EL PUNT AVUI

Divendres, 2 de desembre de 2011
EL PSC TORNARÀ A DEFENSAR QUE S'EXECUTI EL NOU

MODERN

El grup municipal del PSC tornarà a presentar en el ple del mes de desembre la moció que ja havien presentat en el
ple del setembre per demanar al govern municipal de CiU que desencalli el projecte de rehabilitació de l'antic cinema
Modern. Els socialistes critiquen que tres mesos després encara no s'hagi fet pública la definició del projecte i reiteren
que es comencin com més aviat millor les obres al Modern. El PSC critica que, tot i ser el principal grup a l'oposició,
no tingui informació sobre aquesta qüestió i que el govern no hagi iniciat un diàleg amb la resta de forces. De fet, CiU
ha anunciat la voluntat de replantejar el projecte amb un nou procés participatiu i planteja buscar un emplaçament
alternatiu per al centre cívic del Barri Vell. La CUP fa uns dies també es manifestava en una línia semblant i expressava
la necessitat d'aclarir amb celeritat el futur centre cívic i la definició del projecte per a aquest equipament municipal. La
plataforma independentista recorda que va donar tres mesos al govern per desencallar el projecte i que ja es reflectís la
inversió en el pressupost del 2012. D'altra banda, el PSC va fer ahir al vespre un cinefòrum dins dels Diàlegs per
Girona sobre la dona i els mitjans de comunicació al cinema Truffaut.
EL PUNT AVUI

Dissabte, 3 de desembre de 2011
LA NIT DEL VOLUNTARIAT VA APLEGAR AHIR UN MILER DE PERSONES

Prop d'un miler de voluntaris d'arreu de les comarques gironines van participar anit a la celebració de la VI Nit del
Voluntariat que es va fer al pavelló de Fontajau. La festa d'homenatge als voluntaris va ser organitzada per
l'Ajuntament de Girona i la Federació Catalana de Voluntariat Social. L'acte va comptar amb una conferència del
degà de la Facultat de Medicina i director del Centre de Genètica Cardiovascular de la UdG, el doctor Ramon
Brugada. El doctor Brugada va parlar del paper social del voluntariat. Hi van assistir l'alcalde de Girona, Carles
Puigdemont, i el conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries. Els assistents van poder gaudir d'un
refrigeri i dues actuacions musicals: la del grup de flautes dolces de l'Espai Caixa i la de la Jove Big Band de
Girona. En el transcurs de la vetllada, que va ser conduïda pel periodista gironí Gil Costa, es va lliurar la beca
Antoni Serra i Santamans a un projecte d'acció social.
DIARI DE GIRONA

Dissabte, 3 de desembre de 2011
EL PLA DE L´ESTANY ESTRENARÀ UN PUNT DEDICAT AL VOLUNTARIAT SOCIAL

El Consorci de Benestar Social del Pla de l'Estany i Banyoles posarà en marxa dilluns vinent el Punt del Voluntariat
Social del Pla de l'Estany, un espai creat amb l'objectiu d'informar sobre els projectes de voluntariat que ofereixen
les entitats de la comarca, suport a la gestió i en qualsevol altra qüestió relacionada amb aquesta activitat.
Aquest Punt del Voluntariat es presenta com la culminació d'un seguit d'iniciatives que el Consorci ha dut a terme
aquest any per celebrar l'Any Europeu del Voluntariat, entre les quals va destacar la Festa del Voluntariat del Pla de
l'Estany celebrada el passat 1 d'octubre.
El nou servei del Consorci de Benestar Social del Pla de l'Estany i Banyoles entrarà en servei coincidint amb el Dia
Internacional del Voluntariat, que es commemora el 5 de desembre.
DIRECTE.CAT

Dilluns, 5 de desembre de 2011
L'AJUNTAMENT DE BANYOLES ORGANITZA DUES JORNADES OBERTES AL PÚBLIC

SOBRE EL PROJECTE URBANÍSTIC DE SOTA

MONESTIR
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Banyoles (ACN).- L'Ajuntament de Banyoles ha programat per al 13 i el 20 de desembre dues jornades obertes al
públic sobre el projecte urbanístic dels terrenys situats darrere el nucli històric, entre la ronda Monestir i la riera
Canaleta. En aquests dos dies es presentaran els estudis previs i la diagnosi urbanística del pla, una informació
que ha de servir de base per al debat que s'organitzarà al llarg de diverses sessions posteriors. Fa
aproximadament un mes el consistori ja va assegurar que faria un procés participatiu per elaborar aquest projecte,
un compromís que va materialitzar en l'última sessió plenària, en aprovar el programa de participació ciutadana
amb relació a aquest pla.
GIRONAINFO.CAT

Dimarts, 6 de desembre de 2011
BANYOLES ORGANITZA DUES JORNADES SOBRE EL PROJECTE URBANÍSTIC DE

