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EL PUNT AVUI

Dilluns, 1 de juliol de 2013
LA PROPOSTA
L'alcalde, donant compte dels compromisos electorals

De cara al públic.
L'alcalde d'Olot i els regidors de l'equip de govern faran avui una audiència pública.
És una de les noves estratègies de participació ciutadana que estan aplicant. Tothom
qui vulgui, de 8 a 9 del vespre al saló de plens, es podrà dirigir als responsables de
cada àrea per plantejar-los queixes i suggeriments, i demanar-los aclariments.
AJUNTAMENT DE FIGUERES

Dijous, 4 de juliol de 2013
L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I ELS CONSELLS COMARCALS DE L’ALT I EL BAIX EMPORDÀ CREARAN

UNA MARCA ÚNICA DE TERRITORI 'EMPORDÀ' DE LA MÀ DE LA UVIC

L’acord, que obre una nova etapa de col·laboració a l'Empordà, se centra en l’assessorament, el disseny, la
creació i el desplegament de la identitat conceptual, visual i gràfica de la marca de territori. El procés de
creació de marca s’inscriu en un context de promoció econòmica vinculat a diversos elements als quals la
marca de territori dotarà de visibilitat i també posarà en valor.
L’Ajuntament de Figueres i els consells comarcals
de l’Alt i el Baix Empordà compartiran marca de
territori “Empordà” per a la promoció econòmica,
cultural i turística. Han decidit fer-ho de la mà de la
Universitat de Vic (UVic), que té àmplia expertesa
en el camp de la comunicació i el territori, i més
concretament en marques de territori, a través del
grup de recerca de Traducció Audiovisual,
Comunicació i Territori (TRACTE) i del Departament
de Comunicació de la Facultat d’Empresa i
Comunicació (FEC). Així ho han formalitzat aquest
migdia a la Casa Empordà Marta Felip, alcaldessa
de l’Ajuntament de Figueres; Xavier Sanllehí,
president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà;
Joan Català, president del Consell Comarcal del Baix
Empordà, i Jordi Montaña, rector de la Universitat de Vic, acompanyats d’alcaldes de les dues comarques i d’altres
autoritats i persones, en un acte que escenifica una nova etapa de col·laboració a l'Empordà.
L’objectiu del conveni, signat per les quatre entitats, és la regulació de l’assessorament, el disseny, la creació i el
desplegament de la identitat conceptual, visual i gràfica de la marca de territori que es vol vincular a l’Empordà. La
tasca a efectuar per part de la UVic mitjançant el Grup de Recerca TRACTE, el Departament de Comunicació de la
FEC i l’empresa Eumogràfic, dins el marc del conveni, correspon a l’estudi documental, treball de camp, procés de
participació ciutadana i totes aquelles tasques que es derivin del procés de catalogació i diagnosi prèvia dels valors
i/o atributs a incorporar a la marca ‘Empordà’. La Universitat de Vic també s’encarregarà del projecte d’estudi i/o
documentació, conceptualització, disseny, desenvolupament i implementació de la identitat conceptual i gràfica
de la marca de territori de referència. La proposta de treball entén que tot aquest procés de creació de marca està
inscrit en un context de promoció econòmica vinculat a diversos elements, en molts casos intangibles, als quals la
marca de territori dotarà de visibilitat i, per tant, també els posarà en valor.
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La realització d’aquest estudi és una de les accions incloses en el pla
d’actuacions Empordà 2013, acordat per les dues estructures de promoció
turística dels consells comarcals de l’Alt i el Baix Empordà, com són la
Comissió Turística en el cas del Baix Empordà i l’Associació Empordà
Turisme en el cas de l’Alt Empordà. Totes dues entitats compten amb una
gran representació del seus respectius territoris.

EL PUNT AVUI

Dissabte, 6 de juliol de 2013
PROCÉS PARTICIPATIU A SALT PER DEFINIR ELS FUTURS CENTRES CÍVICS AL MUNICIPI
L'objectiu del procés és saber quin model d'espais socials vol la ciutadania
Es redactarà un document final per al govern, tot i que no serà vinculant
El municipi de Salt celebra avui la primera jornada d'un procés participatiu per definir com han de ser els espais socials del
municipi. En concret, a partir de les deu del matí i fins a dos quarts de dues de la tarda, a la Coma Cros es farà la presentació de
les experiències de l'Ateneu Popular 9 Barris, Can Batlló, el casal de barri La Prosperitat i la Xarxa de Centres Cívics de Girona.
Aquestes xerrades han de ser el tret de sortida perquè els saltencs imaginin com volen que sigui la Coma Cros, a fi d'obrir-la als
ciutadans i que no sigui només per a ús exclusiu d'entitats que hi tenen local. Aquesta sessió se celebrarà el 13 de juliol.
N'hi haurà una altra el 20 de juliol, per recollir propostes. El consell de ciutat, que és qui organitza el procés participatiu, dóna
altres opcions per presentar propostes. Una és a través d'un plafó interactiu que viatjarà per les places de Salt i en què la gent
pot penjar les seves idees. Una altra és omplir una de les butlletes que s'han distribuït en diversos equipaments municipals. De
tot plegat, una comissió del consell de ciutat en farà un informe, que es tornarà a debatre amb la ciutadania, i que
posteriorment, cap al setembre, s'entregarà al govern perquè el tingui en compte a l'hora de definir la seva política de centres
cívics i casals de barri. El document, però, no té caràcter vinculant. Tot i tenir més de 30.000 habitants, Salt no té cap centre
cívic ni casal de barri.
LA XIFRA

0 centres cívics
té el poble de Salt, malgrat els seus més de 30.000 habitants.
Fa temps que se'n reclama un.

LA DATA
9.2013
s'entregarà un document consensuat al govern perquè el
tingui en compte. Tot i això, no serà vinculant.

La festa participativa d'Espai Salt
La plataforma Espai Salt va celebrar ahir l'acte central de la campanya El poble vol les claus. La campanya es va iniciar per
reclamar la gestió comunitària dels equipaments públics a fi de “posar-los a disposició de les necessitats dels ciutadans”. La
plataforma, a més, vol que siguin autèntics espais de trobada que ajudin a articular la xarxa associativa local, i de fet fa mesos
que celebra reunions per fer realitat els seus objectius. Els actes de la campanya, però, van començar fa quinze dies. La
plataforma va penjar claus de cartró en monuments del municipi. En la celebració d'ahir es van fer tallers i espectacles a la
plaça dels Colors, una cercavila i, a partir de les vuit de la tarda, més espectacles i concerts a la Coma Cros.
EL PUNT AVUI

