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EL PUNT AVUI
Diumenge, 1 de desembre de 2013
PAS ENDAVANT PER AL FUTUR ATENEU, A SALT
S'està tramitant la constitució jurídica de l'assemblea
Es reuniran amb l'alcalde per fer avançar el projecte
La factoria cultural Coma Cros podria ser la seu del futur ateneu de Salt. Falta, però, el vistiplau
del govern Foto: J.N.

Les entitats que promouen la creació d'un ateneu a Salt estan
tramitant la constitució legal de l'assemblea que l'ha de gestionar.
Una setantena de persones de 26 entitats del municipi van
participar, a final de setembre, en una reunió en què es va decidir
continuar amb el procés que ha de culminar amb la creació de
l'ateneu. Des d'aquell moment, van començar els tràmits
administratius, que han de determinar quantes persones, i quines, formen l'òrgan gestor del futur equipament.
La formació de l'assemblea suposa un pas endavant per a la creació de l'espai social, però falta encara l'empenta
definit iva que ha de donar el govern local. En aquest sentit, els promotors de l'ateneu tenen pendent la celebració
d'una reunió amb l'alcalde de Salt, Jaume Torramadé, per mirar de donar l'impuls final al projecte. Va ser el mateix
govern de la ciutat que el març passat va promoure un procés participatiu per a la creació d'un centre social.
Recollia així la inquietud de la plataforma Espai Salt, que volia un centre d'aquestes característiques. Del procés
participatiu, celebrat en diverses sessions a l'estiu, en va sortir la proposta de crear un ateneu, seguint el model
de gestió popular existent en d'altres municipis. De fet, per arribar a aquesta fórmula es van estudiar diversos
models, com ara els de l'Ateneu Popular 9 Barris, Can Batlló, el casal de barri La Prosperitat, a Barcelona, i la Xarxa
de Centres Cívics de Girona. Salt, amb més de 30.000 habitants, no té per ara cap centre cívic.

EL PUNT AVUI
Dil luns, 2 de desembre de 2013
QUAN ELS BARRIS PARLEN
L'Ajuntament de Banyoles fa el primer reglament dels consells de barris
Ja n'hi ha cinc i es vol generalitzar l'ús d'aquests fòrums de debat veïnal a tota la ciutat al llarg dels pròxims anys
La reunió del consell de barri de Canaleta , celebrada dijous passat a la nit.
Foto: R. E.

Som a l'interior d'un garatge que s'ha adaptat com a
local social de Canaleta, un barri modest de Banyoles.
Com les famílies que hi viuen, la sala és senzilla, no té
pretensions. Una estufa de butà escalfa el local en
aquesta nit gèlida de novembre mentre de mica en
mica va arribant gent per participar a una sessió del
consell de barri, convocada després de molt de temps.
Hi ha una assistència discreta, acabaran sent una
vintena de persones, la majoria, homes i dones grans.
Tot i que a Canaleta hi viuen molts immigrants, la seva
representació en aquest grup és ínfima. Un assistent
m'explica que els estrangers s'hi presenten quan hi ha
una qüestió concreta que els preocupa, com el dia que es va parlar de la retirada de les antenes de les façanes.
Darrere d'una taula s'hi asseuen l'alcalde, el regidor de participació ciutadana, un membre de la policia municipal i
el cap de premsa de l'Ajuntament en funcions de secretari. Volen que les reunions com aquestes siguin un fòrum
de debat entre els veïns i el consistori, que faciliti la connexió entre els ciutadans i el govern local, o –dit d'una
altra manera– que faci de pont entre l'associació de veïns (si n'hi ha) i l'Ajuntament. En aquesta i altres reunions es
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parla una mica de tot. Hi ha temes que no fallen mai, ni a Canaleta ni enlloc: la neteja, l'estat de conservació de les
calçades i del mobiliari urbà, el trànsit, la manca d'aparcament... A Canaleta tenen uns problemes propis, que
sortiran a la sessió d'avui: la millora de l'espai per a mainada o el comportament incívic dels estudiants de l'institut
que hi ha al costat, que –diuen– deixen un rastre d'embolcalls i envasos quan hi passen. Abans de la reunió, el
regidor, Lluís Costabella ha voltat pel barri per donar-hi un cop d'ull, guiat per un grup de veïns. Habitualment, en
els consells de barri –tot i que tan sols són un òrgan consultiu– s'hi decideixen temes rutinaris, però de tant en
tant s'hi tracten qüestions d'envergadura. Va ser el cas de l'última sessió del consell del barri de Sant Pere, en què
es va rebutjar un canvi de la circulació a la plaça.
Els primers consells es van constituir el 2003. Els pioners van ser els de la plaça de les Rodes i del barri de la Farga
creats, respectivament, arran de problemes puntuals i de la necessitat de fomentar la cohesió social. Després es
va constituir el de Canaleta i fa poc, el de Sant Pere. L'última incorporació ha estat el de Mas Palau, aprovada en el
ple municipal de la setmana passada, amb el reglament que ha de regir aquestes assemblees. De fet, la normativa
no deixa de ser la plasmació en un document del que s'ha fet fins ara. S'hi deixar clar, per exemple, que no tenen
poder decisori per si mateixos, ja que tenen “caràcter consultiu, de formulació de propostes i suggeriments”, que
la persona que els presideix sempre és l'alcalde o un regidor delegat i que les reunions s'han de convocar, com a
mínim, dos cops a l'any. Tos els grups municipals hi van votar a favor, menys ICV, que es va abstenir.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 3 de desembre de 2013
LLAGOSTERA FA UN TALLER PER RECOLLIR IDEES DELS VEÏNS PEL PRESSUPOST
L'Ajuntament analitzarà les propostes ciutadanes i valorarà si es poden incloure als comptes de l'any vinent
Dos veïns anotant les propostes durant el taller participatiu. diari de Girona

