DIARI DE GIRONA

Dimecres, 2 de maig de 2012
FIGUERES ATURA EL CANVI

AL

ROM

PER FER

UN REGLAMENT

DE

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
L'Ajuntament de Figueres ja té enllestida la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM), però ha hagut
d'aturar-ne l'aprovació, pendent d'elaborar un reglament de participació ciutadana. L'equip de govern va
anunciar la voluntat de fer canvis a la normativa per facilitar el funcionament dels plenaris però va dir que,
malgrat la seva majoria absoluta, volia comptar amb el suport de tres dels sis grups municipals que integren el
consistori. Per fer-ho, aquest han demanat al Govern que elabori aquest document i que s'aprovi de forma
conjunta.
"Ja tenim fet el projecte de reforma però han fet aquesta petició i ara farem una comissió on hi siguin tots els
grups per a treballar-hi", explica la primera tinent d'alcalde, Marta Felip (CiU). La voluntat del consistori era votar
la modificació del document el passat mes de febrer, després de diverses trobades amb les formacions, però
haurà d'esperar.

Regular les mocions
L'objectiu de l'actuació era oferir "major transparència, dret a la informació i a la participació dels ciutadans". Un
dels principals canvis que preveu aquesta modificació del ROM, però, és el que fa referència a les mocions
que poden presentar els grups municipals. Fins ara, se'n podien presentar tantes com volguessin i això
provocava que, en alguns plens, es tardi més a abordar aquests documents que no en els punts de l'ordre del
dia.
Amb el canvi, s'establirà un màxim de dues mocions per a cada grup municipal. Segons Felip, totes les
formacions estan d'acord amb aquesta mesura però, tot i això, caldrà que s'elabori el reglament de participació
ciutadana per tal de poder obtenir el seu suport.
DIARI DE GIRONA

Dijous, 3 de maig de 2011
L´OPOSICIÓ DEMANA UN ÒRGAN PER MILLORAR I FER MÉS SEGURA LA

MOBILITAT A

BANYOLES

Els tres partits a l'oposició a l'Ajuntament de Banyoles, Junts per Banyoles, la CUP i ICV, defensaran en el ple
municipal de dilluns la creació d'una taula de mobilitat local que millori i faci més segura la circulació per la
ciutat, a més de reivindicar que aquest organisme estigui obert a la participació ciutadana.
L'objectiu de la moció que els grups de l'oposició presentaran al ple és permetre el debat ciutadà i discutir les
mesures a emprendre per millorar la mobilitat a la ciutat de Banyoles. Amb la seva proposta, Junts per
Banyoles, ICV i la CUP instaran l'Ajuntament a consensuar un reglament que determini el funcionament de la
taula de mobilitat i que en garanteixi la màxima participació dels grups municipals i, de manera preferent, de
les associacions de veïns, de comerciants i entitats banyolines. A més, els tres partits volen que aquesta taula
comenci a treballar abans d'acabar l'any, tingui funcions d'estudi, proposta i assessorament en l'àmbit de la
mobilitat i es reuneixi de manera periòdica.
AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR

Dijous, 3 de maig de 2012
ENQUESTA CIUTADANA SOBRE

MOBILITAT

NOTA INFORMATIVA. Àrea de Gestió de Serveis Urbanístics, Serveis Econòmics i Organització i Règim Intern.
L’Ajuntament de Sant Pere Pescador us fa a mans l’enquesta ciutadana sobre mobilitat amb la voluntat de
copsar l’opinió dels veïns i que ens ajudeu a elaborar el Pla de circulació de Sant Pere Pescador.
Amb aquest objectiu, totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi podran fer-nos arribar
l’enquesta fins al dia 11 de maig i dipositar-la a les urnes habilitades a aquests efectes, o bé a les Oficines
Municipals de l’Ajuntament (c. de la Verge del Portalet, 10), de dilluns a divendres de 9 a 14 h, o bé a la
Biblioteca Municipal Marta Fàbrega Romans (c. del Forn, 2), de dilluns a divendres de 16.30 a 20 h.
Si necessiteu més còpies de l’enquesta, podreu demanar-ne a l’Ajuntament i a la Biblioteca en els horaris
esmentats.
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Les conclusions de l’enquesta seran valorades i exposades públicament a la sessió de retorn del Taller de
participació ciutadana sobre mobilitat previst per al divendres 18 de maig a les 20 h. al Casal de la Gent Gran
(c. del Forn, 2).

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!
AJUNTAMENT DE PLATJA D'ARO

Divendres, 4 de maig de 2011
L'AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO IMPULSA NOVES EINES PER

FOMENTAR EL DINAMISME, L'AUTOGESTIÓ I LA VISIBILITAT DE LES ENTITATS
I ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI
Es farà una fira d’entitats, es crearà una web per a associacions, i s’impulsarà l’Hotel d’Entitats
La regidoria d’entitats municipals i participació ciutadana de l’Ajuntament de Castell–Platja d’Aro impulsa
noves eines i estratègies per dinamitzar, visualitzar i promoure la tasca que desenvolupen les
associacions del municipi. Per iniciar aquest camí a les darreries de febrer una trentena d’entitats van
participar a la primera reunió de treball de l’any convocada per aquesta regidoria de nova creació amb la
finalitat de presentar quines són les seves finalitats i línies de treball, centrades en treballar i fomentar una
relació directa i fluida amb les entitats, tant des de l’Ajuntament vers les associacions, com a l’inversa, i
també entre les entitats. Per donar resposta a les demandes del teixit associatiu, d’aquesta trobava en
sortiren tres concrecions: la celebració de la Fira d’Entitats el 27 de maig, la creació d’una web d’entitats,
i l’impuls de l’Hotel d’Entitats.
Actualment hi ha 71 associacions al municipi i tres més en procés de constitució, que tindran visibilitat en la
Fira d’Entitats que van decidir celebrar el diumenge 27 de maig de 10 a 14 h a la Plaça d’Europa de Platja
d’Aro. També totes les associacions podran participar i tindran el seu espai en la futura web de les entitats,
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que ha d’esdevenir una eina tant de difusió de les associacions, com un punt en comú per conèixer tota
l’oferta d’activitat de les entitats. Aquesta és una eina que tecnològica oferta per l’Ajuntament i que serà
presentada en el transcurs de la Fira d’Entitats. Darrerament, també la vida associativa del municipi pot tenir un
impuls definitiu amb la creació de l’Hotel d’Entitats on generar un espai propi, dinàmic i comunitari que alhora
descongestioni els espais dels centres cívics.
Conscient d’aquesta necessitat, l’Ajuntament ha iniciat els tràmits per aquest nou espai municipal, que
ocuparia el primer pis de l’edifici del Banc de Madrid de Platja d’Aro, on actualment hi ha Àrea d’urbanisme.
Per alliberar aquest espai, s’ha previst traslladar aquest servei a la Casa de la Vila on avui hi
ha la sala de Plens. Prèviament, caldrà ampliar la sala polivalent de la planta baixa, ocupant el porxo que hi ha
en aquest tram del carrer de Mossèn Cinto Verdaguer. Amb la modificació del pressupost de 2011 realitzada a
finals d’any, es va acordar desestimat invertir 1’5 milions d’euros a la reforma i adequació de l’entorn de la
Masia Bas, i 250.000 euros d’aquesta partida s’utilitzaran per aquestes dues obres a l’edifici
de l’Ajuntament, que obriran la porta al futur Hotel d’Entitats.
Més enllà de les eines que el projecte municipal Suport Associacions ha desenvolupat els darrers anys
(informació, tràmits, eines de gestió, intercanvi, i participació), des la nova regidoria d’entitats municipals i
participació ciutadana, que a partir d’aquest 2012 tindrà pressupost propi, es vol fer un treball transversal que
impliqui a totes les àrees de l’Ajuntament. Es pretén afavorir la comunicació i el treball en xarxa entre les
associacions del municipi i d’aquestes amb el consistori. També coordinar les accions de les regidories de
l’Ajuntament vers les associacions perquè es complementin entre elles i establint vies de
col·laboració. Potenciarà els recursos per a la millora de l’autogestió de les associacions (portal d’entitats, un
espai a l’Hotel d’Entitats, etc.), i donarà visibilitat a l’associacionisme al municipi i als seus valors.
RADIO PALAMÓS

