DIARI DE GIRONA

Dimarts, 2 de novembre de 2010

ES

CONSTITUEIX EL

CONSELL D’INICIATIVES ECONÒMIQUES

DE LA

BISBAL

PRESIDIT PEL

BATLLE
El Consell d'Iniciatives Econòmiques de la Bisbal s'ha constituït a la que serà la seva seu, l'edifici de
Torre Maria. El Consell d'Iniciatives Econòmiques és creat pel Ple de l'Ajuntament de la Bisbal
d'Empordà com a òrgan complementari de l'organització municipal de participació ciutadana dels
sectors comercial, turístic, industrial, de serveis i de qualsevol altra activitat econòmica que es
desenvolupi.
El president del CEI i alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, va afirmar que "estem davant uns moments
complicats i el que cal ara és ajuntar esforços, idees i iniciatives", i va afegir que el consell ha de ser
un organisme amb "una visió global i conjunta. Cal plantejar visions globals i conjuntes per a la
Bisbal. Si tenim mires amples, tindrem resultats". L'alcalde va insistir sobre la dificultat del moment i
sobre les expectatives que pugui crear el CIE: "No ens pensem que d'inici obtindrem resultats
espectaculars, crec que els resultats s'han d'anar veient a mig termini", tot i que va afegir que,
"potser en un futur, podrem arribar a tenir un patronat, actuar amb un NIF propi. Segur que si el CIE
funciona bé hi podrem arribar".
El vicepresident i regidor de Promoció, Xavier Dilmé, va qualificar el CIE d'eina "imprescindible" i que
"és bo que a partir d'avui hi anem amb l'esperit net" en referència al fracàs d'anteriors experiències.
Va afegir que no es parteix de zero, ja que "algunes actuacions com el Tastaolletes són una
demostració que administració i sector econòmic poden col·laborar.". Dilmé també va voler advertir
sobre les expectatives de l'organisme: "No vulguem arribar a la meta abans de sortir, de moment es
tracta d'un organisme informatiu i consultiu".
Radiopalamos.com

Dijous, 4 de novembre de 2010

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
CIUTADANA A L'AGENDA 21 LOCAL
Avui es fa un taller de participació ciutadana relacionat amb la redacció
de l’Agenda 21 Local. La reunió es fa a partir de les set de la tarda a
l’Espai del Barri. La finalitat és presentar el resultat de les aportacions
que s’han fet al procés, tant a través dels qüestionaris on-line com els de
paper. L'objectiu de l'Agenda 21 és definir quin model de poble es vol per
al futur i quines accions cal dur a terme per fer que aquest model
s'apliqui de manera sostenible i garanteixi la qualitat de vida dels
ciutadans.
Cal trobar un equilibri que permeti un progrés racional, assegurant els recursos per a les generacions
futures. Per tirar endavant aquest procés i validar-lo socialment es considera imprescindible la
participació dels ciutadans. Per a estimular-la hi ha diferents vies. Des del passat mes de maig s'ha
anat obrint periòdicament una oficina d'informació a l'Espai del Barri. També s'han repartit uns
qüestionaris que la ciutadania ha pogut obtenir també a través d'internet. En la reunió d'avui, al
mateix Espai del Barri i a les set de la tarda, es posaran en comú les aportacions que ha fet la gent.
Josep Buxeda, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós.
CITA JOSEP BUXEDA: Tot aquest procés es fa en el marc de la Mancomunitat de Municipis que
Palamós integra amb Calonge i Vall-llobrega. Ja fa més d'un any que els tres municipis van firmar un
1

conveni amb la Diputació de Girona, institució que financia el 90 per cent dels 120 mil euros que
costa fer aquesta Agenda 21. Seguidament es va iniciar el procés de contractació de l'empresa
encarregada de confeccionar-la. A començament d'aquest any, l'encàrrec va recaure en l'empresa
Spora Consultoria Ambiental SL. Els respectius plens municipals de Palamós, Calonge i Vall-llobrega
hauran d'aprovar cadascú el seu pla. Cal recordar que aquest procés de l'Agenda 21 té una gestió
comuna però adaptada a les característiques de cada municipi implicat. Es preveu que el procés es
donarà per acabat sobre el mes de febrer de l'any que ve
actualitatdelbaixmontseny.blogspot.com

