».
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Els dos grups a l'oposició, CiU i PP, també van incidir en aquest tema. Els seus respectius portaveus,
Carles Puigdemont i Concepció Veray, van coincidir a remarcar que «tot el projecte es podria haver portat
millor», i van reclamar canvis d'ara en endavant. Pagans, en nom de l'Ajuntament, es va escudar en un
detallat informe tècnic en el qual s'exposaven totes les polítiques que ha dut a terme el consistori en les
obres del TAV. Carreras va lamentar que aquest informe s'hagués fet ahir quan la audiència ja estava
convocada i el portaveu de la CUP i un altre dels impulsors, Jordi Navarro, va emplaçar l'administració a
fer arribar una còpia a cada ciutadà, una acció que l'Ajuntament farà a través del seu lloc web.
L'alcaldessa va resumir les 27 preguntes que els ciutadans allà presents van formular en un paquet de
propostes que també inclouen un pacte per crear un espai periòdic d'informació a Televisió de Girona. El
primer fòrum ciutadà es farà durant el proper mes de març.
GironaNoticies.com

Dimarts, 25 de gener de 2010
PAGANS ES COMPROMET A CREAR UN FÒRUM PER SEGUIR LES OBRES DEL TAV.
Les queixes per manca d'informació exposades a l'audiència pública sobre
l'alta velocitat han motivat aquesta mesura.
L'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, s'ha compromès a crear un fòrum ciutadà que aglutini les
associacions de veïns i les entitats de caràcter cívic per fer seguiment de les obres del TAV a la ciutat. Ha
proposat que la primera convocatòria sigui al març, i que es decideixi en aquesta trobada inicial la
periodicitat de les reunions. Convocar cada any una audiència pública sobre l'alta velocitat i el tren
convencional ha estat una altra de les mesures anunciades per l'alcaldessa aquest dilluns a l'Auditori, on
s'ha celebrat la primera d'aquestes audiències. Les queixes per la manca d'informació exposades en el
debat han motivat l'anunci d'aquestes i altres propostes per part de l'Ajuntament.
La sala petita de l'Auditori de Girona no ha pogut encabir aquesta nit les aproximadament 250 persones
que volien assistir a l'audiència pública sobre el TAV, de manera que s'ha habilitat una sala adjacent des
d'on una cinquantena d'oients han pogut seguir el debat durant les dues hores i mitja que ha durat. Molta
expectació generada al voltant d'una audiència que ha donat els primers resultats, amb el compromís de
l'Ajuntament de Girona d'oferir més informació sobre les obres de l'alta velocitat i les que afectaran el tren
convencional.
Una de les mesures destacades del consistori ha estat la proposta de creació d'un fòrum ciutadà de
seguiment que promourà l'àrea de Participació Ciutadana i que pretén aglutinar totes les associacions de
veïns i les entitats de caràcter cívic que demanin participar-hi. Pagans ha apostat perquè es reuneixi per
primer cop al març i que llavors es trobi cada tres mesos, tot i que ha deixat pel fòrum la decisió de la
periodicitat de les reunions.
Una altra de les mesures proposades per Pagans és la celebració d'una audiència pública cada any per
explicar tot el que s'ha fet amb relació al TAV i el tren convencional. També, ha assegurat que la
informació sobre l'alta velocitat es farà arribar a les associacions de veïns, a les de comerciants i als
centres cívics.
L'alcaldessa ha anunciat, així mateix, que motivarà una reunió entre Adif, depenent del Ministeri de
Foment, TV Girona i ella mateixa per pactar una programació periòdica per tractar aquests temes. Una
altra de les promeses de Pagans ha estat reforçar l'acompanyament dels ciutadans que presentin
reclamacions a Adif i avaluar les seves peticions.
'No tornaré a ser alcaldessa, però hi ha el compromís del meu equip de govern i segurament també el de
l'oposició'. D'aquesta manera Pagans ha volgut garantir que les propostes no es quedaran en paper
mullat.
'Ens han de demanar paciència per quinze anys d'obres'
Aquestes mesures han arribat després que el representant de les entitats que han motivat l'audiència, Martí
Carreras, exposés els motius pels quals es queixen de la gestió de l'Ajuntament en les obres del TAV. Ha
lamentat la manca d'informació rebuda i la falta de control sobre Adif, amb màquines treballant a 'altes
hores de la matinada i amb una resposta de la policia que no hi podia fer res'. 'Quants dels avisos han
suposat un expedient sancionador a les empreses?', ha preguntat Carreras. 'Aquells qui representen els
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ciutadans semblen facilitar més la feina dels constructors', ha denunciat, afegint que després de dos anys i
mig d'obres 'hi ha la sensació que Adif és amo i senyor i pot fer el que vulgui'.
Carreras ha reflexionat que els demanen paciència fins que acabin les obres del TAV, mentre que després
