DIARI DE GIRONA

Divendres, 1 de febrer de 2013
BANYOLES OBRE EL PROCÉS PARTICIPATIU PER AL

PLA URBANÍSTIC

QUE

SUBSTITUIRÀ EL DE 1984
L'Ajuntament impulsa una enquesta, actes informatius, una comissió de seguiment, un fòrum
ciutadà i un virtual

BANYOLES | P.T.V. El camí per redactar un nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Banyoles que
substitueixi l'actual, vigent des de 1984, s'ha iniciat amb l'obertura d'un procés participatiu per a la ciutadania, els
agents socials i econòmics de la ciutat. El nou document haurà de marcar les línies del futur desenvolupament
urbanístic de la capital del Pla de l'Estany.
La realització d'una enquesta a tots els banyolins serà la primera acció del procés de participació, disponible a les
dependències municipals i a través d'un web dedicat exclusivament al planejament urbanístic: poum.banyoles.cat;
i en l'àmbit de les noves tecnologies, també s'ha creat un compte de Twitter: @poumdebanyoles. Altres iniciatives
consistiran en l'organització de fòrums ciutadans i sessions temàtiques.
Amb l'enquesta, l'Ajuntament de Banyoles vol recollir l'opinió dels seus veïns sobre els diferents àmbits en què
incidirà el nou POUM.
Pel que fa a les sessions participatives, se'n programaran sobre el medi ambient i la sostenibilitat urbana, les
activitats econòmiques, els serveis, el model de desenvolupament urbà o la mobilitat, entre d'altres. El Consistori
explica que vol canalitzar les demandes i les necessitats dels banyolins, i anuncia que les conclusions es
publicaran al web del POUM.
Finalment, l'Ajuntament de Banyoles -governat per CiU i per un regidor no adscrit a cap grup- ha creat una
comissió de seguiment amb representats polítics electes i els tècnics redactors; un fòrum ciutadà, que serà el
principal òrgan de participació; i un fòrum virtual, que vehicularà la participació telemàtica.
EL PUNT AVUI

Dissabte, 2 de febrer de 2013
UN LLOC WEB I EL TWITTER PER ORDENAR BANYOLES
Es posa en marxa la participació virtual per elaborar el nou pla general
El lloc web “Traçant Banyoles” ja està a l'abast dels
usuaris d'internet. Foto: R. E.

BANYOLES - Ramon Estéban. Banyoles El pla
general de Banyoles que ha de substituir el que es
va aprovar el 1984 acabarà agradant més o menys,
però no hi ha cap dubte que haurà estat un
document sobre el qual tots els banyolins hauran
pogut dir la seva. I –se suposa– el seu parer es
tindrà en compte. En espera que es concreti el
calendari de trobades presencials, aquesta
setmana s'ha obert el procés participatiu en el
vessant virtual amb l'entrada en servei d'un lloc web
(poum.banyoles.cat) i un compte de Twitter
(@poumdebanyoles). És el primer cop que a la ciutat de l'estany –i a molts altres llocs– un projecte municipal se
sotmet a una consulta tan àmplia. Sota el títol Traçant Banyoles, al lloc web es facilita informació genèrica sobre
què ha de ser el POUM. També s'hi aniran penjant els documents que es vagin elaborant. Pel que fa al vessant
participatiu, hi ha dos apartats: una bústia on es poden deixar propostes i suggeriments, i una enquesta que
consta de quinze preguntes sobre els espais a protegir, la mobilitat, l'habitatge, les activitats econòmiques i els
equipaments i serveis, entre altres epígrafs.
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TRES SESSIONS DEL FÒRUM CIUTADÀ
La versió clàssica del procés participatiu es plasmarà les pròximes setmanes en tres sessions temàtiques obertes
a tothom, i de manera especial als consells de barri. Els que s'animin a anar-hi es distribuiran en uns grups de
treball -acompanyats de tècnics- d'on han de sortir-ne conclusions. Encara no hi ha data per aquestes sessions,
que molt probablement es convocaran en dissabte per facilitar que hi pugui assistir com més gent millor.
Paral·lelament es començarà a reunir una comissió de seguiment formada per tècnics municipals i representants
dels grups polítics del consistori.
EL PUNT DIARI