Divendres, 4 de maig de 2011
TALLER PARTICIPATIU, DEMÀ A L'ESCOLA RUIZ GIMÉNEZ
El Pla Estratègic de Participació Ciutadana de Palamós convoca demà dissabte un taller participatiu obert
a tothom. El seu objectiu és fer una darrera recollida d’opinions, esmenes i aportacions a l’esborrany
d’aquest pla. És l’últim pas abans de redactar el document definitiu, que es presentarà en un acte públic
i que després es portarà al Ple municipal per a la seva aprovació.
El procés d'elaboració del Pla de Participació Ciutadana de Palamós va començar fa un any, vinculat al
Projecte Educatiu de Ciutat. Un grup de gent, constituït com a grup impulsor, va ser l'encarregat de redactar un
esborrany, que en les darreres setmanes s'ha anat presentant i contrastant davant diferents col·lectius cívics de
la vila. L'objectiu del document és establir un marc que reguli la participació de la ciutadania en algunes de les
decisions que prengui l'Ajuntament sobre la gestió del municipi.
Arribats a aquest punt, l'esborrany se sotmet demà a un taller participatiu en el que s'hi podran fer noves
esmenes i aportacions. L'acte es fa a l'escola Ruiz Giménez de Palamós, des de les deu del matí i fins a dos
quarts de dues de la tarda. La participació està oberta a tothom. Després d'això, una comissió mixta formada
per polítics, tècnics municipals i gent del grup impulsor, faran el redactat definitiu d'aquest Pla Estratègic de
Participació Ciutadana. Això es presentarà a la ciutadania en una jornada que, en teoria, s'hauria de fer abans
de l'estiu, i després es portarà al Ple de l'Ajuntament. Si es compleixen tots els terminis, el pressupost municipal
de 2013 ja hauria de recollir algunes de les propostes de la futura Agenda de Participació Ciutadana de
Palamós.
DIARI DE GIRONA

Divendres, 4 de maig de 2011
L´AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL

TAV

ES TRASLLADA AL MES DE JUNY

GIRONA |L'Ajuntament de Girona ha decidit canviar la data de l'Audiència Pública sobre les obres del TAV i del
projecte ferroviari que s'havia de celebrar aquest mes de maig. Després de la comissió de seguiment de les
obres que es va fer ahir, els grups municipals van acceptar traslladar l'Audiència al mes de juny. La raó és que
el 8 de juny es preveu tenir acabat l'estudi per determinar la viabilitat de fer passar el tren convencional pel
túnel del TAV.
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A més a més, també estarà enllestida la conclusió sobre el procés participatiu que s'ha fet fa uns dies per tal
de definir els usos futurs del Parc Central, el lateral que es recuperarà a finals d'any. L'altre tros de parc és on
s'hi farà l'estació del TAV, que és inicialment provisional, i que estarà connectada amb el vestíbul de l'actual
estació de Renfe per mitjà d'un passadís cobert.
DIARI DE GIRONA

Dimarts, 8 de maig de 2012
LA MESA D´ENTITATS PORTARÀ AL PROPER PLE LA SITUACIÓ DE LA GENT

GRAN A

GIRONA

El proper ple de Girona, que ha de permetre intervenir a les entitats per primera vegada en la història, tindrà a
la gent gran com un dels temes a debatre i parlar. Així ho va decidir la Mesa d'Entitats per la Participació en la
darrera reunió, i en la que es va acordar, a proposta de la Mancomunitat de Sant Eugènia-Can Gibert,
"sol·licitar un debat sobre les necessitats, els serveis i el futur de la Gent Gran" arran dels recents
aconteixaments com el futur del local de Sant Eugènia, així com la manca d'activitats i la no obertura del
Centre Dia, ja acabat. D'altra banda, la Mesa va decidir que temes com les obres ferroviàries, els
desnonaments, la mobilitat i d'altres temes es ?puguin portar més endavant en un ple.
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

Dimarts, 8 de maig de 2012
ES CONSTITUEIX LA MESA DE SALUT JOVE DE PALAFRUGELL
Ha estat constituïda la Mesa de Salut Jove de
Palafrugell, la qual ha de servir per coordinar les
actuacions de totes les organitzacions que duen
a terme tasques de promoció de la salut al
municipi.
La Mesa de Salut Jove està constituïda pels
diferents agents de salut del territori i té com
objectiu fomentar la promoció d’entorns i
conductes saludables pels joves d’entre 14 i 29
anys, preparant una estratègia de treball
conjunta entre els agents i definir les línies de
treball bàsiques i prioritàries per a la promoció
de la salut en els joves de Palafrugell, de forma
periòdica. La promoció de la salut s’entén com
el conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva, així
com a impulsar l’adopció d’estils de vida saludables per mitjà de les intervencions adequades en
matèria d’informació, comunicació i educació sanitàries.
Després de la constitució de la Mesa, en properes reunions es definiran els objectius pel proper curs
2012-2013, establint les comissions de treball necessàries per al seu bon funcionament.
RADIO PALAMÓS

Dimecres, 9 de maig de 2012
EL PLA ESTRATÈGIC DE

PARTICIPACIÓ

ES PRESENTARÀ EL

9

DE JUNY

L’Ajuntament de Palamós ja ha tancat el període de presentació d’esmenes i propostes al Pla Estratègic de
Participació Ciutadana de la Vila. Ara s’ha creat una comissió mixta que les haurà de valorar i redactar el
document definitiu. Aquest es presentarà en públic el dia 9 de juny i s’aprovarà en el Ple municipal del mes de
4

juliol. S’espera que en el pressupost de l’any que ve ja es contempli alguna actuació de la futura Agenda de
Participació Ciutadana, en temes com la Festa Major o el passeig del Mar, per exemple.
RADIO PALAMÓS