Dijous, 4 de novembre de 2010

SANT HILARI FINALITZA LA DIAGNOSI
DIAGNOSI DEL PLA DIRECTOR DE PARTICIPACIÓ
L'elaboració d'un Pla Director de Participació Ciutadana a Sant Hilari, subvencionat per la Generalitat,
ha finalitzat la fase de diagnosi. El document analitza elements bàsics del municipi, la situació actual
de l'Ajuntament en temes d'organització interna, els canals de comunicació locals, l'estat del teixit
associatiu i les relacions que s'estableixen tant a nivell individual com col·lectiu entre la ciutadania i
l'administració.
Durant els darrers mesos, la consultoria Neòpolis, encarregada de dinamitzar el procés, ha recollit
opinions i valoracions de polítics, tècnics, entitats i ciutadans. El procés ha servit per redactar un
document que esdevé el pal de paller del projecte i que posa sobre la taula la situació actual de
l'Ajuntament a nivell d'organització interna i del sistema de relacions amb la ciutadania. Aquesta
fotografia haurà de servir com a fonament per definir línies, criteris i propostes d'actuació que
permetin planificar estratègicament la política participativa municipal. Durant els propers mesos es
treballarà per definir criteris i actuacions mitjançant tallers amb polítics, tècnics, entitats i ciutadans.
9DIARI

Divendres, 5 de novembre de 2010

S’APROVA LA CONSTITUCIÓ
CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE SALUT DE L’ALT EMPORDÀ
Aquest divendres 5 de novembre, el Consell Rector del Govern Territorial de Salut de l’Alt Empordà
ha aprovat la constitució del Consell de Salut de l’Alt Empordà que està format per 15 entitats i
associacions de l’Alt Empordà i que estarà presidit per la directora territorial de Salut i presidenta del
Consell Rector, Marta Pedrerol i vicepresidit per Consol Cantenys, presidenta del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà i alcaldessa de Vilafant.
El Consell de Salut, que està previst que es constitueixi en els propers dies, és l’òrgan de participació
ciutadana i associativa del GTS i té com a missió l’assessorament, la consulta, la supervisió i el
seguiment del GTS. Formen part d’aquest consell representants de les entitats següents:
MIFAS Figueres
Fundació Altem
Creu Roja
Consell Consultiu de la Gent Gran
Cor.Fi
Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer
(Figueres i Alt Empordà)
Fundació Roses contra el Càncer
Taula territorial de Salut i Immigració de l’Alt Empordà

Associació Comunitària Anti-sida (ACAS)
FAPAC
Associació de donants de Sang
Caritas
Oncolliga
Espai de Dones Rhodes
Federació d'Associacions de Veïns del Sistema Urbà
de Figueres (SUF)
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Divendres, 5 de novembre de 2010

APROVAT EL CONSELL DE SALUT
Està format per 15 entitats i associacions de l'Alt Empordà
Aquest divendres dia 5 de novembre, el Consell Rector del Govern Territorial de Salut de l’Alt
Empordà ha aprovat la constitució del Consell de Salut de l’Alt Empordà que està format per 15
entitats i associacions de l’Alt Empordà i que estarà presidit per la directora territorial de Salut i
presidenta del Consell Rector, Marta Pedrerol i vicepresidit per Consol Cantenys, presidenta del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i alcaldessa de Vilafant.
El Consell de Salut, que està previst que es constitueixi en els propers dies, és l’òrgan de participació
ciutadana i associativa del GTS i té com a missió l’assessorament, la consulta, la supervisió i el
seguiment del GTS. Formen part d’aquest consell representants de les entitats següents: MIFAS
Figueres, Fundació Altem, Creu Roja, Consell Consultiu de la Gent Gran, Cor.Fi, Associació de
Familiars de Malalts d´Alzheimer (Figueres i Alt Empordà), Fundació Roses contra el Càncer, Taula
territorial de Salut i Immigració de l´Alt Empordà, Associació Comunitària Anti-sida (ACAS), FAPAC,
Associació de donants de Sang, Caritas, Oncolliga, Espai de Dones Rhodes i Federació d'Associacions
de Veïns del Sistema Urbà de Figueres (SUF).
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Dijous, 11 de novembre de 2010

UN PROCÉS PARTICIPATIU
PARTICIPATIU PROMOGUT PELS JOVES
JOVES
ESCULL NOM A UNA PLAÇA
PLAÇA
Els veïns del barri de Can Puig han
escollit el nom d'una plaça a través d'un
procés participatiu
La plaça dels Til·lers, al centre del barri de Can Puig, ja té nom nou. Joan
Comalat

Els veïns del barri de Can Puig, de Banyoles, han escollit el
nom d'una plaça dintre d'un procés participatiu inclòs en
un programa d'intervenció socioeducativa realitzat en
aquest veïnat i el de Canaleta, en el marc del Pla Educaciu
d'Entorn de Banyoles i Porqueres. Com a resultat d'aquesta activitat, dimarts es va presentar la plaça
dels Til·lers, abans coneguda com "la plaça de la farmàcia". La idea del procés participatiu per escollir
un altre nom va sortir dels joves del barri. L'Ajuntament va informar que la iniciativa es va dur a
terme amb la voluntat de dinamitzar els veïns de la zona.
9diari.es