Dilluns, 4 de febrer de 2013
ELS VEÏNS DE VILADAMAT APOSTEN PEL MAGATZEM I PER ADEQUAR LA

DEIXALLERIA
L'alcaldessa fa un balanç molt positiu de la participació de 81 veïns del poble en un dia marcat
per la forta tramuntana al municipi empordanès
Els veïns de Viladamat van ser cridats ahir a pronunciar-se sobre quin
projecte preferien. Foto: JOAN CASTRO/ ICONNA.

La construcció d'un magatzem municipal i l'adequació de la
deixalleria. Aquesta és l'elecció majoritària dels 81 veïns de
Viladamat que ahir, tot i les condicions meteorològiques, van
decidir pronunciar-se sobre quina obra consideraven més
important per al municipi. Les altres dues propostes eren
l'arranjament de les conduccions d'aigua potable i la rehabilitació
dels carrers del nucli antic, dues opcions que representaven contribucions especials per als veïns dels carrers
afectats. “Valorem molt positivament que 81 veïns i veïnes hagin vingut a votar, sobretot amb les condicions
meteorològiques que s'han donat avui”, afirmava l'alcaldessa de la CUP (grup que governa a Viladamat), Irene
Palol, que sostenia que la forta tramuntana que ahir bufava al poble havia condicionat que no hi hagués anat més
gent a expressar-se. Els 81 veïns que ho van fer representen el 24% de la població. “L'elecció tampoc
condicionava, perquè les tres propostes representaven millores per al poble”, explicava Palol i, en aquest sentit,
s'explica que l'opció guanyadora ho hagi fet per 41 vots, només 5 més que la proposta d'arranjament de les
conduccions d'aigua potable. Per contra, la proposta de rehabilitació dels carrers del nucli antic només va
aconseguir 3 vots. En la votació, només hi va haver un vot en blanc. “El municipi s'ha pronunciat i ha atorgat pes a
les obres necessàries més que no a l'embelliment del nucli antic, despesa que pel que s'ha vist, ara no toca”,
afirmava l'alcaldessa en un comunicat en què també es comentava que “és probable que una part de veïns també
s'hagin pronunciat en funció de la crisi, ja que l'opció 1 comportava contribucions especials”. Un cop escollit, ara
caldrà fer el projecte amb una memòria valorada i presentar la sol·licitud de subvenció a la convocatòria del Pla
d'Obres i Serveis de Catalunya.
LA XIFRA

81 veïns
de Viladamat es van pronunciar ahir. La proposta
guanyadora va rebre 41 dels vots.
LA FRASE
En les decisions que condicionen el poble a llarg
termini, cal exercir la democràcia directa i real
Irene Palol, alcaldessa de Viladamat

LA DATA

03.02.13
Dia en què s'ha exercit la segona consulta popular a
Viladamat des de l'inici del mandat de la CUP.

DONAR LA VEU AL POBLE
Segons l'alcaldessa de Viladamat, amb la consulta “s'ha donat veu al poble i els que lliurement han volgut fer-ho
s'han pronunciat i exercit el seu dret de vot”. En el mateix comunicat, Palol afegeix que “pensem i practiquem que
2

en les decisions importants o que condicionen el poble a llarg termini cal exercir la democràcia directa i real”.
Aquesta és la segona consulta que el govern municipal de la CUP porta als veïns del poble, de 450 habitants, 340
dels quals tenen dret de vot. La primera consulta feia referència al fet de si es requalificava un sector com a
industrial. 108 veïns van decidir que no.
RADIO PALAMÓS

