PUNT DIARI
dimarts, 01 de abril de 2008. REPORTATGE
Ciutadà si vols, participa
Amb els projectes de participació ciutadana es vol que els ciutadans siguin part activa en la presa de decisions
NORA ESCUDERO. El projecte d'integració i cohesió social per a dones Cívic Espai, de Lloret de Mar; el procés participatiu
per a la gestió de l'estany de Sils i les taules de barri d'Arbúcies són només tres exemples de processos de participació
ciutadana que es desenvolupen a les comarques gironines. Els objectius d'aquestes iniciatives de participació són clars:
acostar la gestió política als ciutadans i fer-los part activa en la presa de decisions sobre temes que afecten el seu barri o
municipi. Per impulsar aquest tipus de propostes la Diputació de Girona ha creat el Servei de Participació Ciutadana, que
pretén convertir-se en un espai de coneixement, relació i intercanvi d'experiències participatives i aportar assessorament i
formació als responsables i tècnics en aquest àmbit.
La Diputació crea un servei de participació
Sovint, els ciutadans se senten allunyats de les estructures de govern i de la classe política. Un antídot contra aquest
distanciament i, per què no dir-ho, malfiança, pot ser una participació ciutadana activa i vinculant. Els responsables del
Servei de Participació Ciutadana, presentat a Girona el mes de febrer passat, consideren que implicar la ciutadania en la
presa de decisions de govern hauria de millorar la qualitat de la gestió pública i potenciar-ne l'eficàcia i transparència. El
Servei de Participació de la Diputació de Girona ha estat creat perquè esdevingui un referent pel que fa a temes de
participació ciutadana a les comarques gironines. El servei vol convertir-se en espai de diàleg i d'intercanvi d'experiències
entre els diferents municipis gironins implicats en aquesta temàtica. La formació i l'assessorament dels tècnics de
participació ciutadana dels ajuntaments és una altra de les prioritats d'aquest nou servei. S'ha organitzat un programa de
formació en participació ciutadana per a tècnics i responsables polítics, representants d'entitats i estudiants. Els cursos i
jornades seran gratuïts. Alguns dels temes que es tractaran al llarg d'aquest 2008 són: joves i participació, pressupostos
participatius i les jornades sobre associacionisme a Girona. La llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen
una atenció especial, promulgada per la Generalitat l'any 2004, preveu que els projectes escollits arreu de Catalunya en el
context d'aquesta llei tinguin un marc institucional i de participació ciutadana per al desplegament dels projectes. La
participació ciutadana es té en compte en la creació del projecte i en l'avaluació posterior.
La dona socialitzadora a Lloret
A la població costanera de Lloret de Mar hi ha un parell de barris, El Molí i Can Carbó, amb un alt nombre de població
immigrada que procedeix de la zona del Magrib i de l’Àfrica subsahariana. Sovint, aquests nous ciutadans passen per
pautes d'integració complexes perquè desconeixen aspectes bàsics del poble
i de la gent que hi viu. Per ajudar-los a superar aquesta dificultat i com a
iniciativa de l'Ajuntament de Lloret de Mar s'ha creat el projecte de participació
ciutadana Cívic Espai. Un grup de dones de la població, que formen part de
l'associació Dona Activa es reuneixen un parell de cops a la setmana amb un
grup de dones immigrades al centre cívic de Can Carbó. Entre totes han
aconseguit crear un espai de diàleg i intercanvi per aprofundir en el
coneixement del poble i de les pautes de conducta autòctones, i també de les
foranes. Han realitzat sortides per conèixer parts del poble d'interès
patrimonial i cultural, però també visites de caire més pràctic com ara anar al
mercat per aprendre estratègies que facilitin el dia a dia d'aquest grup de
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afectats per l'exclusió social, sovint el seu temps es reserva en exclusiva a
l'espai domèstic, però en aquest cas, i gràcies a la cooperació i l'ajuda de dones autòctones, es converteixen en un agent
socialitzador important i transmeten aquests coneixements a la resta de la família i els veïns. El projecte va ser avaluat l'estiu
del 2007 per un grup d'alumnes del postgrau de participació de la UdG amb la col·laboració de la trentena de dones que han
participat en el Cívic Espai. Els resultats van ser del tot positius i molt engrescadors. El català és la llengua vehicular
d'aquesta iniciativa, que va començar el novembre del 2006.
La gestió de l'estany de Sils
Les Jornades de l'Estany es van convertir en el punt de partida del procés participatiu per a la gestió de l'estany de Sils.
L'objectiu d'aquestes jornades obertes a ciutadans de la població, però també a persones amb inquietuds naturalistes i de
preservació de l'entorn natural, era donar a conèixer la importància d'aquest espai humit natural amb unes característiques
específiques i aportar propostes al pla de gestió que du a terme l'Ajuntament.

Els 38 participants a les jornades van aportar setze propostes consensuades, relatives als usos i a la recuperació de l'estany
de Sils. Aquestes setze propostes s'inclouran en el pla de gestió. Actualment hi ha dues eines estables de participació: un
fòrum virtual i una bústia de suggeriments al web de l'Ajuntament de Sils. L'objectiu és elaborar un pla de gestió conjunt
entre els tècnics del projecte i els ciutadans. El pla de gestió haurà d'estar acabat el desembre d'aquest any.
Les taules de barri d'Arbúcies
La xifra econòmica de 30.000 euros és la que els veïns de la taula de barri del Camp de l'Oliver d'Arbúcies van rebre del
consistori municipal per dur a terme projectes de neteja i manteniment, mobilitat i serveis viaris del barri on viuen. Després
d'una primera sessió de concreció de propostes per iniciativa d'una cinquantena de veïns, i d'una valoració tècnica dels
responsables de l'Ajuntament, es van prioritzar, en una segona trobada, les propostes consensuades més importants amb
el pressupost corresponent. En una tercera trobada l'Ajuntament selvatà va retre comptes als veïns sobre l'estat de les
actuacions que s'havien decidit i de les obres pertinents. L'èxit d'aquesta iniciativa ha fet possible que aquest any s'integri un
segon barri de la població en el projecte, i que s'impulsi una segona fase de taula de barri al Camp de l'Oliver. El 2010 tots
els barris que hi ha a Arbúcies tindran la seva pròpia taula participativa. Aquest projecte acosta la gestió pública als
ciutadans del municipi fent-los-en partícips, i és l'embrió dels pressupostos municipals que hi són vinculants.
Premis dubtosos
La Generalitat va premiar amb els premis d'Innovació Democràtica, els primers d'aquestes característiques a l'Estat
espanyol, Girona i Santa Cristina d'Aro per haver desenvolupat processos de participació ciutadana. En el cas de Girona, el
projecte premiat ha estat el procés participatiu de la reforma urbanística de la frontissa del barri de Santa Eugènia. No
obstant això, el veïns no van quedar del tot satisfets amb els resultats finals d'aquest procés i van demanar que l'Ajuntament
retornés el premi a la Generalitat de Catalunya. L'exregidora de Participació Ciutadana, Cristina Alsina, admet que potser ha
faltat mostrar als ciutadans el retorn final del projecte definitiu. Pel que fa a Santa Cristina d'Aro, el projecte premiat ha estat
el pressupost participatiu de la vila.
PUNT DIARI
dimecres, 2 d'abril de 2008
El govern de Figueres no farà una consulta popular sobre el tren tot i que la plataforma reuneix les firmes
N'ha aconseguit més de 5.200 que s'entregaran al consistori la setmana vinent
JOSEP PUIGBERT. Figueres. El govern municipal de Figueres no té la intenció de convocar cap consulta popular sobre el
tren perquè considera que el canvi de plantejament que ha fet l'alcalde mantenint oberta la possibilitat que es facin dues
estacions ja satisfà la reivindicació que es fa des de la plataforma Defensem el Tren de l'Empordà. Aquest grup ha reunit
més de 5.500 firmes, i ara fa el procés de seleccionar les que són vàlides. Per demanar la convocatòria de la consulta
popular en fan falta 5.200.
Des del govern municipal –especialment des de CiU i ICV– es valora la mobilització ciutadana que ha fet la plataforma
Defensem el Tren de l'Empordà per recollir signatures que defensen la centralitat de l'estació i el cobriment del traçat actual.
Tot i que encara no s'ha adoptat cap decisió definitiva, l'Ajuntament no està disposat a convocar la consulta popular. La
posició inflexible d'un dels socis de govern, el PSC, en relació amb el traçat de ponent és una de les principals barreres per
fer la consulta que demana la plataforma. L'altra és de tipus jurídic i actualment està en fase d'estudi, ja que, segons el
govern, el reglament orgànic municipal estableix que l'Ajuntament no pot convocar consultes populars sobre temes que no
són de la seva competència. En aquest cas, el Ministeri de Foment és el que té la darrera paraula sobre infraestructures
ferroviàries. El govern municipal considera que l'alcalde, Santi Vila, com va declarar fa unes setmanes en aquest diari, s'ha
mostrat obert al fet que es puguin construir dues estacions, una per al TAV a ponent i la de rodalies on és ara. I això s'acosta
als plantejaments de la plataforma. Tot i així, Vila ha advertit que en cap cas el govern municipal no vol que hi hagi el risc
que mantenir l'estació actual amb el traçat subterrani faci perdre una estació a ponent per al TAV. La previsió és que un cop
s'hagi constituït el govern de l'Estat es reprenguin les negociacions amb Foment per determinar la construcció de l'estació a
la línia del TAV i parlar del finançament de la variant del tren convencional. Aquest any es començarà a construir el primer
tram, des del Pont del Príncep fins a la piscina de Vilafant, en fase de licitació.
DIARI DE GIRONA
dimecres, 02 de abril de 2008
La CUP demana que els veïns puguin parlar als plens i que es facin per Internet
La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Girona ha presentat una proposta de moció als Grups Municipals on recull
mesures per dinamitzar la cultura participativa. Recupera algunes de les propostes que ja va defensar en l'anterior