vénen les del tren convencional, de manera que 'ens han de demanar paciència per quinze anys d'obres'.
El portaveu de les entitats també ha lamentat el desinterès per les queixes ciutadanes tant des del govern
municipal com des de l'oposició, i la falta de presència de temes relacionats amb l'alta velocitat als plens.
'Llàstima que s'ha deixat plegar el responsable sense passar comptes'
També hi ha hagut paraules per a Joan Pluma, el fins ara regidor d'Urbanisme. 'Llàstima que s'hagi deixat
plegar el responsable sense passar comptes, llàstima que marxaran tots i nosaltres continuarem vivint -hi',
ha pronunciat Carreras.
El moderador de l'acte, el filòsof Josep Maria Terricabras, ha posat fi a la intervenció del representant de
les entitats després que hagi esgotat el temps que tenia adjudicat. Així, a desgrat ha cedit la paraula a
l'alcaldessa de Girona, que seguint un document de dinou pàgines que es preveu penjar al web de
l'Ajuntament, ha enumerat algunes de les mesures preses pel consistori davant les obres del TAV.
Cinc comissions de seguiment, estratègies elaborades per garantir la mobilitat tant de vianants com de
vehicles, reunions amb les associacions de veïns i de comerciants, difusió als mitjans de comunicació i a
través d'altres vies, i controls sobre els sorolls i els horaris de treball. Són algunes de les accions empreses i
que Pagans ha volgut corroborar amb fets concrets, com que s'han fet aturar cinc cops les obres del TAV
per fer-les de nit.
'La catifa vermella, per als ciutadans'
En el seu parlament, el líder de CiU a Girona, Carles Puigdemont, ha trobat a faltar 'autocrítica' en
l'exposició de Pagans. També ha fet una crida a donar una 'volta radical' a la forma d'actuar a
l'Ajuntament, de manera que s'informi als ciutadans i també es tractin les obres del TAV i tot el referent al
tren convencional a cada ple. Així, ha demanat que 'la catifa vermella' sigui 'per als ciutadans, i no per a
Adif'.
'Vull saber quan passarà la tuneladora per sota a casa, per decidir si em quedo o me'n vaig'. Aquesta ha
estat la intervenció d'una de la trentena de persones que han fet arribar les seves preocupacions i malestar
a l'Ajuntament. En el cas d'aquesta oient, ha assegurat que Adif li va explicar que no s'informaria quan
passés la tuneladora per sota els habitatges. Ha afegit que 's'està acabant la paciència' quan diuen que
'un pou de contenció es mantindrà quatre mesos i s'allarga durant un any'.
També, preocupació per saber com s'indemnitzarien els propietaris de les finques per on passa el tren,
perquè no s'ha tractat de la mateixa manera el pas de l'alta velocitat per Barcelona que per Girona, o
malestar pel fet que es decidís que el TAV passés pel centre de Girona, entre altres temes que han posat
els oients sobre la taula.
Informe de la UPC sobre els túnels propers als pisos
Sobre una de les qüestions presentades pels assistents, la sol·licitud d'un informe referent als túnels propers
als habitatges, Pagans ha anunciat que fa pocs dies han rebut l'esborrany d'un estudi elaborat per la UPC
i encarregat per Adif. Ara els tècnics municipals l'hauran d'analitzar i després l'alcaldessa s'ha compromès
a reunir-se amb els ciutadans afectats per tractar-lo.
D'altra banda, Pagans ha argumentat que 'cal el projecte executiu del tren convencional perquè hi hagi el
gran debat' al voltant d'aquesta infraestructura, davant les peticions sobre el futur d'aquest servei i el seu
entorn. Quan arribi aquest pla 'serà un moment estrella' per la ciutat, però 'segurament trigarà temps', ha
advertit. Així mateix, ha explicat que no tenen el projecte de l'estació definitiva, ja que va lligat al de
l'estació convencional.
L'audiència pública no els 'rellisca'
L'alcaldessa ha remarcat que pel consistori ha estat important la convocatòria de l'audiència pública,
assegurant que no els 'rellisca'. Ho ha dit també en resposta a Carreras, que avui ha reiterat el malestar
generat en la preparació d'aquest debat. Així, les entitats lamentaven un desinterès per part del consistori,
que ha volgut desmentir Pagans assegurant que l'Ajuntament 'vol estar al costat' dels ciutadans. També, les
entitats deien que havien hagut de renunciar a algunes condicions proposades per elles, com que
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moderés el debat el professor Jordi Vilamitjana, que l'audiència se celebrés en dijous per assegurar bona
afluència de públic o que es retransmetés l'acte en directe.
L'acte d'avui ha arribat després que el passat desembre els promotors de la campanya perquè tingués lloc
l'audiència, amb el suport de dotze entitats ciutadanes i col·lectius gironins, van presentar més de mil
signatures per reclamar que se celebrés un debat públic sobre les obres del TAV a Girona
EL PUNT DIARI