Diumenge, 7 de juliol de 2013
DOS MANDATS EN UN
Santi Vila marxa a mig mandat i Marta Felip vol marcar un estil propi com a alcaldessa
L'economia delicada a l'Ajuntament, que ha d'eixugar un dèficit milionari, i la falta de finançament han aturat els
“grans” projectes
Els últims mesos han estat marcats per denúncies d'irregularitats i la retirada temporal de Manuel Toro
Figueres està vivint dos mandats en un. Si més no, la marxa de Santi Vila i l'entrada de Marta Felip a l'alcaldia ha suposat
inevitablement un abans i un després. En el tarannà, Felip ja va deixar clar que no volia ser una còpia de Vila, i ho està
demostrant. I en les decisions polítiques, l'alcaldessa ha començat a contradir alguns dels projectes de l'antecessor, tot i que
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l'oposició li ha criticat que és una operació d'estètica. En mig any, Felip ha fet una reducció dràstica de les zones verdes
d'aparcament –que preveien fer tot el centre històric de pagament– i ha deixat clar que no és el moment d'apostar-hi, per la
crisi. També ha desoït l'exalcalde, que havia dit sempre que no demanaria la gratuïtat de l'autopista per convertir-la en una
ronda. I ha posat en dubte que reconvertir la presó vella en l'escola Carme Guasch sigui bona idea. Felip deia en arribar que no
“rendiria comptes” a Vila, però ara no vol donar la imatge de “trencament” amb el seu mentor i només admet que ha repensat
les zones d'aparcament. Caldrà veure si l'ombra de l'ara conseller no és tan allargada perquè no li tremoli el pols per prendre
decisions pròpies. Si bé és cert que haurà de buscar un equilibri entre les apostes personals i el compliment d'un programa de
CiU a què va donar suport en anar de número dos de la llista. Santi Vila va marxar dient que volia ser “el regidor número 22 ”,
però no l'alcalde a l'ombra. De moment, ha donat algun motiu perquè l'oposició ho insinuï. Si més no, n'hem vist un de públic,
quan es va presentar de matinada, sense Marta Felip, per convèncer famílies gitanes que deixessin d'ocupar unes cases. El
dubte serà com s'ho fa Felip per dur a bon port els grans projectes heretats de Vila, amb la difícil situació econòmica de
l'Ajuntament.
Els dos primers anys de mandat, de fet, han estat marcats pels anuncis continus de projectes que han quedat desats al calaix
per la necessitat de reconduir la situació econòmica del consistori, que en dos anys va acumular nou milions de dèficit que cal
acabar d'eixugar. La recessió, la falta de diners i l'arribada de subvencions amb comptagotes han deixat aturats la plaça de
Braus, la Casa Nouvilas, la casa natal de Dalí, l'escola Carme Guasch, l'escola de dansa d'Angel Corella o el Casino Menestral,
per citar els principals. Tots eren apostes de CiU, que va fer un programa ambiciós per al context de crisi, però que li va donar la
majoria absoluta el 2011. Ara, el govern té dos anys per desencallar-los si vol complir el programa pel que fa a equipaments. De
moment, ha centrat esforços en els Caputxins, l'antic escorxador i el passeig Nou. I ha culminat projectes, més petits, com ara
la instal·lació del Wi-Fi, l'obertura dels jardins Puig Pujades, els horts urbans i la pista de patinatge. També ha inaugurat la
Catequística, iniciada durant l'anterior mandat, i part de la intervenció al nucli antic amb la llei de barris. Els últims mesos, les
acusacions d'irregularitats –la querella de la CUP i les denúncies del PP a Antifrau– han ocupat molts titulars i, sobretot, la
investigació del tinent d'alcalde, Manuel Toro, en el cas Manga, que el va fer apartar quatre mesos del càrrec i que va ser el
primer gran conflicte que va haver d'afrontar l'alcaldessa. Marta Felip ha hagut de fer front a la polèmica amb Defensa per la
gestió del castell de Sant Ferran. Felip vol obrir la fortalesa a la ciutat i que l'Ajuntament decideixi què s'hi fa, tot i que per ara no
ha parlat dels projectes previstos. En dos anys, li queden assignatures pendents amb el desdoblament de la C-260, la millora
del barri gitano, l'eliminació dels passos a nivell o el pla de rondes, encara que depengui d'altres administracions. També caldrà
veure com afronta els problemes socials creixents arran de la crisi i la seva capacitat de pensar nous projectes de futur, ja que
vol ser la candidata de CiU, el 2015.
LES XIFRES
448 punts
tenia el programa electoral de CiU el
2011. El percentatge de compliment és
difícil de calcular, perquè molts no són
projectes concrets sinó objectius
generals.

6 mesos
fa que Santi Vila va deixar l'alcaldia per
formar part del govern Mas i que Marta
Felip va agafar el relleu per liderar el
govern de CiU a la capital de l'Alt
Empordà.

2 alcaldes
ha tingut la capital de l'Alt Empordà des
que va començar el mandat. Marta Felip
va substituir Santi Vila i és la primera
alcaldessa de Figueres.

QUÈ FALTA PER FER
Tot i que el programa preveia tenir acabat aquest nou planejament urbanístic –l'actual és dels anys vuitanta–, l'alcaldessa,
Marta Felip, ha deixat oberta la possibilitat que no es porti a aprovació fins a les pròximes eleccions municipals, el 2015.
PROGRAMA ELECTORAL
Revisió del pla d'ordenació urbana municipal (POUM): el programa preveu “culminar” els treballs del planejament.
QUÈ HAN FET
L'equip de govern ha iniciat els tràmits per revisar el pla general. Fa un mes va adjudicar les feines i està previst que al setembre
comenci el procés de participació ciutadana i que, per tant, arrenqui la tramitació.
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EL PUNT AVUI

Dilluns, 8 de juliol de 2013
“APORTARÉ AL CÀRREC EL MEU PROPI ESTIL”
“El POUM és un dels objectius dels pròxims dos anys, i l'altre, deixar encarrilada la construcció d'un centre de dia”
“És allò que ens distingeix dels pobles del voltant, i hem d'aprofitar aquesta potencialitat”

LLUÍS LLORET ALCALDE DE QUART (CIU)

Segona part.
Lloret va assumir el càrrec d'alcalde ara fa aproximadament un mes. És la segona vegada que
exerceix el càrrec. El període anterior va ser entre els anys 2007 i 2009. Des del 2009 fins fa un
mes, ha estat tinent d'alcalde.