L'Ajuntament de Llagostera ha continuat amb la recollida d'idees dels
veïns de cares a l'elaboració dels pressupostos per a l'any vinent. Diversos
veïns van participar, dijous al vespre, en un taller participatiu per tal de
recollir propostes ciutadanes per analitzar-les i valorar-ne la seva possible
incorporació al pressupost municipal del 2014.
L'acte va servir també per donar compte del grau d'execució de les
propostes ciutadanes que es van incorporar als comptes de l'Ajuntament
de 2013.
Durant tot el procés de recollida de propostes hi van participar una vintena
de persones, ja sigui de forma presencial o bé telemàticament utilitzant els
canals on-line que s'han habilitat per facilitar la participació.
L'alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, i el regidor d'Hisenda i Participació, Ramon Soler, van voler destacar la
bona acollida que ha tingut la possibilitat de fer arribar propostes des de la pròpia web municipal mitjançant el
formulari específic.
Sobre el procés participatiu
Amb l'objectiu d'elaborar un pressupost adaptat a les necessitats i reptes del municipi, l'Ajuntament de Llagostera
ha organitzat per tercer any consecutiu, un procés participatiu que permet complementar els criteris polítics i
tècnics amb la recollida de propostes ciutadanes.
Durant el mes de novembre s'han activitat i promocionat diversos canals per facilitar l'arribada de propostes
ciutadanes. En aquest sentit s'ha habilitat un formulari on-line dividit en 4 grans àmbits temàtics: el social, el
territorial, l'econòmic i el desenvolupament local.
També s'ha posat a disposició de la ciutadania l'ús de les xarxes socials 2.0 oficials de l'Ajuntament (Twitter i
Facebook), la plataforma on-line ETRAM, el mail participa@llagostera.cat i les bústies participatives ubicades a
diversos indrets del municipi. Totes les propostes recollides s'analitzaran durant les properes setmanes.
El taller celebrat aquest dijous va estar dinamitzat per la consultora Neòpolis.
3

ARAGIRONA.CAT
Dimarts, 3 de desembre de 2013
EL PSC DE FIGUERES DEMANA TRANSPARÈNCIA EN ELS SOUS DELS REGIDORS
Pere Casellas vol que publiquin la nòmina al web de l'Ajuntament
El portaveu del PSC a l'Ajuntament de Figueres, Pere Casellas

El portaveu del grup municipal del PSC de Figueres,
Pere Casellas, reclama a l’Ajuntament que sigui
diligent en el compliment d’un acord de ple pel qual
tots els regidors es van comprometre a fer publica
la seva declaració de renda al lloc web de la
corporació. Casellas s’estranya que la seva sigui la
única a la què es pot accedir al lloc web municipal.
Casellas va fer penjar la documentació íntegra de la
seva declaració de renda al web de l’Ajuntament de
Figueres poc després de l’acord de ple. L’altra
regidora del PSC, Mireia Guerrero, no la hi va penjar perquè, no està obligada a fer la declaració a l’Estat ja que
tributa a França on té concentrada la seva activitat professional i és en aquest país on paga impostos.
“Francament se’m fa estrany que cap altre regidor, de cap dels grups amb representació al ple, no hagi fet pública
la seva declaració. Ha de ser una obligació de compliment per als càrrecs electes en bé de la transparència”,
reflexiona Pere Casellas.
En aquest sentit, el PSC de Figueres ha presentat una moció per “habilitar un lloc a la pàgina web de l’ajuntament
per tal de publicar la informació rellevant de la relació de béns, interessos i activitats de cadascun dels regidors
d’aquest ajuntament”. La moció reclama que tots els regidors i regidores es comprometin a fer públic en aquest
espai aquesta informació i els ingressos provinents del desenvolupament dels seus càrrecs públics; i que l’acord
s’adapti als paràmetres de la propera llei de transparència que s’està tramitant al Congrés dels Diputats.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 4 de desembre de 2013
CELRÀ ORGANITZA PER TERCER ANY ELS SEUS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
CELRÀ | DDG L'Àrea de Ciutadania de l'Ajuntament de Celrà va organitzar per tercer any consecutiu els
pressupostos participatius del municipi. Un centenar de veïns i veïnes del municipi van participar en una de les
quatre assemblees de barri celebrades entre els dies 13 de novembre i 15 de novembre.
Les assembles van ser conduïdes per l'alcalde, Gerard Fernàndez o el primer tinent d'alcalde i regidor de l'Àrea de
Ciutadania, Dani Cornellà, els quals van recollir totes les propostes ciutadanes que van arribar. Algunes de les
propostes van fer referència a la millora d'espais públics, senyalització vertical, neteja, enllumenat públic...
Seguidament, cada assemblea de barri va escollir dos representants per assistir al Consell ciutadà per defensar i
fer un seguiment del compliment de les propostes de cada zona.
El passat 29 de novembre es va celebrar el Consell Ciutadà amb els vuit representants de barris i un membre de
cada partit polític del consistori, allí es va signar el document on l'equip de govern es compromet a portar a terme
les actuacions proposades pels diferents barris d'aquest municipi del Gironès.

