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DIARI DE GIRONA
Dijous, 2 d'abril de 2014
LES ENTITATS DE PALAFRUGELL REBEN INFORMACIÓ DE LES NOVETATS FISCALS
Un centenar de representants de les entitats i associacions socials, culturals i esportives de Palafrugell van assistir a la jornada
informativa que l'Ajuntament va organitzar per aclarir els dubtes i preguntes que puguin sorgir en aplicació de les reformes
legals en l'àmbit fiscal i de transparència, referides a les entitats associatives sense ànim de lucre.
L'interventor municipal, Gustavo Tapias, va informar sobre el protocol establert per l'Ajuntament en referència a les
subvencions que aquest atorga a les entitats. Víctor García, cap de serveis d'assessorament i gestió de Suport Associatiu, va
incidir en els àmbits d'aplicació de la normativa fiscal en el camp de les associacions sense ànim de lucre, especialment en el
tema de l'Impost de Societats, comptabilitat i voluntariat o contractació de personal de suport a entitats no lucratives.

DIARI DE GIRONA
Dissabte, 4 d'abril de 2005
EL PLE DELS INFANTS APROVA FER UN CONCERT JUVENIL PER ENRAMADES
També acorden fer les últimes classes d'Educació Física a les piscines i celebrar una lligueta d'esports
Un moment del Ple Infantil d´Arbúcies celebrat el passat mes de març.
Ajuntament d'Arbúcies

El darrer Ple dels Infants celebrat a Arbúcies va aprovar tres
noves propostes per fer aquest curs i el següent. La primera és
fer un concert juvenil per les Enramades, la segona són classes
d'Educació Física al juny a les piscines municipals i, la tercera,
preveu celebrar na lligueta d'esports durant la Setmana de
l'Activitat Física i l'Esport per al pròxim curs 2015-2016.
La proposta del concert dins els actes de les Enramades
d'enguany en horari infantil es va aprovar amb 9 vots a favor i 3 en contra (faltava la tinent d'alcaldessa). La idea de fer natació
a les piscines al juny durant la classe d'Educació Física es va aprovar per unanimitat. El regidor que va exposar la iniciativa va
argumentar que es podrien ?obrir abans les piscines i, així, fer classes de natació les dues setmanes de jornada intensiva a les
escoles.
La lligueta entre l'escola Dr. Carulla i Vedruna durant la Setmana de l'Activitat Física i l'Esport va ser el més debatut. Es va
aprovar amb 9 vots a favor i 3 en contra i es va acordar que els equips estarien formats per alumnes de les dues escoles i que,
potser, estaria bé que hi hagués nens de diferents edats. Entre el públic va sorgir la idea de fer una activitat alternativa, ja que
hi ha alumnes que no els agrada el futbol o bàsquet, una qüestió que es va deixar per a més endavant.

EL PUNT AVUI
Dissabte, 4 d'abril de 2015
CAMPDEVÀNOL PROHIBEIX DURANT DOS ANYS EL BANY AL TORRENT DE LA CABANA
L'objectiu d'aquesta mesura tan extrema aprovada per l'Ajuntament és evitar l'incivisme i la massificació de persones
quan arriba el bon temps
El gorg del Colomer, un dels paratges del Torrent de la Cabana. Foto: ANNA
AGUILAR.