Dijous, 7 de febrer de 2013
RECTA FINAL PER AL PROCÉS PARTICIPATIU DE LA

FESTA MAJOR

Palamós tancarà dimarts vinent el procés de participació ciutadana per a l’organització de la Festa Major
d’aquest any. Durant aquest acte es faran públiques totes les propostes recollides i es decidirà quines
s’inclouen en el programa de la Festa i quines no. La reunió estarà oberta a tota la ciutadania que hi
vulgui participar.
Es farà, com dèiem, dimarts que ve, a partir de dos quarts de vuit del vespre i a la sala polivalent de la
biblioteca municipal de Palamós. S'exposaran totes les noves activitats proposades per la ciutadania.
Entre aquestes hi ha l'organització d'un correfoc, jazz a la platja de La Fosca, una jam session, balls,
concerts o l'emissió de programes en directe a través de Ràdio Palamós. D'acord amb el pressupost
disponible, s'escolliran de manera definitiva quins actes s'inclouen i quins no. Sandra Mateu és tècnica
de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palamós.
CITA SANDRA MATEU
El procés participatiu de la Festa Major de Palamós va començar amb una enquesta de valoració sobre
aquesta celebració. En una segona fase es va convocar la ciutadania a dues reunions on es va explicar
el model actual de la Festa Major, es van analitzar les valoracions rebudes i es van començar a recollir
propostes per a l'edició d'aquest 2013. El procés culminarà amb la reunió de dimarts vinent. Joan
Fugarolas, tècnic de participació del projecte 'Palamós millora', en fa aquesta valoració global.
CITA JOAN FUGAROLAS
El Pla Estratègic de Participació Ciutadana de Palamós ha marcat la Festa Major i la gestió de Can Pere
Tià com els primers temes per començar a implantar aquests processos que fomenten la participació de
la població en la presa de decisions relacionades amb la gestió pública.
EL PUNT AVUI

Divendres, 8 de febrer de 2013
ELS VEÏNS DE PALAFRUGELL FAN

2.122 PROPOSTES A L'AJUNTAMENT

El procés de participació ciutadana del pla de desenvolupament econòmic i cohesió social de
Palafrugell ha generat 2.122 propostes de ciutadans, que han estat recollides per l'Ajuntament i que, a
través dels tècnics i representants dels diferents grups municipals, es convertiran en accions concretes.
Després de les aportacions fetes, el pla de desenvolupament ha entrat en la fase de redacció, la darrera
abans de l'aprovació i l'aplicació.
Durant el procés participatiu, la majoria de propostes (un 63 per cent) ha arribat a través de reunions. La
resta han estat propostes fetes a través del web de l'Ajuntament, de les xarxes socials i de les urnes
instal·lades en diversos espais: mercat municipal, Centre Fraternal, teatre municipal, biblioteca
municipal, piscina municipal, Punt Òmnia, oficina d'atenció ciutadana, centre municipal d'educació,
Esplai de l'Associació Gent Gran i els instituts.
EL PUNT AVUI

Divendres, 8 de febrer de 2013
PROCÉS PARTICIPATIU PER TREURE COTXES DEL BARRI VELL DE
L'Ajuntament aplicarà a nova ordenança a la primavera

BESALÚ

La restriccions de trànsit i d'aparcament al barri vell de Besalú, un projecte en què l'Ajuntament està
treballant des de finals del 2011, començaran aquesta primavera, possiblement per Setmana Santa.
Aquests dies s'estan fent reunions per explicar l'ordenança corresponent, que ja s'ha aprovat de manera
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inicial i que ara es troba en el període de presentació d'al·legacions. Segons fonts municipals, encara no
se n'ha presentat cap.
Entre altres mesures, la normativa estableix que els únics vehicles que podran circular pels carrers del
centre seran els dels residents al barri, i que la càrrega i descàrrega de mercaderies per als establiments
es podrà fer només en uns horaris determinats.
“De totes maneres –puntualitza el regidor Xevi
Sala– es mirarà d'atendre tota la casuística que
hi detectem.” Per entrar al barri caldrà estar
acreditat per fer-ho. Uns lectors de targetes i
matrícules a l'estil dels que hi ha en molts
municipis (i que ja fa mesos que estan
instal·lats) en regularan l'accés. De manera
paral·lela s'aniran millorant els aparcaments
situats a l'exterior del barri vell.