Dimecres, 9 de maig de 2012
EL PEC DE PALAMÓS ES DÓNA A CONÈIXER A TRAVÉS D'UN WEB
El Projecte Educatiu de Ciutat de Palamós ja disposa del seu propi lloc web. L’objectiu és donar a
conèixer a la ciutadania els diferents aspectes d’aquest projecte, que pretén fomentar, a través de
l'educació, valors de civisme i convivència des del mateix teixit social de Palamós. El web conté
informació sobre el PEC i també sobre les propostes de participació ciutadana, de voluntariat o al voltant
de les escoles del municipi.
L’Ajuntament de Palamós va aprovar el document de l’anomenat Projecte Educatiu de Ciutat, l'any 2009. El pla
defineix estratègies de desenvolupament educatiu, però no només des de les escoles sinó des de tots els
estaments de la societat, de manera transversal. Fa un any es va posar en marxa un web per difondre els seus
continguts. Aquest portal d'internet s'ha anat enriquint amb diferents continguts i ara ja està a ple rendiment.
Raquel Gallego, regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Palamós.
CITA RAQUEL GALLEGO 1
El Pla Educatiu de Ciutat fa una diagnosi de les realitats socials de Palamós i dibuixa uns eixos d'intervenció,
definint els reptes sobre els que cal focalitzar l'acció educativa. Es tracta, en qualsevol cas, d'entendre educació
com un concepte transversal. Per això en el web hi ha reflectits elements molt diversos.
CITA RAQUEL GALLEGO 2
L'adreça del web del Projecte Educatiu de Ciutat és www.palamosciutateducadora.cat. Aquest enllaç és
accessible també des de la pàgina principal del web d'aquesta emissora, www.radiopalamos.cat.
EL PUNT AVUI

Dijous, 10 de maig de 2012
BANYOLES OBRE UNA

BORSA

DE

VOLUNTARIS

PER

A

TOTA

MENA

D'ESDEVENIMENTS
Els que s'hi apuntin obtindran un carnet amb el
qual
s'aconseguiran
descomptes
en
espectacles organitzats per l'Ajuntament
Els representants de l'Ajuntament mostrant una rèplica gegant del
carnet de voluntari durant la presentació de la iniciativa a la
premsa, ahir al matí. Foto: R.E.

Amb la prova del mundial de triatló a tocar –una
competició d'elit internacional que se celebrarà el 17
de juny i per a la qual caldran centenars de
persones que col·laborin en l'organització–,
l'Ajuntament de Banyoles acaba de crear un registre
de voluntaris. Es tracta d'una borsa anomenada
Voluntaris x Banyoles en què es guardaran les dades generals dels que s'hi apuntin, així com el tipus
d'esdeveniments en què prefereixen col·laborar. Tot i que les activitats esportives són les que normalment
mouen més gent, la iniciativa està pensada també per a actes culturals, de solidaritat, de medi ambient, festes
populars, etc. La borsa es va presentar ahir als mitjans de comunicació i divendres s'explicarà en el mateix acte
públic en què es presentarà la prova de la copa del món de triatló (auditori de l'Ateneu, 20 h). La inscripció es
podrà formalitzar a partir de divendres a través del lloc web www.voluntarisxbanyoles.cat.
El projecte no parteix de zero, atès que tradicionalment en tots els esdeveniments que s'organitzen a Banyoles
s'apunten desenes de persones per ajudar, tant de la ciutat com de la comarca, i fins i tot d'altres indrets,
segons l'Ajuntament. “Calculem que hi ha unes 200 persones, de totes les edats, que solen mobilitzar-se i, de
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fet, abans de fer publicitat de Voluntaris x Banyoles ja tenim 150 persones interessades”, va indicar ahir el
regidor d'Educació i Esports, Jordi Congost.
Els que s'hi apuntin rebran un carnet que els acreditarà com a voluntaris i els donarà dret a descomptes en
actes que organitzi l'Ajuntament, com ara espectacles de teatre i de música. També se'ls equiparà amb una
peça de roba –molt probablement, una samarreta– que servirà per a distingir-los. “El carnet és una manera
d'agrair la col·laboració de tota aquesta gent, sense la qual moltes activitats que es fan a Banyoles no serien
possibles”, va recalcar l'alcalde, Miquel Noguer.
LA FRASE
Abans de fer-ho públic, ja s'han interessat a apuntars'hi unes 150 persones
Jordi Congost, REGIDOR D'EDUCACIÓ I ESPORTS

LA XIFRA

200 persones
solen tenir el costum de participar com a voluntaris

DIARI DE GIRONA

Dijous, 10 de maig de 2012
GIRONA CELEBRA EL DIA D´EUROPA A TRAVÉS DE PROJECTES PARTICIPATIUS
El Saló de Descans de l´Ajuntament de Girona va acollir l´acte.

L'Ajuntament de Girona va commemorar el Dia d'Europa
presentant experiències de participació en projecte
europeus per part de la UdG i de centres educatius
implicats en Comenius, com l'escola Montfalgars i l'institut
Sobrequés. Pel que fa a la UdG, van intervenir el director
a Girona de l'Euroinstitut Català Transfronterer i estudiants
de la Universitat Adam Peter Haydock i Kariné Habokyan.
L'alcalde de Girona va presidir l'acte institucional, que va
comptar amb el president del Consell Català del
Moviment Europeu, el director de la Representació de la
Comissió Europea a Barcelona, el delegat de la Generalitat a Girona, i el president de la Diputació
BLOGBLANES.COM

Divendres, 11 de maig de 2012
LA VI FIRA D’ENTITATS QUE ORGANITZA

L’AJUNTAMENT JA COMPTA AMB 35 INSCRITS

Després d’una primera reunió que es va fer a finals de març, aquest mes de maig hi ha hagut una nova
trobada amb les entitats de tots els àmbits interessades a participar-hi. Fins ara ja s’hi han inscrit 35 entitats i
s’ha ampliat el termini, vist l’interès que ha generat l’organització d’aquest esdeveniment, que tindrà lloc el
darrer cap de setmana de setembre, és a dir: els dies 29 i 30…llegeix més
El departament de l’Ajuntament de Blanes que organitza aquesta activitat és Participació Ciutadana. En aquest
sentit, la primera tinenta d’alcalde de Benestar i Ciutadania i regidora d’aquesta àrea, Lourdes Fàbrega,
destaca que a les dues trobades que s’han fet s’ha demanat a les entitats un esforç d’austeritat per poder
mantenir la Fira. Si fa dos anys el pressupost amb què es va comptar va ser d’uns 28.000 €, actualment la xifra
que s’ha donat perquè treballi la Comissió Organitzadora (formada per representants de diverses entitats i
tècnics de l’Ajuntament) és inferior als 12.000 €.
La Fira d’Entitats d’aquest 2012 està previst que també compti amb actuacions i activitats complementàries. La
major part es faran al recinte on s’allotgin els estands, però també es vol disposar d’espais alternatius públics
on poder allotjar xerrades, tallers o experiències prou especials, com per exemple un bateig de mar als nous
submarinistes que ja es va fer a l’edició del 2010.
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Divendres, 11 de maig de 2012
ROSES VOL PROMOURE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
L'Ajuntament estableix els òrgans i mecanismes per
promoure la participació dels rosincs

El darrer ple municipal celebrat a Roses va aprovar
inicialment el Reglament de Participació Ciutadana, el qual té
per objectiu la promoció i el desenvolupament de la
democràcia participativa a la població. La creació de
Consells Sectorials com a òrgans propulsors d’aquesta
participació, així com la regulació d’altres mecanismes
puntuals com l’audiència pública, la petició i la proposta, la
iniciativa ciutadana, el referèndum i la consulta popular, són
les vies establertes per la nova normativa.
El Reglament de Participació Ciutadana de Roses parteix de
la consideració que és un dret de tots els ciutadans i
ciutadanes participar en el procés de presa de decisions
sobre els assumptes públics que els afectin. Al llarg de l’articulat de la nova reglamentació, s’estableixen els
canals d’accés dels ciutadans a la informació sobre la política i la gestió municipal, la creació de punts de
trobada i debat entre el govern local i la ciutadania, la participació en la gestió dels serveis públics locals, o el
foment del desenvolupament i la millora del teixit associatiu rosinc.