El regidor d'Hisenda, Gerard Soler, va anunciar en el darrer
ple de Campdevànol que durant els pròxims dos anys estarà
prohibit banyar-se al torrent de la Cabana. La proposta va ser
aprovada per unanimitat, després d'haver-se debatut a
bastament en un procés participatiu al setembre, en el marc
del nou reglament per preservar el futur d'aquest espai
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natural. L'objectiu d'aquesta mesura tan extrema és evitar l'incivisme i la massificació de persones quan arriba el bon temps.
“No sé si serà el millor reglament, però és un avenç en aquest municipi perquè està consensuat”, va destacar Soler, i va afegir
que d'aquesta manera es tallarà el problema d'arrel. El regidor convergent va reconèixer que aquesta prohibició generarà
debat “perquè ningú volia que acabés així”. Abans d'acabar la seva intervenció, Soler va fer una crida a ICV i a la CUP perquè
signin l'acord que ha sortit de les taules de treball i els va recriminar la seva actitud afirmant que “és molt fàcil criticar i dir-ho
tot des de fora sense implicar-s'hi”. La portaveu del grup socialista en l'oposició, Núria López, va admetre que quan es produeix
“una situació excepcional, s'han de prendre mesures excepcionals”. La regidora també va reconèixer la complexitat d'aquesta
decisió i la dificultat de gestionar-ho pels nombrosos interessos contraposats que hi conflueixen. A més, López va remarcar la
necessitat de posar una partida pressupostària per tirar-ho endavant, ja que si finalment s'hi destinen els recursos fixats,
segons l'exalcaldessa, es podrà generar algun lloc de treball per tal de fomentar l'activitat econòmica del municipi.
Tota aquesta actuació per tal que ningú es pugui banyar als gorgs del torrent, segons va explicar l'alcalde, Joan Manso, s'haurà
de coordinar juntament amb l'Ajuntament de les Llosses –el terme on s'ubiquen la majoria de basses–, que encara ha
d'actualitzar la seva normativa, així com amb els propietaris dels terrenys. “La vigilància de la zona per fer complir el
reglament es farà a través d'un conveni entre els dos consistoris i tots els propietaris”, va assenyalar l'alcalde. A banda
d'aquesta mesura més polèmica, el nou reglament també inclou normes que afecten la protecció de l'aigua i de la fauna, la
circulació a peu i dels vehicles i l'autorització per l'estacionament.

Precedents
De mesures per evitar la massificació al torrent de la Cabana ja se n'han pres. La primera, acordada pels ajuntaments de
Campdevànol i les Llosses, va consistir l'any 2012 a limitar l'accés dels vehicles motoritzats al camí d'Estiula amb una barrera
automàtica. Aquest sistema estava dissenyat perquè només els automòbils dels veïns d'aquests dos municipis poguessin
accedir-hi gràcies a una targeta expedida pels consistoris. L'accés tenia un cost de 5 euros (i 15 de fiança) pels 10 que havien de
pagar els visitants per deixar el cotxe a la font del Querol, ja que llavors es va eliminar l'aparcament del torrent. Com que
aquesta mesura no va acabar de funcionar, el setembre de l'any passat es va crear la plataforma Salvem el Torrent d'Estiula i
paral·lelament es va fer un procés participatiu per consensuar com s'havia de gestionar la zona.
LA FRASE

La vigilància es farà amb un conveni entre els dos consistoris i tots els
propietaris
Joan Manso. ALCALDE DE CAMPDEVÀNOL

DIARI DE GIRONA
Dijous, 9 d'abril de 2015
GIRONA REACTIVA EL PLA ESPECIAL DE SANT NARCÍS UN MES I MIG ABANS DE LES ELECCIONS
L'Ajuntament diu que s'ha posposat perquè estaven pendents del ple extraordinari, que no se celebrarà
La revisió del Pla Especial de Sant Narcís ha de servir per potenciar el barri com a ciutatjardí. marc martí

GIRONA | LAURA FANALS L'Ajuntament de Girona reactivarà a
partir de la setmana que ve el Pla Especial de Sant Narcís, quan
només falta un mes i mig per a les eleccions municipals. Segons
explica el regidor d'Urbanisme, Carles Ribas (CiU), el procés s'ha
endarrerit perquè l'Ajuntament estava pendent de la celebració del
ple extraordinari sobre el barri, que finalment no se celebrarà, a
petició dels mateixos veïns. A partir de la setmana que ve, el
consistori es reunirà amb les associacions de veïns i comerciants per presentar-los l'avançament del pla, i a partir d'aquí s'obrirà
un procés participatiu per tal que els veïns del barri hi puguin dir la seva.
L'Ajuntament va adjudicar la revisió del Pla Especial de Sant Narcís en el ple de desembre de l'any 2013 a Adrian Felip
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Campistol, que tenia onze mesos per desenvolupar-lo. Tot i això, el consistori ja va avançar que confiava que el temps es reduís
perquè l'adjudicatari coneix molt bé el barri. Segons va explicar Ribas en aquell moment, l'objectiu era revisar la nova realitat
de Sant Narcís després de la construcció de l'estació del TAV, no només en l'aspecte urbanístic sinó també de promoció del
comerç o de caire social, entre altres. "L'estudi servirà per revisar la nova realitat de Sant Narcís amb el nou node de
comunicacions que és el parc Central", va indicar.
L'abril de 2014, quan el consistori va presentar la memòria de l'àrea de Promoció i Ocupació, Ribas va anunciar que al juliol
estaria enllestida la primera versió del Pla Especial de Sant Narcís. La idea, va indicar, és potenciar el barri com a "ciutat jardí"
de manera que, amb el seu particular urbanisme (amb moltes cases blanques enjardinades), pogués convertir-se en un pol
d'atracció de visitants i turistes. A banda de l'anàlisi urbanístic, Ribas va explicar que el document també incloïa una memòria
econòmica i social.
Aquell juliol, però, no es va fer públic el Pla, i a l'agost es va anunciar que es desencallaria a partir de setembre, quan es
començaria un procés participatiu. Però tampoc. Segons Ribas, el consistori estava pendent de la celebració del ple
extraordinari sobre Sant Narcís, en el qual s'haurien debatut alguns dels principals aspectes del pla. Finalment, però,
l'endarreriment de les obres del Parc Central va fer que s'anés posposant el ple extraordinari, fins que al final al final els veïns
van demanar que no se celebrés, perquè ja era molt tard. A més, el consistori també ha estat enfeinat tirant endavant el Pla
Especial de la Devesa i el de les Pedreres.
Per això, l'Ajuntament ha considerat ara que ja ha arribat el moment de desencallar d'una vegada per totes aquest procés i
tirar endavant el Pla Especial de Sant Narcís. La setmana que ve, segons Ribas, l'Ajuntament mostrarà a les associacions del
barri el contingut de l'avanç, i a partir d'aquí s'obrirà un procés participatiu similar al que s'ha fet durant les darreres setmanes
amb la Devesa. Tot i això, indica Ribas, s'aniran perfeccionant alguns aspectes del procés participatiu a partir de l'experiència
de la Devesa.