Lloret ha tornat a l'alcaldia de Quart després de quatre anys, durant els quals ha
estat tinent d'alcalde per l'acord de govern que els uneix amb Alternativa per Quart.
Quines són les sensacions després d'un mes en el càrrec?
Bones. La primera vegada que vaig ser alcalde tot era nou per a mi. Ara no, i tenim
un bon equip de govern que té una bona entesa.
Arran del canvi a l'alcaldia ha parlat de continuïtat, però remarca que imprimirà
al càrrec el seu tarannà i la seva manera de fer.
Cada persona és com és, i és lògic que aporti el meu propi estil. Però tots portem les
coses allà mateix perquè volem el mateix.
Quins són els projectes de govern previstos per als pròxims dos anys?
Un de molt important és el POUM, que ara mateix està en procés participatiu
perquè la gent hi aporti el que consideri oportú. A part d'això, també hi ha altres
projectes que considerem molt importants per al poble.
Per exemple?
La construcció d'un centre de dia a Quart. Tenim un acord amb una empresa per fer-lo. Seria molt bo que abans d'acabar els
dos anys que falten de mandat ja estigués posada la primera pedra i la cosa estigués encarrilada. Hi haurà places de dia a preu
concertat, també places que ens guarden si les necessitem per a serveis socials, i també places geriàtriques, entre setanta i
vuitanta places.
On serà?
Molt a prop del nou col·legi. Disposarà de molts metres quadrats i un bon entorn.
La previsió era, fa dos anys, que la nova escola als terrenys del Carrilet 2 podria ser una realitat per al curs que començarà
al setembre.
Ens hauria agradat tenir una escola amb edifici, però de moment hauran de ser mòduls, per la situació econòmica de la
Generalitat. Aquest any hi haurà nens fins a quart de primària.
Ara que parla de la Generalitat..., els deuen diners?
I tant. Ens deuen més d'un milió d'euros. Aquest deute ens genera unes tensions de liquiditat importants. Estaria bé que
almenys complissin els compromisos. És a dir, que si ens diuen que pagaran d'aquí a un o dos anys, ho fessin. No fer-ho no és
seriós.
La situació financera de l'Ajuntament permet resistir aquesta situació?
Si s'allarga podem tenir problemes, és clar. Ara per ara, però, la nostra situació econòmica és bona, perquè s'han fet els deures.
Tenim un endeutament al voltant del 20%, i d'aquí a dos anys volem que sigui del 10%, perquè no pensem demanar cap més
crèdit.
El polígon industrial, en quina situació està?
L'hem recepcionat en plena crisi, i costa trobar empreses. N'hi ha, però, d'interessants, que han mostrat interès a instal·lar-s'hi.
Estem pendents de canvis legislatius que ho facilitin. Ara per ara, però, encara hi ha poca activitat.
La promoció de la terrissa continuarà sent un objectiu?
I tant. És el que ens distingeix més dels pobles del voltant. Amb set o vuit segles d'història, no podem ignorar d'on venim ni qui
som. Així doncs, la voluntat és continuar potenciant el coneixement de la realitat terrissera de Quart.
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EL PUNT AVUI

Dissabte, 13 de juliol de 2013
DRET (I DEURE) A PARTICIPAR

MARIBEL BERGES. Managing Partner i CFO Janus Development
La situació general d'aquest país és molt preocupant: els principals partits polítics, tant d'àmbit estatal com català, estan
implicats en escàndols de corrupció gravíssims; l'atur només es redueix estacionalment i amb contractes temporals; l'FMI
pronostica que no tornarem al creixement almenys en dos anys, i els treballadors, especialment els més formats, es veuen
forçats a emigrar. Aquest és el diagnòstic que tots coneixem. Les causes immediates són dues: un sistema polític que no ha
servit per modernitzar el país i un sistema econòmic al servei del primer, que ha prioritzat els beneficis a curt termini per a una
elit econòmica davant dels beneficis a llarg termini de tota la societat. Hi afegiria també com a causa profunda una total falta
d'ètica, en general, no només en la corrupció política, sinó també en la resta de la societat, que ens converteix, per exemple, en
un país amb rècords mundials de frau fiscal o de descàrregues il·legals per internet. A mode d'anècdota, aquest sistema
s'aprèn des de ben joves a l'escola: al menys en la meva època, era normal que tothom copiés als exàmens, i qui no ho feia,
simplement, era un ximple. A un nivell més elevat, en totes les institucions de l'Estat, hi ha individus que s'han dedicat a
estafar-nos a tots, amb un sentiment d'impunitat que fa pensar que els fets són de ben segur més greus del que sabem. El
diagnòstic, de fet, el coneixem tots. A partir d'aquí, les solucions varien molt. Personalment no crec en programes que parlen
de “banca pública i ètica” perquè molt em temo que no estem preparats per a una cosa així: seria com posar la guineu a vigilar
les gallines. Ni tampoc crec que calgui destruir el sistema actual i canviar-lo per decisions assembleàries. El que sí que em
sembla que cal és una regeneració del sistema de dalt a baix, que ens permeti tornar a començar i buscar solucions que no tan
sols han de ser per a l'economia, sinó per una convivència social sostenible en aquest país. Més enllà de la discussió sobre el
dret a decidir, hi ha un tema de fons encara més clau: els ciutadans tenim el dret (i també el deure) de participar en
l'organització política, perquè aquesta és la base del sistema democràtic. En el nostre cas, el sistema ha estat segrestat per uns
polítics que han convertit la participació en una professió tancada, inaccessible per als que no porten anys dintre de l'aparell
dels partits. A partir d'aquesta base, problemes com la corrupció i la falta de coneixement de la realitat econòmica són una
conseqüència evident del sistema. Per això, ens cal un canvi, que passa per incorporar les llistes obertes, limitar a 8 anys el
temps dels càrrecs electes i deixar en mans d'especialistes no polítics la gestió dels serveis bàsics de l'Estat: educació, sanitat i
seguretat ciutadana.
EL PUNT AVUI

Diumenge, 14 de juliol de 2013
DE PACTE EN PACTE
El fet que CiU governi amb deu dels vint-i-cinc regidors del ple de Girona obliga a arribar a acords i s'ha palesat amb
episodis complexos
Entre les obres més importants fins ara hi ha el nou pavelló de
Montfalgars i el projecte per reurbanitzar el passeig Canalejas, i entre
les assignatures pendents, la definició de l'antic cinema Modern

El fet més cridaner és que el govern hagi aprovat
projectes en segona instància per falta d'acord
Els pactes puntuals, els acords amb una o altra força i l'obtenció de suports
a corre-cuita, en alguns casos, han marcat bona part dels dos primers anys
de govern de CiU a Girona. L'elecció del grup municipal de CiU de governar
amb deu regidors i, per tant, fer-ho amb minoria ha suposat que durant aquests dos primers exercicis s'evidenciés que el
govern municipal necessita almenys tres vots a cada plenari per tirar endavant qualsevol projecte.
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L'equip de govern que encapçala l'alcalde Carles Puigdemont ha viscut dues etapes clarament diferenciades fins a arribar a
l'equador del mandat. Durant el primer any, la bona entesa entre CiU i el Partit Popular va facilitar que el govern municipal
pogués tirar endavant la majoria de projectes sense la necessitat que altres forces s'hi sumessin. Només les reivindicacions
nacionals i decisions de caire sobiranista convertien en aliats fugaços la CUP i ICV. Els populars van facilitar que dos temes
cabdals com les ordenances i els pressupostos del 2012 prosperessin.
Aquesta línia d'acció s'ha esberlat aquest segon any, ja que el distanciament dels populars vers el govern ha comportat
episodis inèdits que han evidenciat que CiU governa en minoria. Els exemples més cridaners d'aquest darrer any han estat el
fet que el govern hagués d'aprovar en segona instància i a través d'un ple extraordinari les ordenances fiscals per aquest any o
la renovació de tots els contenidors. En el primer cas, ICV i la CUP van facilitar aquesta aprovació, mentre que per impulsar el
canvi de tota la flota de contenidors va buscar l'acord amb el PP. La negociació d'un tema vital com el pressupost semblava
abocada al fracàs i Puigdemont va anunciar dues setmanes abans la voluntat de sotmetre's a una qüestió de confiança si no
s'aprovava. Un acord d'última hora perquè el PSC s'abstingués va permetre la seva aprovació. El govern atribueix aquests
episodis a la voluntat de l'oposició de posar pals a les rodes, mentre que la resta de forces li retreuen manca de diàleg per
trobar el consens.
El nou pavelló de Montfalgars
En els dos pressupostos aprovats fins ara, el govern ha intentat mantenir la inversió al voltant dels 6 milions d'euros, però
l'actual situació econòmica no permet projectar grans obres. Entre les obres més importants que s'han impulsat en el mandat
a Girona és la construcció del nou pavelló de l'escola Montfalgars, que també donarà servei als barris de Can Gibert i Santa
Eugènia. Una altra obra cabdal és la reconversió de l'antic conservatori en centre cívic pel Barri Vell. Les dues obres es troben
en la seva recta final i haurien de funcionar al setembre, mentre que aquest any s'ha d'iniciar la reurbanització del passeig
Canalejas. Per contra, una de les assignatures pendents del govern és la definició de l'ús de l'antic edifici Modern, un projecte
que ja estava per executar-se amb l'anterior govern i que CiU va aturar per replantejar-lo.
La promesa del canvi
CiU va presentar-se a les eleccions municipals del 2011 professant necessitat de canvi en la manera de governar. La promesa
d'incrementar la participació ciutadana s'ha traduït en la possibilitat que les entitats portin mocions al ple o que per primer cop
els barris puguin decidir un projecte del pressupost. S'ha començat a retransmetre els plens en directe per internet, però
encara no s'ha complert fer plens itinerants als barris.
Altres accions importants del govern en aquest mandat són les ordenances de civisme o de l'oci nocturn que encara avui
generen controvèrsia entre ciutadans i polítics sobre l'efectivitat de les noves normatives.
LES XIFRES
2 projectes
del govern com eren l'aprovació de les
ordenances i la renovació dels
contenidors es van tombar i va caldre un
ple extraordinari per aprovar-los.