Dimecres, 26 de gener de 2011
EL PARLAMENT EUROPEU DE JOVES, PRESELECCIÓ
Tres alumnes de sis escoles gironines (el CCE Montesori-Palau, l'IES Santiago Sobrequés, l'IES Montilivi,
l'IES Jaume Vicens Vives, la Saint George's School i l'IES Narcís Xifra i Masmitjà) seran preseleccionats el
29 de gener per participar en futurs projectes del Parlament Europeu de Joves a Espanya (l'EYP en anglès).
La sessió regional que es farà a l'Auditori Josep Irla de Girona correspon a la preselecció de joves –que
acostumen a tenir 16 anys i van a 4t d'ESO o a 1r de Batxillerat– i consistirà en la reproducció d'una
sessió del Parlament. Els seleccionats passaran a la selecció estatal que se celebrarà a Madrid del 12 al
15 de maig. Si tornen a ser escollits, podran participar en una de les dues sessions internacionals de l'EYP
(European Youth Parliament) que se celebren a Zagreb, a la tardor, i a Istanbul, la primavera del 2012.
L'EYP, integrat per comissions d'entre 12 i 13 joves, discuteix i elabora resolucions (sobre temes socials,
econòmics i de drets humans) que s'acabaran discutint en una assemblea general que aprovarà o
denegarà les propostes, algunes de les quals arriben al Parlament Europeu.
EL PUNT DIARI

Dimecres, 26 de gener de 2010
ELS IMPULSORS DE L'AUDIÈNCIA DEL TAV A GIRONA, SATISFETS
Les entitats promotores aplaudeixen els compromisos de Pagans, però alerten
que estaran a l'expectativa perquè es compleixin
Tots destaquen el gran èxit de participació ciutadana
Terricabras, Pagans i Carreras durant la celebració de l'audiència pública, dilluns al
vespre a l'auditori de Girona Foto: LLUÍS SERRAT.