Dijous, 11 de novembre de 2010

EL DPTOP I EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ IMPULSEN LA CARTA DEL
PAISATGE DE LA COMARCA
COMARCA
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha
presentat aquest dimecres a Figueres la Carta del Paisatge de l’Alt
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Empordà, impulsada pel Consell Comarcal, amb la col·laboració de la
Diputació de Girona, i que ha comptat també amb el suport del Departament.
La Carta del Paisatge és un conjunt d’acords consensuats, després d’un any
de treball i de procés participatiu, on s’estableixen objectius de qualitat
i s’acorden accions de millora del paisatge.
Una Carta del Paisatge és un instrument, de caràcter voluntari, que
emana de la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge. Es
tracta d’un document de concertació d’estratègies, entre els diversos
actors del territori, per tal de dur a terme accions de protecció i gestió
del paisatge d’un territori concret. A més, a banda de recollir els
compromisos de les parts, identifica qui ha d’impulsar cada acció.
La Carta del Paisatge de l’Alt Empordà parteix del reconeixement dels valors, les oportunitats i les
dinàmiques de transformació dels paisatges de la comarca caracteritzats en el Catàleg del paisatge
de les Comarques Gironines, que s’aprovarà definitivament en les properes setmanes i que identifica
7 unitats de paisatge en l’àmbit de la comarca:
•La Garrotxa d’Empordà
•La Plana d’Empordà
•Les Salines-Albera
•El Cap de Creus
•Els Aspres
•L’Alta Garrotxa
•Els Terraprims
Així mateix, la Carta té en compte les transformacions territorials que preveu el Pla territorial parcial
de les Comarques Gironines, aprovat definitivament, i el PDU del sistema urbà de Figueres, que serà
aprovat definitivament demà, amb la finalitat d’assolir la màxima integració paisatgística possible
La comarca de l’Alt Empordà té una superfície de 1.357,5 hectàrees, repartides en 68 municipis, i que,
en els darrers 50 anys, ha passat d’una economia basada en el sector primari a una d’orientada al
sector serveis i indústria, amb els canvis paisatgístics que això suposa. Així, s’han abandonat terres de
conreu i pastures, han crescut els sòls forestals, l’espai residencial i per a activitats econòmiques i la
població s’ha duplicat.
A més del repte d’harmonitzar aquests canvis amb la preservació del paisatge altempordanès en
cadascuna de les unitats, la comarca ha de respondre als principals reptes derivats de les
transformacions territorials, entre ells el desenvolupament de les infraestructures de comunicació i
els espais productius.
En aquest sentit, els signants de la Carta han arribat als següents grans acords per a preservar i
gestionar el paisatge de l’Alt Empordà:
1- Crear una xarxa de camins i miradors per afavorir el coneixement, la interpretació i el gaudiment
del paisatge.
2- Dissenyar i aplicar un programa d’educació i sensibilització en paisatge, adreçat a les escoles i a la
població en general.
3- Potenciar els valors del paisatge com a factors de desenvolupament econòmic harmònic i
competitiu.
4- Promoure l’adopció de criteris paisatgístics en els instruments de planejament i la pràctica
urbanística municipal com a estratègia de millora de la qualitat de vida.
5- Impulsar projectes exemplars d’ordenació, restauració i millora paisatgística.
6- Crear l’oficina comarcal del paisatge de l’Alt Empordà com a instrument per al desenvolupament i
el seguiment de la Carta del paisatge.
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La Carta del Paisatge de l’Alt Empordà és una de les 7 cartes que s’han iniciat a Catalunya (juntament
amb l’Alt Penedès, el Berguedà, la Vall de Camprodon, la Riera d’Argentona, la Vall del Tenes i el
Priorat) i ha estat la quarta en ser signada per part del Consell Comarcal, ajuntaments i altres entitats
del territori.
lamalla.cat