10 regidors
té el govern municipal de CiU, un fet que
l'obliga a buscar sempre, com a mínim,
tres vots d'altres grups per garantir que
prosperin les propostes.

1 regidor
del PP, Carles Palomares, va anunciar al
ple de l'abril la seva marxa del grup
municipal per desavinences amb la
direcció estatal i ara està com a regidor
no adscrit.

QUÈ FALTA FER
Executar plenament el nou contracte de neteja i escombraries de la ciutat per millorar aquests aspectes. Definir el futur de la
gestió de residus per resoldre l'obsolescència de Campdorà.
PROGRAMA ELECTORAL
Pla de xoc en seguretat, neteja, civisme i convivència.
QUÈ HAN FET
S'ha aprovat l'ordenança de civilitat i s'han impulsat taules de treball de la convivència de veïns queixosos amb el soroll
nocturn. S'ha acordat la renovació total dels contenidors d'escombraries i s'ha adquirit nova maquinària.
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EL PUNT AVUI

Dimecres, 17 de juliol de 2013
MÉS DE 67.600 GIRONINS CRIDATS AVUI A LES URNES
Els trenta barris de Girona poden votar quins projectes es faran al seu sector
Els ciutadans de Girona poden votar avui quins projectes volen executar al barri Foto: D.V.

Un total de 67.600 habitants de Girona majors d'edat podran avui exercir
el seu dret a vot per decidir quin projecte volen que s'executi entre els
escollits en els pressupostos participatius d'aquest 2013.
L'equip de govern ha establert per avui deu punts de votació, en els
centres cívics del Pont Major, Santa Eugènia, Sant Narcís, Taialà, Pla de
Palau i Vila-roja, i en les escoles de Sant Daniel, Campdorà, en el local
social de Montjuïc, en el centre cultural de La Mercè i en l'espai cívic
Mercadal Grober. És el primer cop que els ciutadans de cada barri poden
escollir de manera directe quin projecte volen que s'executi, ja que el que
obtingui més vots serà el que es tirarà endavant.
En alguns barris només hi ha un projecte, però entre els trenta sectors sumen 66 actuacions, que van des dels 27.128 euros en
els barris que rebran menys, fins als 46.505 euros en els que en rebran més. L'horari de votació és des de les nou del matí fins a
les vuit del vespre. En total, els projectes que es decidiran avui suposaran un cost d'un milió d'euros, en virtut de l'acord que
havia assolit el govern de CiU amb ICV i la CUP.
Alguns barris han animat a la participació
El govern municipal va explicar que s'editarien prop de 50.000 fullets per difondre la jornada de votació d'avui amb l'objectiu de
fomentar la participació. El que és cert és que en alguns barris les associacions de veïns han fet difusió d'aquesta iniciativa i han
animat els veïns a participar-hi. Alguns sectors consideren que l'esforç de publicitat del consistori no ha estat suficient per
arribar a tots els ciutadans, i que això es pot traduir en una baixa participació. I més, tenint en compte que es tracta d'una
jornada que arriba a mitjan mes de juliol. La xifra de participació desvelarà si ha faltat més informació.

Repte Territorial, S.C
Dimecres, 17 de juliol de 2013
CONSENS ENTRE LES EMPRESES TURÍSTIQUES DEL MONTSENY EN L’ADOPCIÓ DE REQUISITS PER

ADHERIR-SE A LA CARTA EUROPEA DEL TURISME SOSTENIBLE
Les empreses turístiques del Montseny podran optar a un reconeixement europeu per la seva implicació en el territori
Des de finals de 2011 el Montseny compta amb la Carta Europea de
Turisme Sostenible, certificació atorgada per la Federació
EUROPARC a aquells territoris que, mitjançant un procés de treball
participatiu, defineixen una estratègia de turisme sostenible.

Consolidada ja aquesta certificació territorial i gràcies al treball
mantingut en diverses sessions participatives, el Montseny ja disposa de
la concreció de criteris que permetran a empreses
turístiques adherir-se a la Carta Europea de Turisme Sostenible. Cal tenir
present que si bé la Federació EUROPARC estableix un marc
metodològic per a l’adhesió d’empreses, cada territori
compta amb un cert marge per introduir especificitats i requisits, i ha
estat aquest espai de decisió el que s’ha treballat al Montseny de forma participada.
Els criteris es varen consensuar finalment el passat dimecres 17 de juliol a Hostalric, on es va celebrar el 8è Fòrum Permanent
de la Carta Europea de Turisme Sostenible del Montseny.
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Aquesta sessió es va desenvolupar amb un doble objectiu, per una banda presentar la memòria del Programa d’Actuacions de
la CETS de l’any 2012 i per altra, presentar els resultats de la definició del procés d’adhesió d’empreses treballats pels assistents
als darrers dos Fòrums de l’any 2012 –juliol i desembre. L’assistència va ser d’uns 35 participants on hi van ser representades
administracions del sector turístic, de la conservació, càrrecs electes i tècnics municipals, organitzacions per a la conservació i
empreses d’allotjament, restauració, d’educació ambiental, etc.
La posada en marxa d’aquesta segona fase de la CETS al Montseny es preveu per l’any 2014, i serà durant aquest segon
semestre del 2013 que s’acabarà de treballar en els detalls d’aquest procés.
El projecte és promogut pel Parc Natural del Montseny i compta amb l’assistència tècnica de REPTE TERRITORIAL, SC,
empresa especialitzada en turisme sostenible.
EL PUNT AVUI

Dijous, 18 de juliol de 2013
GRAN APOSTA A MILLORAR
Un moment de la votació ahir a la tarda al Mercadal-Grober Foto: D.V.