AJUNTAMENT DE CELRÀ
Dil luns, 4 de desembre de 2013
L'AJUNTAMENT OBRE EL PRESSUPOST 2014 A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Per tercer any consecutiu, l'Ajuntament de Celrà continua treballant per elaborar el pressupost municipal de
manera participativa. Aquest any iniciem un conjunt de millores del sistema de participació que vam engegar el
2011, amb l'objectiu d'aconseguir una major implicació ciutadana per part de tots els barris de Celrà. Celebrarem
assemblees de barri per recollir les propostes que els veïns i veïnes de totes les zones del poble considerin
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prioritàries, i seguidament un Consell Ciutadà amb representació de diferents sectors per posar en comú, debatre
i prioritzar les demandes ciutadanes.
Un any més ens trobem immersos en un context de crisi econòmica que minva la possibilitat de despesa de les
administracions públiques. Per això considerem tan important que entre tots i totes detectem les prioritats del
municipi. Us animem a participar a les assemblees de barri que es celebraran durant el mes de novembre a
diferents punts del municipi i que ens serviran per confeccionar el pressupost municipal per a l'any 2014.
Què és el pressupost participatiu?
És una eina de gestió fonamental de
l'Ajuntament a través de la qual els veïns i
les veïnes de Celrà tenen la possibilitat de
decidir directament en què es gastaran els
diners del nostre municipi: noves
infraestructures, millora de serveis...
L'Ajuntament de Celrà va impulsar la
primera iniciativa de participació ciutadana
l'any 2011. Des d'aleshores cada any
intentem millorar el model per aprofundir
en la democràcia participativa.
Com s'hi pot prendre part?
Acudint a les assemblees de barri convocades per a
aquest mes de novembre.

Cal saber que...
Tothom té dret a opinar i a ser escoltat.
Tothom és igual i té els mateixos drets.
A les assemblees s'ha d'utilitzar un llenguatge planer i
fàcil d'entendre.

Què són les assemblees de barri
Són els òrgans encarregats de recollir les propostes de la ciutadania dels diferents barris de Celrà. De cada
assemblea sorgiran dos representants que portaran les propostes aprovades al Consell Ciutadà.
Per facilitar la gestió del procés, hem agrupat els barris de Celrà en quatre grans zones, per a cadascuna de les
quals es realitzarà una assemblea de barri.
A cada assemblea hi pot acudir qualsevol persona que visqui dins la zona corresponent. Hi tenen dret a vot,
personal i intransferible, totes les persones majors de 16 anys empadronades a Celrà. També tenen dret a
participar-hi, sense dret a vot, les persones de 14 i 15 anys i les que viuen o treballen a Celrà però no hi estan
empadronades.
Què és el Consell Ciutadà
El Consell Ciutadà és l'òrgan encarregat de valorar les demandes recollides a les diferents assemblees i els
consells municipals, prioritzar-les i arribar a una proposta final de consens. Estarà constituït pels representants
designats a les assemblees de barri, amb dret a vot, per representants de cada grup polít ic municipal i per dos
representants de cada Consell Municipal.