SOTA

MONESTIR
Dues sessions el 13 i el 20 de desembre serviran per exposar els estudis previs del pla
L'Ajuntament de Banyoles ha programat per al 13 i el 20 de desembre dues jornades obertes al públic sobre el
projecte urbanístic dels terrenys situats darrere el nucli històric, entre la ronda Monestir i la riera Canaleta. En
aquests dos dies es presentaran els estudis previs i la diagnosi urbanística del pla, una informació que ha de servir
de base per al debat que s'organitzarà al llarg de diverses sessions posteriors. Fa aproximadament un mes el
consistori ja va assegurar que faria un procés participatiu per elaborar aquest projecte, un compromís que va
materialitzar en l'última sessió plenària, en aprovar el programa de participació ciutadana amb relació a aquest pla.
D'aquesta manera, al ple ordinari del passat 28 de novembre, l'Ajuntament de Banyoles va acordar iniciar els
treballs de modificació puntual del pla general d'ordenació urbana de Banyoles per a la delimitació i ordenació
dels terrenys situats darrere el nucli històric, a la zona de sota Monestir, a la vegada que es van aprovar els criteris i
objectius que es pretenen assolir. El ple també va donar llum verda al programa de participació ciutadana que
s'ha d'aplicar al procés de formulació i tramitació d'aquesta modificació puntual del text refós del pla general.
Per facilitar la participació ciutadana l'Ajuntament de Banyoles ha organitzat unes jornades obertes per debatre i
definir els criteris i objectius que han de servir de partida per a la redacció del projecte. En aquestes sessions es
presentaran els estudis previs i la diagnosi urbanística, que han de servir de base per al debat al llarg de diverses
sessions obertes al públic.
La primera jornada tindrà lloc el 13 de desembre de les set a les nou del vespre al Teatre Municipal, i ha de servir
per exposar els estudis previs, els criteris i els objectius del pla. La segona sessió se celebrarà el 20 de desembre
a la mateixa hora a l'Auditori de l'Ateneu, i servirà per tractar també criteris i objectius del pla, així com alternatives al
projecte.
Limnos demana que es protegeixin les hortes
El primer esbós del planejament urbanístic del sector de Sota Monestir -pendent de l'aprovació inicial i que de
moment l'Ajuntament ha presentat a les entitats, experts i als grups municipals-, no satisfà Limnos, que considera
insuficients la zona d'hortes que quedaria amb l'aplicació del pla.
En una entrevista a l'ACN, el coordinador de l'entitat ecologista, Moisès Jordi, deia que el planejament hauria de
convertir aquesta zona en "el pulmó verd" de Banyoles. Per contra, però, hi contempla una "important edificació",
tot i que "Banyoles ja ha crescut molt en els últims anys", amb habitatges buits actualment, segons argumentava
Jordi. Els ecologistes també alertaven que una edificació excessiva taparia la façana del Monestir de Banyoles.
Així mateix, Limnos lamentava que el planejament creï poques zones verdes al voltant dels recs i els molins, a la
vegada que demanava que el pla inclogui el sector de Can Castañer i de la Cooperativa Agrícola, zones que
considera que també caldria ordenar.
El planejament urbanístic de la zona de Sota Monestir modifica el pla general del 1984, i s'ha d'incorporar
posteriorment al nou POUM que s'està elaborant per regular la ciutat. El pla del 1984 ja definia el sector de Sota
Monestir com a zona urbanitzable, però fins ara encara no s'ha desenvolupat. Aquest sector comprèn unes 25
hectàrees entre la riera Canaleta i la ronda Monestir, que constitueixen l'última zona de sòl urbanitzable de
Banyoles on encara no s'ha edificat.
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Dimarts, 13 de desembre de 2011
UN ESTUDI DIU QUE ULLÀ HA DE REFORÇAR LA COHESIÓ SOCIAL MALGRAT NO HI

HAGI CONFLICTES
El servei de Ciutadania i Participació del Consell Comarcal del Baix Empordà ha promogut un estudi, realitzat per
conèixer les necessitats socials de la població d'Ullà, els col·lectius en situació de vulnerabilitat, la gestió dels
recursos existents i les inquietuds i preocupacions de les persones que hi resideixen. El treball de camp es va
començar mitjançant entrevistes personalitzades per conèixer quines són les principals problemàtiques i
potencialitats del municipi. Els darrers mesos, s'han realitzat un total de 57 entrevistes als barris del Nucli Antic, Les
Eres i La Roqueta per tal de tenir un referent de la situació social del municipi.
Es considera que aquest treball és la base per elaborar el pla d'actuacions en l'àmbit social que s'ha de dur a
terme durant els propers anys. Aquest pla servirà per donar una resposta global i integrada a les necessitats
ciutadanes.
D'altra banda, es considera que el coneixement de l'entorn social només es pot fer a partir de la implicació de la
ciutadania i la construcció col·lectiva de projectes futurs.
De les conclusions obtingudes se'n desprèn que Ullà necessita enfortir la seva cohesió social malgrat no es
produeixen conflictes de convivència entre la ciutadania. L'elevat índex d'immigració, del 37%, comporta la
necessitat de donar resposta a la població nouvinguda a través de diferents programes d'acollida i integració.
Altres elements importants són la necessitat de dur a terme cursos de formació ocupacional per inserir
laboralment l'elevat nombre de persones aturades, la dinamització del Centre Cívic com un espai de solidaritat,
relació i intercanvi i la millora de l'accés de la ciutadania als serveis bàsics.
EL PUNT AVUI

Dijous, 15 de desembre de 2011
NOU IMPULS AL PARC NATURAL DEL PLA DE L'ESTANY
Una dècada després, i arran d'una proposta d'ICV-EUiA, una comissió del Parlament torna a instar el
govern de Catalunya a redactar el projecte
de llei per crear aquesta figura de protecció
L'estany de Banyoles , que seria la peça central del parc, en una
foto d'arxiu feta des del puig de Sant Martirià. Foto: R. E.