Girona. Organitzar una jornada de consulta i
convocar tots els ciutadans de Girona perquè
puguin decidir quins projectes s'executen als barris
als quals pertanyen s'ha de reconèixer que és una
iniciativa excel·lent i que cal lloar.
Tot i això, la migrada resposta ciutadana a la
jornada d'ahir palesa múltiples errors que s'han de
corregir en anys posteriors. Primer de tot, molts
ciutadans van passar la jornada sense ni saber que
tenien l'opció d'anar a votar, i ha estat així perquè no s'ha fet prou esforç de difusió perquè tots els veïns de Girona
n'estiguessin al cas. No han estat ni un ni dos els veïns que van rebre el fullet amb els projectes i van llençar el
paperet sense saber ben bé què era ni per què els deien que havien d'anar a votar. Tampoc no hi ha ajudat
l'aprovació tardana del pressupost i tot el procés que s'ha fet amb les assemblees de barri i l'elecció a càrrec de les
associacions de veïns, i que ha comportat que la votació s'hagi fet en ple juliol, una mala època per animar la gent
a fer qualsevol cosa. Malgrat tot, s'ha de veure aquesta aposta com un pas més per acostar als ciutadans la
responsabilitat per prendre decisions sobre la seva ciutat i corresponsabilitzar-los de l'evolució de la capital
gironina.
Alguns posen en dubte la representativitat de les associacions de veïns, però també es podria posar en qüestió si
la ciutadania té una autèntica voluntat per participar de decisions públiques o ja en té prou rumiant com arribar a
final de mes, i deixa als polítics que prenguin les decisions que els pertoca.
Seria un error pensar que amb poca gent votant de les més de 65.000 persones cridades a les urnes s'ha de
bandejar la iniciativa i tancar-la al calaix dels fracassos. El que cal fer és començar a treballar perquè l'any que ve el
procés es pugui fer amb més temps, que a tots els barris hi hagi com a mínim tres projectes per poder escollir de
veritat, i perquè cap ciutadà de Girona pugui al·legar ignorància i es pugui exercir aquesta parcel·la de participació
que per primer cop un govern democràtic ha obert a la ciutat. Els que anaven a votar manifestaven la seva
satisfacció perquè el seu vot servís per decidir de manera directa l'execució d'un projecte al seu barri i treure's així
la sensació que només li fan la gara-gara cada quatre anys i després s'obliden d'ell fins que tornin a venir eleccions.
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EL PUNT AVUI

Dijous, 18 de juliol de 2013
JORNADA POC PARTICIPATIVA A GIRONA
Només 1.444 ciutadans dels més de 65.000 van anar a votar per triar quins projectes es faran al barri el 2013
Puigdemont diu que és un pas i que cal millorar
Votants a la jornada participativa al centre cívic de Can Ninetes Foto: GLÒRIA SÀNCHEZ / ICONNA.

Només 1.444 ciutadans de Girona van participar ahir en la jornada per escollir quin
projecte s'executarà aquest any al seu barri. Tenint en compte que podien votar més de
65.000 empadronats a Girona, la participació va ser d'un 2,22%.
Tot i això, l'alcalde de la ciutat, Carles Puigdemont, en va fer una lectura “altament
positiva”, ja que va subratllar que es tractava “d'una primera experiència que ha de servir
per entendre i aprendre, i per anar a més”. En aquest sentit, va explicar que en altres
ciutats que han dut a terme experiències similars “s'han obtingut uns resultats
semblants”. La línia argumental de Puigdemont va destacar que l'aposta del govern
municipal “fonamenta la governança del segle XXI i, malgrat ser encara a les beceroles,
és un mecanisme útil i necessari”. L'equip de govern no va obviar, però, que “una part dels
ciutadans que ho sabien no s'han mobilitzat i alguns no se n'han assabentat prou”. “Per
això, farem ara una anàlisi crítica, per fer-ho millor i créixer en altres edicions.”
Puigdemont també va posar en relleu que “els ciutadans que han votat veuran que ben
aviat s'executen els projectes que han escollit amb els seus vots de manera directa”. El
barri amb més participació va ser el de la Pujada de la Torrassa, amb un 23,95% del cens i on van votar 40 persones, mentre
que l'Eixample va ser el barri amb menys participació, amb només un 0,82% de vots del cens total. El Barri Vell s'espera que
faci la votació al setembre i a Pedret hi va haver un empat.
1.444 ciutadans
van emetre el seu vot per escollir quin projecte volen que
s'executi aquest 2013 al seu barri.

2,22 per cent
de votants van dipositar el seu vot a la ciutat. A la Pujada de la
Torrassa van ser un 23,95%.

PROJECTES
Tots els projectes que s'han votat i escollit
Adequar un espai a la Fira per a un local social (Devesa-Güell) i un espai per a entitats (Fontajau), millorar el carrer Pineda (Mas
Ramada), adequar jardins i un local social (Pedreres), fer un espai infantil (Sant Pau), millorar escoles (Sant Daniel), arreglar el
local social (Carme-Vista Alegre), millorar l'accessibilitat (Grup Sant Daniel), construir una rampa a la carretera de Sant Gregori i
el carrer Adri (Domeny), compensar obres del TAV (Sant Narcís), arreglar escoles (Campdorà), elaborar un projecte integral
(Can Gibert), eliminar barreres (Eixample), jocs infantils (Figuerola-Bonastruc), reconstruir la font (Font de la Pólvora), pas riera
Bullidors (Germans Sàbat i Mas Catofa), suprimir barreres (Mercadal), reserva escala mecànica (Creueta), zona d'estada al bosc
(Montjuïc), arreglar el local social (Avellaneda), adequar deveses (Pont Major), ampliar accés (Pujada de la Torrassa), adequar
Torre Gironella, jocs infantils (Torre de Taialà) i més jocs a la plaça Picasso (Vila-roja).
Crítiques
La CUP hi veu “falta de voluntat política”
El grup municipal de la CUP va criticar que l'equip de govern no hagi habilitat prou recursos perquè la jornada de votació d'ahir
arribés a més ciutadans, i veu “manca de voluntat política en el procés de pressupost de barris”. La formació independentista
considera que l'equip de govern ha dut a terme el procés “d'una manera dirigida, precipitada i superficial”. El grup municipal
reconeix, però, que s'estan fent passos “per deixar enrere les velles formes tancades i opaques que havíem conegut fins ara”. El
procés ha anat sumant crítiques i, de fet, ICV ja en va sortir perquè no estava d'acord amb la manera com l'estava portant el
govern municipal. També la Mesa d'Entitats va abandonar el procés que va configurar el reglament, un fet significatiu, ja que
l'entitat havia estat la impulsora de la proposta que ICV i la CUP havien recollit en la negociació amb el govern. També el PSC i
el PP van manifestar el seu recel en el procés fet pel govern municipal dels pressupostos participatius.
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EL PUNT AVUI

Diumenge, 21 de juliol de 2013
UNA PARTICIPANÇA DEL 2,22%
Una veïna participant en la votació dels projectes de barris. Foto: ICONNA.