ARIET.CAT
Desembre de 2013
S’INICIA A CELRÀ EL PRESSUPOST MUNICIPAL PARTICIPATIU
El passat 13, 14 i 15 de novembre es van dur a terme quatre assemblees de barri per elaborar el pressupost
participatiu del municipi de Celrà. Les reunions van tenir lloc a l’ajuntament, l’Ateneu i el centre de promoció
econòmica. El procés finalitzarà amb el consell ciutadà on es ratificarà el pressupost.
Per primer cop el poble es divideix en quatre zones per reunir-se i debatre sobre el pressupost. Aquestes
comptaven amb la presència de l’alcalde o el tinent d’alcalde i una cinquantena d’assistents.
Per començar-les el batlle exposava els motius del procés participatiu i el funcionament d’aquest. Tot seguit es
feia un resum de l’anterior pressupost i de les diverses partides. Amb l’anterior pressupost exposat s’iniciava
l’explicació del de 2014. Es parlava sobre les partides que ja s’havien acceptat o estaven en procés com arreglar la
teulada del centre cultural La Fàbrica o l’ampliació del cementiri municipal.
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Una vegada finalitzada la introducció pressupostària es donava el torn de paraula als veïns. El veïnat de cada barri
començava exposant les queixes de la seva zona.
D’aquesta manera es podia conèixer aquelles zones on
s’hi cal invertir. En el procés de debat s’anaven destriant
les actuacions que s’havien de dur a terme per millorar
els barris.
De les quatre reunions en van sortir 2 representants que
seran els encarregats de dur les propostes col·lectives al
consell ciutadà on s’acabaran de definir per incloure’s a
les partides del pressupost del 2014.

Imatge d’una de les assemblees / Anton

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 4 de desembre de 2013
ESPANYA ÉS EL SEGON PAÍS ON MÉS CREIX LA PERCEPCIÓ DE CORRUPCIÓ
Transparència Internacional critica la lentitud del sistema judicial i la sensació d'impunitat dels corruptes
BERLÍN | EFE/DDG Espanya és el segon país del món en el que més ha augmentat la percepció de corrupció
aquest any, per darrere tan sols de Síria, segons un informe de l'ONG alemanya Transparència Internacional (TI)
publicat ahir.
L'edició de 2013 de l'Índex de Percepció de la Corrupció (CPI) de TI indica que Espanya cedeix sis punts respecte a
la passada edició, dels 65 (sobre un màxim de 100) als 59, per descendir de la posició trentena fins a la
quarantena, el que el situa per darrere de Brunei i Polònia, i just davant de Cap Verd.
"Itàlia i Grècia han creat en l'últim any lleis i sistemes anticorrupció forts i moderns i això ha enviat un missatge
positiu. En canvi, a Espanya s'han succeït els escàndol s", va explicar a Alejandro Salas, responsable per a Amèrica
de TI.
Davant d'aquesta caiguda -i a l'ensorrament de nou enters de Síria, esquinçada per una guerra civil-, la
classificació d'aquest any es caracteritza per l'estabilitat i registra escassos canvis de posició i puntuació.
A nivell europeu, Espanya queda així relegada a la meitat inferior del rànquing, per sota de Xipre i Portugal i sobre
Lituània i Eslovènia, i cada vegada més lluny dels països del nord i centre del continent que obren la classificació.
Dinamarca és de nou en aquesta edició el país percebut com més transparent a nivell europeu i mundial -suma 91
punts-, mentre que Grècia repeteix com nació més corrupta del continent en el lloc 80 (40 punts), a l'altura de la
Xina malgrat una lleugera millora.
Els escàndols de corrupció destapats i jutjats en els últims mesos a Espanya han deixat a la llum certes "debilitats
estructurals" del sistema legal, argumenta Salas, com les del sistema d'adjudicació de contractes públics o la
normativa sobre ús del sòl. El responsable de TI va criticar a més la sensació d'impunitat dels corruptes a Espanya,
degut a la lentitud del sistema judicial. Segons el parer dels experts d'aquesta ONG, la recentment aprovada nova
llei de transparència espanyola és "feble", no té "clars càstigs" per als infractors, deixa molt marge a la
"discrecionalitat" dels funcionaris i no reconeix el dret a la informació dels ciutadans.
A nivell internacional, Somàlia, Corea del Nord i Afganistan, amb tan sols vuit punts, són els països percebuts com
més corruptes del món segons TU, i Dinamarca i Nova Zelanda són els més transparents al sumar 91 enters.
TI, referència global en l'anàlisi de la corrupció, assegura que els resultats d'aquest informe "dibuixen un escenari
preocupant" i destaca que "més de dos terços dels 177 països" estudiats suspèn en transparència.
Entre les grans potències, Estats Units se situa en el lloc 19 amb 73 punts, Xina en el 80 (40 punts), Japó en el 18
(74), Alemanya en el 12 (78), Regne Unit en el 14 (76), Rússia en el 127 (28), Brasil en el 72 (42) i Índia en el 94 (36).
Tanquen aquest rànquing mundial països sense estructures estatals a causa de guerres, conflictes o catàstrofes
naturals, com Somàlia, Afganistan, Sudan i Sudan del Sud, Líbia, Iraq, Síria, Iemen i Haití
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DIARI DE GIRONA
Dimecres, 4 de desembre de 2013
SANT GREGORI DEBAT SOBRE LA CONSULTA I EL DRET A DECIDIR
Sant Gregori debat sobre la consulta i el dret a decidir. Marc Martí