PROCÉS PARTICIPATIU
Avui mateix hi haurà una reunió amb els
comerciants per explicar i comentar l'ordenança. La trobada es produirà al final d'un procés participatiu
que va començar l'octubre del 2011 amb una enquesta. D'aquella consulta es va desprendre que el
trànsit de vehicles motoritzats i la presència de vehicles mal aparcats era vist com un problema per la
majoria de la gent.
La solució –es va assenyalar en les respostes de l'enquesta– havia de ser restringir, limitar o prohibir el
trànsit. A més de l'enquesta, es va convocar un taller perquè els veïns interessats presentessin
propostes. Les conclusions del procés participatiu s'han tingut en compte a l'hora de redactar
l'ordenança, asseguren des de l'Ajuntament.
EL PUNT AVUI

Dissabte, 9 de febrer de 2013
TENIR UN PLA

Opinió. Enric Ramionet Lloveras
La nit de dijous passat, al Casino Llagosterenc, seu eterna
dels actes més transcendents d'aquesta població del
Gironès, es van presentar les dades de la situació
socioeconòmica del municipi. Una diagnosi a la qual s'han
incorporat les conclusions de les diverses sessions de
treball participatiu amb agents socials, econòmics, polítics,
tècnics i administracions supramunicipals, que forma part
del procés de redacció del Pla Estratègic de
Desenvolupament Local.
Un dels tallers participatius per elaborar el pla. Foto: MARC SUREDA.

Tot i que segurament s'ha de considerar com un d'aquests
actes que es situen en allò que es defineix com optimisme
de la voluntat, diria que va ser una nit amb poques alegries.
Quim Brugué, catedràtic de Ciència Política i de
l'Administració de la UAB, de qui hem llegit descripcions
afinadíssimes de la naturalesa d'aquests temps sobre els quals, en el futur, el judici de la història
s'acarnissarà, va fer un repàs de com en els darrers anys les tendències econòmiques globals s'han
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desplomat damunt nostre. I ens va parlar del paper dels ajuntaments que, estrictament, no tenen
competències en l'àmbit del desenvolupament econòmic però que en perceben nítidament les
incumbències i que, per tant, se senten impel·lits a actuar; de la conveniència de fer-ho de forma
participativa, apel·lant a tota la societat per traçar els plans de futur i, també, d'un aspecte essencial que
no estic gaire segur que s'ensenyi a les escoles de negocis: sense cohesió social les perspectives seran
magres per a tothom.
La política local té riscos i aquests dies els jutjats i les portades dels diaris n'han proporcionat algun
exemple, però, per contra, té l'enorme avantatge de quedar situada a prop de la gent i lluny dels lobbys
que tanta feina fan a Brussel·les, quasi sempre desastrosa per al comú dels mortals. Als alcaldes i
regidors de consistoris de poblacions que encara conserven una certa dimensió humana, les tensions,
les misèries i les crueltats de la crisi actual se'ls presenten amb pocs filtres.
El sociòleg Gerard Quiñones, membre de Neòpolis, la consultoria encarregada de la redacció del pla,
ens va proporcionar les dades. No només les depriments: l'atur, que s'acosta al 24%, amb el 60% sense
cap prestació, l'envelliment de la població, l'escassa formació de bona part dels treballadors actius, la
destrucció del teixit empresarial o l'excessiva dependència de la construcció i el seu caràcter bipolar i
sovint autodestructiu. També va invocar les esperances imprescindibles; les potencialitats, la necessitat
de convertir el vici en virtut, la força que sorgeix del coneixement i la reflexió sobre la pròpia realitat.
L'empenta de la creativitat, del treball en xarxa, del foment del cooperativisme. Entre els presents vaig
entendre que predominava la idea que necessitem aquestes eines i aquestes trobades encara que la nit
a fora fos tan freda i el verí de la grip afectés bona part de l'audiència. O justament per això, perquè la
intempèrie és cada dia més gèlida i l'epidèmia segueix avançant.
INCLUSIOALTEMPORDA.CAT