legislatura, com ara la modificació del ROM per facilitar que els ciutadans i col·lectius puguin expressar les seves inquietuds
en els plenaris municipals, també retransmetre els plenaris per Internet, impulsar un projecte de pressupostos participatius
descentralitzats per barris i potenciar els plenaris descentralitzats o millorar la comunicació entre regidors i regidores i
ciutadania a través de visites programades.
DIARI DE GIRONA
dimecres, 02 de abril de 2008
Organitzen una jornada sobre la Llei de barris i la participació ciutadana
L'Oficina de Barris de l'Ajuntament de Banyoles organitza, el proper divendres 11 d'abril, la jornada formativa "La participació
ciutadana: una opció per a la Llei de barris". L'objectiu de l'acte és la presentació d'experiències pràctiques dutes a terme als
diversos municipis inclosos a la Llei de barris. Amb aquesta funció, s'aportaran les eines, els recursos i els instruments
necessaris per aplicar-los a actuacions concretes de cada municipi, per impulsar el debat i les actuacions entorn la
participació ciutadana en els projectes de ciutat. La jornada començarà a 2/4 d'11 del matí amb una ponència de Joaquim
Brugué, professor de la UAB i exdirector general de Participació Ciutadana.
PUNT DIARI
dijous, 3 d'abril de 2008
El PSC de Figueres diu que acceptaria una consulta popular sobre el tren
El primer tinent d'alcalde i primer secretari del PSC de Figueres, Pere Casellas, diu que el seu grup acceptaria una consulta
popular sobre el tren si la resta de socis de govern, CiU i ICV, ho consideressin oportú. «Nosaltres defensem el traçat i
l'estació de ponent, però no ens oposem al fet que es faci una consulta popular sobre el tren si la resta de govern considera
oportú convocar-la», va dir ahir. La plataforma Defensem el Tren de l'Empordà ja ha reunit les 5.200 signatures necessàries
per demanar la seva convocatòria però el govern municipal, en principi, no n'és partidari.
PUNT DIARI
dijous, 3 d'abril de 2008
La CUP demana que els plens de Girona es retransmetin per internet.
La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Girona ha demanat al govern municipal de la ciutat que es retransmetin per
internet i en directe els plens municipals. Aquesta és una de les peticions d'un plec de mesures que sol·licita la formació amb
l'objectiu d'incrementar la participació ciutadana en la presa de decisions. La proposta inclou fer plens pels diversos barris i
pressupostos descentralitzats per barris que permetin la intervenció dels veïns.
PUNT DIARI
dijous, 3 d'abril de 2008.
ICV-EUiA de Llagostera acusa el govern de falta de política participativa
M.B.. Llagostera. El grup d'ICV-EUiA denuncia falta de política participativa de l'equip de govern, i l'acusa de no respectar la
periodicitat mensual dels plens, de no facilitar la informació a l'oposició en les comissions informatives i de no permetre que
els grups municipals participin en les reunions amb les entitats i els veïns. El grup es queixa també del fet que el govern no li
contesta les preguntes fetes per escrit i de no complir el reglament de participació ciutadana aprovat pel consistori.
DIARI DE GIRONA
divendres, 4 d’abril de 2008
Riells comptarà amb una oficina d’atenció ciutadana al setembre
Té com a objectiu agilitzar els tràmits i millorar el tracte entre Ajuntament i ciutadà
L'Ajuntament de Riells i Viabrea tindrà a partir del proper setembre, una Oficina de
Participació i Atenció Ciutadana (OPAC). Aquesta s'allotjarà als baixos de
l'Ajuntament i té com a objectiu principal agilitzar els tràmits administratius
municipals per tal de fer més fluïda la relació entre l'administració local i el
ciutadans. Aquest projecte es realitzarà a través d'un contracte, que es va signar
ahir al consistori, entre l'Ajuntament i l'Institut Català de Tecnologia (ICT) que tal i
com va explicar Èric Sureda, cap de l'Oficina de Riells, en aquests moments ha iniciat "una diagnosi per veure els hàbits del
nostre consistori pel que f a tràmits, amb l'objectiu de millorar-ne la seva agilitat; un cop fet això, es dissenyarà el model que

ha de tenir la població de Riells i Viabrea i finalment, s'implantarà". Es preveu que el nou servei s'obri el setembre que ve.
Aquesta oficina d'atenció ciutadana és també de participació i una iniciativa del regidor Eduard Ruiz, responsable de
Participació Ciutadana. Segons Sureda, aquesta oficina serà pionera a la Selva, tot i que n'hi ha en altres llocs de Catalunya,
com ara Cardedeu. L'ICT s'encarregarà del seu desenvolupament del nou servei.
DIARI DE GIRONA
dissabte, 5 d’abril de 2008
Salt recull més de cent aportacions per elaborar el Pla Local de Joventut
L'Ajuntament de Salt ha recollit més d'un centenar de propostes de joves del municipi per a l'elaboració del Pla Local de
Joventut 2008-2011. Entre altres accions, la regidoria de Joventut preveu impulsar en els propers quatre anys la creació
d'un casal de joves o una campanya informativa sobre les polítiques municipals. L'Ajuntament ha iniciat la redacció del Pla
Local de Joventut, que es preveu aprovar en les properes setmanes. Per primer cop, i fruit de la diagnosi elaborada l'any
2006 per la regidoria de Joventut, el consistori ha impulsat un procés de participació amb "l'objectiu de desenvolupar
polítiques juvenils útils i consensuades", segons ha explicat la regidora de Joventut Soumaya Waez. El procés participatiu
es va iniciar l'octubre de 2007 i es va allargar fins a gener de 2008 amb la celebració de quatre tallers, que van comptar amb
aportacions de 42 joves, d'entre 15 i 30 anys, i d'un taller político-tècnic, amb representants dels grups polítics i de tècnics de
l'Ajuntament. En els tallers, les propostes es van treballar en cinc eixos: educació i treball, salut i temps lliure, territori,
participació i societat saltenca. Dels tallers, la regidoria de Joventut ha recollit un total de 117 propostes que, un cop
valorada a nivell polític i tècnic la prioritat que té cadascuna, s'inclouran en el futur Pla Local de Joventut. Les principals
propostes que l'Ajuntament preveu executar en els propers quatre anys són la creació d'un casal de joves, la constitució
d'un grup d'avaluació i seguiment del pla local, formada per joves de Salt, l'elaboració d'una campanya informativa sobre les
polítiques municipals i una campanya de millora de la imatge de Salt. El Pla quedarà enllestit les properes setmanes.
DIARI DE GIRONA
dissabte, 5 d’abril de 2008
L’alcalde, obert a discutir la possibilitat de fer la consulta sobre el futur del tren
ERC denuncia "el degoteig constant de declaracions contradictòries a l'equip de govern"
G.Tubert, Figueres. L'alcalde de Figueres, Santi Vila (CiU), ha explicat que esperarà a reunir-se amb la plataforma
Defensem el Tren per valorar la possibilitat de consultar als veïns si volen el soterrament de les vies actuals o el trasllat de
l'estació a Vilafant. La plataforma ciutadana entrarà aquest dilluns les 5.200 firmes necessàries per instar el ple a discutir la
possibilitat de fer la consulta; un cop feta l'entrega, els representants de Defensem el Tren es reuniran amb Vila per intentar
acostar posicions. "Ni confirmem ni descartem la possibilitat de fer la consulta. Fins que no es produeixi aquesta reunió,
l'equip de govern no es posicionarà", va declarar Vila, ahir, a Diari de Girona. En aquest sentit, l'alcalde va explicar que
estaria disposat a negociar amb Foment la possibilitat que Figueres es doti de dues estacions: la intermodal de Vilafant, que
acolliria trens convencional i d'alta velocitat; i l'actual, per a trens convencionals i que es mantindria en el seu emplaçament
actual, al centre. A diferència d'ara, però, els combois creuarien la ciutat per vies soterrades. La coexistència de les dues
estacions és l'opció que reclama la plataforma Defensem el Tren. La major receptivitat de Vila cap a les demandes del
defensors del tren pel centre de Figueres s'explica perquè "és molt diferent negociar amb Foment amb un expedient amb
més de 5.000 signatures que sense res". Per la seva banda, el portaveu d'ERC, Francesc Canet, ha criticat "el degoteig
constant de declaracions contradictòries entre els diferents membres de l'equip de govern municipal (format per CiU, el PSC
i ICV)". Canet afirma que des d'ERC exigiran que l'equip de govern prengui una posició clara pel que fa a la consulta, un cop
s'hagin lliurat les 5.200 signatures. Així mateix, El primer tinent d'alcalde, Pere Casellas (PSC), ha afirmat que el seu partit no
"posarà pals a les rodes en el cas que es decideixi fer la consulta popular, perquè som democràtics, per damunt de tot".
Però els socialistes consideren que el plebiscit "és del tot innecessari". Per esvair qualsevol dubte, Casellas va reiterar que el
PSC abomina la possibilitat que Figueres tingui dues estacions. Pel primer tinent d'alcalde, l'estació intermodal de Vilafant
"és l'única que contemplem".
Majoria per fer la consulta. El posicionament del PSC favorable a la consulta confirma, diu Francesc Canet, que és
necessària perquè els socialistes tenen 5 regidors i ERC en té 6, de manera que sumarien una majoria, a la qual també
s'afegiria el PP. "De totes maneres, això seria possible suposant que el PSC mantingués els seus criteris", va afegir Canet.
D'altra banda, el representant d'ERC, considera que el regidor d'ICV Richard Elelman fa una "fugida d'estudi" quan
"sorprenentment, es declara contrari a la consulta, al·legant que no es tracta d'una competència municipal". ERC
consideraria molt greu que el consistori no atengués la decisió dels ciutadans i "defensar-la on calgui".