La sala d'actes de l'Escola Agustí Gifre de Sant Gregori va
acollir ahir taula rodona sobre el dret a decidir i amb el títol
de "Consulta SÍ, Consulta NO". En l'acte van intervenir
Joaquim Nadal, president de la Taula gironina pel Dret a
Decidir; el membre fundador de l'Assemblea Nacional
Catalana, Pere Pugès i Dorca, i el catedràtic de Dret
Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona,
Xavier Arbós i Marín. L'acte va congregar un nombrós
públic que va poder conèixer quins són els arguments
favorables perquè se celebri una consulta als catalans sobre
la possible segregació de Catalunya d'Espanya.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 4 de desembre de 2013
NÚRIA BASSOLS, NOVA DIRECTORA DE POLÍTIQUES DE TRANSPARÈNCIA
La jutge gironina Núria Bassols Muntada acaba de ser nomenada nova directora del programa de polítiques de
transparència del Departament de la Presidència. Mitjançant l'acord del Govern de la Generalitat de 5 de
novembre de 2013 es va prendre aquesta determinació.
La magistrada es trobava exercint actualment a la Sala del Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) i una de les seves darreres actuacions va ser l'arxiu el setembre del procediment judicial contra el
diputat de CiU Ferran Falcó, acusat de presumpta malversació de fons mentre gestionava l'empresa pública
Adigsa.
Bassols va ser responsable de l'Escola Judicial de Barcelona entre el maig de 2007 i el juny de 2008 però el Consell
General del Poder Judicial la va destituir en perdre-li la confiança.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 7 de desembre de 2013
TREBALLS PER ENCABIR UNS 30 HORTS MUNICIPALS AL MAS PERE TIÀ DE PALAMÓS
Un procés participatiu definirà els usos de les 12 hectàrees de l'Ajuntament i els criteris d'adjudicació
Les parcel·les poden estar a punt a la primavera
Terrenys de la finca municipal, situada a peu de les Gavarres, amb l'hivernacle
que es vol reaprofitar a l'esquerra de la imatge Foto: E.A.

L'Ajuntament de Palamós ha iniciat un projecte de
participació ciutadana per definir els usos que tenen
cabuda en els terrenys municipals de Can Pere Tià. La
finca, ubicada al camí d'accés de la vall de Bell-lloc,
pertany al consistori des del 1992, arran de la donació
d'una veïna alemanya que va morir l'any 2000. En
espera que es concreti el llistat d'usos que tindran
cabuda en les 12 hectàrees de la finca, amb aportacions de veïns i entitats, el projecte que ja s'hi prefigura és la
instal·lació d'entre 30 i 40 parcel·les d'horts urbans, que podrien començar a fer-se servir a la primavera.
La reivindicació veïnal de disposar de zones públiques per al conreu ve de llarg, i el regidor de Medi Ambient, Erik
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Solés, recorda que es va plasmar en els darrers programes electorals de tots els grups que integren el consistori.
D'entrada, la idea és que els horts es destinin a la gent gran, però Solés també contempla el col·lectiu de joves –
amb interès creixent sobre l'horticultura urbana–, entitats socials i fins i tot famílies amb membres desocupats i
nivells baixos d'ingressos.
Solés admet que “no es pot fer cap inversió gaire elevada”, però cal dotar la zona de conreu d'un sistema de reg i
bombeig d'aigua. L'antiga piscina servirà com a dipòsit per emmagatzemar les aigües pluvials, mentre que en les
èpoques seques recorreran a l'aigua de la xarxa o, en cas que trobin la fórmula de transport, a una certa proporció
d'aigües recuperades de la depuradora de Palamós.
Aprofitar l'hivernacle
L'altre element que es vol reutilitzar és el vell hivernacle que hi ha a la finca, que un cop reubicat “podria servir
perquè els usuaris de les parcel·les preparessin els planters de les hortalisses”, apunta el regidor.
De moment, i pendents de la demanda que aparegui a l'hora d'adjudicar les parcel·les, el govern local adopta el
projecte hortícola del Mas Pere Tià com una prova pilot. Solés assumeix que les parcel·les són una mica lluny del
centre urbà, però d'entrada s'ha descartat l'opció d'ubicar-ne en zones verdes urbanes o al voltant de la C-31, un
projecte amb què es pretenia recuperar l'activitat en parcel·les afectades per les obres.
LES XIFRES
12 hectàrees
fan el conjunt de terrenys de la finca, municipal arran
d'una donació de la propietària al 1992.

50 metres quadrats
és la superfície aproximada que faran les parcel·les
d'hort, similars a les d'altres poblacions.

Altres processos engegats
A banda del pla d'usos de la finca municipal de Can Pere Tià, l'àrea de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de
Palamós i el Consell de Participació treballen actualment en el desenvolupament de la segona edició del procés
participatiu de la festa major del 2014, la millora del registre de fundacions i associacions cíviques o bé en la
realització de cursos formatius enfocats a la millora de la interrelació i participació ciutadana.