Dimarts, 12 de febrer de 2013
CONVOCATÒRIA DE LA TAULA PER A LA INCLUSIÓ

(20 DE FEBRER)

El proper dia 20 de febrer tindrà lloc la primera sessió de treball de l’any 2013 de la Taula per a la
Inclusió social de l’Alt Empordà. La Taula és l’espai de representació de les entitats del tercer sector de
la comarca i durant el procés d’elaboració i implementació del Pla d’Inclusió també serà l’espai de
participació de referència.
En aquesta sessió es presentarà el procés de treball del Pla d’Inclusió i Cohesió Social de la comarca
en els propers mesos i es compartirà amb les entitats el primer Informe Social de la comarca, elaborat
conjuntament per les entitats i el Consell Comarcal. Després de la sessió de treball es durà a terme un
acte de presentació pública de la Taula per a la Inclusió.
En aquest enllaç: http://inclusioaltemporda.cat/portal/wp-content/uploads/OD-2013.02.20.pdf podeu
consultar l’ordre del dia de la reunió. Totes les entitats socials i cíviques de la comarca que tingueu
interès a conèixer aquest espai de participació i a formar part del procés d’elaboració del Pla d’Inclusió i
Cohesió Social de la comarca esteu convidades a assistir-hi. Us recordem la data: 20 de febrer, a les
10:30h. a la sala de Formació del Consell Comarcal (c. Nou, 48 -Figueres).
EL PUNT AVUI

Dimarts, 12 de febrer de 2013
LA ILP, O LA VERGONYA ALIENA

El PP es retratarà del tot avui quan al Congrés es debati la ILP de la dació en
pagament i la que vol declarar les "corridas" de toros "fiesta nacional" 
OPINIÓ.

Xevi Xirgo Teixidor
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Resulta que aquests dies tots els partits reflexionen sobre l'allunyament que hi ha entre ciutadania i
classe política, i sobre les mancances del nostre sistema de participació ciutadana; resulta que tots
conclouen que cal trobar fórmules noves; resulta que tots s'omplen la boca apostant per nous models,
de manera que als ciutadans no ens cridin només a votar un cop cada quatre anys i ja està; resulta tot
això i més, i resulta que avui al Congrés dels Diputats es presenten prop d'un milió i mig de firmes per
demanar que s'accepti la dació en pagament i la paralització dels desnonaments, i resulta que aquesta
iniciativa legislativa popular no prosperarà perquè el PP, que té majoria absoluta al Congrés, hi votarà
en contra. Votarà en contra no pas de les mesures que es proposen en aquesta ILP, que demà ni es
discuteixen; votarà en contra de parlar-ne, com fan amb la consulta sobre la independència que volem a
Catalunya. Quan el govern català els demana exercir el dret a decidir, el PP no en vol ni sentir a parlar.
No vol que l'exercim, no vol que fem cap consulta, ni que sigui per perdre-la. Aquest és el concepte del
dret a decidir del PP. Amb la ILP de la dació en pagament passa el mateix. El PP votarà en contra que
es tramiti la ILP. Podria acceptar-la, deixar que es tramiti i, a l'hora de la veritat, votar en contra de les
mesures concretes que s'hi proposen. Però no. No volen ni acceptar-la a tràmit. El PP no vol ni parlarne. Ah. Això sí. Avui els populars votaran a favor de la ILP que proposa que les corridas de toros siguin
declarades fiesta nacional i, és clar, tornin a Catalunya. Qüestió de prioritats.
EL PUNT AVUI

Dimecres, 13 de febrer de 2013
L'ALCALDE DE BLANES APROVA EL CARTIPÀS POST LOURDES FÀBREGA
El batlle es queda Recursos Humans i Lara Torres assumeix Promoció de la Ciutat