El recordat ciutadà Francesc Ferrer i Gironès, en la seva etapa de regidor de
l'Ajuntament de Girona, va promoure, amb l'obstinació a què ens tenia acostumats, la
participança. Aquest mot abastava molts conceptes, però el principal era “fomentar i
incrementar la participació dels ciutadans en la vida col·lectiva de la ciutat i en la presa
de decisions”. Va elaborar un reglament perquè participessin “no únicament en la fase
de la planificació de les millores ciutadanes, sinó també en el procés de decisió, en la
etapa d'execució i fins i tot en la gestió de conflictes”.
Ja llavors –2004– relativitzàvem aquests propòsits, perquè el poble vota cada quatre anys la composició d'un consistori i li
confia els afers de la ciutat. Després, no en vol saber gaire res, llevat quan un projecte l'afecta directament. Llavors sí que
apareix el que en la flegma anglesa es diu: “Millores, sí, però no al meu pati.” En la resta d'afers de la ciutat, l'interès general
decau. Ha estat encoratjador voler fer participar la gent malgrat que els resultats no solen ser afalagadors. Només cal recordar
la votació en què l'exalcalde Hereu de Barcelona es va jugar el càrrec en perdre la seva proposta per les obres d'una avinguda!
El que és més discutible és que es promogui una votació ciutadana d'una manera que ja s'intueix que no resultarà reeixida. La
votació sobre els projectes de barris que es va celebrar dimecres passat va aconseguir tan sols una participació del 2,22% del
cens. No recordem haver conegut mai un resultat tan escàs! I era previsible. Convocar a les urnes en ple juliol, amb
escassíssima informació i poca publicitat i amb un garbuix de propostes, coneixent el tarannà dels gironins, és temerari. I sap
greu. Perquè el consistori s'esforça perquè la seva labor tingui el suport de la ciutadania, però tal vegada aquest no és el camí.
El que cal és vitalitzar els consells de barri, que es reuneixin periòdicament, que coneguin els projectes i que en tinguin una
opinió. La votació inorgànica organitzada el passat dimecres era fins i tot perillosa. Quan la participació és escassa, n'hi ha prou
que es posi d'acord una escala de veïns per anar a votar tots perquè la seva proposta prosperi, davant la indiferència de la resta
de ciutadania.
El consistori actual ens ha acostumat a decisions que semblen adoptades amb una certa improvisació, més efectistes que no
pas perdurables. De la participança pregonada per Ferrer, que volia fomentar el diàleg entre govern i ciutadania, i que fugia de
la jerarquització, no n'han pres model. A vegades, sembla que creuen que el govern de la ciutat va començar quan varen
arribar-hi ells. La intenció era bona, però la meva àvia deia que “de bones intencions l'infern n'és ple”.
DIARI DE GIRONA

Diumenge, 21 de juliol de 2013
ES CONSTITUEIX EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL PORT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

SANT FELIU DE GUÍXOLS | DDG El port de Sant Feliu de Guíxols va acollir ahir l'acte de constitució del Consell de Participació,
on hi van participar el secretari d'Infraestructures de la Generalitat, Ricard Font, l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Joan Alfons
Albó, i el director general de Transports, Pere Padrosa. El Consell de Participació ha d'assentar les bases per reactivar,
modernitzar i donar projecció als sectors del port: industrial, comercial, pesquer, nàutic, esportiu, cultural, lúdic i social. De
manera que l'enclavament continuï sent un dels puntals econòmics de la Costa Brava, generi nous llocs de treball, aporti més
riquesa al territori i se situï com un referent de Catalunya.
El nou òrgan podrà definir unes línies estratègiques d'actuació, donar assessorament, proposar i consensuar en activitats que
es desenvolupin en el port. Aquestes línies poden ser ampliar la col·laboració entre el port i l'Ajuntament amb iniciatives que es
facin en l'espai portuari; formular propostes que millorin l'oferta de serveis i les condicions dels sectors socials i econòmics del
port; o participar amb iniciatives que fomentin la formació d'infants i joves per contribuir a la difusió. També es buscarà
fomentar la implicació i la participació dels sectors econòmics, entitats i agents socials en el port i consolidar la imatge de
marca "Port de Sant Feliu" de Guíxols com a actiu important del municipi.
L'equip del Consell de Participació el composen dos membres en representació de Ports de la Generalitat, dos membres en
representació de l'Ajuntament, un representant de cadascun dels sectors d'activitat del port i un de comerciants, un per
restauració i un de serveis turístics.
11

DIARI DE GIRONA

Dilluns, 22 de juliol de 2013
PER UN AUTÈNTIC PRESSUPOST PARTICIPATIU A GIRONA

JORDI NAVARRO I MORERA

El problema de fons, però, és de voluntat política
Portaveu de la CUP a l'Ajuntament de Girona

JORDI NAVARRO I MORERA La creixent distància entre la
ciutadania i les institucions, com també l'escassetat de
recursos públics propiciada per la situació socioeconòmica
que vivim, fan avui més que mai que l'opacitat i la màniga
ampla que ha existit durant anys per part dels representants

polítics a l'hora de gestionar les administracions públiques
sigui del tot inacceptable. Així, és imprescindible impulsar
mecanismes perquè els ciutadans i ciutadanes es reapropiïn
de les institucions; que puguin tenir un paper realment
protagonista en la presa de decisions i exercir un autèntic
control democràtic de la gestió.
És per això que cada any quan s'apropa l'elaboració del
pressupost des de la CUP reiterem la nostra demanda d'obrir
el procés per fer-lo transparent i participatiu. Quan es van
aprovar els comptes per al 2012 vam impulsar la primera
audiència pública per explicar-los a la ciutadania.

Va ser un primer exercici de transparència, segurament poc significatiu, però que va servir per trencar d'una vegada l'antiga i
tancada manera de fer que havíem conegut fins llavors. De cares al 2013 vam voler fer un pas més, i entre diferents col·lectius
vam fer pinya per aconseguir una partida que permetés a les veïns i veïns dels diferents sectors decidir les inversions dels seus
barris.
Es va aconseguir un compromís per part de l'equip de govern en aquest sentit i ara, després de mesos de recorregut, el procés
de pressupost per barris de Girona ha arribat al final. Des de la CUP, però, no podem deixar de mirar-nos-el amb una sensació
agredolça.
D'una banda ens congratulem que finalment el pressupost de Girona hagi deixat de ser un afer exclusiu dels grups municipals.
És innegable que hi ha hagut un cert debat públic el voltant de la qüestió, i que inevitablement això ha servit per familiar la
ciutadania i les entitats amb la gestió dels comptes i en certa manera socialitzar-ne el procés d'elaboració.
Per contra ens queda la sensació amarga d'haver viscut un procés en certa manera dirigit, precipitat i superficial. El govern ha
previst mecanismes formals de participació, és cert, però és evident que no s'ha fet un treball prou profund i sincer perquè avui
puguem parlar d'un pressupost realment participatiu. Hi ha mancances metodològiques fruit de la inexperiència que sens
dubte podrem resoldre entre tots de cares a properes edicions. El problema de fons, però, és de voluntat política.
Fins que l'equip de govern no entengui què implica cedir el protagonisme a la ciutadania, sense ingerències i destinant-hi tots
els recursos i mitjans necessaris, aquest procés no podrà ser reeixit del tot. Mentrestant, correm el risc de vendre fum, de fer
processos per a uns pocs i de cares a la galeria, que acabin frustrant ciutadania i teixit associatiu.
Després de tot plegat, des de la CUP només ens queda felicitar totes les veïnes, veïns i associacions que aquests mesos han
destinat esforços en aquest procés, i oferir-nos per treballar, des d'ara mateix, per tal d'aconseguir que de cares al 2014
puguem celebrar un autèntic debat de ciutat que ens condueixi definitivament a un pressupost participatiu a Girona.
AJUNTAMENT DE RIPOLL