Dilluns, 15 de novembre de 2010

QUÈ PROPOSEN ELS PARTITS
PARTITS SOBRE QUALITAT DEMOCRÀTICA
DEMOCRÀTICA?
El programa electoral de les sis formacions amb representació al Parlament
La transparència en la gestió política, el valor de la honestedat, la simplificació del llenguatge de
l’Administració, la denúncia de les irregularitats davant actituds sospitoses, pactes contra la corrupció
i plans d’austeritat, són algunes de les propostes que els diferents partits polítics amb representació
parlamentària i que concorren a les eleccions del 28 de novembre, exposen en els seus programes
electorals.
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)
Honestedat: El desenvolupament de responsabilitats públiques comporta de manera inherent el
valor de l’honestedat, un comportament íntegre i de servei a la comunitat, que deixi al marge els
interessos de caire personal.
Austeritat: Compromís d'aplicar el principi d’austeritat a tota l’administració pública, en la despesa,
en els objectius, en els comportaments i en les actituds.
Transparència: La recuperació de la confiança de la societat en la gestió pública passa per la
transparència i l’accés a tota la informació pública.
Limitació d’acumulació de càrrecs executius en una sola persona. Limitació de les percepcions per
assistències als consells d’administracions de les empreses públiques.
Simplificació: el nombre i la mida de les administracions públiques que avui dia suporta Catalunya
s’han demostrat clarament excessius. La simplificació de les estructures administratives i del seu
funcionament i dimensió és un principi a seguir.
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC)
Posar més traves a la corrupció. Fer que siguin obligatòriament públiques les condicions
contractuals, el patrimoni i la renda dels alts càrrecs i el personal eventual de l'administració i els
organismes de la Generalitat.
Finançament de partits. Promoure la reforma de la legislació estatal reguladora dels partits polítics i
del seu finançament per tal que els ingressos i les despeses d'un partit siguin més transparents.
Transparència. Fer transparent l'acció dels polítics al capdavant de les administracions i obrir les
bases de dades de l'administració. L'Open data de la Generalitat permetrà la ciutadania i empreses
elaborar serveis gratuïts o de pagament basats en la informació pública. Reforçar, a més, les
obligacions dels membres del Govern i dels alts càrrecs d'informar i comparèixer davant del
Parlament.
Llei d'organització de l'administració de la Generalitat. Impulsar l'aprovació d'una llei que simplifiqui i
reguli la diversitat d'entitats instrumentals que integren el sector públic. Apostar clarament per l'eAdministració i reforçar els mecanismes de comunicació i cooperació entre administracions i
ciutadania per restaurar els prestigi del servei públic.
Recuperar el poder adquisitiu perdut pels treballadors públics. Fer un pla financer per recuperar
aquest poder adquisitiu quan les possibilitats pressupostàries així ho permetin i crear la figura del
Directiu Públic, que hauran d'assolir els funcionaris amb tasques directives.
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ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)
Llei de transparència i accés a la informació pública: Adoptar mecanismes de prevenció dins del
sistema polític per combatre la corrupció com la Llei de transparència, que dóna poder als ciutadans
per rendir comptes als poders públics.
Pactes d’integritat en l’àmbit de la contractació pública: Impulsar el Pacte d'Integritat com a eina per
ajudar els governs, les empreses i la societat civil a lluitar contra la corrupció en l'àmbit de la
contractació pública.
Òrgan únic de contractació pública: Centralitzar les compres de l'administració pública en una
plataforma electrònica pública per tal de garantir la transparència de les contractacions i disminuir
així els casos de corrupció.
Crear un cos jurídic en defensa de la igualtat de tracte: Especialitzar un cos jurídic de la Generalitat
que vetlli per la no discriminació de l'empresa catalana en processos de contractació pública de les
diferents administracions públiques.
PARTIT POPULAR
Establir fórmules i mecanismes de participació ciutadana en les propostes legislatives i a l’examen
dels procediments públics amb l’objectiu de contribuir a eliminar aquelles qüestions que puguin
conduir a pràctiques corruptes.
Establir un sistema d’accés a la informació dels diferents expedients administratius; a la informació
pública, que inclogui en quins casos les reunions de contractació pública o la presa de decisions es
realitzen en Audiència pública; i a la informació de la totalitat de les subvencions concedides i el total
anual per receptors de totes i cadascuna de les diferents administracions i empreses públiques.
Elaborar una llei que obligui l’administració a utilitzar un llenguatge simple, clar i directe per a les
comunicacions amb els ciutadans i la formació de lleis tal com ja tenen Canadà o Suècia.
Fomentar que els funcionaris denunciïn irregularitats o violacions de les normes en casos de
corrupció o abusos d’autoritat i protegint els qui ho facin. Recompensarem els ciutadans i empreses
que denunciïn el frau fiscal, la irregularitat administrativa i la corrupció en l’administració.
Prohibir la publicitat institucional en els sis mesos finals de la legislatura o des del moment en què es
convoquin les eleccions, excepte les informacions que són indispensables per al servei públic.
INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS / ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (ICV-EUiA)
Crear una Secretaria de Qualitat Democràtica: Això apujaria el rang de l’actual Direcció General de
Participació, amb competències transversals i en tots els camps.
Pacte contra la corrupció i per la transparència del Govern: Impulsar, entre altres normatives, una Llei
de registre i control de grups d’interès o de pressió.
Més control als partits polítics: Elaborar un registre públic dels crèdits que els partits tenen contrets
amb bancs i caixes i l'execució d'aquestes prestacions.
Limitar els mandats: A dos en responsabilitats executives i a tres en les representatives, i facilitar la
reincorporació professional dels càrrecs electes sortints.
Limitació de les despeses electorals: Reduir el límit permès de despesa en les campanyes, i retallar la
quantitat de propaganda per raons ecològiques.
CIUTADANS - CIUDADANOS (C's)
Limitació a dues legislatures el mandat màxim d’alts càrrecs, com el President de la Generalitat o el
del Parlament, així com l’estada en el govern autonòmic com a conseller.
Nova Llei Electoral per millorar la representativitat dels ciutadans es faran llistes obertes i un vol
valdrà igual en qualsevol lloc de Catalunya. Els vots blancs comptaran com qualsevol partit i els
escons que sumin es deixaran buits.
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Més transparència en la subvenció dels partits polítics i la relació que tenen amb les entitats
financeres i en la gestió publica.
Per acabar amb la corrupció es ventilaran les institucions que ocupades pels nacionalistes han
ocultat casos de corrupció gràcies a un pacte de silenci entre els diferents partits que han ocupat la
Generalitat.
Pla d’austeritat amb la reducció personal i dels sous dels càrrecs públics, dels departaments de la
Generalitat, d’empreses i fundacions públiques.
http://rsarria.blogspot.com