DIARI DE GIRONA
Dijous, 9 d'abril de 2014
EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ D''ASFALTATGE A PALAMÓS REP UN TOTAL DE 384 VOTS
Un total de 384 palamosins han votat al procés de participació ciutadana per a la priorització de les inversions en la millora de
la via pública a Palamós, en l'asfaltatge de carrers i l'arranjament del passeig del Mar. Hi va haver 350 vots en l'àmbit
d'asfaltatges de carrers i 257 en la millora del passeig, han informat fonts municipals.
Els carrers més votats que entren dins el pressupost d'asfaltatge han estat: carrer de López i Puigcerver, passeig del Mar,
carrers d'Orient,d' Alba, del Carmel, de la Mercè i d'Avió, Carrer Salvador Albert i Pey, actuacions puntuals a l'àmbit de la Fosca,
carrer d'Enric Vincke, carrer de la Riera, carrer de Nàpols, carrer de Roqueta, carrer de Sant Joan Baptista de La Salle, i carrer de
Josep Joan. L'asfaltatge d'aquests onze carrers puja a 334.136,31 euros dels 360.000 pressupostats. L'Ajuntament preveu que
amb la licitació dels carrers, es produeixin baixes, de manera que al procés d'asfaltatge s'hi puguin incloure finalment més
carrers.
Al passeig del Mar, les tres opcions més votades han estat: la millora del mur de separació del passeig i l'aparcament, la
renovació dels panots i dels accessos, i la consolidació del ferm de la part central.