L'acord sobre la MAT. D'altra banda, el regidor d'ERC Miquel Solé va lamentava ahir que en l'acord sobre la MAT, aprovat
a la junta de portaveus, els grups de CiU, PSC, ICV i PP prenguessin una posició "que novament no entra en l'arrel del
problema". ERC vol que l'Ajuntament s'adhereixi a l'AMMAT (Associació de Municipis Afectats per la MAT) però el ple de
dijous va tombar la moció que anava en aquesta
DIARI DE GIRONA
diumenge, 6 d’abril de 2008
L’Ajuntament consulta els veïns per modificar el pla de cultura
L'Ajuntament ha demanat a les entitats i les persones de la ciutat que aportin reflexions i idees per encarar els reptes de
l'actualització del Pla de Cultura d'Olot. La petició es va fer en el decurs de un acte informatiu, on van assistir uns 80
persones. L'esdeveniment va tenir lloc a l'Orfeó Popular Olotí. Van assistir-hi la regidora de cultura, Anna Torrent; el
responsable d'ICC Consultors Culturals, Xavier Fina; l'alcalde, Lluís Sacrest; i l'ex-conseller de Cultura, Ferran Mascarell. A
més des de l'Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot s'han repartit butlletes per tal de recollir opinions escrites. Segons la
regidora de Cultura, Anna Torrent, Olot disposa des de l'any 2001 d'un Pla de cultura que recull les opinions i les propostes
dels ciutadans. Torrent diu que les normes de la Unesco i de l'Agenda 21 fan que el pla s'hagi d'actualitzar.
DIARI DE GIRONA
diumenge, 6 d’abril de 2008
Mont-ras constitueix un consell participatiu de dones
El Consell participatiu de dones de Mont-ras es va constituir dimecres, un grup sorgit d'una reunió organitzada per la
regidoria de la Dona i Polítiques igualitàries que s'ha creat amb l'objectiu de ser un òrgan consultiu i assessor format per
dones de diferents zones del municipi que aportaran la seva visió particular del poble. Segons va informar el consistori, cada
membre d'aquest consell podrà manifestar les seves inquietuds, valorar i formular propostes, intentant convertir-les en
realitat amb el suport i la implicació de l'Ajuntament de Mont-ras. La reunió de constitució va comptar amb la participació de
quinze dones del municipi i l'assistència de la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Marta Selva, la coordinadora
territorial a Girona de l'ICD, Esperança Permanyer, la coordinadora del SIAD del Consell Comarcal del Baix Empordà, Neus
Gómez, l'alcaldessa de l'Ajuntament de Mont-ras, Mercè Català, la secretària municipal, Irene Elena Torralba, i l'assistenta
social del municipi, Raquel Parra.
DIARI DE GIRONA
dilluns, 07 de abril de 2008
Defensem el Tren entrega 5.822 signatures per demanar una consulta popular sobre la ubicació de l’estació de Figueres
La plataforma té prop de 900 firmes més del que demana la llei i la campanya continuarà fins al 23 d'abril
La Plataforma Defensem el Tren de l'Empordà ha entregat aquest dilluns al matí al registre de Figueres 5.822 signatures per
instar el ple de l'Ajuntament que convoqui una consulta popular sobre la ubicació de l'estació de tren a la ciutat.
El seu portaveu, Peu Gou, ha demanat al grup municipal del PSC que siguin 'sensibles' a la voluntat dels ciutadans i estigui
a favor de convocar aquesta consulta. La Plataforma ha aconseguit prop de 900 firmes més del que demana la llei i la
campanya continuarà fins al 23 d'abril.
PUNT DIARI
dimarts, 8 d’abril de 2008
La plataforma cívica pel tren a Figueres presenta 5.822 firmes i demana una consulta popular
La plataforma Defensem el Tren de l'Empordà va entrar ahir al registre de
l'Ajuntament de Figueres amb 5.822 signatures per demanar la celebració d'un ple
extraordinari per tal que es convoqui una consulta popular sobre el futur de l'estació
de tren de la ciutat. La plataforma defensa que es mantingui el traçat de la línia
convencional pel centre de la ciutat, però subterrani, i que l'estació no es mogui de
lloc. També han presentat una instància per poder intervenir en el ple extraordinari i
defensar el seu posicionament. El portaveu de la plataforma, Pep Gou, creu que a
Figueres pot haver-hi dues estacions. «A l'alcalde li diem que pot comptar amb la
plataforma per defensar el traçat subterrani i resistir qualsevol intent de xantatge
que es pugui fer a la ciutat», va dir. Els membres de la plataforma, però, van advertir

que les signatures no són «un xec en blanc» i van criticar el conseller del PSC de Política Territorial i Obres Públiques,
Joaquim Nadal. «Al president Montilla li diem que escolti el que es diu des de la comarca. En aquest tema i altres hi ha
hagut una actitud prepotent de Joaquim Nadal i el seu departament de manera que els que haurien de portar solucions es
converteixen en una part del problema.» En canvi, la plataforma creu que l'alcalde, Santi Vila, manté una postura «intel·ligent
i assenyada» en aquest tema. De moment, continuaran recollint firmes, tot i que han superat àmpliament les 5.200
necessàries per demanar la consulta.
DIARI DE GIRONA
dimarts, 8 d’abril de 2008
Defensem el Tren presenta 5.800 firmes i insta l’equip de govern a posicionar-se sobre la consulta
La plataforma engegarà noves campanyes i anuncia que continuarà recollint signatures
G.Tubert, Figueres. La plataforma Defensem el Tren va entrar ahir al registre 5.822 signatures per instar el ple a decidir si es
fa la consulta popular sobre el futur ferroviari de Figueres. El portaveu de la plataforma, Pep Gou, va explicar que la
campanya ha estat tot un èxit, però que ara és el consistori qui s'ha de pronunciar. En aquest sentit, Gou va insistir que
estan mantenint contactes amb l'alcalde, Santi Vila, i que li oferiran la seva ajuda "sempre que sigui per defensar el
soterrament de les actuals vies de tren que travessen la ciutat". Amb tot, va afegir que esperen que el PSC canviï la seva
actitud "perquè són necessaris per solucionar-ho". "Hem de ser més ambiciosos i no renunciar a l'estació al centre", va
afirmar Gou. A banda d'això, el portaveu de la plataforma va dir que han fet una instància demanant un ple extraordinari per
debatre la possibilitat de fer la consulta popular i que, a més, han sol·licitat poder-hi intervenir. "Col·laborarem amb
l'Ajuntament per aconseguir el soterrament però no firmarem talons en blanc a ningú", va insistir Gou. En aquest sentit, el
portaveu va afirmar que "és innegable que Santi Vila ha canviat d'actitud però també està clar que les més de 5.000 firmes
aconseguides hi han ajudat". Gou va afegir també que els impulsors de la mesura són conscients de la legislació i de les
dificultats que suposaria fer la consulta, però va insistir que això" ara queda en mans de l'Ajuntament". La plataforma ha
anunciat que continuarà amb la recollida de signatures fins al proper 23 d'abril, Diada de Santa Jordi, i ha avisat que
emprendrà noves campanyes ciutadanes.
PUNT DIARI
dimecres, 9 d'abril de 2008
77 entitats i associacions juvenils
Girona té una important xarxa associativa i en l'últim cens hi havia 77 associacions i entitats formades per joves. La
presència de la UdG explica que un 26% de les entitats siguin estudiantils i que un 25% més siguin d'educació en el lleure.
Cal subratllar que un 21% de les entitats tenen un caràcter cultural. A més distància hi ha les polítiques, amb un 13%.
DIARI DE GIRONA
dimecres, 9 d’abril de 2008
L’equip de govern cita Defensem el Tren dijous per parlar de la consulta
L'alcalde de Figueres, Santi Vila (CiU), i els regidors Pere Casellas(PSC) i Richard Elelman (ICV), es reuniran aquest dijous
amb la plataforma ciutadana Defensem el Tren per oficialitzar la recepció de les 5.822 signatures i intentar fixar una posició
sobre la possibilitat de fer una consulta popular sobre el futur ferroviari de la ciutat de Figueres. La plataforma va entrar les
més de 5.800 firmes al registre el dilluns i va instar el govern a prendre una posició conjunta a favor de la consulta.
Defensem el Tren va recollir unes 600 signatures més de les que necessitava perquè el ple debatés la possibilitat de fer el
plebiscit, i va dir que en continuarà recollint fins al proper 23 d'abril. L'equip de govern no ha aconseguit trobar un
posicionament unitari sobre la possibilitat que Figueres es doti de dues estacions, una al centre i amb les vies soterrades i
l'altra a Vilafant, per al TAV.
DIARI DE GIRONA
Dimecres, 9 d’abril de 2008
L’oposició demana que es consulti a la ciutadania què cal fer a la casa de Can Falló
E. Padilla, Maçanet de la Selva. Els grups de 9Maçanet i Acord per Maçanet van demanar que es convoqui un procés de
participació ciutadana perquè siguin els habitants de Maçanet de la Selva els qui decideixin quin equipament cal fer a la
masia de Can Falló, una antiga masia que l'Ajuntament va comprar fa un parell d'anys per salvar-la de l'enderroc i que es
preveia convertir en un lloc de reunió d'entitats, però on ara es planteja fer un centre cívic. El portaveu de 9M Josep