Dilluns, 15 de novembre de 2010

L’AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER INICIA, AMB LA CONSULTORIA NEÒPOLIS, UN PROCÉS
PARTICIPATIU SOBRE L’URBANISME MUNICIPAL
L’Ajuntament de Sarrià de Ter, amb el suport de la consultoria
sociopolítica Neòpolis, ha iniciat un procés participatiu al municipi.
L’objectiu és incorporar les opinions dels veïns i veïnes de Sarrià de
Ter en la definició de la futura planificació urbanística de la ciutat.
El procés participatiu pretén convidar als ciutadans del municipi a
una reflexió conjunta sobre com hauria de ser el Sarrià de Ter del
futur, definint-ne els espais, les infraestructures, els equipaments, la
mobilitat...
Aquest procés participatiu s’inicia ara amb la distribució d’un full
informatiu i un qüestionari a totes les llars del municipi. El
qüestionari haurà de ser retornat abans del dia 24 de novembre a les
urnes que s’han disposat per a aquesta finalitat al Centre Cívic La
Cooperativa i la pastisseria Llausàs a Sarrià de Dalt, a l’Escola Bressol
Confetti, l’Àrea bàsica de Salut i la ferreteria DECOFER al Pla de
l’Horta, al Local Social i a queviures Margarita a La Rasa i finalment a
El Coro, al pavelló municipal d’esports i al mateix Ajuntament de Sarrià de Ter, a Sarrià de Baix.
Posteriorment, a partir de les valoracions que s’obtinguin dels qüestionaris, s’organitzaran tallers
participatius on s’acabaran de detectar les necessitats i es formularan propostes concretes. Els tallers
participatius estaran oberts a tots els veïns i veïnes del municipi, prèvia inscripció.
Les conclusions de tot aquest procés participatiu s’incorporaran, en la mesura que els criteris tècnics i
polítics així ho valorin, en la redacció de futurs instruments d’ordenació del territori de Sarrià de Ter,
especialment en el POUM (Pla d’Ordenació Urbana Municipal).
lamalla.cat

Dilluns, 15 de novembre de 2010

LES

ELECCIONS ALS CONSELLS
CONSELLS ESCOLARS SE CELEBRARAN
CELEBRARAN ENTRE EL

22

I EL

26

DE

NOVEMBRE
Les associacions de mares i pares creuen que amb la nova Llei d'educació
aquests òrgans tindran més poder
Les eleccions als Consell Escolars a Catalunya se celebraran entre els dies 22 i 26 d'aquest mes de
novembre, en un procés electoral que es va iniciar el 2 de novembre i al qual estan cridats a les urnes
pares i mares, professorat i personal d'administració i serveis.
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Aquestes eleccions se celebren cada dos anys i en elles es renova el 50% dels consells escolars, entre
les funcions dels quals estan aprovar i avaluar els projectes i les normes d'organització del centre,
participar en la selecció del director, promoure la convivència escolar, i analitzar i valorar el
funcionament de l'escola i els rendiments escolars, entre d'altres.
Amb la nova normativa que es desprèn de la Llei d'Educació de Catalunya, com els decrets
d'Autonomia i Direcció de centres, els consells escolars tindran cada vegada més importància en
l'organització i funcionament de les escoles, segons una valoració de la Federació d'Associacions de
Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac).
De fet, la Fapac ha iniciat una campanya per cridar a la participació activa de les famílies en aquestes
eleccions als consells escolars, amb l'objectiu de sensibilitzar els pares i mares d'alumnes perquè
participin "ja que es tracta d'un exercici democràtic summament important i decisiu per reforçar la
seva presència en els òrgans de govern i control del centre educatiu".
A tot Espanya estan convocats pares i mares de sis milions d'alumnes, dels 7.747.253 escolaritzats en
el present curs. Les primeres eleccions a Consells Escolars es van celebrar el 1986, a l'empara de la
Llei Orgànica del Dret a l'Educació (LODE), i la majoria dels centres les celebren en els anys parells,
amb excepció dels centres creats posteriorment en any imparell i la majoria dels centres de la
Comunitat Valenciana, Euskadi i Navarra, on se celebren en anys imparells.
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 17 de novembre de 2010