La declaració d'una part del Pla de l'Estany com a
parc natural, reclamada des de fa temps per
sectors significatius de la comarca, podria ser una
realitat en els pròxims anys. Ahir, la comissió de
Territori i Sostenibilitat del Parlament va aprovar –
per unanimitat– una proposta de resolució,
presentada al maig pel diputat d'ICV-EUiA Joan Boada, en què s'insta el govern a redactar un projecte de llei que
permeti la creació del parc. En el text s'especifica també que durant la redacció del projecte de llei s'obri un procés
participatiu perquè els diferents col·lectius del Pla de l'Estany relacionats amb la proposta hi puguin dir la seva.
“L'objectiu seria que el parc natural es creés ja en aquesta mateixa legislatura”, va declarar ahir un satisfet Joan
Boada que va admetre, però, que el procés que s'obre en aquest moment serà llarg.
Segon intent
És el segon cop que el Parlament insta el govern a crear el parc. La primera vegada va ser fa uns deu anys. Des
d'aleshores, però, la iniciativa no ha prosperat. En l'última campanya electoral al Parlament, ICV-EUiA ho va
incloure en el seu programa. “Estem contents perquè és una bona notícia per a la comarca i perquè va ser un
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compromís de la nostra formació”, va manifestar ahir el regidor d'ICV a Banyoles, Joan Luengo, que ara treballarà
perquè l'Ajuntament “faci passos” en aquesta direcció.
“Hem de ser realistes”
Els alcaldes dels dos municipis més involucrats en el projecte, Banyoles i Porqueres, es van mostrar satisfets, però
cauts, sobretot el de la capital comarcal. “Nosaltres no hem dit mai que no al parc, però sempre hem remarcat
que no el volem a qualsevol preu; s'ha de dotar de recursos i hem de ser realistes: amb prou feines podem
mantenir el Consorci de l'Estany”, va declarar Miquel Noguer (CiU), que també és president de l'esmentat
consorci, l'ens que gestiona els projectes naturalistes relacionats amb la zona. El seu homòleg de Porqueres,
Salvador Ros (IdP), va dir que és una “bona notícia”, però va fer notar que el context econòmic és delicat. “Cal ser
prudents i buscar el màxim consens”, va dir.
La resta de grups representats al consistori banyolí també van mostrar satisfacció. Per Josep Vicens, portaveu de
Junts per Banyoles –el principal grup de l'oposició–, la figura del parc natural és compatible amb seguir
desenvolupant activitats econòmiques i socials al territori, i, a més, esdevindrà un argument més per atraure
turisme. La portaveu de la CUP, Sandra Pazos, veu molt bé que la comarca disposi d'una figura de protecció
superior a l'actual, tot i que ahir es va mostrar escèptica. “A veure si aquest cop és possible; fa deu anys ja es va
instar el govern a actuar i encara és hora que es declari parc.”
“De protegit, ja ho està”
Les zones més sensibles que s'inclourien en el parc, com ara l'estany i rodalia, estan declarades espai d'interès
natural (EIN). Aquest fet serveix d'argument a alguns sectors per demanar que no es vagi amb presses per tenir el
parc natural. “El territori ja està protegit” afirma Miquel Noguer.
LA FRASE

LA FRASE

Miquel Noguer, ALCALDE DE BANYOLES

Salvador Ros, ALCALDE DE PORQUERES

No volem el parc a qualsevol preu; s'ha de dotar de
recursos, i ara és un moment difícil

Atès el context econòmic, cal ser prudents i buscar el
màxim consens possible

DIARI DE GIRONA

Divendres, 16 de desembre de 2011
RIGAU: “EN L´ENSENYAMENT ÉS ON MENYS S´HA RETALLAT”
La consellera d'Ensenyament inaugura la
nova escola de Maçanet de la Selva, on hi
estudien 213 alumnes
La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, ha assistit a una classe
de la nova escola de Maçanet de la Selva. Guisasola, Nerea –
ACN