Romaguera va reclamar que es segueixi el mateix procés que es va fer amb l'edifici de La Societat, ja que van ser els
maçanentencs, a través de les seves aportacions, els qui van decidir que s'hi havia de construir un teatre. Per la seva part, el
regidor d'AM Josep Maria Ciurana va considerar que aquest seria un bon mètode per impulsar les obres en aquesta casa,
ja que ara per ara no s'hi està fent res i l'oposició tem que s'acabi deteriorant. Alguns grups com ara CiU, que ara està al
govern juntament amb el PSC, apostaven per enderrocar-la per poder reurbanitzar l'entorn.
PUNT DIARI
dijous, 10 d'abril de 2008
Quinze veïns triats per sorteig participaran als tallers pels usos de la Devesa de Girona
DANI VILÀ. Girona. Entre deu i quinze ciutadans escollits aleatòriament del padró municipal de Girona assistiran en els
tallers participatius que han de servir per elaborar el pla d'usos i gestió del parc de la Devesa. Així ho ha decidit la comissió
de seguiment del procés participatiu que es va reunir dilluns per segona vegada. En els tallers també hi assistiran tres o
quatre coneixedors de l'àmbit que es tracta, diverses associacions de veïns i representants de diversos col·lectius de la
ciutat. El primer taller es farà el 19 d'abril i tractarà els usos educatius i de lleure. Aquest taller de participació tindrà com a
ponent la responsable de Cooperació i Desenvolupament de la UdG, Rosa Maria Terradellas. La segona jornada es farà el
15 de maig, versarà sobre fires i mercats i la presidenta de Pimec Girona, Mariona de Puig, farà la ponència d'introducció. El
17 de maig serà el torn dels usos esportius; hi assistirà el president de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Roche. El
quart i últim àmbit que es debatrà en un taller de participació se centrarà en la gestió de l'espai natural i la mobilitat. El procés
d'elaboració del pla d'usos es completarà amb altres vies, com ara les jornades obertes a la ciutadania que es faran en
diversos espais de la Devesa o a través del lloc web que es posarà en funcionament. Tot el procés participatiu es tancarà el
pròxim 17 de juny amb la voluntat d'un ampli consens.
DIARI DE GIRONA
dijous, 10 de abril de 2008
L’Ajuntament prepara 4 tallers participatius per debatre sobre el Pla d’Usos de la Devesa
La Comissió de Seguiment va celebrar dilluns la segona reunió, en la qual es van donar a conèixer les dates de celebració
dels quatre tallers que es portaran a terme en els propers mesos, en el marc del procés participatiu sobre el Pla d'Usos i
gestió del parc de la Devesa. El primer tractarà sobre els Usos Educatius i de Lleure, i se celebrarà el 19 d'abril. La ponent
convidada en aquest primer taller serà la delegada de la rectora per a la Cooperació i el Desenvolupament de la UdG, Maria
Rosa Terradellas. El segon taller tractarà sobre Fires i Mercats, i es farà el 15 de maig. La ponent serà la presidenta de
Pimec Girona, Mariona de Puig. El tercer taller serà el 17 de maig i tractarà els Usos Esportius. El ponent serà el president
de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Roche. L'últim taller, sobre Gestió de l'Espai Natural i Mobilitat, es farà el 24 de
maig i el ponent serà el director de Fundació Territori i Paisatge, Jordi Sargatal.
Els membres de la Comissió estan convidats a participar en els tallers, que estaran integrats per una trentena de participants
més que s'escolliran a través d'un seguit de criteris. Per participar a cada taller s'escolliran entre deu i quinze ciutadans triats
aleatòriament d'entre els inscrits al Padró; tres o quatre coneixedors específics de l'àmbit que es treballi; associacions de
veïns; un integrant de la gent gran; un representant de grups de dones; un representant del món educatiu; un representant
dels joves; un membre de la UdG relacionat amb l'àmbit de treball i membres d'entitats de la ciutat i col·legis professionals.
A més dels tallers, a la reunió es van presentar altres vies a través de les quals podrà participar la ciutadania: jornades
obertes en diferents espais de la Devesa i la participació a través del web, que s'obrirà properament.
DIARI DE GIRONA
dijous, 10 de abril de 2008
El projecte de Palamós Millora promou la creació d’una associació veïnal
Els membres de junta de l'antiga Associació de Veïns de les Cases Noves, amb la col·laboració de l'Ajuntament de
Palamós, han iniciat el procés per recuperar i ampliar aquesta entitat veïnal del municipi, que des de feia més de 20 anys
estava inactiva. Arran de l'inici del projecte Palamós Millora, els veïns de les Cases Noves han decidit recuperar l'entitat, que
ara també inclouria els dos sectors restants d'aquest projecte d'intervenció integral: Mas Guàrdies i l'Eixample Nord. L'objectiu
prioritari que té la constitució de la nova associació és poder crear una plataforma potent que tingui un paper representatiu i
destacat en aquest projecte d'intervenció integral, on els veïns d'aquests sectors puguin participar activament en el seu procés
de decisió i desenvolupament. Per això, aquesta setmana s'ha iniciat un procés informatiu als veïns sobre la constitució de la
nova entitat, mitjançant el lliurament de 1.200 cartes informatives amb una butlleta on poder fer la inscripció a l'associació.

DIARI DE GIRONA
dijous, 10 de abril de 2008
L’Ajuntament ha consultat els joves per a la redacció d’un pla per a ells
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses està elaborant el Pla Local de Joventut 2008-2012. El projecte ha de servir
per marcar les polítiques de joventut dels propers 4 anys. Per l'elaboració, la regidoria de Joventut ha iniciat un procés
participatiu. D'aquesta manera es va concretar una convocatòria adreçada al jovent de la vila per explicar el que comporta el
Pla Local. Els joves que van assistir a l'acte es van mostrar especialment preocupats per la falta de lleure nocturn al poble i
també per la manca d'un punt de trobada per al jovent. En concret, els joves van demanar un local polivalent que tingués
una sala de concert, una sala de reunions i un futbolí. Després de la reunió els assistents van ser obsequiats amb un pa
amb tomàquet per aconseguir un contacte més distès. Abans de l'assemblea, l'Ajuntament havia enviat unes enquestes
perquè les omplissin els joves de 15 a 35 anys. A la consulta els joves podien apuntar les seves opinions sobre treball,
habitatge, oci i salut. Els resultats de les enquestes foren presentats pel regidor de Joventut als joves que van assistir a
l'assemblea. Un cop recollits els criteris escrits i parlats, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses procedirà al redactat
d'un Pla de Joventut que recollirà les opinions directes del joves en les matèries que més els afecten.
PUNT DIARI
dissabte, 12 d’abril de 2008
Jornada sobre la llei de barris a Banyoles
La jornada sobre la participació ciutadana que va tenir lloc ahir a Banyoles es va
dedicar a les experiències en l'aplicació de la llei de barris. En les sessions, que es
van desenvolupar al centre cívic de la Farga, hi van participar unes 80 persones.
PUNT DIARI
dilluns, 14 d'abril de 2008
L'oposició de Maçanet reclama una consulta popular perquè els veïns decideixin l'ús de la masia Can Falló
La seva conservació ha estat polèmica perquè un sector del poble la volia a terra
ANNA PUIG. Maçanet de la Selva. Que siguin els veïns els que decideixin l'ús de la masia Can
Falló. Aquesta és la proposta que va fer l'oposició de Maçanet de la Selva (9M i AM) en el
darrer ple. La idea, però, no va generar gaire entusiasme a l'equip de govern (PSC i CiU), que
no ho va descartar però tampoc va assegurar que es dugués a terme. La masia, d'ús
municipal, està ubicada al centre urbà i ha generat molta polèmica perquè un sector de la
població i el grup de CiU havien defensat que s'enderroqués. La casa està catalogada com a
bé d'interès local pel seu valor patrimonial i, en l'anterior mandat, l'Ajuntament va arribar a un
acord amb el propietari, de manera que es conservava la masia –que es troba en molt mal
estat– i, a canvi, l'Ajuntament aprovava una modificació del pla general perquè pogués construir tres blocs de pisos a la resta de
la finca. La casa i el jardí serien privats però d'ús públic. Les obres dels habitatges ja han començat i, en el darrer ple, el regidor
de Nou Maçanet (9M), Josep Romaguera, a l'oposició, va preguntar per la conservació de Can Falló. «La gent tem que vagi a
terra perquè un dels socis de govern n'és partidari», va dir. A part, Romaguera va proposar al regidor de Participació Ciutadana,
Josep Martínez (PSC), que fes una consulta popular perquè la ciutadania decidís l'ús de la casa. Una proposta que va tenir el
suport del regidor d'Acord per Maçanet (AM), Josep Ciurana, el qual va considerar que seria una bona manera per promoure el
condicionament d'aquest immoble, ara abandonat. El govern no va dir ni sí ni no a la proposta. Simplement no descarten fer-ho
en un futur. QUERELLA CRIMINAL. Hi ha un sector de veïns que tenen clar que la casa ha d'anar a terra i en el mandat
passat van impulsar una recollida de signatures, que va tenir el suport de CiU (en aquell moment a l'oposició). L'Ajuntament va
considerar que era prioritari mantenir can Falló i va tirar endavant la seva preservació. Segons va explicar Romaguera, això no
va agradar a aquests opositors, dos dels quals han presentat una querella criminal contra els tres darrers alcaldes –Romaguera
i Antoni Trincheria (AM), que ho van ser en el mandat passat i Alfons Soms (PSC), que ara té el càrrec–. Encara no s'ha decidit
si s'accepta a tràmit la denúncia.
PUNT DIARI
dimarts, 15 de abril de 2008
La ciutat de Girona té 414 entitats en actiu i un cens d'associacions n'ha detectat 126 d'inactives
DANI VILÀ. Girona. Una revisió i actualització del cens d'entitats de la ciutat de Girona ha servit per detectar 126 associacions