PROCÉS PARTICIPATIU A SARRIÀ
L'Ajuntament de Sarrià de Ter, amb el suport de la consultoria
sociopolítica Neòpolis, ha iniciat un procés participatiu al municipi
L'Ajuntament de Sarrià de Ter, amb el suport de la consultoria sociopolítica Neòpolis, ha iniciat un
procés participatiu al municipi. L'objectiu és incorporar les opinions dels veïns de Sarrià en la
definició de la futura planificació urbanística de la ciutat. El procés pretén convidar els ciutadans a
una reflexió conjunta sobre el futur de Sarrià, definint-ne els espais, les infraestructures, els
equipaments o la mobilitat, entre d'altres.
El procés s'inicia ara enviant un full informatiu i un qüestionari a les cases. El qüestionari haurà de
retornar-se abans del 24 de novembre a les urnes que s'han disposat a La Cooperativa i la pastisseria
Llausàs a Sarrià de Dalt, a l'escola bressol Confetti, l'àrea bàsica de salut i la ferreteria Decoferal Pla
de l'Horta, al Local Social i a queviures Margarita a La Rasa i finalment a El Coro, al pavelló d'esports i
al mateix Ajuntament, a Sarrià de Baix.
A partir de les valoracions dels qüestionaris, s'organitzaran tallers participatius (oberts prèvia
inscripció) per detectar les necessitats i es formularan propostes concretes. Les conclusions
s'incorporaran, quan els tècnics i polítics ho valorin, en la redacció de futurs instruments d'ordenació
de Sarrià, especialment en el POUM.
Consell Comarcal del Baix Empordà

Dimecres, 17 de novembre de 2010

EL CONSELL COMARCAL

DEL

BAIX EMPORDÀ

INICIA UN PROJECTE
PROJECTE PARTICIPATIU AMB

DIFERENTS INSTITUTS DE LA COMARCA PER FOMENTAR
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ
PARTICIPACIÓ ENTRE ELS JOVES A
LES AULES
Els mesos de gener a abril se celebraran diferents tallers de participació
ciutadana per donar a conèixer als joves, tècniques i metodologies que
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permetin aportar un conjunt d’habilitats socials que faciliten la
interacció i la convivència.
L’Àrea de Participació Ciutadana del Consell Comarcal del Baix
Empordà, amb el suport de la Direcció General de Participació
Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, va donar ahir dimarts 16
de novembre, el tret de sortida del projecte amb una visita al
Parlament de Catalunya dels alumnes de 4t d’ESO de l’IES de la
Bisbal d’Empordà, on els i les joves van poder conèixer
personalment el funcionament de les sessions parlamentàries.
Aquesta sortida queda emmarcada en el projecte que s’ha
engegat recentment i que pretén fomentar la cultura participativa dels joves com a dret de les
persones.
Amb aquests tallers que es duran a terme als instituts d’educació secundària de La Bisbal d’Empordà
i de Torroella de Montgrí, es pretén complementar les assignatures de Ciutadania i Ètica amb la part
més pràctica de l’assignatura i a la vegada propiciar uns espais de debat que permetin a l’adolescent
reflexionar sobre temes del seu interès.
Aquesta iniciativa comarcal vol tenir projecció de futur per ser implantat en cursos posteriors a altres
instituts del Baix Empordà.
Consell Comarcal del Baix Empordà

Telepremsa.es

Dijous, 18 de novembre de 2010

Divendres, 19 de novembre de 2010

EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ CONCLOU EL CURS
CURS DE DINAMITZADOR/A EN
PROCESSOS PARTICIPATIUS
PARTICIPATIUS
Sota el títol “La participació ciutadana com a eina de
futur”, finalitza un curs de dinamització per formar
experts en la conducció de reunions participatives
El Consell Comarcal del Baix Empordà amb el suport de la Direcció
General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya ha
organitzat una formació en processos participatius que es va iniciar el 3
de juny d’enguany i que va finalitzar ahir dijous 18 de novembre.
Amb un total de 50 hores distribuïdes en 10 sessions formatives, aquest seminari ha permès
capacitar de les eines, les dinàmiques i les estratègies que han de desenvolupar els professionals a
l’hora de dur a terme reunions de debat i deliberació participatives.
L’Àrea de Ciutadania i Participació, integrada al Consell Comarcal del Baix Empordà ve realitzant des
de fa anys polítiques de formació encaminades a fomentar la cultura participativa. Per altra banda,
vetlla per a la sensibilització i la formació a tècnics, polítics i ciutadania en matèria de participació
ciutadana.
Amb la sessió d’ahir conclou un seminari que ha obtingut una avaluació molt positiva i que ha
superat les expectatives dels participants.
La Puça - http://revistaserrallarga.blogspot.com