NEREA GUISASOLA - ACN | MAÇANET DE LA
SELVA La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau,
ha ressaltat que "l'educació és la principal ambició
de Catalunya" i, per aquest motiu, dins "les
anomenades retallades", al camp de l'ensenyament és allà "on menys" s'han fet ajustos pressupostaris. La
consellera ha inaugurat la nova escola de Maçanet de la Selva (Selva), reivindicada des de fa vuit anys, i que acull
a 213 alumnes provinents de l'escola Sant Jordi en una sola línia educativa des de P3 fins a sisè de primària. El
centre encara no té nom, i es preveu que s'esculli mitjançant un procés participatiu organitzat durant aquest curs.
La directora de l'escola, Núria de Gil, ha destacat que el centre educatiu és "un regal molt merescut" per a tota la
població.
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Des del 12 de setembre passat, 213 alumnes estudien a la nova escola de Maçanet de la Selva situada al barri de
Bellavista. La nova escola és un edifici intel·ligent que autoregula la ventilació, la llum i la calefacció. A més, el
centre té instal·lades diverses plaques solars que permeten escalfar l'aigua que s'hi consumeix. Els alumnes,
provinents de l'escola Sant Jordi, situada al centre de Maçanet de la Selva, van ser traslladats a la nova escola
després que l'Ajuntament i els dos centres educatius arribessin a un acord i es repartissin els alumnes de forma
equilibrada.
El centre educatiu no té nom
La nova escola, que avui s'ha inaugurat oficialment, encara no té nom. Segons la seva directora, Núria de Gil, es
preveu que s'esculli mitjançant un procés participatiu organitzat pel consell escolar. La directora ha assegurat que
el centre tindrà nom en aquest mateix curs, però destaca que l'escola, fins fa una setmana, encara no tenia consell
escolar. Núria de Gil ha explicat que l'elecció del nom del centre es vol celebrar amb una festa, on podran assistir
totes les entitats de poble.
Tot i que el nou centre té dues classes de P3, a partir d'aquest curs i fins a sisè de primària és d'una sola línia. La
directora de l'escola, Núria de Gil, ha destacat que d'aquí a sis anys tenen previst poder-ne obrir una de nova i
acollir a 450 alumnes.
L'acte d'inauguració de la nova escola de Maçanet de la Selva ha comptat amb l'assistència de la consellera
d'Ensenyament, Irene Rigau, la qual ha valorat molt positivament la nova instal·lació educativa i ha subratllat que el
centre, era "necessari" per a la població ja que Maçanet de la Selva manté un "creixement de població atípic" i
perquè la població "tenia una de les escoles de primària més grans de Catalunya".
"L'educació", una prioritat per a Catalunya
La consellera ha destacat que "Catalunya no és un país ric" però té com a "prioritat" l'educació. Per aquest motiu,
segons Irene Rigau, en el "marc de les anomenades retallades, l'àmbit de l'ensenyament és on menys ha retallat".
Segons la consellera, "les escoles són les cases del coneixement" i centres "clau per a la formació de les
persones".
La consellera també ha remarcat que els centres educatius no funcionen bé si no tenen "la complicitat de les
famílies" i ha destacat la feina de la directora de l'escola Sant Jordi de Maçanet de la Selva, Anna Camps, durant la
construcció del nou centre a la localitat.
La directora de la nova escola, Núria de Gil, ha subratllat que el centre educatiu és "un regal molt merescut" per a
Maçanet de la Selva i ha reivindicat que "no es pot oblidar d'on venim" i ha agraït l'esforç de tots els pares per
"impulsar el centre partint des de zero". La directora ha comentat que el nou centre era una reivindicació que el
poble feia des de fa vuit anys i que, durant aquest temps, l'escola de Sant Jordi va arribar a tenir 740 alumnes i va
mantenir entre tres i quatre línies educatives. Segons Núria de Gil, la "massificació d'alumnes" va perjudicar
negativament el Sant Jordi, que va "perdre espais i tenir moltes dificultats".
Amb la nova escola de Maçanet de la Selva, el municipi disposa de dues escoles de primària, una SES (Sessió
d'Educació Secundària) i una llar d'infants. No obstant això, segons l'Ajuntament de Maçanet de la Selva, "l'objectiu
de l'equip de govern és aconseguir l'institut". Inicialment, es preveia que la nova escola entrés en funcionament
l'hivern del 2010, tot i que l'obertura es va anar retardant fins a aquest passat setembre.
EL PUNT AVUI

Dissabte, 17 de desembre de 2011
MAÇANET INAUGURA L'ESCOLA DE BELLAVISTA
Irene Rigau va dir que les retallades a Ensenyament seran mínimes
La consellera, Irene Rigau va visitar les aules de la nova escola de Maçanet de la Selva. Foto: MANEL
LLEDÓ.

La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, va inaugurar ahir la nova escola de
Maçanet de la Selva, situada al barri de Bellavista, que ha servit per
descongestionar l'escola Sant Jordi, situada al centre de la població. Tot i que el
centre funciona des de començament de curs, el mes de setembre passat, la
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inauguració oficial es va fer ahir. Es tracta d'un equipament dels anomenats “edificis intel·ligents”, en què
s'autoregulen la ventilació, la calefacció i l'aigua calenta.
L'escola encara no té nom, i segons la directora, Núria de Gil, s'escollirà a través d'un procés participatiu organitzat
pel consell escolar. La directora va assegurar que abans d'acabar aquest curs ja tindrà nom, però va explicar que
només fa una setmana que s'ha constituït el consell escolar. La consellera d'Ensenyament, mestra de professió,
es va trobar com un peix a l'aigua visitant les diferents aules i parlant amb la mainada. De moment la nova escola
té un total de 213 alumnes en una sola línia fins a sisè de primària. Segons la directora, està previst que en sis
anys es creï una nova línia i que el centre pugui acollir 450 alumnes. La consellera va manifestar que, dins la línia
de retallades, “l'àmbit de l'ensenyament serà el que menys rebrà”, ja que, segons va dir, “és una àrea prioritària”
per al desenvolupament de Catalunya.
L'obra es va adjudicar el 2009 per prop de cinc milions d'euros.
ELPOLL.CAT

Diumenge, 18 de desembre de 2011
EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE

LLAGOSTERA

PEL 2012 FREGARÀ ELS 8
MILIONS D'EUROS I INCLOU PROPOSTES CIUTADANES FRUIT DEL PROCÉS PARTICIPATIU
L’equip de govern de l’Ajuntament de Llagostera ja té a punt el pressupost municipal per al 2012 que portarà a
aprovació en el proper Ple que tindrà lloc aquest dimecres 21 de desembre. El pressupost pel 2012 és de
7.907.900 € xifra que representa un 4,95% més, respecte el pressupost del 2011.El regidor d’Hisenda, Ramon
Soler, ha destacat que “sense el Pla de Barris, el pressupost del 2012 seria 741.750 euros menor, prop d’un 10%
menys respecte el pressupost del 2011”. En aquest sentit ha explicat que “els ingressos del Pla de Barris suposen
el 9,38% del pressupost del 2012 i que respecte l’any 2011, els ingressos del Pla de Barris augmenten 392.020
euros (un 195,25 % més que l’any 2011)”. Pel que fa al capítol d’inversions es preveu una despesa de 1.401.500
€, dels quals més de la meitat (51,49%) venen finançats pel Pla de Barris. Ramon Soler ha volgut destacar que
“s’ha optat per la prudència davant les incerteses de finançament per part de la Generalitat i que només s’ha
previst 539.250 euros finançats amb Pla de Barris quan el projecte preveia inicialment pel 2012 una inversió total
de 2 milions d’euros dels quals la Generalitat hauria d’aportar el 75% i el 25% restant l’Ajuntament”.
Les inversions més destacades són els 484.000 € destinats a la primera fase de les obres de la carretera C-65
(Carrer Panedes) i els 917.500 € destinats a diverses inversions entre les que destaquen el Centre d’interpretació
de la història de Llagostera a Can Caciques, a l’arranjament d’un tram del camí del Veïnat de Bruguera, a
l’adquisició i expropiació de finques del nucli antic, al projecte de rehabilitació de la Casa de les Vídues, a
l’adequació dels locals del c/ Sant Antoni i a la millora edificis municipals (dependències de Càrites i aïllament
l’Estació).Pel que fa a Participació Ciutadana Ramon Soler també ha volgut destacar que al tractar-se d’una de les
prioritats de l’equip de govern i fruit del procés i taller participatiu Llagostera, present i futur” el pressupost 2012
contempla diverses demanades i propostes ciutadanes, entre les que destaquen, potenciar la industria, el comerç
i el turisme, donar a conèixer Llagostera i promocionar-lo com un destí turístic, fomentar accions de creació de
llocs de treball i promocionar el nucli antic com un destí de referència i donar a conèixer la història de Llagostera.
Així, doncs, "sensibles a la conjuntura socioeconòmica actual, s’ha optat per prioritzar i potenciar les àrees de
Promoció local i foment de l’ocupació i el Pla de Barris", segons Ramon Soler
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 21 de desembre de 2011
LLAGOSTERA IMPULSA LA GESTIÓ INTEGRAL DE TRÀMITS «ON-LINE»
És el primer municipi català que s'integra a la unió de les dues plataformes de Generalitat i Diputació

DDG Llagostera s'ha convertit en el primer municipi de Catalunya que integra els tràmits on-line e-TRAM del
Consorci AOC amb el programa de gestió d'expedients municipal que ofereix la Diputació de Girona. El municipi
ha participat en un projecte pilot juntament amb les altres dues administracions i ha permès disposar d'un model a
replicar a d'altres municipis en integrar les dues plataformes.
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El nou sistema de gestió de tràmits on-line es va presentar ahir a Llagostera i tant el diputat delegat de Sistemes i i
Tecnologies de la Informació de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, com el director gerent del Consorci AOC,
Joan Anton Olivares i l'alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria (CiU) van voler destacar "la importància d'aquest
treball conjunt entre dues administracions supramunicipals i una administració local per tal de crear un sistema
que millori la gestió municipal i la seva relació amb el ciutadà i contribueixi a l'estalvi de recursos públics".
En aquest sentit el diputat delegat Albert Piñeira va manifestar que "no té sentit que cada municipi intenti
desenvolupar i integrar les seves pròpies aplicacions telemàtiques" i que fent-ho conjuntament "suposa un
important estalvi econòmic per l'administració en un moment on els recursos són molt limitats"
RADIO BANYOLES

Dimecres, 21 de desembre de 2011
ELS DEBATS A L’ENTORN DEL FUTUR DE

SOTA MONESTIR S’HAN TANCAT SENSE CAP

CONCRECIÓ
La segona jornada ha reunit unes 150 persones a l’Auditori de
l’Ateneu de Banyoles.

