ELPUNTAVUI

Dimarts, 11 de desembre de 2012
COMENCEN EL PLA DE PARTICIPACIÓ
Assistents a la presentació Foto: El Punt.

Blanes. L'Ajuntament de Blanes ha iniciat el procés
d'elaboració del pla director de participació
ciutadana –es va aprovar fer-lo en el ple del juliol–,
que es farà amb l'aportació ciutadana i de tot el teixit
associatiu del municipi, amb l'objectiu que pugui
estar enllestit per aprovar-lo al ple a finals del 2013.
Amb el pla es volen establir mecanismes clars i
pràctics per aconseguir que tant les entitats com els
ciutadans puguin participar de manera vinculant en
algun àmbit de la vida pública. Amb l'objectiu de
presentar i debatre aquest procés es va fer una
reunió informativa amb representants de les entitats
blanenques. N.F.
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Dijous, 13 de desembre de 2012
EN DEFENSA DE LA "BONA" POLÍTICA
Un moment de la presentació

Girona. J. Sabater. El catedràtic gironí de
ciència política a la Universitat Autònoma de
Barcelona i articulista d'El Punt Avui Quim
Brugué va presentar ahir a la Llibreria 22 És la
política, idiotes!, un assaig que es proposa la
“missió impossible” de sortir en defensa de la
política en un moment de màxim descrèdit i
que inaugura la col·lecció Punt i Apart de
Papers amb Accent, destinada a autors
catalans tant de ficció com de no-ficció.
Brugué, que va advertir de la necessitat de
dignificar la política per no caure en la
barbàrie, va estar acompanyat pels
exconsellers Joaquim Nadal i Joan Boada, i el
director adjunt d'El Punt Avui, Jordi Grau.
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Diumenge, 16 de desembre de 2012
IMATGE A LES XARXES
L'Ajuntament de Palafrugell regula l'accés a les xarxes socials i edita una guia d'ús amb recomanacions
per a polítics, entitats i associacions
Palafrugell. Tot allò que s'explica en les xarxes socials és com fer una confidència a un bocamoll: això és el primer
que ha de tenir en compte qualsevol personatge amb vida pública. Cal entendre-ho. Per això, institucions,
empreses i agrupacions han descobert que no poden deixar només a mans del voluntarisme ben intencionat la
seva comunicació corporativa i estableixen mecanismes de filtratge i creen criteris unificadors. En l'administració
pública, hi ha pocs projectes desenvolupats, i en l'àmbit municipal, gairebé son inexistents. L'Ajuntament de
Palafrugell acaba d'establir un marc de regulació intern amb línies d'actuació basades en les experiències
semblants de la Generalitat de Catalunya i del govern basc.
La iniciativa va sortir del responsable de premsa i protocol de l'Ajuntament, Narcís Mir, en detectar moltes
iniciatives disperses de voluntariosos de diverses àrees del consistori que usaven les diferents xarxes socials per
comunicar aspectes de cadascun dels negociats; dit d'una altra manera, individus que parlaven en nom
d'institucions. Res a dir, més enllà que la imatge corporativa calia unificar-la. Diversos van ser els camins per
aconseguir-ho i els resultats han estat l'obertura d'uns perfils i el tancament d'uns altres, una imatge unificada, amb
uns responsables únics al darrere de cada perfil i amb unes directrius que busquen l'eficiència de la comunicació,
des de la institució i cap al món.
La iniciativa de Mir ha tingut un treball coral intens. Tres treballadors de la casa més han participat en el projecte:
Gerard Prohias, tècnic de cultura; Lídia González, tècnica de participació ciutadana, i Jordi Bruguera, gestor de
continguts del web de l'Ajuntament.
Completat el treball, a hores d'ara, el consistori de Palafrugell disposa de 29 perfils autoritzats (amb uns
responsables de continguts per a cadascun), en què es bolca informació de 14 àrees diferents: l'Ajuntament (el
perfil general), l'arxiu, la biblioteca, les àrees de cultura, d'educació, de promoció econòmica, d'esports, de
joventut, de turisme i de medi ambient, el Museu del Suro, el pla de barris, l'Espai Dona i la ràdio de Palafrugell.
El procés d'unificació de criteris va tenir diversos estadis, entre els quals cursets per als polítics i per als tècnics
responsables. L'altra eina unificadora de marca és el manual d'usos; els apartats del document el defineixen:
principis que inspiren la presència de l'Ajuntament a les xarxes socials, recomanacions d'ús per al personal i per a
polítics i criteris d'ús i procediment de sol·licituds.
A Facebook i Twitter, les xarxes més àmpliament conegudes, la majoria d'àrees tenen perfils oberts. No són les
úniques, perquè les necessitats no son idèntiques. Així, també s'han obert perfils a Youtube, Vimeo, Myspace,
Flickr i Pinterest. Una iniciativa pionera que tindrà còpia.
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Dimecres, 19 de desembre de 2012
CONSENS PER AL NOU POUM DE BANYOLES
Cap grup polític s'oposa al disseny del procés participatiu proposat per CiU
Banyoles. El mes que ve començarà el procés participatiu de l'elaboració del nou pla general d'urbanisme
(POUM) de Banyoles, un tràmit –obligat per la normativa– en què els ciutadans poden aportar suggeriments a la
proposta inicial. Després de les fortes crítiques que havia rebut el recent procés participatiu de la reforma
urbanística de Sota Monestir (l'oposició es va queixar perquè el va trobar insuficient), l'equip de govern (CiU i el
regidor no adscrit Jordi Bosch, Barraca) ha procurat dissenyar un programa de reunions i actes de difusió del
projecte que comptés amb un ampli suport. En el ple municipal de dilluns es va plasmar el consens aconseguit: hi
van votar a favor els regidors del govern i també els de Junts per Banyoles, i fins i tot del de ICV, habitualment crític
amb l'acció de govern. La CUP, per la seva banda, es va abstenir, malgrat que el seu portaveu, Ferriol Masó, va
qualificar el programa de “molt correcte”.
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Les accions
Organitzat per l'empresa Lavola, en el programa es preveu –entre altres accions– tres sessions de treball obertes al
públic en general en què es debatran, per grups, temes concrets. Al final de cada sessió es redactaran unes
conclusions que es traslladaran a l'equip redactor
del pla general, al front del qual hi ha l'arquitecte
Esteve Corominas. Està previst que aquestes
jornades es convoquin en tres dissabtes de
principis de l'any que ve, molt probablement el
gener i febrer, segons va avançar el primer tinent
d'alcalde
d'Urbanisme,
Miquel
Vilanova.
Paral·lelament es farà arribar a totes les llars una
enquesta
i
al
web
de
l'Ajuntament
(www.banyoles.cat) hi haurà un espai perquè els
ciutadans hi aportin idees. De la seva banda, els
grups polítics del consistori constituiran una
comissió de per fer un seguiment del procés.

Una de les sessions del controvertit procés participatiu per la
reforma de Sota Monestir, d'ara fa un any. Foto: R. E.
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