Les entitats promotores de l'audiència pública sobre les obres del
TAV que es va celebrar dilluns a l'auditori de Girona aplaudeixen
els compromisos i iniciatives que va proposar l'alcaldessa de
Girona, Anna Pagans, per garantir més transparència informativa respecte als treballs de la línia d'alta
velocitat a la capital gironina.
En aquest sentit, Martí Carreras, president de l'associació de veïns de Sant Narcís i un dels portaveus dels
impulsors durant l'audiència, es mostra satisfet pel desenvolupament de la trobada i per les propostes de
Pagans de fer una trobada trimestral en un fòrum ciutadà amb associacions de veïns i entitats cíviques.
Això sí, Carreras també admet: “Som conscients que les propostes arriben quatre mesos abans que
l'alcaldessa marxi, per això estarem a l'expectativa perquè es compleixin els compromisos”.
La mateixa Pagans va voler aclarir dubtes durant l'audiència pública i va afirmar: “les propostes són
plenament acceptables i estic segura que el proper equip de govern no tindrà cap inconvenient a seguir”.
En conclusió, Martí Carreras creu que vist el resultat “qui va guanyar més amb l'audiència va ser la ciutat
de Girona”. Tot i això, mostra algun recel, ja que les propostes de fer un fòrum ciutadà trimestral, una
audiència pública anual, més acompanyament als veïns o comerciants perjudicats o nous intents per fer
un programa televisiu sobre les obres, suposen per Carreras “un canvi radical de la manera de fer després
de dos anys i mig i de múltiples peticions en aquest sentit”. Carreras també creu que si finalment es fa el
programa de televisió l'hauria de gestionar l'Ajuntament “per evitar que sigui un programa de propaganda
d'Adif”.
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Èxit de la convocatòria
El portaveu de la CUP, Jordi Navarro, va ser l'altra escollit que va parlar en nom de les entitats
promotores, i ahir reconeixia també la satisfacció per “l'èxit de convocatòria, que fa que valguin la pena
tants mesos d'esforços de totes les entitats”. Navarro també aplaudeix les propostes de Pagans i desitja
que “no se les emporti el vent”. A més, considera que l'audiència pública sobre un tema tan significatiu
com les obres del TAV “són un fita important que posen en bon lloc la qualitat democràtica de la ciutat”.
Carreras i Navarro coincideixen a mostrar-se complaguts d'haver deixat petita la sala annexa amb les més
de 200 persones que van assistir a la trobada, malgrat la fred, l'hora, el dia i el lloc, que haurien pogut
fer desdir molts ciutadans de participar-hi.
LA XIFRA
220 persones
van assistir a l'audiència. La
sala tenia prop de 180
cadires i una quarantena van
anar a una altra sala.

LA DATA
03.2011
El mes de març
és quan Pagans va proposar
fer la primera trobada del
fòrum ciutadà sobre el TAV.

LA FRASE
Estem molt satisfets per l'èxit
de participació, perquè qui
més hi ha guanyat és la
mateixa Girona

Martí Carreras. president de l'associació de veïns de Sant Narcís
Més sistemes de control als pisos del Güell-Devesa
El pas en els propers mesos de la tuneladora per tota la zona d'habitatges del sector Güell-Devesa està
comportant que en aquestes últimes setmanes s'instal·lin més mecanismes de control als edificis. Així
doncs, els operaris d'Adif estan instal·lant nous prismes de control, i també caixes que segueixen amb làser
qualsevol detecció de moviment. A partir de la primavera es preveu que la tuneladora Gerunda
començarà el segon túnel que unirà el sector del parc Central amb la zona de Fontajau, gairebé 1,7
quilòmetres de túnel subterrani. És el tram més complex, sobretot, per la gran densitat de població que viu
des del parc Central fins a la Devesa i a l'altre costat del Ter, al barri de Fontajau. Avui es preveu tornar a
tallar el trànsit al carrer Bernat Boades, i passarà a ser de doble sentit de ronda Ferran Puig al carrer
Rogés.
DIARI DE GIRONA

Dijous, 27 de gener de 2011
AUDIÈNCIA PÚBLICA I ESCOLTANÇA
L'Audiència pública va ser tenir una assistència massiva de ciutadans. Aniol
Resclosa

Repàs dels fets més destacats de l'acte
informatiu sobre les obres del TAV que es va
fer dilluns a la nit a l'Auditori de Girona
Opinió. Jordi Vilamitjana L'Audiència Pública sobre el TAV,
celebrada a l'Auditori dilluns passat a les 8 del vespre, fou un èxit de participança, i és de justícia, abans
de res, reconèixer el mèrit dels qui han impulsat a Girona la democràcia participativa de manera decidida
i efectiva: el Sr. Francesc Ferrer i Gironès (1935-2006) i ERC. Li hauria agradat, al Sr. Ferrer, l'acte
d'autèntica democràcia del dia 24 de gener de 2011 a Girona... Tant de bo -comentava en petit comitè,
Pere Montalbán, al final de l'acte-, que els plens de l'Ajuntament de Girona acabessin amb preguntes del
públic. És, en efecte, una assignatura pendent de la democràcia gironina. Vistos el to, la participació i el
civisme exquisit mostrats per tothom durant l'Audiència, potser ha arribat l'hora de fer aquest pas.
19