Els debats a l'entorn del futur de Sota Monestir
s'han tancat sense cap concreció. L'equip de
govern assegura que vol recollir les opinions, que
en les dues ocasions han estat molt disperses, i
tornarà a portar el tema "als despatxos" per fer una
nova jornada pública més endavant.
Aquest dimarts a la nit s'ha tancat la segona
jornada programada per debatre el futur
planejament urbanístic de Sota Monestir, que ha
reunit unes 150 persones a l'Auditori de l'Ateneu de
Banyoles. La percepció és que s'han escoltat
moltes veus però no s'ha arribat a definir com es
concretaran en el projecte i quina serà la participació que tindrà la ciutadania en el plantejament final.
Durant més d'una hora s'han succeït les intervencions dels assistents i s'ha constatat la diferència de concepte de
la qual parteix cada part: des dels residents a la zona, propietaris de terrenys, entitats, a intervencions més globals
de planificació urbanística. I també les diferents postures: des de l'escepticisme sobre el procés de participació
anunciat, a l'elogi de fer els debats públics, passant pels matisos al projecte global o la manca de definició sobre
les despeses que suposarà el futur desenvolupament pels propietaris afectats.
L'arquitecte responsable del projecte, Esteve Corominas, ha reiterat els criteris que s'han seguit per elaborar la
proposta, basats en el Pla Director Urbanístic. L'arquitecte ha assenyalat que, per les característiques de l'espai,
seria factible urbanitzar una xarxa urbana sense haver d'enderrocar cap habitatge existent. A més, ha recordat que
en l'àmbit es planteja una edificabilitat molt més baixa del què permet la llei.
Durant el debat també s'ha posat sobre la taula la campanya ciutadana per trobar gent interessada a poder
treballar un hort a Banyoles. En cinc dies s'han inscrit 23 persones, que s'han de sumar a la quarantena d'inscrits
fa uns mesos a l'Ajuntament per tenir un hort públic a Can Puig.
El regidor d'Urbanisme, Miquel Vilanova, ha acabat el debat anunciant que la intenció de l'equip de govern és
"tornar als despatxos" i tornar a fer reunions amb grups municipals, entitats i propietaris per incorporar canvis al
projecte. Segons Vilanova, més endavant es tornarà a convocar una jornada pública per tornar a exposar la
proposta que s'extregui de les reunions.
La zona de Sota Monestir contempla un espai d'unes 25 hectàrees, delimitades entre els barris de Mas Palau, el
Monestir, la Farga, Canaleta i Can Puig.
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RADIO PALAMÓS

Dimecres, 21 de desembre de 2011
PALAMÓS APROVA DEFINITIVAMENT EL SEU

PLA LOCAL D'HABITATGE

L’Ajuntament de Palamós va aprovar ahir definitivament el Pla Local d’Habitatge. Entre les seves finalitats
hi ha preveure les necessitats de vivenda de protecció oficial que tindrà Palamós en aquest període en els
propers cinc anys. També promourà l'entrada en el mercat de lloguer del miler llarg d'habitatges tancats
que hi ha ara mateix a Palamós. El Pla Local d’Habitatge tindrà vigència des d'aquest any 2011 fins al 2016.
Tot i que, en el seu moment, l’oposició municipal havia mostrat les seves discrepàncies al Pla Local d’Habitatge,
ahir el Ple de l’Ajuntament de Palamós va aprovar per unanimitat aquest instrument estratègic. Aquest document
ha fet una diagnòsi del parc d’habitatge actual del municipi i de les necessitats de creixements previstes per als
propers cinc anys. L’aprovació del Pla li dóna a Palamós plena autonomia per a la gestió de polítiques d’habitatge,
com concertar actuacions amb la Generalitat i obtenir finançament autonòmic. Teresa Ferrés, destaca la
importància d’aquest instrument estratègic. CITA TERESA FERRÉS
El Pla Local d’Habitatge xifra en 714 el nombre d'habitatge de protecció oficial que Palamós necessitarà, fins a
l'any 2016, per cobrir les necessitats de la seva població. En principi, les previsions urbanístiques del municipi ho
garanteixen. El vigent Pla d'Ordenació Urbana Municipal contempla 1.240 d'aquests habitatges. El Pla Local
d’Habitage de Palamós vol estimular els promotors privats per a l'execució d'habitatge de renda lliure i protegit, així
com fomentar l'execució municipal de vivenda de protecció pública. Teresa Ferrés. CITA TERESA FERRÉS
En aquesta direcció, es crearà un Observatori d'Habitatge. Es preveu la inserció dels col•lectius amb risc
d'exclusió, es tramitaran ajuts i es mirarà de conscienciar els propietaris d'habitatges tancats perquè els posin al
mercat de lloguer. A Palamós n'hi ha gairebé 1.100, un 14 per cent del total. El Pla Local d’Habitatge de Palamós
s'ha redactat a partir de la participació ciutadana i de la informació facilitada per sectors que, transversalment,
estan relacionats amb la vivenda. El municipi té en marxa un Servei Municipal d'Habitatge, des del qual es dóna tot
tipus d'informació sobre lloguer, ajudes i altres temes vinculats a aquest món.
RADIO PALAMÓS

Dimecres, 21 de desembre de 2011
BONA PARTICIPACIÓ EN LES REUNIONS PER MILLORAR EL SERVEI DE RESIDUS