Dijous 18 de novembre de 2010

MÉS PARTICIPACIÓ, MILLOR DEMOCRÀCIA!
Aquest era el lema del taller impulsat pel Centre UNESCO de Catalunya amb el suport de la Direcció
General de Participació Ciutadana que dilluns 15 de novembre va tenir lloc a la Biblioteca Comarcal
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de Blanes. La trobada tenia com a objectiu debatre l’aplicació del dret de vot als joves de 16 anys,
que ja es practica plenament a Brasil, Cuba, Nicaragua i Equador i a nivell estatal, regional o local a
Àustria, Alemanya, Suïssa i Regne Unit. A altres països europeus, com ara la República Txeca o
Finlàndia, s’està estudiant la possibilitat d’abaixar l’edat de vot.
El taller participatiu es va engegar a les sis de la tarda, amb la presència de dos assessors de
l’organització, set alumnes de batxillerat i d’ESO, una professora i una representant política.
Els joves vam començar el taller definint “ciutadà”, “democràcia”, “sufragi universal” i altres termes
relacionats amb aspectes socials i polítics de l’actualitat. A continuació, el debat es va orientar cap a
tres àmbits diferents per tal de conèixer dades reals sobre la participació dels joves en l’àmbit
sociopolític, educatiu i electoral.
Els participants teníem opinions contraposades: uns consideràvem perillós permetre el vot als 16
anys perquè els joves d'avui no estan suficientment preparats per triar un partit, i uns altres crèiem
que era necessari per fer sentir la nostra veu. Però, veritablement tots els majors d’edat són més
madurs que els joves menors d’edat? Aquest nou dret faria prendre més consciència social als joves?
Per finalitzar, vam donar un cop d’ull a les afirmacions
que una assessora havia recopilat al llarg del debat i vam
arribar a una conclusió que a tots ens semblava adient:
estaria bé donar dret de vot als joves de 16 anys en
eleccions de menys ressò social perquè adquirissin
l’experiència necessària per a la participació posterior en
altres eleccions més importants.
Participar en el taller va ser una experiència molt
enriquidora.
Manel Bueno. 3r ESO

http://rsarria.blogspot.com

Divendres, 19 de novembre de 2010

L'AJUNTAMENT

CONVOCA UNA
UNA REUNIÓ AQUEST VESPRE
VESPRE PER PRESENTAR EL PROCÉS

PARTICIPATIU PER EL NOU PLA D'ORDENACIÓ URBANA MUNICIPAL
(Ràdio Sarrià) L'Equip de govern ha organitzat una reunió per a veïns/es, entitats i associacions,
aquest divendres a les 20'30 hores a la sala gran del Coro per presentar el procés participatiu per la
redacció del POUM. El procés participatiu ha començat amb la distribució d'un qüestionari perquè
les famílies de Sarrià hi pugui dir la seva, es pot omplir individualment o en grup per tal de recollir en
la mesura del possible l'opinió de qui viu a Sarrià.
El qüestionari s'ha de dipositar en una de les urnes abans del dimecres 24 de novembre que estan
ubicades a l'Ajuntament de Sarrià, Pavelló Municipal, el Coro, Local Social de la Rasa, Queviures
Margarita de la Rasa, Escola Bressol Confetti, CAP Sarrià, Ferreteria Decofer, Centre Cívic la
Cooperativa i Pastisseria Llausàs de Sarrià de Dalt.
L'Ajuntament de Sarrià de Ter també organitzarà tallers participatius, per participar-hi cal inscriure's
mitjançant una butlleta.