Els Consells Sectorials
Aquesta participació s’articularà a Roses a través dels anomenats Consells Sectorials, que seran els
encarregats de canalitzar les iniciatives i inquietuds ciutadanes en temes concrets d’interès per a la vila (esport,
medi ambient, solidaritat i cooperació, joventut, gent gran,...). La creació d’un Consell podrà realitzar-se a
proposta de l’alcalde o per un mínim del 10% de les entitats d’un àmbit concret que figurin inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Es composaran per un regidor de l’àmbit temàtic que actuarà com a president, representants de les entitats
relacionades amb la temàtica del consell, agents socials (sindicats, empresaris, col•legis professionals...) amb
interès en la matèria, representants dels partits polítics amb representació municipal, persones d’especial
rellevància i representació dins l’àmbit, representants d’altres institucions públiques i un funcionari municipal
com a dinamitzador/a.
Les sessions podran ser convocades tant pel president de cada Consell com per un nombre d’entitats no
inferior al 25% del total que l’integri, establint-se un mínim de dues convocatòries anuals.
Mecanismes de participació puntuals:
Altres mecanismes de participació ciutadana puntuals que estableix el nou reglament són:
 L’audiència pública: sessió extraordinària de participació i debat públic per tractar una matèria o
qüestió d’especial transcendència per a la població. Pot ser convocada per l’Ajuntament per pròpia
iniciativa o per iniciativa de qualsevol dels consells sectorials.
 La petició o proposta: totes les persones, físiques o jurídiques, individualment o en grup, podran
formular sol•licituds en temes de competència municipal o demanar aclariments sobre les actuacions
municipals.
 La iniciativa ciutadana: els ciutadans podran demanar a través d’una o més entitats ciutadanes que
l’Ajuntament realitzi una determinada activitat de la seva competència i d’interès públic ciutadà, per a
la qual poden i estan disposats a aportar els mitjans necessaris.
 Referèndum i consulta popular: l’Ajuntament pot sotmetre a consulta popular els assumptes de la
competència pròpia municipal i de caràcter local que siguin d’especial importància per als interessos
ciutadans, amb l’única excepció dels relatius a les finances locals. Podran sol•licitar la celebració d’un
referèndum o consulta popular un nombre de ciutadans que, com a mínim, sigui igual a 1.000 més el
10% dels habitants de la vila que excedeixin els 5.000. Les sol•licituds seran sotmeses al ple
municipal.
7

DIARI DE GIRONA

Divendres, 11 de maig de 2012
PALAMÓS PRESENTARÀ EL

PLA ESTRATÈGIC

DE

PARTICIPACIÓ

EL JUNY VINENT

L'Àrea de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palamós i el grup impulsor del Pla de Participació Ciutadana
de la vila han dut terme durant les darreres setmanes les jornades de presentació i debat entre els col·lectius
educatius, associacions de veïns, entitats, agents econòmics i ciutadans, per tal de recollir propostes i esmenes al
Pla Estratègic de Participació Ciutadana del municipi.
Precisament el darrer dissabte es va celebrar un taller participatiu que tancava aquestes jornades. Durant aquest
taller es va constituir la comissió mixta, formada per quatre representants dels grups polítics, quatre tècnics de
l'Ajuntament, quatre membres del grup impulsor i quatre ciutadans, que es reunirà durant aquest mes per tal
d'analitzar les esmenes, tant en les jornades de presentació i debat, com les que s'han fet arribar durant aquest
dies al bloc.
La comissió mixta consensuarà i elaborarà el redactat final del document en funció de l'esborrany i les aportacions
acceptades. Aquest document definitiu serà presentat a la ciutadania el 9 de juny, i posteriorment es presentarà al
Ple. La previsió és que el pressupost municipal 2013 pugui recollir les primeres propostes de la futura Agenda de
Participació Ciutadana i en àmbits com la organització de la Festa Major o la reforma del passeig del Mar.
ROSESDIGITAL.COM

Divendres, 11 de maig de 2012
ROSES ESTABLEIX ELS

ÒRGANS

I

MECANISMES

PER

PROMOURE

LA

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Aquesta participació s’articularà a Roses a través dels anomenats Consells Sectorials

El darrer Ple Municipal celebrat a Roses ha aprovat
inicialment el Reglament de Participació Ciutadana, el qual
té per objectiu la promoció i el desenvolupament de la
democràcia participativa a la població. La creació de
Consells Sectorials com a òrgans propulsors d’aquesta
participació, així com la regulació d’altres mecanismes
puntuals com l’audiència pública, la petició i la proposta, la
iniciativa ciutadana, el referèndum i la consulta popular,
són les vies establertes per la nova normativa.
El Reglament de Participació Ciutadana de Roses parteix
de la consideració que és un dret de tots els ciutadans i
ciutadanes participar en el procés de presa de decisions
sobre els assumptes públics que els afectin. Al llarg de
l’articulat de la nova reglamentació, s’estableixen els
canals d’accés dels ciutadans a la informació sobre la política i la gestió municipal, la creació de punts de trobada i
debat entre el govern local i la ciutadania, la participació en la gestió dels serveis públics locals, o el foment del
desenvolupament i la millora del teixit associatiu rosinc.

Els Consells Sectorials
Aquesta participació s’articularà a Roses a través dels anomenats Consells Sectorials, que seran els encarregats
de canalitzar les iniciatives i inquietuds ciutadanes en temes concrets d’interès per a la vila (esport, medi ambient,
solidaritat i cooperació, joventut, gent gran,...). La creació d’un Consell podrà realitzar-se a proposta de l’alcalde o
per un mínim del 10% de les entitats d’un àmbit concret que figurin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes.
Es composaran per un regidor de l’àmbit temàtic que actuarà com a president, representants de les entitats
relacionades amb la temàtica del consell, agents socials (sindicats, empresaris, col•legis professionals...) amb
interès en la matèria, representants dels partits polítics amb representació municipal, persones d’especial
rellevància i representació dins l’àmbit, representants d’altres institucions públiques i un funcionari municipal com
a dinamitzador/a.
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Les sessions podran ser convocades tant pel president de cada Consell com per un nombre d’entitats no inferior
al 25% del total que l’integri, establint-se un mínim de dues convocatòries anuals.