Presidien l'Audiència: la Sra. Alcaldessa, Anna Pagans, el Sr. Martí Carreras -en nom de les entitats
promotores- i el moderador de l'acte, el Sr. Josep Maria Terricabras. Tant d'èxit va tenir l'Audiència que
l'Ajuntament va marrir tristament els càlculs d'espai i va haver d'encabir més de 200 persones en una sala
de 120... Resultat: unes quantes desenes de persones en una sala annexa on només es podien sentir les
intervencions, gent a terra i gent dreta. Lamentable? Doncs, més o menys, sí. Suposava l'Ajuntament -i és
un suposar- que, atès el poc èxit d'altres reunions sobre el tema, atesa l'hora, el lloc i el dia de la reunió, i
atesa la poca propaganda institucional feta, l'assistència seria migrada. Res més lluny de la realitat: dues
sales plenes, premsa, TV i ràdio. Llum i taquígrafs.
De l'Audiència en si, quedaran per a la història local diversos detalls. Per exemple, la distribució pactada
del temps: 20 minuts, per al Sr. Martí Carreras, representant de les associacions promotores de
l'Audiència; 30, per a la Sra. alcaldessa (en va usar 18); 3, per a la Sra. Concepció Veray del PP; 9 (en va
usar 8,59) per al Sr. Carles Puigdemont de CiU; 25, per a preguntes de la ciutadania (27 preguntes en
total); 4, per al Sr. Martí Carreras (gentilesa del moderador); 15, per al Sr. Jordi Navarro, de la CUP i
copromotor de l'Audiència; i 45 minuts pel cap baix per a la Sra. Alcaldessa, que va barrejar en una
mateixa intervenció final la resposta d'algunes preguntes dels ciutadans i el torn de conclusions.
Què més se'n pot destacar de l'Audiència, a part de l'èxit de participació? Sens dubte, l'exposició detallada
i crítica del procés de desinformació patit que va fer el Sr. Martí Carreras, en primera línia de veïns, de les
obres faraòniques davant de llurs cases: «Demanàvem informació i lideratge... I no ens hem sentit ni
liderats, ni escoltats, ni respectats». Aquesta intervenció es pot llegir sencera a Eldimoni.com. També és
noticiable el moment exacte en què la Sra. Alcaldessa va anunciar que «(a l'ajuntament) no coneixem el
projecte executiu de l'obra del tren». Eren dos quarts i cinc minuts de nou del vespre i un aire de pànic i
terror va recórrer la sala.
A l'entrada de la sala Petita, les hostesses repartien als assistents un «Informe tècnic de seguiment de les
obres de la línia d'alta velocitat». L'informe, exhaustiu i detallat, conté plànols, gràfics i informacions
diverses. Presentat en forma de quadernet i editat amb voluntat rigorosa, amb portada, foto i índex, conté
elements casolans entranyables, com el fet que una publicació d'A-3 doblegats per la meitat i grapats
acabi en número imparell (pàgina 19!), o que les pàgines parelles siguin a la dreta i les imparelles a
l'esquerra. Precipitació? En qualsevol cas, peccatta minuta. Aquest informe va ser la base de l'exposició en
power point de la Sra. Alcaldessa, que es va mostrar prou satisfeta de la gestió duta a terme fins ara. Els
tres sintagmes claus de la seva intervenció davant la ciutadania foren: «fórmules d'entesa»; «ponts de
diàleg»; «projecte de ciutat».
La Sra. Concepció Veray va deixar dit que «Ningú no vol que aquestes obres vagin malament». El Sr.
Carles Puidemont va reivindicar la figura del «comissionat que supervisi les obres» i de la necessitat que la
informació «flueixi als plens». Els ciutadans intervinents es van interessar per temes molt diversos: de com
afectarà el TAV els regionals, de com quedarà el parc Central, de quan estarà l'Estació, de per què
l'estació actual del tren no té farmaciola, de qui i quan es va dir que el tren havia d'anar pel mig de la
ciutat, de per què TVGI no fa un programa regular d'informació, de per què a Girona el túnel passa per
sota d'edificis?...
El parlament del Sr. Jordi Navarro va ser un terç elogi i agraïment de la participació ciutadana, un terç
programa de la CUP (Candidatura d'Unitat Popular) i un terç de propostes. Va demanar més audiències
públiques i va demanar la utilització d'un contracte per objectius. En els darrers comicis, per pocs vots, la
CUP es va quedar a les portes d'entrar a l'Ajuntament. Durant quatre anys, s'han fet presents arreu, amb
esforç i tenacitat. Els 15 minuts de parlament a l'Audiència Pública són un premi merescut.
En línies generals el Parlament final de la Sra. Alcaldessa fou dens i eixut, i es va fer llarg. Va tenir
diferents moments: va tenir estones de compromís i estones emotives. L'alcaldessa, en el seu acte polític
més públic dels últims temps, a prop de la seva retirada, va anar-se creixent, va tirar pel dret i va
començar a adquirir compromisos que anava brindant als altres grups i als possibles successors: 1)
Compromís d'acompanyar demandes i queixes dels ciutadans afectats per les obres de l'ADIF; 2)
Compromís de procurar perquè TVGI i ADIF es posin d'acord; 3) Compromís d'informació als Centres
Cívics, amb una persona de contacte; 4) Creació d'un Fòrum Ciutadà sobre el TAV i el tren, amb les
associacions de veïns i entitats de la ciutat per al pròxim mes de març; 5) Compromís de convocar
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Audiència Pública una vegada a l'any (al gener o febrer); 6) Compromís de reunió per aclarir les servituds
associades als túnels; 7) Proposta al Sr. Puigdemont per demanar junts el Projecte Executiu del pas del
tren... A un quart i mig d'11, la Sra. Pagans va assegurar que ADIF pagarà totes les obres del Parc
Central; va assegurar, a més, veure-hi una guarderia, unes oficines... Va parlar, llavors, fins i tot, dins del
Pla d'Infraestructures, d'un Tren-Tram entre l'aeroport i Flaçà; per acabar, amb to conciliador, dient que
"estem davant d'una obra molt important que uns ciutadans pateixen més que altres".
La lectura política i més freda de l'acte no és tan engrescadora. La totalitat dels càrrecs públics que han
gestionat el TAV aquests darrers anys han estat ja políticament amortitzats a Girona (la Sra. Isabel
Salamaña i la Sra. Anna Pagans, pleguen; el Sr. Joan Pluma ha fugit al govern de CiU de Catalunya). Els
pactes amb una ERC minvant i ICV són una incògnita. CiU és amb l'interrogant de saber si després de 32
anys li arribarà l'hora de governar. Així doncs, amb un govern amortitzat, amb enormes interrogants sobre
la continuïtat més enllà del més de maig, l'alcaldessa es va comprometre davant de la mobilització dels
ciutadans a una sèrie de bones intencions. No sé jo si acabem d'anar bé. Tant de bo, els polítics gironins
entenguin que participança rima amb escoltança.
RADIO SARRIÀ