Lara Torres, regidora de Cultura i Festes, va assumir ahir les competències de Promoció Econòmica de
la Ciutat, que fins al mes passat havia tingut Lourdes Fàbrega, que ha passat a ser regidora no adscrita
a cap grup, tot i que manté la militància al PSC.
L'altre gran bloc que fins ara tenia Fàbrega, Recursos Humans, serà assumit directament per l'alcalde
Marigó. La resta de competències de l'exprimera tinent d'alcalde es repartiran entre altres regidors del
PSC: Participació Ciutadana serà per a Miquel Lupiañez; Joventut, per a Xavier Marcos, i Servei del
Català, per a Susana Ramajo, que parla habitualment en castellà als plens. El govern local, que s'ha
quedat amb vuit regidors, tindrà una única tinença d'alcaldia, si bé tots participaran en les juntes de
govern.
EL PUNT AVUI

Dijous, 14 de febrer de 2013
PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DE FESTA MAJOR DE PALAMÓS
A proposta de la ciutadania, aquest any hi haurà per primer cop correfoc, jazz i més activitats
infantils
La darrera reunió a la sala d'actes de la biblioteca, amb els
capgrossos en primer terme Foto: E.A

L'Ajuntament de Palamós ha completat el primer
procés participatiu per incorporar canvis a la festa
major. Hi han intervingut desenes de veïns a títol
individual i representants d'entitats, al llarg de tres
sessions a la biblioteca Lluís Barceló que van
concloure dimarts al vespre. Entre les novetats, per
primer cop, han acordat celebrar un correfoc, més
activitats infantils –com ara unes barraquetes amb música per a infants i una xeringada amb pistoles
d'aigua i altres jocs– i un concert de jazz a la Fosca. També es recuperarà la nit de revetlla a l'Arbreda.
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Prèviament, el consistori va distribuir un qüestionari entre totes les associacions locals per recollir idees,
i les dues primeres reunions van prioritzar algunes propostes, dates i espais disponibles. Dimarts,
l'objectiu era acabar de fer quadrar el pressupost amb l'ajustament de preus i actes. Per exemple,
l'elevat cost del correfoc –sobretot per l'assegurança obligatòria i el pla de prevenció– era un obstacle,
però el pla serà vigent durant quatre anys i els assistents hi van veure una inversió per consolidar una
nova activitat per als joves. El debat també va servir per preveure que es faci el 22 de juny, evitant que
coincideixi amb el tràfec de petards de la revetlla de Sant Joan.
La regidora de Cultura, Gràcia Artigues, subratlla que ha estat un procés “enriquidor” perquè la gent se
senti més seva una festa en què es mantenen el pregó, els focs i activitats com ara el concurs de colles i
la descarrilada. A més, el grup de participants serà l'embrió d'una comissió per avaluar el seguiment de
les activitats i continuar treballant en futurs programes, tot i que el debat sempre serà obert a tots els
veïns.
EL PUNT AVUI

Dijous, 14 de febrer de 2013
MOCIÓ DEL PSC PER PUBLICAR ELS BÉNS DELS REGIDORS A SALT
Els socialistes ho demanen per lluitar contra la corrupció i afavorir la transparència política al
consistori
També demanen la creació d'un codi ètic que hauria d'elaborar el Consell de Ciutat
Regidors del PSC en primer terme i de CiU, al govern, al
fons, durant el ple de gener Foto: LLUÍS SERRAT.