El Pla de Participació Ciutadana per a la redacció de la nova ordenança de residus rep la implicació dels
palamosins. La setmana passada es van fer les dues primeres reunions per recollir opinions que ajudin a
millorar el servei, i van comptar amb l’assistència d’una quarantena de persones. El resultat d’aquests
grups de treball ha suposat l’obtenció de més de setanta noves propostes.
L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós valora molt positivament la implicació ciutadana en aquesta
matèria. Érik Solés, d'Entesa, n'és el regidor. CITA ÈRIK SOLÉS
Paral·lelament, el procés de participació ciutadana per a la redacció de l’ordenança municipal de residus ha iniciat
la recollida d’opinions dels ciutadans mitjançant la ubicació de parades informatives itinerants. Els ciutadans han
fet més d’un centenar d’aportacions. L'àrea de Medi Ambient ha lliurat també una enquesta a tots els domicilis del
municipi, que es pot descarregar d'internet a palamosor.blogspot.com. Un cop complementada s'ha de deixar en
una de les bústies de recollida: a l'Ajuntament, Espai del Barri, Deixalleria, Punt Jove, Escola d'Adults o Pavelló
d'Esports.
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Les accions participatives seguiran el mes vinent amb les reunions amb entitats i col·lectius locals, que s’iniciaran,
en aquest cas, amb el sector comercial de la vila i que seguiran posteriorment amb l’industrial. L’objectiu de l’àrea
de Medi Ambient es que la nova ordenança, totalment actualitzada, pugui entrar en vigor abans de l’estiu de l’any
que ve.
RADIO PALAMÓS

Dijous, 22 de desembre de 2011
L'AJUNTAMENT ESTÀ OBERT A PROPOSTES CIUTADANES PEL NOU

PLA

LOCAL DE JOVENTUT

Palamós està redactant el nou Pla Local de Joventut. Es tracta d’un instrument que planteja les línies
d’actuació en aquesta matèria per als pròxims quatre anys. L’àrea de Joventut vol fomentar la participació i
convida als ciutadans a fer arribar propostes per conèixer quines són les necessitats dels joves de Palamós.
El document estableix les directrius a seguir en temes com l'habitatge, el treball o l'educació. Raquel Gallego,
regidora de Joventut de l'Ajuntament de Palamós.
L'Ajuntament de Palamós aposta fort per la participació ciutadana i, tal com està fent l'àrea de Medi Ambient amb
l'ordenança de residus, Joventut vol comptar amb l'opinió dels palamosins per redactar el seu no Pla Local. L'àrea
recull les propostes en una bústia de suggeriments al Punt Jove i durant la celebració del Nadal Jove n'instal·larà
una altra a la Nau dels 50 metres. Raquel Gallego.
L’actual Pla de Joventut es va aprovar el 2008 i serà vigent fins a final d’any.
EL PUNT AVUI

Divendres, 23 de desembre de 2011
ELS VEÏNS D'OLOT PODRAN INTERVENIR DIRECTAMENT ALS PLENS SI HO DEMANEN
El plenari ha donat llum verd a la modificació del reglament orgànic municipal que ho preveu
També ha ampliat les taules de barri i sectorials
Els veïns d'Olot podran intervenir directament als plens en el debat d'alguns dels punts de l'ordre del dia
corresponent o bé formulant precs o preguntes després del debat i votació de les propostes. Hauran de sol·licitarho set dies abans del ple al qual vulguin intervenir i el temps estarà limitat en cinc minuts. Aquest és un dels
aspectes que recull la modificació del reglament orgànic municipal (ROM) impulsada per ApG, que no té
representació al consistori, i aprovada inicialment ahir pel ple amb els vots de l'equip de govern de CiU i Rcat, i
d'ERC i del PP, a l'oposició, i l'abstenció del PSC i el vot negatiu de PxC. El ROM detalla els drets dels ciutadans a
ser informats i a participar, l'obligació municipal d'informar, regula la celebració de referèndums, les audiències
públiques i, entre altres coses, les formes de participació ciutadana directa com les taules de barris i les sectorials.
Pere Gómez (ERC) va donar suport que es potenciïn les taules de participació i va demanar estudiar bé la
mecànica de la participació als plens, ja que les ordres del dia es fan públiques només tres dies abans. Josep
Guix (PSC) va afirmar que la modificació del ROM era una operació de màrqueting i va apostar per fomentar la
participació amb el document actual. L'alcalde, Josep Maria Corominas (CiU), va matisar que el ROM d'ara
funciona i només s'ha modificat perquè els ciutadans puguin participar en els plens.
LA FRASE
Vostès busquen el titular fàcil amb la modificació del
reglament orgànic municipal

LA FRASE
Ara, hem fet l'aprovació inicial de la modificació del
ROM i es podran resoldre qüestions tècniques

Josep Guix, portaveu del PSC

Josep Maria Corominas, Alcalde d'Olot

EL CONSELL DE COOPERACIÓ ES COMARCALITZA
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La gestió del Consell Municipal de Cooperació i el Servei d'Atenció a la Dona s'ha traspassat al Consorci d'Acció
Social de la Garrotxa i, per tant, s'ha comarcalitzat per racionalitzar despeses. Aquest traspàs es va acordar al ple
d'ahir, juntament amb l'assumpció directa de la gestió de la plaça Mercat a través de l'empresa municipal Guosa.
DIARI DE GIRONA

Diumenge, 25 de desembre de 2011
SIS ALCALDES PER PENSAR EL FUTUR D´OLOT
Tots els batlles d'Olot, reunits per debatre el futur de la ciutat. Diari de Girona