Mecanismes de participació puntuals:
Altres mecanismes de participació ciutadana puntuals que estableix el nou reglament són:
 L’audiència pública: sessió extraordinària de participació i debat públic per tractar una matèria o qüestió
d’especial transcendència per a la població. Pot ser convocada per l’Ajuntament per pròpia iniciativa o
per iniciativa de qualsevol dels consells sectorials.
 La petició o proposta: totes les persones, físiques o jurídiques, individualment o en grup, podran formular
sol•licituds en temes de competència municipal o demanar aclariments sobre les actuacions municipals.
 La iniciativa ciutadana: els ciutadans podran demanar a través d’una o més entitats ciutadanes que
l’Ajuntament realitzi una determinada activitat de la seva competència i d’interès públic ciutadà, per a la
qual poden i estan disposats a aportar els mitjans necessaris.
 Referèndum i consulta popular: l’Ajuntament pot sotmetre a consulta popular els assumptes de la
competència pròpia municipal i de caràcter local que siguin d’especial importància per als interessos
ciutadans, amb l’única excepció dels relatius a les finances locals. Podran sol•licitar la celebració d’un
referèndum o consulta popular un nombre de ciutadans que, com a mínim, sigui igual a 1.000 més el
10% dels habitants de la vila que excedeixin els 5.000. Les sol•licituds seran sotmeses al ple municipal.
EL PUNT AVUI

Diumenge, 13 de maig de 2012
BLANES PREPARA UNA FIRA D'ENTITATS

“AUSTERA”
La fira d'entitats de Blanes, en una imatge d'arxiu d'una de les
edicions passades. Foto: ANNA PUIG.

La fira d'entitats de Blanes, la trobada biennal de les
associacions de la ciutat, veurà reduït el seu
pressupost a més de la meitat. Es passarà dels
28.000 euros de la darrera edició, celebrada l'any
2010, als 12.000 previstos inicialment per a la d'aquest
any. Aquesta és la xifra que s'ha donat a la comissió
organitzadora, tot i que Lourdes Fàbrega, primera
tinenta d'alcalde de Benestar i Ciutadania i regidora
de Participació Ciutadana, va alertar: “Esperarem a
saber quina disponibilitat pressupostària tenim per
veure si podem mantenir aquest pressupost o si
haurem de fer un esforç afegit d'austeritat.” Tot i això,
la resposta de les entitats està sent positiva i ja se n'hi han inscrit 35, segons va informar l'Ajuntament. “En un
moment en què les entitats ho poden estar passant malament perquè no disposen de les subvencions d'anys
anteriors, segueixen en canvi molt il·lusionades a participar tant a la fira com en moltes altres activitats que se'ls
proposen des de l'Ajuntament”, va afegir-hi Fàbrega.
La sisena edició de la fira d'entitats de Blanes se celebrarà els dies 29 i 30 de setembre.
VILADEROSES.CAT

Dimarts, 15 de maig de 2012
PRIMER DEBAT D'ÀGORA DE ROSES
Un debat que exposarà sobre la taula tres temes de diversa índole

Àgora de Roses organitza aquest proper divendres dia 18, el seu primer debat obert a tots els ciutadans
rosincs. El lloc escollit per la trobada d'opinions i parers entre els participants ha estat el vestíbul del Teatre
Municipal de Roses a les 19:30 hores
Els temes escollits per aquest primer debat són:
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• LES CONSULTES CIUTADANES (conveniència o no, aplicació?)
• L'EDUCACIÓ (a l'escola, a la universitat, al lleure)
• ELS ANIMALS A LA CIUTAT (espais lliures, gossera?)
ÀGORA de Roses, Associació Ciutadana de debats presencials
Aquesta associació neix a l'octubre de 2011 com una associació sense afany de lucre, independent i
apartidista que apareix amb l'única finalitat de crear a Roses, un espai físic amb el qual es fomenta la
participació ciutadana per tractar temes, establir diàlegs i posar en comú les diferents opinions envers els
diferents temes d’actualitat, ja siguin municipals, nacionals o internacionals. d'interès dels vilatans rosincs.
Aquesta associació té com a objectiu el de crear grups de debat moderats i presencials formats per totes
aquelles persones que ho desitgin amb l'intenció de reunir-se de manera periòdica. Aquests grups debatrien
sobre temes diversos que prèviament serien proposats pels integrants de l'Àgora.
Els debats tindran un moderador, no sempre el mateix, la funció del qual serà únicament presentar els temes
de debat i gestionar els torns de paraula a fi de poder fer més fluid el diàleg. Les opinions que es comparteixin
a l'Àgora són plenament lliures i personals. L'estructura formal de les reunions serà un cercle de cadires.
La participació a l'Àgora és lliure i gratuïta, i tota persona que ho desitgi pot assistir als debats sense necessitat
d’identificar-se o demanar autorització de cap tipus. Únicament es demana als assistents: correcció en les
formes, la no utilització de l’Àgora com a espai de propaganda, ja sigui comercial o política, i respecte tant a la
figura del moderador com a la resta de participants.
DIARI DE GIRONA

Dimarts, 15 de maig de 2012
LLORET DE MAR REBUTJA IMPUTAR ELS PARES PER DELICTES DELS FILLS
L'Ajuntament aprova les noves ordenances de manera definitiva i podrien entrar en vigor en pocs dies

JORDI VERA Lloret de Mar va aprovar ahir de manera definitiva les ordenances de civisme i via pública amb el
suport de gairebé tots els partits, després de resoldre les al·legacions presentades. En aquest sentit, una de les
al·legacions més significatives que es va acceptar va ser l'eliminació d'alguns articles que atribuïen la
responsabilitat a pares i tutors en delictes de menors. Segons va explicar el regidor Jordi Martínez, es va haver
de treure en compliment d'una sentència del TSJC que feia referència al mateix punt però de l'ordenança de
civisme de Barcelona, ja que cap legislació avala aquest punt. Un cop aprovades, doncs, les ordenances es
publicaran al Butlletí Oficial de la Província i entraran en vigor 15 dies després de la publicació.
Així, doncs, a banda de l'eliminació dels punts sobre la imputació dels pares per a delictes de menors, van ser
poques i no molt significatives les al·legacions que es van acceptar. Una d'aquestes, però, va ser que els
espectacles musicals que es facin en els hotels de la localitat es podran allargar fins les dotze de la nit i no fins
les onze com estava previst. A més, també s'ha afegit una sanció per als que pertorbin el descans dels veïns
en les cues de les discoteques. I s'ha afegit que els organitzadors d'esdeveniments seran responsables
d'aldarulls "sempre que en tinguin coneixement".
Tots els grups van destacar la bona tasca que han fet els serveis municipals en la redacció de les ordenances
i la majoria va aplaudir el procés participatiu entre tots els grups que ha portat el consistori fins aquí. En aquest
sentit, destaca també el suport majoritari que van obtenir les dues ordenances. En el cas de l'ordenança de
civisme, tots els grups, excepte el Millor, que es va abstenir, hi van donar suport. I en la de via pública, ICV es
va abstenir i el Millor va votar en contra. El més crític va ser Marc Fuertes, el portaveu del Millor, que va afirmar
que les ordenances que s'aprovaven "no es podran fer complir", perquè es necessiten "més mitjans",
bàsicament agents de policia, va reivindicar. El portaveu de CiU, Josep Valles, va manifestar que "les
ordenances per si soles no solucionaran els problemes", però va reivindicar que s'està "dotant Lloret d'una eina
més" per aconseguir l'objectiu final que és "canviar el turisme".
Per la seva part, el regidor de Turisme, Jordi Orbitg, va assegurar que alguns sectors voldrien un relaxament
de la normativa, però va destacar que ara no poden "abaixar la guàrdia". "És el moment de canviar Lloret", va
afegir. El portaveu del PP, Enric Martínez, va demanar al govern que sigui dur amb la prostitució, amb la
promoció del consum d'alcohol i amb el consum d'aquest al carrer. Finalment, ICV va demanar "flexibilitat" per
canviar aquells aspectes que no funcionin quan s'hagin posat en pràctica.
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Després dels aldarulls del passat estiu, l'alcalde, Romà Codina, va decretar un conjunt de mesures per millorar
la convivència a la població. Entre elles, prohibir i sancionar les rutes d'oci nocturn conegudes com "disco
tours", el consum d'alcohol al carrer o la promoció de la barra lliure, que ara estaran a les ordenances.
Així, la nova normativa preveu sancions que van dels 750 fins als 1.500 euros per a aquells hoteleres que no
posin mesures per evitar el "balconing". I també multaran els clients que llancin productes líquids, boles de
goma o balins des dels hotels. També es prohibeix, per primera vegada, la prostitució al carrer i faculta la
policia municipal per poder comissar els diners a les prostitutes que enxampi oferint sexe. A més, segons va
recordar l'alcalde, les discoteques hauran de tancar a dos quarts de sis i els clients tindran fins les sis per sortir
dels locals. D'altra banda, les ordenances també sancionaran les persones que vagin sense samarreta, malgrat
que els turistes podran passejar, només en banyador, pel passeig marítim. En general, les possibles sancions
van dels 750 euros per a les faltes lleus fins a 3.000 euros per a les molt greus, passant per les greus.
ROSES AVUI