DIARI DE GIRONA
Dijous, 12 de desembre de 2013
PALAMÓS VOL APROVAR EL PLA D´ENERGIA SOSTENIBLE A PRINCIPIS DE L´ANY 2014
PALAMÓS | DDG L'Ajuntament de Palamós vol aprovar, a principis del proper any 2014, el Pla d'Acció d'Energia
Sostenible (PAES). Actualment s'està redactant aquest document que fixarà les accions que, tant en l'àmbit públic
com privat, s'hauran d'aplicar al municipi per reduir el consum energètic i, per tant, de les emissions de gasos amb
efecte d'hivernacle. Ahir, es va dur a terme una reunió oberta a les entitats i als ciutadans del municipi on es van
exposar les línies principals d'aquest Pla i es va demanar la implicació ciutadana en l'aportació de propostes per
seguir millorant la redacció del PAES.
Les accions que es recullen en aquest document es basen tant en les actuacions produïdes des de l'Ajuntament,
com en les activitats econòmiques del municipi, i també en els consums energètics que genera la ciutadania en la
seva vida quotidiana.
En l'actualitat, l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament està ultimant la redacció del PAES que, en base al el Pacte
d'alcaldes, té com a objectiu reduir un 20% les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de l'any 2005 al 2020, i
alhora reduir el consum energètic al municipi.
La redacció del Pla ha tingut una durada d'uns quatre mesos, en el qual tècnics de l'Àrea de Medi Ambient i de
l'empresa que el redacta han valorat les accions generals que calia incloure en aquest document. Amb l'interès de
poder aprovar el PAES a principis del proper any 2014, l'Ajuntament obre a la ciutadania la possibilitat de poder
participar-hi, coneixent el seu contingut i aportant propostes.
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EL PUNT AVUI
Dijous, 12 de desembre de 2013
L'EMISSIÓ DE CO2 S'HA DE REDUIR UN 16,6% MÉS A PALAMÓS FINS AL 2020
La sessió de presentació del nou PAES i priorització de les mesures per estalviar energia al
municipi, ahir al vespre

Palamós. La diagnosi prèvia al nou pla d'acció d'energia sostenible
(PAES) de Palamós evidencia que des del 2005 l'emissió de gasos
contaminants al municipi s'ha reduït en un 3,4%, respecte a les
98.679 tones de diòxid de carboni (CO2) que aquell any es van
llançar a l'atmosfera. Però el municipi vol rebaixar aquesta xifra en
un 16,6% addicional el 2020, per complir el pacte d'alcaldes pel
medi ambient.
El pla s'aprovarà a principis del 2014, però abans, ahir, es va fer una
sessió de recollida de propostes per estalviar energia i contaminació. El pes del consistori en el global d'emissions
és petit (2%), ja que el gruix del CO2 el generen el transport (41%) i els habitatges (25%). Entre les mesures que es
plantegen hi ha el foment del vehicle elèctric, l'ús de la bicicleta i l'aposta per les energies renovables. Una opció
és incentivar les plaques fotovoltaiques a les llars, tot i l'obstacle que pot suposar el decret estatal que grava la
generació domèstica.

EL PUNT AVUI
Diumenge, 15 de desembre de 2013
GEORGEYÚDICE PRESIDEIX EL PRIMER “THINK TANK”
Els membres de la Fundació La Ciutat Invisible, personalitats del món acadèmic, empresarial i cultural, van
celebrar ahir, al pati de les Magnòlies de la seu de la Generalitat a Girona, la primera trobada del think tank, el seu
“laboratori d'idees”, que va girar entorn de “la ciutat, la cultura i la seva incidència sobre la participació ciutadana,
la cohesió social i el creixement econòmic”. La sessió va ser presidida per un expert en el vessant econòmic i social
de la cultura, el professor de la Universitat de Miami George Yúdice.

ARAGIRONA.CAT
Dimecres, 18 de desembre de 2013
NEIX UN NOU MOVIMENT POLÍTIC A GIRONA QUE ES NODREIX DE LES ENTITATS
Compromís amb Girona aspira a aglutinar una majoria d'esquerres
D'esquerra a dreta, Josep Canal, Miquel Llop i XavierVillarreal © ACN