Dimecres, 24 de juliol de 2013
SERVEI BON DIA, RIPOLL

Bon dia és un servei destinat a donar suport a les persones més grans de 75 anys que
viuen soles i no compten amb cap assistència, ni familiar ni de servei extern.
Consisteix en fer una trucada dues vegades a la setmana per tal de tenir constància
que les persones es troben bé i detectar si la seva situació requereix la prestació
d’altre tipus d’ajut. Bon dia, Ripoll, treballa conjuntament amb atenció primària ja
que és també un servei de detecció i de derivació.
Majoritàriament les trucades es fan els dimarts i els divendres de 9:00 a 14:00 hores,
per donar seguretat a la gent gran. Si no es rep resposta s’activa un protocol
d’emergència (en un primer moment a familiars, amics i veïns. Si aquests tampoc responen a la policia municipal) per saber si
estan bé.
Compta amb tres voluntaris que fan realitat aquest projecte i amb 15 persones que fan ús d’aquest servei gratuït, promocionat
per l’ajuntament amb el Pla de Desenvolupament Comunitari de Ripoll.
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És un servei obert a tothom que reuneixi les característiques indicades, per la qual cosa les persones que es vulguin anar
incorporant al servei, poden demanar-ho a l’Ajuntament ( Núria Perpinyà) telèfon 972714142 o al club del Casal dels Avis,
telèfon 972 70 04 64, de 12 a 18h. .
EL PUNT AVUI

Divendres, 26 de juliol de 2013
PARTICIPAR O NO

La campanya de participació ciutadana
sembla que s'ha fet només per quedar bé
Miquel Fañanàs. La campanya de participació ciutadana
que va engegar l'Ajuntament de Girona perquè els veïns dels
barris de la ciutat triessin (o no) el projecte que proposava el
consistori en funció del pressupost prèviament assignat ha
estat un rotund fracàs. Poc més del dos per cent del cens va

dipositar la papereta que dies abans havia estat distribuïda
amb unes caselles on es podia triar d'acceptar o rebutjar la
iniciativa proposada, la qual cosa significa que ni tan sols hi
devien participar tots els membres de les juntes directives de
les associacions veïnals. Incentivar la participació ciutadana
en els afers col·lectius és, sens dubte, digne d'elogi, però en
aquest i en d'altres casos sembla més aviat que es fa més per
quedar bé de cara a la galeria i/o poder dir que es compleix
una promesa electoral que no pas una voluntat decidida de
comptar amb un vertader suport en unes determinades
decisions municipals.

Tinc la impressió que es governa més per acontentar determinats col·lectius o gremis ciutadans que per resoldre els
problemes i/o encarrilar solucions de futur. En tenim una prova ara mateix amb el tema dels horaris de les terrasses. En nom
de la tan preuada participació es parla amb determinats veïns afectats i, com a resultat de les converses, s'estableix un horari
de tancament. Poc després, el gremi de bars i restaurants es queixa que tenen poc marge i l'Ajuntament decideix allargar el
permís nocturn mitja hora més. Amb aquests antecedents és previsible que els veïns que han de suportar els sorolls tornin a
protestar i aleshores es canviï la decisió municipal i es torni a retallar l'horari. S'aplicaran unes actes per incompliment de la
normativa, potser s'imposarà alguna sanció, després es relaxarà la vigilància, hi haurà un període de permissivitat per detectar
d'on prové el gruix de les queixes i qui dies passa, anys empeny. Naturalment, entenc que l'objectiu de participació ciutadana,
entesa com alguna cosa més que l'acompliment d'un tràmit, deu ser un tema complex i gens fàcil d'introduir en una població
que ja li costa anar als col·legis electorals cada quatre anys i votar els seus representants perquè li governin la urbs. Al capdavall,
penso que ni els uns ni els altres tenen una autèntica voluntat política de fomentar processos participatius a la qual cosa les
actuals lleis tampoc hi ajuden. Cal recordar que a Espanya l'única autonomia que no es regeix per una llei electoral pròpia és
Catalunya. I no la té perquè ja els va bé així, no ens enganyem.

DIARI DE GIRONA

Dilluns, 29 de juliol de 2013
EL NOU CENTRE CÍVIC DEL BARRI VELL JA OFERIRÀ ACTIVITATS AL SETEMBRE
L'obra ha costat 1,5 milions i ha permès refer tot l'edifici històric, del qual només se n'han conservat les dues façanes
TANIA TAPIA – ACN. El nou centre cívic del Barri Vell i el Mercadal obrirà portes al setembre i, ja des de llavors,
començarà a oferir activitats i cursos. L'edifici s'ha fet en només un any i les obres han costat 1,5 MEUR. De l'edifici
històric, que havia acollit anteriorment el Conservatori de Música, només se n'han mantingut les dues façanes i
tota la resta s'ha buidat i s'ha aixecat de nou. L'edifici està repartit en planta baixa i quatre plantes més, amb un
total d'onze sales i 847 metres quadrats. Per mantenir l'estètica d'edifici antic, s'han posat terres amb sanefes i
ceràmica de la Bisbal en algunes parets. L'edifici s'ha fet amb mesures per fomentar l'estalvi energètic.
L'edifici que acull el centre cívic està situat a les Voltes d'en Rosés i des de fa més de deu anys estava tancat. L'antic
govern tripartit volia ubicar-hi pisos per a gent gran. Un projecte que, en arribar CiU al govern, va descartar per
considerar que era "inviable" i molt car. Per contra, va proposar fer-hi un centre cívic atès que, segons defensa el
govern municipal, era una reclamació de molts anys de la gent del Barri Vell.
El projecte arquitectònic ha consistit en mantenir només les dues façanes -per conservar el seu caràcter
patrimonial- i la resta de l'edifici s'ha buidat completament, per fer-se tot de nou. L'edifici es distribueix en una
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planta baixa -on hi ha la recepció i una sala d'actes amb capacitat per a unes 80 persones- i quatre plantes més on
s'hi ubiquen despatxos on s'hi traslladaran els Serveis Bàsics d'Atenció Social del barri (situats ara al carrer
Albareda) i diferents sales per acollir tallers de cuina, activitats esportives o, fins i tot, una sala preparada per
assajar grups musicals.
Les proporcions de l'edifici no permeten tenir cap sala de gran capacitat (n'hi ha tres però amb un aforament
limitat d'una vuitantena de persones), però el regidor de Serveis Socials, Eduard Berloso, ha recordat que aquest
equipament s'ha de complementar amb el centre per a gent gran que s'ha projectat a la Central del Molí, al carrer
Santa Clara. Berloso ha explicat que aquest projecte estarà acabat al juny de l'any vinent i que allà sí que hi haurà
una gran sala i espais pensats per a gent gran.
Perquè l'edifici guanyi lluminositat, s'ha fet un pati interior al que donen sortida totes les plantes (excepte la
planta baixa) i s'han posat lluernaris a la darrera planta (anomenada les golfes). Segons ha explicat la directora del
centre cívic, Marta Combis, per fer-lo "acollidor" i perquè conservi el caràcter d'edifici antic s'ha optat per terres a
base de sanefes antigues i també s'ha posat ceràmica de la Bisbal en algunes parets.
L'edifici compta amb avenços tecnològics per fer-lo més confortable. Per exemple, els usuaris faran servir targetes
i no hi haurà claus per poder controlar i fer més fàcil l'accés a les aules. També hi haurà un sistema d'altaveus a
totes les classes per permetre una millor comunicació entre les aules i s'han instal·lat sistemes de ventilació que
renoven l'aire i permeten, per tant, un estalvi en calefacció i aire condicional.
Jornades de portes obertes
Aquest dilluns i dimarts s'han organitzat jornades de portes obertes perquè els veïns puguin conèixer el nou centre
cívic, que obrirà portes al setembre. La directora ha explicat que s'ha fet un esforç de programació i que, quan
obri, ja s'oferiran activitats per tal de treure el màxim rendiment a l'equipament. Entre avui i demà, els veïns
poden anar al centre i gravar un missatge a càmera expressant un desig per al nou equipament. Amb les
gravacions muntaran un petit audiovisual que es presentarà quan s'inauguri el centre cívic.
L'obra ha costat 1,5 MEUR i, segons el regidor, s'han ajustat al pressupost que tenien. "Hem complert tant en terminis com en
pressupost", ha destacat Eduard Berloso.
DIARI DE GIRONA