Divendres, 18 de maig de 2012
ROSES ESTABLEIX ELS

ÒRGANS

I

MECANISMES

PER

PROMOURE

LA

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
El darrer Ple Municipal celebrat a Roses ha aprovat
inicialment el Reglament de Participació Ciutadana, el
qual té per objectiu la promoció i el desenvolupament
de la democràcia participativa a la població. La
creació de Consells Sectorials com a òrgans
propulsors d’aquesta participació, així com la
regulació d’altres mecanismes puntuals com
l’audiència pública, la petició i la proposta, la iniciativa
ciutadana, el referèndum i la consulta popular, són les
vies establertes per la nova normativa.
El Reglament de Participació Ciutadana de Roses
parteix de la consideració que és un dret de tots els
ciutadans i ciutadanes participar en el procés de presa de decisions sobre els assumptes públics que els
afectin. Al llarg de l’articulat de la nova reglamentació, s’estableixen els canals d’accés dels ciutadans a la
informació sobre la política i la gestió municipal, la creació de punts de trobada i debat entre el govern local i la
ciutadania, la participació en la gestió dels serveis públics locals, o el foment del desenvolupament i la millora
del teixit associatiu rosinc.

Els Consells Sectorials
Aquesta participació s’articularà a Roses a través dels anomenats Consells Sectorials, que seran els
encarregats de canalitzar les iniciatives i inquietuds ciutadanes en temes concrets d’interès per a la vila (esport,
medi ambient, solidaritat i cooperació, joventut, gent gran,...). La creació d’un Consell podrà realitzar-se a
proposta de l’alcalde o per un mínim del 10% de les entitats d’un àmbit concret que figurin inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Es composaran per un regidor de l’àmbit temàtic que actuarà com a president, representants de les entitats
relacionades amb la temàtica del consell, agents socials (sindicats, empresaris, col·legis professionals...) amb
interès en la matèria, representants dels partits polítics amb representació municipal, persones d’especial
rellevància i representació dins l’àmbit, representants d’altres institucions públiques i un funcionari municipal
com a dinamitzador/a.
Les sessions podran ser convocades tant pel president de cada Consell com per un nombre d’entitats no
inferior al 25% del total que l’integri, establint-se un mínim de dues convocatòries anuals.
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Altres vies de participació
Altres mecanismes de participació ciutadana puntuals que estableix el nou reglament són l'audiència pública
(sessió extraordinària de debat públic sobre un tema de transcendència per a la població), la petició o
proposta, la iniciativa ciutadana (sol·licitud perquè l'Ajuntament realitzi una activitat de la seva competència i
d’interès públic ciutadà per a la qual les entitats poden i estan disposades a aportar els mitjans necessaris, o el
referèndum i consulta popular (sotmetre a consulta popular els assumptes de la competència pròpia municipal
i de caràcter local que siguin d’especial importància per als interessos ciutadans, amb l’única excepció dels
relatius a les finances locals).
DIARI DE GIRONA

Diumenge, 20 de maig de 2012
DECIDINT DES DE PETIT QUÈ ES VOL A HOSTALRIC
L'Ajuntament destina 25.000 € del pressupost a propostes fetes pels veïns, i els nens, des de
l'escola, també decideixen
Els nens i nenes de l´escola Mare de Déu dels Socors començant a
decidir com volen que sigui Hostalric. Carles Colomer

Hostalric ha engegat aquest any la iniciativa dels
pressupostos participatius, que consisteix en què la gent
del poble decideixi, a través de la creació de propostes,
en què es vol gastar la partida de 25.000 euros del
pressupost de l'Ajuntament, que enguany es destinarà a
començar aquesta experiència. Si bé la iniciativa és
oberta a tots els ciutadans i, de fet, cada habitatge ha
rebut un fulletó on s'explica l'experiència, així com també
una butlleta on plasmar en què destinaria els diners, que quedaran repartits en tres àmbits: via pública, esports
i jovent. Però també des des les escoles s'està començant a treballar el tema de la participació ciutadana i, de
fet, des d'aquesta setmana els més petits comencen a decidir com i què els agradaria que tingués el poble
d'Hostalric.
Els nens i nenes de 5 a 12 anys de l'escola Mare de Déu dels Socors han rebut un quadern de la mà dels
seus mestres titulat Quadern escolar per al debat en família. Els nens i les nenes diuen com volen la vila, on es
plasma què són els pressupostos participatius però sobretot allò que es cerca és l'opinió dels més petits sobre
el poble. I l'objectiu és que a classe els nens i nenes treballin i imaginin l'Hostalric que volen. Però també es
fomenta i cerca el debat en família perquè, un cop el nen o nena arribi a casa, pugui debatre amb els pares a
què destinaria ell els diners i què fa falta pel poble, com pot ser, per exemple, organitzar un taller al Centre
Cultural Serafí Pitarra.
Un cop s'hagi debatut a casa, els nens i nenes i els pares i mares han de plasmar la proposta al quadern i, de
fet, a la mainada se'ls demana que dibuixin la cosa més important que creuen que hauria de tenir Hostalric i,
llavors, es suggereix als pares que redactin la proposta o, si el nen és més gran de 8 anys, que ho faci ell
mateix.
La participació dels nens i nenes de l'escola ha començat ara, i, com la resta de gent del poble, tenen temps
fins al 31 de maig per presentar les seves propostes. L'alcalde d'Hostalric, Josep Antoni Frias (CiU), destaca el
paper de la participació dels nens i nenes del poble en aquesta iniciativa, ja que, al seu parer, són els qui en
un futur tindran més inculcat aquest tipus d'experiència que pocs municipis estan duent a terme. I recorda que
moltes vegades la política es fa des dels plens i allunyada de la ciutadania, un fet, segons Frias, que amb els
pressupostos participatius es busca trencar.
Pel que fa a quan els nens i nenes i la resta de ciutadans podran veure les seves propostes fetes realitat,
l'alcalde relata que els pressupostos participatius tenen un mètode i, de fet, un cop el 31 de maig es tinguin
totes les propostes serà llavors quan es triaran les que siguin econòmicament viables a través de la Comissió
permanent dels pressupostos participatius, un òrgan d'onze membres -cinc de les forces polítiques que formen
el ple i sis externes, de la societat civil-. I un cop fet això es tornarà a demanar al Consell del poble -tota la
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ciutadania- que voti les quatre propostes que creuen que l'Ajuntament hauria d'executar. Un cop escollides a
partir de l'1 de setembre, l'Ajuntament tindrà quatre mesos per executar-les. Per acabar, l'alcalde ressalta que
tot aquest procés provocarà un millor coneixement també per part del consistori en relació a les necessitats del
poble.
DIARI DE GIRONA