Els sis alcaldes elegits democràticament que ha tingut Olot des
de les primeres eleccions municipals de 1979 es van reunir
divendres per pensar, debatre i fer plans de futur per la capital
de la Garrotxa a petició de l'actual batlle, Josep Maria
Corominas (CiU). Entre ells, i ara actuant com encaix amb el
govern de la Generalitat, hi havia el diputat de CiU al Congrés
Pere Macias. Durant la trobada, que es pretén que sigui la
primera de moltes altres que s'aniran convocant
periòdicament, es van analitzar temes oberts o pendents a la
ciutat. La variant d'Olot, la nova plaça del Mercat, el nou
hospital, el futur del Museu dels Sants o el parc dels Bombers van significar, entre d'altres, els primers temes de
debat del que serà un dels consells ciutadans que es desenvoluparan a la ciutat amb l'objectiu d'ampliar la
participació ciutadana. Corominas, a més, va avançar als exalcaldes i el diputat el contingut del Pla de Govern per
als propers quatre anys.
9DIARI

Dimecres, 28 de desembre de 2011
LA CUP CONSIDERA QUE LIMITAR EL NOMBRE DE MOCIONS I PREGUNTES VA EN

DETRIMENT DE LA QUALITAT DEMOCRÀTICA
La candidatura proposa que la reforma del ROM serveixi per introduir elements de participació ciutadana.
Sobre la reforma exprés del Reglament Orgànic Municipal (ROM) que impulsa el govern de Santi Vila, la
candidatura considera que propostes com les de limitar el nombre de mocions i preguntes va en detriment del
debat en el plenari, espai que consideren l’àgora de les diferents ideologies i partits, i, per tant, un espai de debat i
de presa de decisions molt important per Figueres.
En aquest sentit, afirmen que la distància entre els representants polítics i el conjunt de la població s’ha accentuat
considerablement en els darrers anys, i consideren que aquest fet ha provocat una creixent desafecció per part de
la ciutadania envers el sistema polític. Per la formació independentista la creixent i generalitzada abstenció és la
demostració d’aquesta realitat.
Per la CUP, ni el govern actual ni els anteriors han destinat esforços per intentar corregir aquesta tendència i
facilitar la participació de la ciutadania figuerenca en la política local. Afirmen que és un deure dels representants
municipals vetllar per la implicació i participació de la ciutadania en la gestió dels afers públics, i garantir que les
decisions i les línies d’acció municipal s’atinguin a la voluntat ciutadana, a través dels instruments necessaris i
adequats en cada moment.
Segons la candidatura, actualment cada regidor cobra 270 euros per assistir a un ple mensual, sigui quina sigui la
seva durada, i consideren que és un compromís i un deure dels regidors i regidores realitzar aquest exercici
democràtic.
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EL PUNT AVUI

Divendres, 30 de desembre de 2011
LA FARGA DE BANYOLES ESTRENA L'OBRA MÉS RELLEVANT DE LA REFORMA DEL

BARRI
A la nova plaça de la Pau s'hi combinen
espais d'esbarjo per a la mainada amb
zones enjardinades, una àrea de pícnic,
taules de ping-pong i molts seients
Els veïns de la Farga de Banyoles han
estrenat aquesta setmana una plaça de la
Pau que poc té a veure amb l'espai de
sorra i mobiliari molt simple que existia fins
ara. La seva reforma, considerada la
intervenció urbanística més destacable
dels projectes del pla de barris, ha consistir
en una ordenació del recinte (d'uns 4.700
m²) per fer-hi compatibles diversos usos:
uns espais de jocs infantils, en els dos
extrems oposats de la plaça, per als més
petits i la mainada de fins a 12 anys; unes
taules de pícnic; unes taules de ping-pong (les primeres que s'instal·len a la via pública de Banyoles); molts
de bancs per seure-hi i unes cistelles metàl·liques per a un joc de pilota, entre altres equipaments i mobiliari
urbà. Només els arbres, que ja hi eren abans de les obres, permeten recordar la plaça antiga.
A tot volt del rectangle central s'ha condicionat una calçada per a la circulació de vehicles i per a uns
aparcaments. Entre la part central i la calçada, el projecte ha inclòs una franja de separació feta a base de
jardins i elevacions del paviment.
La reforma ha costat 309.000 euros, finançats amb recursos del pla de barris i l'Ajuntament. Inicialment, el
projecte costava uns 150.000 euros més, que es van rebaixar eliminant elements que no es van considerar
indispensables. El projecte el van elaborar els serveis tècnics municipals i l'arquitecte Martirià Figueras, a
partir d'una proposta inicial a la qual van afegir-hi les aportacions que van fer els veïns durant un procés
participatiu. Precisament aquest darrer aspecte va ser destacat per l'alcalde, Miquel Noguer, quan va
inaugurar la reforma. Així mateix, Noguer va desitjar que els veïns en gaudeixin, però també va demanar que
la cuidin.
LA XIFRA

309.000 euros
han costat finalment les obres, pagades amb recursos del pla de barris de la Generalitat i de l'Ajuntament.

LES MILLORES AL BARRI S'ANIRAN FENT FINS AL 2014

La reforma integral de la Farga de Banyoles s'havia d'acabar el 2010. Per tal d'assegurar-ne el finançament,
l'Ajuntament va aconseguir allargar els terminis fins al 2012 i, posteriorment, fins al 2014. En total, es
gastaran al barri uns 7,5 milions, dels quals se n'han gastat encara no la meitat. La pròxima obra serà la
reurbanització del carrer Barcelona.
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