El principal grup de l'oposició a Salt, el PSC,
ha presentat una moció per al proper ple,
dilluns, demanant que tots els regidors es
comprometin a publicar la relació dels seus
béns, interessos i activitats. En la moció
reclamen que s'habiliti un lloc a la pàgina web
de l'ajuntament on es reculli tota aquesta
informació. La regidora socialista Iolanda
Pineda emmarca la moció a la necessitat de millorar la transparència en les administracions: “Es tracta
d'una moció estrictament local, perquè és l'àmbit on els regidors de Salt podem decidir, que neix d'una
creixent preocupació per part de la societat del tema de la corrupció dels polítics”.
Pineda explica que els polítics locals ja tenen l'obligació de comunicar al consistori els seus béns, però
creu que aquesta informació “hauria de ser pública”. En aquest sentit, assegura que el grup que lidera
serà conseqüent i, de moment, els seus regidors publicaran les declaracions de la renda i l'impost de
patrimoni, si en fan la liquidació, tan aviat com disposin d'espais web on fer-ho —Pineda va fer-ho ahir
mateix en el seu bloc www.iolandapineda.cat.
Un codi ètic municipal
Una altra de les peticions que fan els socialistes en la moció és l'elaboració d'un codi ètic municipal en
un termini de sis mesos. La seva voluntat és que es faci dins el marc del Consell de Ciutat, taula de
participació ciutadana recentment creada: “l'ideal és que el codi ètic el facin els ciutadans, que són
precisament els que reclamen transparència per evitar casos de corrupció. Per això el Consell de Ciutat
ens sembla l'òrgan més adient per tirar-lo endavant”, opina Pineda.
LA DATA

18.1.2013
es farà el ple que haurà de votar aquesta moció a favor de la transparència a l'Ajuntament, impulsada
pel PSC.
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Puntual de Joventut - MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA

Divendres, 22 de febrer de 2013
A QUIN MÓN VIUS? - PROJECTE

INDI

El proper dissabte 23 de febrer, a partir de les 17h,
hi haurà una nova trobada pel projecte d’art
participatiu per a joves, INDI. En aquest cas es
tractarà d’una jornada de treball. Després d’escollir
el tema entre totes les propostes que ens heu fet
arribar, és hora de començar a treballar per
presentar els projectes el 6 d’abril. Si voleu encara
sou a temps de participar-hi.
Qui pot participar a INDI 2013?
Tots els joves interessats en qualsevol de les disciplines artístiques vinculades a les arts visuals (pintura,
fotografia, dibuix, instal·lació artística, performance teatral, performance musical, graffiti, escultura,
vídeo, còmic, body-art,...)
Tema a treballar
Durant la trobada INDI del 26 de gener, i després de varies reflexions entorn de totes les preguntes
rebudes, es va decidir per unanimitat escollir la pregunta “A quin món vius?”. De la pregunta es va
valorar la seva capacitat per suggerir propostes (mons personals, globals, virtuals, mentals…) i per la
capacitat de provocar reflexió i “respostes artístiques”.
Com participar-hi?
La plataforma INDI busca projectes de creació fets de manera col•lectiva o que necessitin la participació
directa del públic. Si teniu un grup i una proposta de participació la podeu enviar a l’adreça electrònica
inditorroella@gmail.com Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa.
Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la i venir a la trobada del 23 de febrer. Si no
teu grup i esteu interessats/ades en el projecte, el proper dissabte 23 formarem grups de treball i us
ajudarem a presentar una proposta.
Tots aquells projectes que ens arribin seran exposats dins una estructura - túnel que es muntarà al pati
del Museu de la Mediterràni. Us deixem una imatge de com serà aquesta estructura.
EL PUNT AVUI

Dissabte, 23 de febrer de 2013
LES REUNIONS DEL PLA GENERAL, AL MARÇ I A L'ABRIL
Banyoles. Les tres sessions obertes als ciutadans del procés participatiu per redactar el pla general de
Banyoles es faran els matins dels dissabtes 16 de març, i 6 i 20 d'abril, a l'escola de la Vila (Baldiri
Reixac). La primera es dedicarà a les activitats econòmiques i els serveis als ciutadans; la segona, al
medi ambient i la sostenibilitat urbana, i la tercera, al model de desenvolupament urbà i el sistema de
mobilitat.
EL PUNT AVUI