inactives i perquè, finalment, s'hagi comprovat que n'hi ha 414 que continuen amb les seves activitats habituals. Aquesta és una
de les dades que el regidor de Relacions Ciutadanes, Miquel Poch, va explicar ahir en la presentació de la memòria del 2007
sobre participació ciutadana i entitats. Poch va subratllar la importància d'aquest treball per la voluntat del consistori d'elaborar i
editar a la tardor una guia que contingui la referència de totes les entitats de Girona.
Només l'any 2007 es van donar d'alta 30 entitats. Per àrees, les associacions culturals, 160, són les més nombroses, seguides
de les humanitàries, amb 126 entitats, i les esportives, amb 95 entitats. Per l'octubre, l'Ajuntament també ha previst una trobada
amb les entitats per analitzar quin tipus de material necessiten més les associacions. Fins ara, el consistori ha comprat un equip
de so que deixarà a les associacions quan el necessitin, enguany comprarà una vela i preveu adquirir un portàtil. Poch va
garantir que totes les polítiques en matèria de participació ciutadana «són molt importants, sobretot, per combatre el desencís
per l'acció dels polítics, i l'Ajuntament ha de seguir en aquesta línia com a administració més propera». Entre altres accions
previstes, Poch va anunciar la voluntat de realitzar una fira de productes etiquetats en català, que es podria fer el 2009. Entre els
canals de participació hi ha la bústia d'avisos i suggeriments, que va rebre 3.830 missatges i enguany es vol incorporar una
avaluació i un seguiment de les peticions.
PUNT DIARI
dimarts, 15 de abril de 2008
L'Ajuntament d'Arbúcies engega avui la taula de barri del Castell
L'Ajuntament d'Arbúcies inaugura avui la taula de barri del Castell amb una sessió informativa que servirà per explicar el
funcionament d'aquest espai participatiu ciutadà. La trobada serà a les nou del vespre, al museu etnològic del Montseny La
Gabella. Aquesta és la segona taula de barri que es posa en marxa, després del procés participatiu del Camp de l'Oliver, en
què els veïns van poder triar el destí de 30.000 euros del pressupost municipal. És la mateixa xifra que tindran a la seva
disposició els ciutadans del Castell per poder millorar l'estat del seu barri. Durant aquest any es realitzaran dues trobades
més: una per detectar les mancances i l'altra per proposar solucions. I una tercera i definitiva per prendre decisions.
DIARI DE GIRONA
dimarts, 15 de abril de 2008
El 80% de les queixes veïnals de Girona afecten la via pública
Més del 40% dels problemes corresponen a neteja dels carrers
Acn/DdeG, Girona. El 80% dels avisos que els ciutadans de Girona van fer arribar a l'Ajuntament, a través de la bústia
d'avisos, eren queixen o suggeriments relacionats amb l'estat de la via pública i problemes de neteja. Segons va informar el
regidor de Relacions Ciutadanes, Miquel Poch, durant el 2007 van arribar a la bústia - bé via Internet, per telèfon o
presencialment- un total de 3.830 avisos, un 30% més que l'any anterior. Poch va atribuir aquest augment a la campanya de
difusió que es va fer sobre aquesta eina de participació durant el 2007 i ha afegit que és una "gran eina de gestió" per fer un
seguiment dels barris i el seu estat. El compromís del consistori és contestar les peticions i suggeriments dels ciutadans en
un màxim de 15 dies, tot i que el regidor assegura que, de mitjana, les respostes s'envien en una setmana. Poch també ha
assegurat que el 99% dels avisos han estat respostos. El 40% de peticions que arriben són requeriments per arreglar
papereres, contenidors o d'altres elements de la via pública com paviments o voreres que estan malmesos. L'altre 40% són
avisos referents a temes de medi ambient, sobretot problemes de neteja en punts concrets de la ciutat. Segons Poch, l'altre
20% són temes molt diversos pertanyents a diferents àrees. Enguany, els tècnics de l'àrea estan treballant per desenvolupar
un aplicatiu informàtic que permeti als regidors de barri fer un seguiment sobre la satisfacció dels servei entre els usuaris i
així poder avaluar si el requeriment del veí s'ha atès correctament, segons va explicar el cap de l'àrea, David Pujol.
Aquestes dades es van facilitar en la presentació de la memòria de Relacions Ciutadanes i Joventut, que inclou també
informacions sobre accions i relacions amb les entitats, processos participatius i el foment de la llengua catalana realitzades
durant el passat 2007.
Ajuts per a 23 entitats. Durant el 2007, l'àrea va aprovar uns ajuts per a projectes de foment de la participació ciutadana. A
aquestes subvencions, s'hi van presentar 23 associacions de la ciutat i, finalment, l'Ajuntament va fer una aportació
econòmica de 12.000 euros a nou entitats de la ciutat. També en clau de suport econòmic, l'àrea va aportar un total de
24.000 euros d'ajut directe a les festes majors organitzades pels diferents barris de la ciutat. Actualment a la ciutat hi ha
registrades 540 entitats, 126 de les quals estan inactives. Tot i que el reglament municipal no obliga les associacions a
registrar-se, l'àrea de Relacions Ciutadanes i Joventut està fent un treball per detectar les associacions que ja no fan res i
eliminar-les del registre i també fer que les de nova creació s'hi afegeixen. L'objectiu és facilitar la relació entre les
associacions i també amb el mateix ajuntament.