CANAL AJUNTAMENT
Divendres, 10 d'abril de 2015
BLANES. BLANES ORGANITZA UN CURS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA GRATUÏT
Tindrà lloc del 20 d'abril al 27 de maig i correspon al Mòdul del Certificat de Professionalitat de Dinamització
Comunitària. Les inscripcions es faran fins al 17 d'abril
L'Àrea de Promoció de la Ciutat ha organitzat un Curs de Participació Ciutadana gratuït que capacita als seus assistents per
poder obtenir el Mòdul del Certificat de Professionalitat de Dinamització Comunitària. El curs, que s'impartirà a la seu
d'aquest departament municipal 'situat a l'Avinguda de l'Estació 43, al costat de la ITV de Blanes-, tindrà lloc del 20 d'abril al 27
de maig i compta amb places limitades. Les classes està previst que es facin els dilluns dimarts i dimecres, des de les 16'30 fins
a les 21'30 h, i compta amb un total de 90 hores lectives.
Les inscripcions es podran fer fins al 17 d'abril, i s'han de formalitzar a la mateixa seu de Promoció de la Ciutat, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 h. Com a requisit, es demana tenir el títol de batxillerat, o bé alguna de les quatre següents opcions: el
certificat de professionalitat de nivell 3; el certificat de professionalitat de la mateixa família i/o àrea professional; complir el
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requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior o haver superat les proves d'accés; o bé tenir superades les
proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.
Mòdul de Certificat de Professionalitat de Dinamització Comunitària
El curs capacitarà als seus alumnes per promoure la participació ciutadana en els projectes i recursos comunitaris, i compta
amb quatre eixos bàsics. El primer d'ells comprèn els processos de participació social i ciutadana, entenent la participació com
una necessitat i com un dret; la dinàmica de la participació social i ciutadana; les estratègies de participació; i el marc legislatiu,
així com els mecanismes i eines per a procediments de participació ciutadana en l'administració pública.
El segon bloc servirà per identificar els moviments socials començant pels valors materialistes i valors post-materialistes de
l'estat del benestar; l'evolució dels moviments socials; les estratègies i estructures de participació; i les dinàmiques de
voluntariat social. En aquest darrer sentit, s'estudiarà l'evolució històrica, el marc legal, les dinàmiques de voluntariat i
cooperació i el paper del voluntariat en l'actualitat.
Formant part del tercer eix del temari es parlarà dels processos de cooperació a la intervenció comunitària, identificant els
elements bàsics en el procés de cooperació, descrivint les funcions i competències del professional i la dinàmica de treball en
equip. D'altra banda, també s'estudiaran els diferents elements bàsics d'un equip de treball, la orientació i interessos de
l'equip, l'organització del treball i el procés de presa de decisions.
Finalment, el tercer bloc de continguts tractarà sobre l'aplicació de les habilitats comunicatives en la intervenció social. Aquí es
parlarà sobre els models i estils en els processos de comunicació als grups, així com les tècniques de desenvolupament de
campanyes de comunicació social. Aquesta darrera qüestió tractarà quatre aspectes bàsics: la identificació de les fases de la
campanya de comunicació; concretar els instruments operatius; les característiques dels canals, suports i accions; i les
tècniques comunicatives aplicades a la participació social.

DIARI DE GIRONA
Diumenge, 12 d'abril de 2015
TOTS ELS GRUPS DEL CONSISTORI APROVEN EL CONVENI AMB L´EMD DE L’ESTARTIT
TORROELLA DE MONTGRÍ | C.T.B. El ple de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí va aprovar aquest dijous al vespre per
unanimitat el conveni entre el consistori i l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit que ha de regular el règim de
competències i el règim economicofinancer entre els dos ens. Aquest conveni, a més de concretar les competències que
adoptarà l'EMD, també implica la constitució d'una comissió bilateral amb els representants de les dues administracions per
solucionar conflictes o propostes que apareguin.
Per tant, el conveni va comptar amb el suport també dels representants d'Esquerra Republicana de Catalunya, la formació que
més es va posar a la constitució de l'ens descentralitzat i que, va recordar Marc Calvet, "va començar amb molt mal peu" amb
el vot en contra dels grups de l'oposició per la manca de consens. També va exposar que el conveni, "a diferència de com es va
crear l'EMD, s'ha fet correctament". I va afegir que "és bo començar amb un conveni més de mínims i, amb el temps, es pot
ampliar en aquests aspectes d'atenció ciutadana que ara es deixen de banda".
Quant a la moció de COET sobre un procés de participació ciutadana per a la instal·lació dels nous contenidors de residus, fou
rebutjada pel vot contrari del govern. Esquerra i UPM es van abstenir, mentre que l'únic vot a favor fou del regidor de COET,
Gregori Sarquella.
D'altra banda, ahir l'Ajuntament va signar l'adjudicació de la llar d'infants de l'Estartit a l'empresa Voracys, després que
s'haguessin de descartar tres empreses per baixes temeràries en les seves ofertes. En principi, les obres poden començar el 20
d'abril i el termini d'execució és de deu mesos -pararan en el període estival.