Membres d'entitats veïnals, moviments socials i entitats han
decidit fer un pas endavant i presentar una candidatura per a les
properes eleccions municipals per obtenir representació a
l'Ajuntament de Girona. Sota el nom Compromís per Girona, la
voluntat de la nova plataforma és aglutinar una majoria
d'esquerres que promogui una nova manera de fer política.
Alguns dels canvis que volen aportar són municipalitzar els serveis
funeraris, socialitzar els medicaments perquè tothom en tingui accés o fer un ple per explicar el nivell d'execució
dels pressupostos.
La candidatura reconeix que manté contactes amb ICV i la CUP i que també ho farà amb ERC però que la intenció
és presentar-se per separat. Els encarregats de presentar la nova candidatura -sota el nom Compromís amb
Girona- han estat Xavier Villarreal (Mesa d'Entitats per a la Participació), Miquel Llop (Mou-te en Bici) i Josep
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Canal (PAH-Girona). Tots tres han destacat que la candidatura no està formada per entitats sinó per persones que
acumulen anys d'experiència treballant desinteressadament per la ciutat a través d'entitats i moviments socials.
Segons reconeixen, però, la situació social a la ciutat ha patit canvis en els darrers anys i ha empitjorat. Per això,
"per un imperatiu moral", han decidit fer un pas endavant i aspirar a entrar a l'ajuntament i influir en les polítiques
municipals. Un dels integrants de la candidatura, Xavier Villarreal, ha explicat que Compromís amb Girona neix
després d'un any de debats entre diferents persones de la ciutat -la majoria vinculats a entitats i moviments
socials i veïnals- que consideren que no es poden quedar aturats "davant de polítiques continuistes". "Cal fer un
pas endavant per intentar sumar i crear un front d'esquerres a la nostra ciutat, que sigui prou sòlid i que es
presenti com a alternativa real", ha defensat Villarreal.
La candidatura assegura que és un espai de "trobada i diàleg" i s'adreça especialment al 49% dels gironins que en
les passades eleccions municipals es van quedar a casa i no van anar a votar. "Els volem apoderar i els volem fer
sentir protagonistes", ha dit Villarreal. Compromís amb Girona vol liderar una "nova manera de fer política",
potenciant valors com els d'una ciutadania "unida, solidària i participativa".
Contactes amb partits d'esquerres
Els membres de la candidatura han reconegut que abans de presentar-se públicament han mantingut contactes
amb ICV i la CUP i que també els tindran properament amb ERC. La voluntat de Compromís amb Girona -que
encara no té creada la llista ni sap qui l'encapçalarà- és crear un front d'esquerres però han assegurat que la
voluntat és presentar-se per separat. Ara bé, han apuntat que només podrien arribar a acord amb partits que
s'avinguin a respectar els principis de la plataforma i algunes de les propostes que fan. "No volem dividir el vot
d'esquerres", ha defensat Villarreal.
Durant la presentació de la candidatura s'han donat a conèixer algunes de les propostes que portaran al programa
electoral. Entre elles, destaca fer un ple per analitzar el nivell d'execució dels pressupostos a finals de cada any, la
municipalització dels serveis funeraris o la creació d'un fons de medicines perquè tothom en tingui accés.
"Intentem ser imaginatius i creatius perquè són temps difícils i calen decisions arriscades", ha defensat un dels
membres de la candidatura, Josep Canal.

EL PUNT AVUI
Dijous, 19 de desembre de 2013
PORTA OBERTA AL PRESSUPOST PARTICIPATIU A FIGUERES
L'oposició vol que els ciutadans decideixin les inversions i el govern ho estudiarà
El pressupost s'aprova amb els vots de CiU i AMC, l'abstenció d'ERC i els vots negatius del PP, el PSC, ICV i la CUP
El pressupost pel 2014 es va aprovar en un ple extraordinari ahir al vespre.
Foto: M.VICENTE.

El govern de CiU a Figueres deixa una porta oberta a
uns pressupostos participatius. Bona part de l'oposició
va reclamar en el ple d'ahir que s'obri als ciutadans la
decisió d'on s'ha d'invertir a la ciutat, i el regidor
d'Hisenda, Manuel Toro, va respondre que “recull el
suggeriment” i que “no és gens contrari a aquesta
opció”. “Hem d'avançar en aquest camí”, va dir, tot i
que també hi va afegir que “no cal confondre democràcia amb assemblea”, en resposta a la petició de la CUP, que
defensava que han de ser els figuerencs els que decideixin, per exemple, si cal invertir a la Casa Empordà o no.
També van defensar la participació ciutadana ICV i el regidor no adscrit, Esteve Gratacós (AMC), que demanava
que es caminés cap al model de Girona.
En el ple extraordinari que es va fer ahir a l'Ajuntament de Figueres es va aprovar el pressupost per al 2014, que
serà de 49.112.413 euros, amb un increment d'un 3,3% en relació amb el del 2013. El govern de CiU va aconseguir
el suport del regidor de l'AMC i l'abstenció d'ERC, mentre que la resta de l'oposició (el PP, el PSC, la CUP i ICV) hi va
votar en contra. La major part dels grups van lloar l'increment del 21% de la despesa social que preveu el
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pressupost per a l'any que ve, però van reclamar al govern municipal un pas més.
Els més crítics van ser el PP i el PSC. En el primer cas, Maria Àngels Olmedo va defensar que són uns
“pressupostos inflats i fict icis, que no s'ajusten a la realitat”. També va recordar que s'ha tancat el 2013 amb un
dèficit de 4,7 milions. El regidor d'Hisenda li va respondre que l'any passat havia dit el mateix i que els números
demostren que la regidora del PP no té raó.
El portaveu socialista, Pere Casellas, va defensar un no “radical” al pressupost perquè “està basat en una pujada
d'impostos que perjudica els més desafavorits”. “Els sous han baixat”, hi va afegir.
ERC va felicitar CiU per “la feina de Sísif de recuperar el mal que s'havia fet” en els comptes municipals, i va
defensar que les inversions no li fan el pes.
ICV va dir que sospita que l'increment d'inversions es fa perquè el 2014 és any preelectoral, i la CUP va lamentar el
deute amb els bancs. Esteve Gratacós va dir que el pressupost és “rigorós i realista”.
A part, el ple també va aprovar definitivament les ordenances fiscals, amb el vot en contra de tota l'oposició
excepte l'AMC La majoria de grups van criticar que s'hagin apujat els impostos un 1,7% ja que consideren que
s'havien d'haver congelat. En el cas del PSC, creuen que s'haurien, fins i tot, d'abaixar.
LES XIFRES
49,1 milions d'euros
de pressupost per al 2014 va aprovar
ahir el ple de Figueres. Puja un 3,3%
respecte al 2013.