DIARI DE GIRONA
dimarts, 15 de abril de 2008
Les Associacions de Veïns de Catalunya es reuniran a Olot el dies 19 i 20
La ciutat acollirà els dies 19 i 20 d'abril la 23 assemblea de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya
(CONFAVC). Les activitats s'iniciaran al Casal Marià amb l'obertura de l'assemblea per les autoritats. Tot seguit es farà la
presentació de la memòria del 2007, l'informe de la memòria de l'any 2007 i l'admissió de nous socis, la presentació del pla
de treball del 2008, intervenció de les federacions al pla de treball i un dinar. A la tarda l'assemblea continuarà al Casal de
les Fonts, on grups de treball tractaran l'organització i el funcionament veïnal, els reptes de la integració de la joventut i el
finançament de l'aigua a Catalunya. En aquest dia, està previst que els assistents visitin el Museu dels Sants i can
Trincheria. La trobada s'acabarà el diumenge.
DIARI DE GIRONA
dimecres, 16 d'abril de 2008
CiU d'Amer exigeix que es consulti els veïns on s'ha de fer el dispensari nou
ANNA PUIG. Amer. El grup de CiU d'Amer, a l'oposició, ha decidit engegar una campanya informativa amb l'objectiu de
pressionar l'equip de govern (ERC i CA) perquè faci una consulta popular sobre quin ha de ser l'emplaçament del nou
dispensari. En el mandat anterior, l'Ajuntament va cedir a Sanitat els terrenys on ara hi ha la pista poliesportiva descoberta
de l'institut i ja s'està redactant el projecte constructiu. Per CiU, aquest emplaçament és del tot inadequat. «Està lluny del
nucli urbà i de la farmàcia, hi ha dos pendents molt pronunciats per accedir-hi i desaprofitem un terreny municipal molt gran
per fer-hi un equipament relativament petit», diu Narcís Junquera, portaveu de CiU. Pels convergents, la millor alternativa és
remodelar l'edifici on actualment hi ha el dispensari, conegut com a Can Boles. «Abans de les eleccions municipals vam
recollir gairebé 600 signatures a favor, que hem entregat a la delegació de Sanitat», sosté. Ara CiU vol reactivar la
mobilització ciutadana i està preparant diversos actes. L'alcalde, Xavier Targa (ERC), sosté que l'emplaçament ja està
decidit i que la proposta de CiU no aporta res de positiu al poble. «Cal fer al més aviat possible l'equipament ja que portem
un retard històric i els professionals sanitaris treballen en una situació pèssima», va dir.
DIARI DE GIRONA
dimecres, 16 d'abril de 2008
Girona contacta amb els veïns elegits pel procés participatiu del parc de la Devesa
L'Ajuntament de Girona s'està posant en contacte aquesta setmana amb els ciutadans i les ciutadanes escollits per
participar en el tallers que s'organitzen en el marc del procés participatiu del Pla d'usos i gestió de la Devesa. El primer taller,
que tracta sobre els usos educatius i de lleure, serà aquest dissabte 19 d'abril al matí. La presentació d'aquest taller anirà a
càrrec de Maria Rosa Terradellas, delegada de la rectora per a la Cooperació i el Desenvolupament de la UdG. Per escollir
els veïns, s'ha fet una tria aleatòria de la base de dades del Padró municipal dividida per franges d'edat. Del total
d'empadronats, 96.124 habitants, s'ha treballat amb una mostra de 400 persones, 200 homes i 200 dones. De la franja dels
16 als 29 anys hi ha 18.537 empadronats i se n'han escollit 100, la meitat d'homes i la meitat de dones. De la franja dels 30
als 49 anys hi ha 33.835 empadronats i també se n'han escollit 100, la meitat d'homes i la meitat de dones. Dels 50 als 65
anys hi ha 15.839 empadronats i se n'han escollit 100 més, la meitat d'homes i la meitat de dones. Finalment, del grup
d'edat dels majors de 65 anys, del qual hi ha 12.365 empadronats, se n'han escollit també 100, la meitat d'homes i la meitat
de dones. De cada estrat se n'ha extret una mostra aleatòria simple, a partir de la qual s'està contactant amb les persones
escollides fins a poder comptar amb entre deu i quinze participants per cadascun dels quatre tallers previstos.
A més dels veïns, participaran a cada taller coneixedors específics de l'àmbit que es treballi, associacions de veïns,
representants de la gent gran, de grups de dones, del món educatiu, dels joves i de la UdG, així com membres d'entitats
locals i col·legis professionals de l'àmbit temàtic que es tracti.
PUNT DIARI
dijous, 17 de abril de 2008
Primera reunió de la mesa de barri del Castell, a Arbúcies.
Unes cinquanta persones van assistir dimarts passat a la sessió
informativa de la mesa de barri del Castell, organitzada per
l'Ajuntament d'Arbúcies. Al final del procés, els veïns decidiran en què
inverteixen 30.000 euros.

PUNT DIARI
dijous, 17 d'abril de 2008
Riudellots celebra aquest vespre el taller de diagnosi de l'Agenda 21
J.C. Riudellots. Aquest vespre se celebra a Riudellots el taller de diagnosi de l'Agenda 21, que té com a objectiu determinar
els punts forts i els febles d'aquesta localitat i complementar la primera fase de l'estudi que estan realitzant tècnics
especialitzats per fer una «radiografia» dels aspectes socials, econòmics i ecològics del municipi. Les conclusions de
l'Agenda 21 es traduiran en un pla d'actuacions per aconseguir un municipi més sostenible i amb més qualitat de vida.
L'Ajuntament fa una crida a la participació ciutadana.
DIARI DE GIRONA
divendres, 18 d'abril de 2008
Organitzen la I Nit de les Entitats Locals per homenatjar la més antiga.
L'Ajuntament de l'Escala ha organitzat la I Nit de les Entitats Locals, un acte amb el qual premiarà una de les entitats més
antigues del municipi. L'hotel Ca La Nieves acollirà l'esdeveniment a partir de 21.30 hores i s'hi farà un pica-pica. L'alcalde,
Estanis Puig, ha explicat que l'objectiu és "reconèixer la tasca que duen a terme les entitats del municipi i la feina que fan per
a la societat civil". L'obertura de l'acte anirà a càrrec de l'escalenc, Josep Vila Bru, i també es mostrarà un DVD d'uns trenta
minuts de durada explicant la tasca de les entitats municipals. A banda d'això, es lliuraran unes plaques commemoratives a
totes les associacions de la població. Puig ha mostrat la seva satisfacció per aquesta primera edició i ha explicat que
preveuen l'assistència d'unes 150 persones. Amb tot, afirma que l'Escala té entre 40 i 50 entitats locals que acudiran a l'acte
i que seran representades per dos membres de cadascuna d'elles. D'entre les entitats més antigues del municipi, hi ha el
Centre Esportiu i Recreatiu (CER) Xavier Vilanova, la Colla Gegantera, la Colla Sardanista - de més de 30 anys- i Càritas de més de 40 anys -. Puig ha remarcat que dur a terme aquesta trobada formava part del programa electoral del PSC i que
"la intenció és fer-ho cada any".
DIARI DE GIRONA
Dissabte, 19 d’abril de 2008
Dilluns es posa en marxa el web per participar en el pla d’usos de la Devesa
La participació virtual a través de l'adreça del web del procés participatiu sobre el Pla d'usos i gestió del parc de la Devesa
(www.ajuntament.gi/devesa) comença aquest dilluns. Aquesta eina, que estarà en funcionament fins el proper 23 de maig,
possibilitarà que els ciutadans i ciutadanes que ho desitgin puguin fer propostes sobre el parc. Aquestes aportacions
s'inclouran en les conclusions finals del procés.
DIARI DE GIRONA
Dissabte, 19 d’abril de 2008
L’Ajuntament vol que els veïns participin en el disseny de la Tordera del futur
Acn/DdeG, Tordera. L'Ajuntament de Tordera ha posat en marxa un procés participatiu per elaborar el document estratègic
Tordera 2025, que defineixi les línies estratègiques del municipi de les pròximes dues dècades. L'objectiu es fer participar els
diferents agents socials i econòmics perquè responguin, entre d'altres qüestions, "quants habitants ha de tenir Tordera, amb
què s'han de guanyar la vida o si s'han de prioritzar els habitatges unifamiliars o els plurifamiliars", segons va explicar el
segon tinent d'alcalde i regidor de Promoció de la Vila, Bernat Costas. El document llest, el 2009. El procés participatiu es
divideix en tres fases. Fins a l'estiu, es farà el disseny dels mecanismes de participació, s'elaborarà el document inicial de
preguntes i es definiran els agents que hi intervindran. A la tardor, s'iniciarà el debat del document amb la intenció de poderlo presentar durant la primavera del 2009. L'Ajuntament no treballa, almenys oficialment, amb cap hipòtesi de futur, però sí
té clar que les preguntes que vol fer als ciutadans serveixin per definir línies estratègiques en temes com l'activitat
econòmica, la cultural, el fenomen migratori o l'atenció i el servei a les persones. "Les respostes ens marcaran el camí a
seguir", va puntualitzar Costas.
DIARI DE GIRONA
dissabte, 19 d’abril de 2008
El barri del Castell enceta el segon cicle de debat ciutadà
Una cinquantena de veïnes i veïns van assistir a la inauguració de la Taula de Barri del Castell en una sessió informativa
que va servir per presentar aquest espai participatiu ciutadà, així com el seu funcionament i les seves atribucions. El regidor

de Participació i Comunicació, Jordi Auladell, va demanar a les persones assistents que es facin seva la taula i va
encoratjar-los a implicar-se en la construcció d'un projecte comú que acosti l'Ajuntament i la gent d'Arbúcies.
La sessió de dimarts va ser estrictament informativa però l'Ajuntament va emplaçar al veïnat a assistir a la Taula de Barri del
Castell, que es farà al juliol. El projecte de les Taules de Barri es va iniciar fa dos anys i durant aquest mandat es desplegarà
l'estructura de quatre taules territorials que abastaran el conjunt del municipi, la del Castell és la segona.
PUNT DIARI
diumenge, 20 d'abril de 2008
Propostes per integrar el riu Ter a la Devesa i potenciar el parc com a referent turístic de Girona
Unes 30 persones van participar ahir en el primer taller participatiu del pla d'usos
DANI VILÀ. Girona. El riu Ter s'ha d'integrar en el parc de la Devesa de
Girona i el principal pulmó verd de la ciutat s'ha de convertir en un
referent turístic nou. Aquestes van ser les dues propostes que van
obtenir major consens entre la trentena de persones que van participar
ahir en el primer taller participatiu del pla d'usos i gestió de la Devesa,
centrat en l'aspecte educatiu i el lleure. Combinar un espai de biblioteca i
cafeteria o instal·lar glorietes per fer espectacles, van ser algunes de les
altres propostes que es van plantejar.
Un dels grups va suggerir enderrocar el mur que separa la Devesa i el
riu, naturalitzar el vial perimetral i programar activitats lúdiques amb
l'objectiu d'afavorir l'ús social d'aquesta part del parc. Aquesta proposta
va ser la que va obtenir més suport dels assistents. La segona proposta
amb més adeptes va ser potenciar la Devesa com a nou referent turístic
de la ciutat, més enllà del Barri Vell, i la voluntat de recuperar alguns elements patrimonials del parc. Garantir l'accessibilitat
de persones discapacitades i restringir el trànsit rodat va ser un altre dels aspectes presents en el primer dels quatre tallers
participatius que s'ha previst fer durant el procés d'elaboració del pla d'usos i gestió de la Devesa. El regidor de Medi Natural,
Ponç Feliu, i el de Relacions Ciutadanes, Miquel Poch, van valorar positivament el funcionament de la primera sessió. «Hi
ha hagut una molt bona resposta i això demostra l'interès que garantir un procés més ric», assenyalava Poch. La ponent del
taller, Maria Rosa Terradellas, responsable de la Cooperació de la UdG va obrir el debat amb una visió general i proposant
la implantació d'un espai de ciència i divulgació de la Devesa per aprofitar que el parc «és un laboratori natural».
EL PAVELLÓ, PRESENT
Tot i que no havia de ser objecte de debat, la construcció del polèmic pavelló va ser protagonista de la jornada. Dos dels
grups van apostar per no fer construccions noves o bé situar-lo al palau firal, mentre que alguns aposten per un pavelló
integrat en l'espai natural i semisubterrani.
DIARI DE GIRONA
diumenge, 20 d’abril de 2008
Veïns i entitats demanen millorar la
circulació per la Devesa i fer-ne un reclam
turístic
Ahir va començar el procés participatiu del Pla
d'usos, centrat en els usos educatius i de lleure
M. Bosch, Girona. El procés participatiu per a la
redacció d'un Pla d'usos del parc de la Devesa
va començar ahir la primera de les quatre
sessions obertes a organitzacions i ciutadans.
Una trentena de persones, ciutadans escollits
aleatòriament i membres de grups culturals,
veïnals i naturalistes, van prendre-hi part per
proposar idees pel Pla d'usos del parc que
l'Ajuntament vol redactar. Ahir es van recollir
suggeriments i propostes que tenien a veure