Divendres, 28 de gener de 2011
PRIMER TALLER PARTICIPATIU DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANA MUNICIPAL DE SARRIÀ
DE TER, AQUEST DISSABTE 29 DE GENER AL CENTRE CÍVIC LA COOPERATIVA
Aquest dissabte 29 de gener de 9’30 a 13 del matí al Centre Cívic “ La Cooperativa ” es portarà a terme
el primer Taller participatiu del Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM).
Per inscriure’s o consultar la informació de treball, podeu adreçar-vos a les oficines de l’ajuntament o bé
a través de la pàgina web http://www.sarriadeter.cat . D'altra banda per rebre més informació sobre el
procés o d’altres dubtes relacionats podeu adreçar un mail a poum@sarriadeter.cat
DIARI DE GIRONA

Dilluns, 31 de gener de 2011
CONSULTA BLANES DECIDEIX FA LA PRESENTACIÓ OFICIAL
Carles colomer

Blanes Decideix va fer ahir la presentació oficial amb una sèrie
d'actes al centre del poble, per encarar la recta final de la votació,
que és el proper 10 d'abril. La jornada es va iniciar amb una petita
cercavila pels carrers més cèntrics, conta contes, jocs populars i
xocolatada. A les vuit es va fer la presentació oficial a la Casa del
Poble, amb la presència del regidor Joaquim Torrecillas i la
Coordinadora Comarcal i Nacional. De les cinc a les nou del vespre
aquelles persones que van voler van poder votar anticipadament
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