Dimarts, 30 de juliol de 2013
SANT HILARI SACALM ESTRENA UNA NOVA PÀGINA WEB QUE PERMET FER VINT TRÀMITS

L'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm estrena nova pàgina web. Segons el consistori, en el nou portal els veïns poden trobar tota
la informació d'interès del municipi i permetrà fer una vintena de tràmits online -queixes i suggeriments, demanar cita amb els
regidors o presentar determinades denúncies. A més, l'Ajuntament destaca que podria ser una eina útil per als visitants, que
poden conèixer l'oferta d'allotjament, gastronòmica i d'activitats del poble, així com el patrimoni natural i cultural.
El procés de renovació de www.santhilari.cat va començar ara fa un any i mig amb la intenció de convertir el portal en l'eina de
comunicació bàsica de l'Ajuntament, tant pels veïns com visitants. Pel que fa a la informació turística, en l'apartat "Descobreix
Sant Hilari" els visitants hi poden trobar informació sobre la història, les tradicions i el patrimoni del municipi, així com
informació útil sobre on dormir i menjar i què visitar. Hi trobaran, per exemple, els itineraris de rutes per fer a peu o en bicicleta
pels boscos de les Guilleries; dades sobre les més de cent fonts que hi ha repartides pel terme municipal; o informació sobre els
esdeveniments més multitudinaris i amb més tradició -Via Crucis Vivent, Embruix i Torna en Serrallonga com a més destacats.
La regidoria de Comunicació va impulsar el redisseny de la nova pàgina, que ha comptat amb el suport del Consell Comarcal
de la Selva. La regidora, Laura Pagespetit, veu en el nou portal "una eina magnífica". En aquest context, Pagespetit va
assenyalar que la nova web "és un pas decidit cap a la transparència, ja que posa a l'abast del ciutadà tota la informació sobre
l'Ajuntament, alhora que fomenta el contacte directe dels regidors amb els veïns".
Xarxes socials
El nou portal està connectat amb els perfils oficials del municipi a les xarxes socials, és a dir: Facebook, amb més de 3.451
amics; Twitter, amb 1.175 seguidors; Instagram, creat recentment iYoutube, on, a banda de vídeos relacionats amb el poble,
s'hi troben també els arxius d'àudio dels plens.
D'altra banda, l'Ajuntament, està preparant el llançament d'una aplicació per a telèfons mòbils amb tota la informació sobre
Sant Hilari, amb la col·laboració amb l'empresa Intus.
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EL PUNT AVUI

Dimecres, 31 de juliol de 2013
EL PLE DE BLANES SUSPÈN LES LLICÈNCIES A PINYA DE ROSA
Es va aprovar per unanimitat i urgència una moció proposada per l'Associació Salvem Pinya de Rosa
L'entrada al jardí botànic de Pinya de Rosa. Foto: Joan Sabater.

Blanes. El ple de Blanes va fer un pas molt important ahir per
garantir la conservació de l'espai conegut com a Pinya de Rosa,
en aprovar per unanimitat una moció entrada per la via
d'urgència per suspendre les llicències al sector “durant un any i a
partir de la publicació del decret per l'afectació de la redacció del
pla d'usos per part de la Generalitat de Catalunya”. La moció
també proposa “l'estudi, redacció i inclusió de les estructures,
construccions i edificacions existents en el parc natural de Pinya
de Rosa en el catàleg de patrimoni arquitectònic”.
El paratge té prop de 60 hectàrees de bosc. Malgrat que fa deu
anys que està en un estat de teòrica protecció (és PNIN), des de
Pinya de Rosa hi havia el temor que el propietari del paratge hi urbanitzés (com ha passat a Can Juncadella), atès que no s'ha
fet encara el pla d'usos. La moratòria és, en aquest sentit, un gran pas endavant.
El ple també va aprovar l'acord de l'Ajuntament amb el concessionari Saba, que gestiona l'aparcament municipal del passeig
marítim, i que a grans trets implicarà un increment del 20% del preu de les tarifes per als usuaris, excepte per als contribuents
blanencs. La negociació posa fi a un llarg conflicte en què l'empresa reclamava una compensació per haver deixat de guanyar
diners arran d'un canvi legal que va significar passar de cobrar per hores a cobrar per minuts. Saba calcula que des del 2008 fins
al 2012 l'aplicació de la targeta del contribuent li ha suposat uns 500.000 euros de pèrdues.
Llum verd a una moció de la CUP per la participació
El ple també va aprovar una moció presentada per ICV-EUiA i Lourdes Fàbrega, en representació de la CUP, per permetre la
participació ciutadana en els plens, amb el vot favorable dels que van defensar la moció, l'abstenció de CiU i el PSC, i el vot en
contra del PP. La moció preveu que les entitats puguin fer intervencions i presentar mocions que s'incorporin a l'ordre del dia, i
preveu que abans d'acabar l'any se sotmeti al ple la modificació del ROM. L'alcalde es va comprometre a treballar per fer
possible aquest canvi, però va dir que no es pot comprometre a aconseguir que s'aprovi abans de final d'any. El PP va afirmar
que els ciutadans de Blanes ja estan ben representats.
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