amb l'educació i el lleure. En les tres jornades restants, fixades els dies 15, 17 i 24 de maig; es discutirà sobre les fires i els
mercats, els usos esportius i l'espai natural i la mobilitat, respectivament. Un cop recollides totes les propostes l'Ajuntament
valorarà quines són les que incorporarà definitivament al pla d'usos. La jornada va iniciar-se a dos quarts de deu del matí al
Palau de Congressos i no va acabar fins més tard de les dues de la tarda. Els assistents es van organitzar en tres grups per
debatre quines iniciatives podien proposar amb relació als usos educatius i d'esbarjo del parc; tema proposat des de
l'Ajuntament per al dia d'ahir. Els tres grups del procés participatiu van fer públiques un total aproximat de vint propostes
malgrat que no totes van tenir el mateix consens. En general els ponents van coincidir en tres aspectes: Integrar el parc amb
el riu Ter, reduir el trànsit no prioritari (vehicles particulars a excepció de veïns, ambulàncies i vehicles adaptats) del seu
voltant i potenciar la Devesa com a reclam turístic.
Entre la resta d'iniciatives per a la millora del parc van destacar l'eliminació d'obstacles als discapacitats per accedir a la
Devesa, remodelar espais ja existents prescindint de construir-hi nous edificis i una millor distribució dels serveis com, per
exemple, fonts i lavabos. Malgrat que el projecte de construcció del pavelló esportiu no figurava en el programa de debat, els
tres grups en van fer menció. Dos d'ells van posicionar-s'hi majoritàriament en contra i el tercer va proposar que s'ubiqués
en el solar que ocupa actualment el Palau Firal. Precisament, la no-inclusió d'aquest punt en la jornada d'ahir va aixecar
algunes crítiques per part d'alguns assistents com Martí Carreras, president de l'associació de Veïns del Barri de Sant
Narcís. Segons Carreras, aquest projecte s'hauria de debatre més a fons i no solament en una de les quatre jornades de
participació per la forta polèmica que està aixecant. El vicepresident de l'Associació de veïns Devesa-Güell i vocal de la
Plataforma Salvem la Devesa, Carles Reserva, va manifestar que estava d'acord amb la iniciativa promoguda pel consistori
tot i trobar-lo "molt dirigida" per l'Ajuntament i fet "amb molta pressa". Reserva, que ahir va assistir a la trobada en
representació de l'associació veïnal Devesa-Güell, va explicar que dubta de l'efecte que pot tenir aquest Pla d'usos en la
gestió del parc perquè, jurídicament, està supeditada al Pla General de la ciutat. Per evitar-ho va considerar que caldria
incorporar canvis al Pla General un cop finit aquest procés. El regidor de relacions ciutadanes de l'Ajuntament de Girona,
Miquel Poch, no va descartar que aquestes modificacions es facin si són necessàries.
Presència de l'Ajuntament i la UDG
Abans d'iniciar l'intercanvi d'opinions, Miquel Poch, regidor de Relacions Ciutadanes i Joventut, Ponç Feliu, regidor de Medi
Natural, i la delegada de la Universitat de Girona per la cooperació al desenvolupament, Maria Rosa Terradellas; van
prendre la paraula. Els dos regidors varen agrair la presència als convidats i van presentar el document inicial del Pla d'usos
i gestió de la Devesa. En el seu torn de paraula, Terradellas, va indicar els marcs de debat per tractar els usos que es
debatien ahir (educatius i de lleure). Finalment es va procedir a l'elaboració de propostes per part dels veïns de la ciutat i les
entitats. El debat es va allargar durant més de dues hores abans no se'n van exposar les conclusions.
DIARI DE GIRONA
dilluns, 21 de abril de 2008
Salt preveu crear abans del 2011 una borsa d’habitatge de lloguer per a joves
La iniciativa està inclosa dins el pla local de joventut del municipi
ACN/DDEG El pla local de joventut de Salt preveu crear abans del 2011 una borsa d'habitatge de lloguer dirigit a joves de la
població on, a banda d'informar sobre ajudes que poden rebre per emancipar-se, preveuen augmentar el parc de pisos de
lloguer de la vila. El tinent d'alcalde d'Urbanisme, Joan Boada, ha explicat que la intenció és que els convenis per construir
pisos de protecció oficial al municipi incloguin una reserva d'aquests habitatges perquè siguin de lloguer jove. De fet, l'accés
a l'habitatge és una de les 'preocupacions' que els joves de la vila han posat sobre la taula en el procés participatiu que ha
servit per elaborar el pla. Salt té una població jove un 2% superior a la mitjana de les comarques gironines. Per això, la
regidora de Joventut, Soumaya Waez, ha explicat que el procés participatiu ha servit perquè el pla 2008-2011 pugui ser
més fidel a 'les necessitats i preocupacions reals' dels joves saltencs. En total, han presentat més de cent propostes. El pla
presenta una cinquantena de mesures i Waez ha explicat que és perquè algunes de les propostes dels 42 joves 's'han
desestimat'. Algunes perquè eren 'inviables', altres perquè el municipi ja les ofereix però els joves no ho sabien per
'desinformació' i algunes més perquè 'no són competència local'.
PUNT DIARI
dimarts, 22 de abril de 2008
El jovent de Salt demana un bus nocturn, bicis de lloguer i habitatges accessibles
Són algunes de les demandes que fan al pla de joventut, que es va aprovar ahir i que conté 50 propostes
DAVID BRUGUÉ. Salt. El ple de Salt va aprovar ahir a la nit el pla local de joventut, una eina que ha de determinar les

polítiques juvenils al municipi i que conté prop de 50 propostes que s'han elaborat després d'un procés participatiu que s'ha
portat a terme els darrers mesos. Entre les demandes que fan els joves hi ha temes laborals però també socials, com ara
poder tenir un habitatge accessible. En aquest sentit, es preveu crear abans del 2011 una borsa d'habitatge de lloguer dirigit
a joves de la població. Altres temes plantejats són la creació d'un autobús nocturn tot l'any o un servei de lloguer de
bicicletes i la creació d'un consell local de joventut.
El pla de joventut neix del procés participatiu que es va engegar fa uns mesos i que, segons la regidora Soumaya Waez, ha
permès arribar a les 50 propostes que s'han concretat en el pla. Una de les prioritats, va explicar, és lluitar contra la
desinformació, ja que els mateixos joves admeten que a vegades no estan al corrent d'activitats. Per això, es vol aprofitar les
noves tecnologies per tenir-los informats, a través de correus electrònics o missatges de mòbil.
Les propostes que es fan es divideixen en nou eixos, i l'habitatge hi té un lloc rellevant. Així, es preveu crear abans del 2011
una borsa d'habitatge de lloguer dirigit a joves. Rebran informació de les ajudes que poden rebre o del parc d'habitatges que
hi ha. El tinent d'alcalde d'Urbanisme, Joan Boada, ha explicat que la intenció és que els convenis per construir pisos de
protecció oficial al municipi incloguin una reserva d'aquests habitatges perquè siguin de lloguer jove: almenys seran entre el
30 i el 50%. Per fer un seguiment del control del compliment del pla es crearà una comissió de seguiment i avaluació, però
en l'àmbit de la participació també hi ha un consell local de joventut. També hi ha propostes de mobilitat, com ara el servei
de lloguer de bicicletes o un autobús nocturn permanent com el que es fa per Fires.
DIARI DE GIRONA
dimecres, 23 de abril de 2008
L´AV de la Devesa edita 36 contes de nens i nenes per promoure la participació veïnal
L'entitat es va reunir amb la regidora de Seguretat per analitzar problemes del sector
J.Badenes, Girona. L'Associació de Veïns de la Devesa llença avui un llibre amb 36 contes de nenes i nens del barri per
promoure la participació dels residents del sector. El
llibre, il·lustrat pels mateixos infants i prologat per Javier
Cercas, tindrà un preu de 15 euros. Avui a partir de 2/4
de sis de la tarda, els petits escriptors signaran els
seus llibres a la plaça Miquel de Palol. El president de
l'entitat, Josep Plazas, va explicar que "no obtindrem
cap benefici, simplement és un preu per pagar la
despesa d'edició" dels 200 exemplars que s'han editat
per començar. Posteriorment, es podran fer noves
reedicions ja que es treballa amb una editorial en línia
que fa encàrrecs a la carta, el que redueix els costos
per l'associació. La idea de fer un llibre dels més petits
va sorgir de Mercè Peracaula. La veïna va explicar
que s'ha volgut potenciar l'escriptura entre els més
petits, però es pretén evitar l'esperit competitiu. "Tots
els nens que ens han enviat el seu escrit, aquest ha aparegut publicat perquè volíem mostrar que cooperar és millor que
competir", va concloure Peracaula. També va assegurar que "va ser emocionant perquè dos dies abans de tancar el termini
teníem dos contes i en van arribar de cop una trentena", va explicar la representant veïnal. Josep Plazas va recordar que
"som una associació que fem més coses a banda de només preocupar-nos de la Devesa i en els darrers mesos ens hem
reunit amb els veïns per altres temes, com la seguretat". Plazas va explicar que fa pocs dies es va reunir amb la regidora de
Seguretat, Maria Àngels Freixenet, i amb el cap de la Policia Local, Josep Palouzié, per demanar-los que reforcin els
mesures de vigilància al sector.
DIARI DE GIRONA
dimecres, 23 de abril de 2008
La jornada participativa per la convivència aplega 70 persones a Sarrià
La primera jornada participativa per la convivència celebrada a Sarrià de Ter va
recollir 22 temes de la setantena participants a la trobada. La jornada era una
iniciativa impulsada pels serveis socials municipals especialment sensibilitzats a
treballar per a millorar les relacions familiars i les situacions de conflictivitat social.