Dimecres, 27 de febrer de 2013
REPTES DEMOCRÀTICS

Xavier Sala Puig

L'assemblea de la CUP d'avui és un repte d'exigència
Se n'enorgulleix l'equip de govern i ho reconeix l'oposició: l'arribada de Carles Puigdemont a l'alcaldia de
Girona ha obert nous canals de participació en els plens de la ciutat, amb la possibilitat d'intervencions
per part del públic i l'ús de les xarxes socials en temps real. Ara, el singular mecanisme de funcionament
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intern de la CUP, formació que s'ha estrenat aquest mandat, posa a prova la capacitat del consistori
d'eixamplar encara més les vores democràtiques dels plens. És clar que haver de sotmetre al parer
d'una assemblea oberta a la ciutadania la decisió de desencallar el pressupost municipal és un
maldecap afegit a la complicada gestió de la majoria ajustada amb què actualment CiU governa
l'Ajuntament. Però res que a la pràctica permeti aplicar noves fórmules d'implicació ciutadana no ens ha
d'espantar. L'assemblea que la CUP celebra avui és un repte d'exigència per a tothom, començant per la
mateixa formació que la impulsa.
EL PUNT AVUI

Dijous, 28 de febrer de 2013
PALAMÓS VOL REFORMAR LA ZONA DE LA PLAÇA CATALUNYA
El consistori concorre a la convocatòria del PUOSC amb quatre projectes, el més ambiciós dels
quals és el del tram final del carrer López Puigcerver
Proposa també canviar el parquet del pavelló
La zona de Plaça Catalunya i el carrer López Puigcerver, a Palamós. Foto:
JOAN PUNTÍ.

Palamós La reforma de la plaça Catalunya i la urbanització de
la primera fase del carrer López Puigcerver, entre el carrer
Mallorca i l'avinguda Onze de Setembre, és el projecte més
ambiciós dels quatre que presenta l'Ajuntament de Palamós a
la convocatòria del PUOSC per al període 2013-16.
“Aquest és el projecte estratègic i prioritari dels quatre”,
explicava ahir l'alcaldessa, Maria Teresa Ferrés: “Tenim un dèficit en l'eixample de la platja, aquest espai
que va créixer al voltant de realitats industrials.” Aquesta actuació, que té un cost previst de 824.471
euros, es preveu com la primera fase de la reurbanització de “rerepasseig” des del passeig del Mar fins
a l'avinguda Catalunya.
Amb aquesta primera fase s'iniciaria un procés urbanístic que té l'objectiu de transmetre protagonisme
des del passeig del Mar fins als carrers adjacents. L'actuació seria una reforma integral amb
pavimentació, modernització de serveis, reubicació d'aparcaments en un sol costat per permetre
l'eixamplament de la vorera contrària i amb l'enlairament de la calçada en algunes zones pròximes a la
plaça. Ferrés va explicar que s'obrirà un procés de participació ciutadana perquè els veïns aportin idees.
El segon dels projectes palamosins que busquen subvenció és la substitució del parquet del pavelló
municipal. “Fa 24 anys que es va construir el pavelló municipal, i d'aleshores ençà hi han passat 30.000
usuaris anuals. Ara, amb manteniment ja no n'hi ha prou”, justificava ahir Ferrés. El cost previst en
aquest cas és de 143.774 euros. L'asfaltatge de l'avinguda Lluís Companys, un eix bàsic d'entrada a la
població, amb un flux de 8.000 vehicles diaris, és el tercer dels projectes presentats. La quarta petició és
la rehabilitació d'un cos annex de 84,79 metres quadrats del cementiri, on es volen construir uns serveis,
una oficina, uns vestidors i un magatzem. Aquesta actuació té un cost calculat de 60.034 euros.
Gea: “Caldria afegir-hi uns 340.000 euros”
El coordinador executiu de projectes estratègics, el regidor Joan M. Juan Gea va explicar ahir que
l'Ajuntament hauria d'aportar un 340.000 euros al llarg dels quatre anys, “una aportació perfectament
assumible”. “La càrrega de les inversions es repartirà entre els anys 2014, 2015 i 2016”, va afirmar.
Tenint en compte que per al 2013 no hi ha previstes inversions, “parlem –va dir– de 104.000 euros per al
2014, dels quals esperem rebre un 54%”.
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