21 per cent
pugen les partides socials en la
previsió del pressupost per al 2014.
Va rebre lloances de l'oposició.

2,2 milions d'euros
seran per a inversions el 2014. Una
gran part serà per a la Casa
Empordà i per arreglar carrers.

EL PUNT AVUI
Dil luns, 30 de desembre de 2013
DISSENY DELS ESCOLARS DEL GIRONÈS PER LES PAPERERES
Alumnes d'una vintena de centres educatius de la comarca han participat en un concurs per triar un logotip
Es pretenia també conscienciar als infants sobre la necessitat de fer reciclatge
El logotip guanyador és de Xènia Morales, alumna sisè de l'escola
Lacustària de Llagostera Foto: EL PUNT AVUI.

L'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal
del Gironès ha donat a conèixer els guanyadors
i finalistes del concurs per al disseny de la
paperera de reciclatge del paper i cartró per a
les escoles de la comarca. El dibuix guanyador
és obra de l'estudiant de sisè de primària de
l'escola Lacustària de Llagostera, Xènia
Morales. La classe de l'alumna guanyadora serà
premiada amb una visita guiada a un espai
natural del Gironès.
Els finalistes
Més enllà de la guanyadora, s'han escollit cinc dibuixos més que també es faran servir com a logotip de les
papereres per reciclar paper a les escoles de la comarca. Seran dibuixos de Saen Gaudi Mijango, alumne de quart
de l'escola la Farga de Salt que ha quedat en segona posició en el concurs organitzat pel consell comarcal; Cora
Jordan de sisè de l'escola Montserrat de Sarrià de Ter, que ha quedat tercera; L'Asha Fèlix de tercer a l'escola Forn
d'Anells de Fornells de la Selva, en quarta posició; Erika Sánchez de sisè de l'escola Pompeu Fabra de Salt,
cinquena; i en sisè lloc, per tancar la llista de finalistes, Carla Blanco, que cursa segon a l'escola Taialà de Girona.
Juntament amb els logotips, s'imprimirà en les papereres els noms dels guanyadors i el de la seva escola.
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Procés participatiu
Des del consell comarcal es va proposar a les escoles de la comarca que volguessin participar al concurs que els
enviessin els dibuixos dels alumnes. Finalment van ser una vintena els centres que hi van participar. D'aquests
dibuixos se'n va triar un per escola, que es va enviar a tots els altres centres i a les àrees de medi ambient dels
ajuntaments participants. Aquests havien de triar un dels dibuixos —no podien votar, però, el de la seva escola o
municipi—, i així es va triar al guanyador i als finalistes. El concurs tenia també el propòsit de conscienciar i
impulsar el reciclatge del paper i del cartró entre l'alumnat.
Fa uns quinze anys que el consell comarcal del Gironès distribueix entre els centres educatius, associacions i
empreses de la comarca papereres de cartró per al reciclatge d'aquest material. L'objectiu principal és facilitar una
paperera per a poder recollir select ivament el paper i el cartró que es genera, acció que s'ha volgut potenciar amb
la celebració del concurs.
LES XIFRES
6 premiats
s'han escollit. Són de Llagostera, Salt, Sarrià de Ter,
Fornells de la Selva i Girona.

15 anys
fa que el consell fa papereres de cartró per al reciclatge,
i les distribueix en escoles, entitats i empreses.

LA FRASE
Ha estat un concurs molt participatiu, en que les pròpies escoles han triat els guanyadors
Lluís Freixas, CONSELLER COMARCAL DE MEDI AMBIENT

.
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