Dijous, 24 de maig de 2012
37 ENTITATS PRENDRAN PART A LA FIRA DE

PLATJA D´ARO

La regidoria d'entitats municipals i participació ciutadana de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro organitza aquest
diumenge la 3a Fira d'Entitats del municipi. Hi participaran 37 associacions amb un ampli ventall d'activitats,
tallers i exhibicions. La mostra vol fer visible amb activitats lúdiques i festives a la ciutadania la riquesa i
diversitat del teixit associatiu del municipi, amb la presència a la fira d'una gran part de les entitats que hi ha i
d'àmbits diferents: educatiu, juvenil, cultural, de gent gran, dones, naturalistes, interculturals o de solidaritat i
protecció civil.
RADIO BANYOLES

Dijous, 24 de maig de 2012
L’AJUNTAMENT DE BANYOLES

TÉ
ENLLESTIT I A PUNT PER ANAR A PLE

EL

PROJECTE

DE

SOTA MONESTIR

L'Ajuntament de Banyoles té el projecte de Sota Monestir
enllestit i a punt per anar a ple. Junts per Banyoles ha
criticat aquest dijous que l'equip de govern hagi tirat pel
dret i no hagi informat els grups a l'oposició d'aquest
important projecte urbanístic. La formació també ha
rebutjat la venda d'uns terrenys municipals a l'UP7.
Junts x Banyoles ha criticat que no se'ls hagi tingut en compte en el
projecte.

Segons ha informat aquest dijous en roda de premsa
Junts per Banyoles, l'equip de govern ja té una proposta
urbanística per a Sota Monestir i la previsió era fer-ne
l'aprovació inicial al pròxim ple, dilluns vinent. A la
comissió informativa d'ahir dimecres, però, es va decidir posposar la inclusió d'aquest punt a l'ordre del dia, a
petició dels grups a l'oposició, ja que no se'ls havia informat amb suficient antelació. El portaveu de Junts per
Banyoles, Josep Vicens, ha lamentat que, després d'haver participat activament des d'un principi al procés
participatiu, l'equip de govern no els hagi tingut en compte. Segons Vicens, aquesta no és la millor manera
d'entendre la participació, i més tenint en compte que es tracta d'un àmbit urbanístic vital per al futur dibuix de
la ciutat.
En un altre àmbit, Junts per Banyoles ha criticat la posada a la venda, per part del consistori, de 5 parcel·les a
l'UP7, al costat de l'institut Pla de l'Estany, per un import de 317 mil euros. El principal grup a l'oposició no
entén el perquè d'aquesta venda en un moment econòmic com l'actual, en què no se'n traurà el màxim
rendiment. A més, tenint en compte el superàvit amb què ha tancat l'Ajuntament l'exercici 2011 i la previsió
d'ingressos extres que es preveuen amb el cobrament de l'Impost de Béns Immobles.
Al darrer ple municipal, arran d'una pregunta feta pel regidor d'ICV, Joan Luengo, es va apuntar que la venda
d'aquests terrenys podia tenir a veure amb el conveni econòmic signat recentment amb el Cercle de Catòlics.
Llavors, però, l'alcalde no ho va ni confirmar ni desmentir.
Finalment, Junts per Banyoles ha tornat a posar sobre la taula la concessió de la barca de passatgers de
l'Estany. El termini per a presentar-se al concurs s'acaba aquest dijous i fins ahir al vespre no s'hi havia
presentat ningú. Segons la formació, això demostra les excessives exigències de les bases del concurs i les
"presses" amb què s'ha dut a terme tot el procés.
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Dissabte, 26 de maig de 2012
ARBÚCIES RECICLA MATERIALS DEL PORT I EL METRO DE

BARCELONA

PER FER

UN PARC DE MONOPATÍ
Un grup d'uns 20 joves participaran en la construcció sota la supervisió d'un arquitecte i es preveu
posar en marxa per la festa major

Reciclatge en temps de crisi, aquesta és una pràctica que es porta a terme en molts àmbits en l'actualitat i des
d'Arbúcies s'hi aposta en l'àmbit juvenil construint un parc per practicar-hi amb el monopatí. En concret, una
vintena de joves -alguns amb risc d'exclusió social- participaran en la construcció d'aquest espai de lleure que
es podrà fer amb material procedent per exemple del metro de Barcelona i també del port d'aquesta mateixa
ciutat.
A partir d'aquest cap de setmana, a la zona esportiva de Can Pons d'Arbúcies, que és on es construirà aquest
nou espai pels joves de la vila, es realitzaran diferents tallers amb els joves que començaran a preparar el
material reciclat per a un posterior muntatge del parc per la pràctica del monopatí.
En concret, segons fonts municipals, hi haurà tallers on es prepararan parts de la construcció, que seran de
fusta i de ferro, entre d'altres. Aquesta és una experiència que s'ha dut a terme també al País Basc però a
Catalunya, segons fonts municipals, seria pionera.
Fruit d'això s'ha creat expectació en el món acadèmic i, de fet, professors i alumnes de la Universitat de
Barcelona pujaran fins a Arbúcies per veure aquest tipus de construcció que té singularitats i es troba sota la
supervisió d'un arquitecte que és qui ha dissenyat com serà aquest espai construït en la seva totalitat a partir
de materials reciclats.
Aquesta és una experiència que no només aposta per una arquitectura a partir del reciclatge i un equipament
pel jovent del municipi sinó que, destaquen fonts municipals, sorgeix de la participació ciutadana. De fet, els
joves són els que el faran possible i l'aniran alçant des d'aquest cap de setmana a partir dels tallers que
s'organitzin, i es preveu que es finalitzi al voltant de finals de juliol i es posi en marxa per la festa major
d'Arbúcies.
A banda de la construcció pròpiament també es realitzarà un audiovisual de tot el procés de creació d'aquest
equipament pel jovent, fruit també d'un taller que duran a terme els joves. La zona esportiva de Can Pons
acollirà la construcció del parc que costarà al voltant de 20.000 euros, quan habitualment, segons fonts
municipals, costa uns 70.000 euros.
AJUNTAMENT DE GIRONA

Dilluns, 28 de maig de 2012
L'AJUNTAMENT DE GIRONA, AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA

DIPUTACIÓ

DE

GIRONA,

OFEREIX FORMACIÓ A LES ENTITATS
Es tracta de dos cursos que tindran lloc al Centre Cívic Ter de Girona

L'any passat l'Ajuntament de Girona i la Diputació de Girona van organitzar un curs sobre Gestió Integral
d'Entitats adreçat a les entitats en el marc del Programa de Formació de Participació Ciutadana que aquesta
organitza cada any per als tècnics de participació ciutadana de les comarques gironines.
Vist l'èxit, enguany s'ha tornat a programar formació adreçada a les entitats. Es tracta de dos cursos que
tindran lloc al Centre Cívic Ter de Girona.
Curs 1: Tres moments vitals en les entitats. Gestió de l'inici, l'expansió i la transició
Dilluns 17 de setembre de 2012, de 18.30 a 21.30 h , al Centre Cívic Ter - Can Sunyer, 46 (Girona)
Curs 2: Curs introductori de màrqueting i comunicació digital per a entitats
Dilluns 1 d'octubre de 2012, de 18.30 a 21.30 h, al Centre Cívic Ter - Can Sunyer, 46 (Girona)
Tota la informació sobre el Programa de Formació de Participació Ciutadana de 2012 i el formulari d'inscripció
la trobareu als enllaços.
Informació dels cursos: http://www.ddgi.cat/lportal/web/participacio-ciutadana/programa-de-formacio-2012
Inscripció als cursos: http://www.ddgi.cat/participaciociutadana/faces/novaInscripcio.jsp
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Dilluns, 28 de maig de 2012
COROMINAS: "AVANCEM CAP AL MODEL DE CIUTAT QUE VOLEM, TOT I LES DIFICULTATS"

L’alcalde d’Olot, Josep Maria Corominas, va presentar divendres al saló
de sessions de l’Ajuntament el balanç corresponent al primer any de
govern municipal. La compareixença es repetirà al final de cada any del
mandat i busca acomplir el compromís de l’equip de govern olotí de
mostrar transparència i facilitar la participació ciutadana. D'aquesta
manera l’alcalde d’Olot compleix amb la voluntat de passar comptes de
l’actuació del govern municipal durant aquest primer any de mandat.
Josep Maria Corominas està content perquè el nou equip de Govern
està avançant cap al model de ciutat que s’havien proposat tot i les
dificultats econòmiques. Les obres que estaven projectades van
avançant gràcies, en bona part, a la inversió privada.
Les actuacions més representatives d’aquests primer any de mandat són, a més del projecte de la nova plaça
Mercat, l’inici de les obres del nou Parc de Bombers, l’acabament de les obres del nou Hospital, les escoles
de Sant Roc i del Morrot i el parc atlètic dels Tossols. També s’ha desbloquejat la declaració d’Impacte
Ambiental de la variant d’Olot i hi ha el compromís de redactar-ne el projecte constructiu. S’ha donat un tomb
al model de la Fira de Sant Lluc i s’ha posat en marxa el programa La Ciutat dels Detalls amb més de 2 mil
actuacions en el que portem de mandat. També s’està treballant per portar fins la ciutat nous estudis en
col·laboració amb l’ESADE, la Universitat de Vic i la Universitat de Girona.
El nou govern està donant forma també a un nou model administratiu que els permeti millorar l’atenció al
ciutadà. L’equip de Govern de CiU intenta millorar la participació i institucionalitzar-la a través de la creació des
Consells Ciutadans i el Consell d’Alcaldes; i aposta decididament pel turisme esportiu i la dinamització cultural
al centre de la ciutat. Per la resta, ha aconseguit mantenir la seva aportació al Consorci d’Acció Social de la
Garrotxa. Tots aquests punts han estat explicats en el Balanç del Govern fet públic divendres, amb l’objectiu de
mostrar transparència als ciutadans.
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 30 de maig de 2012
PALAFRUGELL INICIA LA REVISIÓ DEL

POUM ARRAN DE LA SENTÈNCIA QUE L'ANUL·LA

L'Ajuntament de Palafrugell ha iniciat la revisió del POUM aprovat el 2006 que el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya va anul·lar amb una sentència del 30 de setembre de l'any passat. L'alcalde, Juli Fernández
(PSC), ha explicat que es farà un pla de participació ciutadana i es tramitarà el document ja aprovat de manera
que es corregeixin els errors formals detectats per la sentència, especialment pel que fa a la manca d'un estudi
ambiental.
L'Ajuntament va presentar un recurs de cassació, que està pendent de resoldre. No obstant això, el govern ha
decidit tirar endavant la correcció d'aquestes errades i, d'aquesta manera, avançar-se a una nova desestimació
dels arguments municipals que deixarien Palafrugell sense normativa urbanística. Fernández ha concretat que
"farem modificacions puntuals, actualitzacions i la incorporació de la memòria ambiental" però que "no se
suspenen llicències ni tampoc es planteja un canvi de model urbanístic" respecte al que es va aprovar. El
govern vol enllestir la tramitació en 14 mesos.
PER LLORET DE MAR

Dijous, 31 de maig de 2012
L´AJUNTAMENT DELS INFANTS

Els alumnes de cinquè de primària de les escoles de Lloret de Mar van participar un any més en l’Ajuntament
dels Infants. Aquest ajuntament té catorze representants, un de cada classe de cinquè de primària, triats
democràticament pels seus companys.
Els infants han estat treballant durant tot els curs en aquest projecte. Aquesta activitat, organitzada per la
Secció d’Educació i la Secció de Participació Ciutadana de Lloret de Mar, es va posar en marxa el curs 200715

2008, amb l’objectiu de canalitzar la participació dels infants en la vida política del municipi i alhora treballar en
un projecte educatiu dedicat a les necessitats del seu poble. Aquest any, els mateixos infants han decidit
treballar sobre un itinerari al municipi, per tal de donar a conèixer els equipaments culturals i naturals de Lloret.
En el plenari final, presidit per l’alcalde de Lloret, els representants de les escoles expliquen i exposen tota la
feina realitzada en les sessions de treball per tal que aquestes propostes siguin una realitat.
DIARI DE GIRONA

Dijous, 31 de maig de 2012
LA SALA DE PLENS

DE

LLORET

CELEBRA

UNA

NOVA

EDICIÓ

DE

L'AJUNTAMENT DELS INFANTS

Els alumnes de cinquè de primària de les escoles de Lloret de Mar van participar un any més en l'Ajuntament dels
Infants. Aquest ajuntament té catorze representants, un de cada classe de cinquè de primària, triats
democràticament pels seus companys.
Els infants han estat treballant durant tot els curs en aquest projecte. Aquesta activitat, organitzada per la Secció
d'Educació i la Secció de Participació Ciutadana de Lloret de Mar, es va posar en marxa el curs 2007-2008, amb
l'objectiu de canalitzar la participació dels infants en la vida política del municipi i alhora treballar en un projecte
educatiu dedicat a les necessitats del seu poble. Aquest any, els mateixos infants han decidit treballar sobre un
itinerari al municipi, per tal de donar a conèixer els equipaments culturals i naturals de Lloret. En el plenari final,
presidit per l'alcalde de Lloret, els representants de les escoles expliquen i exposen tota la feina realitzada en les
sessions de treball per tal que aquestes propostes siguin una realitat.
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