EL PUNT AVUI
Dimecres, 15 d'abril de 2015
98 PROJECTES PER TRIAR A GIRONA
Per primer cop es podrà triar el projecte del barri on es resideix per votació electrònica entre el 20 i el 25 d'abril
La votació presencial s'incrementa fins als 21 punts i es farà els dies 24 i 25 d'aquest mes
Un centenar de projectes de millora en una trentena de barris de Girona se sotmetran a votació perquè els ciutadans escullin
les actuacions que considerin prioritàries per als seus barris. Per primer cop, l'elecció es podrà fer a través de la votació
electrònica entre el 20 i el 25 d'abril amb l'objectiu que creixi la participació ciutadana en l'elecció dels projectes que s'acaben
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executant per aquest 2015. L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, va destacar que aquest fet experimental “és una prova que
pot servir per a futures consultes que puguem fer a la ciutat i fer-les amb màximes garanties”. Cada ciutadà rebrà a casa un full
amb un codi que utilitzarà per fer la votació a través del web creat per a la votació amb un sistema molt simple que obliga a
ratificar el vot emès. Un equip mòbil ajudarà a votar per internet aquelles persones que no sàpiguen usar les noves tecnologies
i no puguin desplaçar-se fins als punts de votació. Els que prefereixin votar a l'urna com sempre, ho podran fer durant el dia 24
o el matí del 25 d'abril. S'han ampliat els punts de votació arreu de la ciutat, que han passat de la dotzena que hi havia l'any
passat fins als 21 previstos ara. Els ciutadans van aportar aquest any més de 200 projectes i idees per als seus barris, a banda
dels que van proposar les entitats.
Aquest any la inversió global d'aquests projectes als barris serà d1,2 milions, 200.000 euros més que en les edicions anteriors.

DIARI DE GIRONA
Dissabte, 18 d’abril de 2015
CURS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA A BLANES
Una imatge de la darrera Fira d’Entitats de Blanes, el setembre de 2014. ajuntament de blanes

BLANES | DDG L'Ajuntament de Blanes ha organitzat un Curs de
Participació Ciutadana gratuït que capacita els seus assistents per poder
obtenir el Mòdul del Certificat de Professionalitat de Dinamització
Comunitària. El curs, que s'impartirà a la seu del departament de Promoció
de la Ciutat, -a l'avinguda de l'Estació 43, al costat de la ITV de Blanes-,
tindrà lloc del 20 d'abril al 27 de maig amb places limitades. Les classes es
farien els dilluns, dimarts i dimecres, des de les 16.30 hores i fins a les 21.30
hores, i tenen 90 hores lectives. Les inscripcions es poden fer fins al 17 d'abril i s'han de formalitzar a la mateixa seu de
Promoció de la Ciutat.
Com a requisit, es demana tenir el títol de batxillerat, o bé el certificat de professionalitat de nivell 3; el certificat de
professionalitat de la mateixa família i/o àrea professional; complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau
superior o haver superat les proves d'accés; o tenir superades les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45
anys.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 28 d'abril de 2015
UNA OPORTUNITAT DE PARTICIPACIÓ POC ASSUMIDA
JOAN CORNEY I VILÀ. Un 4,52% dels gironins hem votat els pressupostos per als barris de 2015. Hem estat més del doble que
el primer any, el 2013, però queda lluny el 10-15% d'altres ciutats, objectiu que ha plantejat la tinent d'alcalde Maria Àngels
Planas. Interessant reflexió també la del regidor Eduard Berloso sobre el fet que el desig de votar i de participar és una cosa i
exercir-lo n'és una altra.
A Girona tot just encetem aquest model participatiu que va creixent gràcies a les millores que s'hi incorporen cada any. Però el
conjunt del veïnatge ens hi podríem implicar força més. Crec que, del percentatge assolit, només se'n pot fer una lectura
agredolça.
Els ciutadans demanem sempre que se'ns tingui més en compte. Que la nostra participació en tot el que ens afecta no es
limiti a elegir uns representants cada quatre anys. Avui, des de l'Ajuntament, se'ns proposen diversos mecanismes de
participació ciutadana. No hauríem de desaprofitar cap oportunitat d'afermar-los i d'ampliar la nostra justa reivindicació.
Tornarem a sentir veus crítiques vers un procés que, com tot, és perfectible. Segur que hi ha aspectes que s'haurien de revisar i
d'altres que s'han de consolidar. Però això també depèn de les nostres propostes. A Girona tenim un teixit associatiu
quantitativament i qualitativament molt important. I és aquí on hem de treballar per buscar-les, raonar-les sòlidament i fer-les
arribar a l'Ajuntament.
Per petit que sigui, cada pas endavant és un avenç. Per això ens hem d'implicar més a l'hora de poder decidir també sobre
aquests projectes de millora per als nostres barris que aportem entre tots i que valorem, decidim i vehiculem a través de les
nostres entitats i associacions veïnals. Desitjo que la lectura agredolça d'enguany es transformi aviat en un sentiment d'orgull
ciutadà.
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