Totes les aportacions realitzades han estat recollides en un document de caràcter vinculant, que es podrà consultar
properament a la pàgina web de l'Ajuntament, i que haurà de servir per poder dissenyar un Pla d'intervencions adreçades a
millorar la convivència. Aquesta jornada respon a l'objectiu de fer una diagnosi més propera a la realitat social, a partir d'obrir
un espai de participació social.
DIARI DE GIRONA
divendres, 25 de abril de 2008
Recullen 250 butlletes en la primera jornada del procés participatiu
Durant la primera jornada oberta del procés participatiu sobre el Pla
d'Usos de la Devesa, que es va celebrar dimecres coincidint amb la
diada de Sant Jordi, es van recollir més de 250 butlletes amb propostes.
Veïns i veïnes de Girona es van acostar a la carpa informativa, situada
a la plaça Catalunya, per rebre informació sobre el procés i fer
propostes sobre els usos que pot tenir el parc. També es va voler
recollir l'ús que en fa la ciutadania actualment i els aspectes que millorarien. La propera jornada oberta serà dimarts vinent a
la mateixa Devesa, coincidint amb un dels dos dies en què se celebra el mercat setmanal al parc.
DIARI DE GIRONA
dimarts, 29 de abril de 2008
Viladesens serà pioner en un projecte de millora de l’administració electrònica
Es potenciarà la participació ciutadana
L'Ajuntament de Viladesens serà el banc de proves d'un projecte de modernització de l'administració electrònica liderat per
l'empresa gironina Apeiron. El projecte, que es va presentar ahir al Consell Comarcal del Gironès, compta amb el suport de
diverses multinacionals i administracions i pretén modernitzar la gestió dels consistoris de localitats mitjanes i petites.
L'Ajuntament vol convertir el municipi en una referència en l'aplicació de les noves tecnologies en la seva relació amb els
ciutadans. Per això, la participació ciutadana tindrà especial importància. Per tal d'impulsar-la s'utilitzarà la Plataforma
Consensus, integrada per la Fundació Jaume Bofill, Localred i l'Institut Català de Tecnologia, i que permet utilitzar un conjunt
d'eines que a través d'Internet estimulen les experiències de consulta i comunicació entre les administracions i la ciutadania.
El projecte tindrà una duració de dos anys i s'estructurarà en dues fases, en les que s'adaptaran els mitjans informàtics del
municipi, es donarà formació als treballadors de l'Ajuntament i es digitalizaran els documents municipals. També es pretén
que els proveïdors de béns i serveis de l'Ajuntament adoptin els sistemes electrònics en la seva relació amb el consistori.
Viladesens serà pioner en l'adaptació d'aquests sistemes electrònics, que tots els consistoris hauran tenir com a molt tard
l'any 2010, segons preveu la llei. Aquesta llei preveu que els veïns no s'hagin de desplaçar a les finestretes de les
administracions per tal de realitzar segons quins tràmits.
PUNT DIARI
dimarts, 29 d'abril de 2008
Èxit de vendes a la Devesa
L'associació de veïns de la Devesa-Güell
edita per Sant Jordi un recull de contes
escrits per nens del barri
la contra
ÀGATA LOSANTOS. Hi havia una
vegada uns nens amb moltes ganes
d'escriure i una associació de veïns
engrescada a fer un llibre de contes. Els
nens van veure un bon dia de març com
les parets del seu barri, la Devesa-Güell,
s'omplien de cartells que els convidaven a
enviar-los un conte per fer-ne un llibre per
Sant Jordi. Fins a 38 nens i nenes del
barri d'entre sis i dotze anys van

respondre la crida de l'associació de veïns, que gràcies a la feina desinteressada de pares, avis, professors i, sobretot,
Mercè Peracaula, editora del llibre, van poder oferir per Sant Jordi Primer llibre de contes de la Devesa, un recull de 38
contes, molts il·lustrats pels mateixos autors, de temàtiques tan variades com ara històries de castells i fades, misteris i
tresors, escenes del dia a dia i gestes de mofetes, gats i altres bèsties. L'èxit aclaparador del llibre, del qual es van vendre en
un dia uns 190 exemplars, va agafar per sorpresa els seus promotors. La bona rebuda ha fet que es plantegin repetir la
iniciativa, si bé tot dependrà de la disponibilitat de fons de l'associació. Primer llibre de contes de la Devesa està prologat per
un dels residents més il·lustres que ha tingut la Devesa els darrers anys, l'escriptor Javier Cercas, que convida a la lectura
del volum perquè «llegir aquest llibre equival a perllongar el barri de la Devesa». Una provocació enmig dels polèmics plans
de transformació per al barri?
I vet aquí un gat, vet aquí un gos...
PUNT DIARI
dimecres, 30 d'abril de 2008
La política de joventut de Banyoles es canalitzarà a través d'un consell municipal obert a entitats
El consistori aprova el pla de joventut, que només agrada a l'equip de govern
RAMON ESTÉBAN. Banyoles. El ple de l'Ajuntament de Banyoles va aprovar dilluns el pla local de joventut per aquest
mandat. El document es vertebra a partir de quatre principis: l'accés a la cultura, la vida participativa, l'autonomia dels joves i
la cohesió social. Quant a propostes concretes, destaca la posada en marxa d'un consell municipal de joves, on es debatran
les qüestions relatives a aquest sector de la població. El pla es va aprovar amb els vots de l'equip de govern (CiU i el PSC) i
l'abstenció d'ERC i ICV. «A partir d'ara hem d'acabar de concretar el format i les funcions del consell», va explicar ahir el
regidor de Joventut, Lluís Butinyà (CiU). El que sí és segur és que en la nova plataforma hi figuraran representants d'entitats,
ja que el consell ha de servir precisament per fer de pont entre els col·lectius de joves i el consistori. En total, el pla preveu 31
objectius i 76 actuacions concretes, repartides en set àmbits: educació i cultura, accés al món del treball, habitatge,
promoció de la salut, participació, cohesió social i equilibri territorial i consolidació d'equipaments. Al marge del consell
municipal, una part important de les actuacions ja estan en marxa, per la qual cosa el que es proposa en el pla és reforçarles. A més, en el document s'apunta el compromís de trobar espais estables per als joves. Quant a recursos, s'adjudiquen
les següents quantitats per a cadascun dels àmbits, encara que a tall orientatiu: educació i cultura, 90.500 euros; accés al
món del treball, 27.300; promoció de la salut, 40.000 euros; participació, 58.000 i cohesió social i equilibri territorial, 26.000.
Per als apartats d'habitatge i consolidació d'equipaments no s'especifiquen xifres perquè s'han de vincular a altres àrees de
l'Ajuntament, com ara Urbanisme, segons va aclarir Butinyà.
NO CONVENÇ L'OPOSICIÓ
Els grups de l'oposició (ERC i ICV) van criticar durament la proposta, tot i que finalment no hi van votar en contra, sinó que
es van abstenir. El regidor republicà David Juan i la regidora ecosocialista Núria Langa van coincidir a considerar que el
procés d'elaboració del pla no havia estat prou participatiu i que les dotacions pressupostàries eren insuficients. Per Juan, no
s'hi aporten gaires idees noves, i segons el parer de Langa, el pla no respon a les necessitats reals dels joves.