10

GIRONANOTICIES.COM

Diumenge, 21 de novembre de 2010

RECONEIXEMENT A LA TASCA
TASCA DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE FIGUERES.
L’entitat figuerenca ha estat distingida amb el Premi al compromís solidari
per la seva tasca.
L’Associació de Voluntaris de Figueres ha estat distingida amb un
dels guardons de la segona edició dels Premis Special Olympics.
L’alcalde de Figueres, Santi Vila, i el regidor d’Esports, Quim Ferrer,
han acompanyat aquest matí un centenar de representants de
l’associació que s’han desplaçat fins a Barcelona per recollir el
guardó.
L’entitat figuerenca ha estat distingida amb el Premi al compromís
solidari per la seva tasca en el Meeting Internacional Special Olympics Figueres 2010. Abans del
lliurament dels premis, que s’ha realitzat al Palau Blaugrana, unes 2.000 persones han participat a la
XIII Marxa Special Olympics · Dincat en favor de les persones amb discapacitat intel·lectual.
DIARI DE GIRONA

Dimarts, 23 de novembre de 2010

SESSIONS DE PARTICIPACIÓ
PARTICIPACIÓ CIUTADANA PEL POUM
L'Ajuntament de Palau-savardera portarà a terme el 2 de desembre a les set a la sala de conferències
del Centre Cívic una sessió de participació ciutadana per acabar de definir aspectes del nou Pla
General d'Ordenació Urbana (POUM) aprovat inicialment el 3 de novembre. Una de les qüestions
que intenta resoldre el POUM és l'enderroc del bloc d'apartaments del SunVillage.

DIARI DE GIRONA

Divendres, 26 de novembre de 2010

«TOTS SÓN UNS FALSOS, SEGUEIXO MÉS LA CAMPANYA
CAMPANYA PEL “POLÒNIA”»
Els joves gironins se senten molt allunyats dels polítics i la majoria
asseguren no aniran a votar
Molts joves creuen que la campanya no serveix per decidir el vot. Marc Martí

Fent un recorregut per diferents bars i pubs de Girona es
pot copsar com els joves se senten cada vegada més
allunyats dels polítics i que com a resposta decideixen no
participar en les eleccions ni seguir la campanya electoral.
En general, creuen que estan massa preocupats en discutirse entre ells i no van a una per resoldre els problemes que
hi ha com la crisi actual. Apunten que cal buscar una major
mobilització del jovent i que el canvi de govern "podria
anar bé"
JORDI VERA "Segueixes la campanya electoral?", pregunto a una noia enmig del bar Lapsus de
Girona. "La veritat és que no gaire, la segueixo més a través de Polònia", respon Marta Gussinyer,
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mentre riu. "La política la tenim apartada", comenta la seva amiga Anna Esteve. Recorrent diversos
bars i pubs de la ciutat, es pot copsar com els joves gironins se senten molt allunyats i poc
identificats amb els polítics actuals i la gran majoria assegura que no segueix la campanya i que no
anirà a votar. "Hi hagi qui hi hagi poden dir el que vulguin ara, que després no fan res. No voto mai
ni els segueixo", explica Núria Rabasseda. "Perden el temps atacant-se i no fan prou propostes. Són
molt demagogs", afegeix Ariadna Pérez. Víctor Ferrés tampoc està d'acord amb els actuals
representants: "Tots són uns falsos", afirma.
Aquestes opinions són majoritàries, però els joves afirmen que seguirien més els polítics si els
veiessin treballar pel país i no pel partit i que anessin tots a una, per exemple, en un moment de crisi
com l'actual. L'encarregat del Lapsus, Taoufik Jouane, confirma que els joves estan desencantats de
la política i no en parlen. "A partir dels 30 anys sí que els sents parlar, però els més joves parlen de
futbol, de dones o del seu dia a dia", explica. "Dels que jo he preguntat, la majoria em diu que no
anirà a votar", afegeix.
En general, se senten poc representats, sobretot, perquè veuen que "només" es barallen entre ells.
"No estic a favor de cap partit, perquè cap em representa", explica Guillem Figuera, que en les
darreres eleccions ja va votar nul. Figuera, que fa mesos que és a l'atur, es queixa que ningú és capaç
de moure els joves catalans, com passa al Regne Unit i a França on es manifesten molt més i són més
reivindicatius. Una idea que comparteix Noèlia González que diu que "ni la ideologia" la mou ara.
Molts joves creuen, a més, que les campanyes no serveixen per canviar el vot, sinó per reafirmar-lo.
És el cas de la Mariona Verdaguer que assegura que votarà CiU. "Ja tens el vot pensat abans, però la
campanya et reafirma, tot i que no te'l fa decidir si dubtes", comenta. Com la Mariona, molts dels
nois i noies de Girona aposta per un canvi en el govern: "Ara que estem malament, potser un canvi
ens anirà bé", sentencia Pérez.
Gironainfo.cat

Dimarts, 30 de novembre de 2010

GIRONA PRESENTA EL PLA ESTRATÈGIC DE CULTURA
El document, que orientarà la política cultural de la ciutat dels propers
anys, es presenta aquest dimecres
El Pla Estratègic de Cultura es defineix com un full de ruta que vol implicar a tots els agents de la
ciutat en un marc comú i amb objectius compartits. Per aquest motiu el text final és un pacte,
resultat d’un llarg procés de debat i deliberació entre les persones i entitats que intervenen en el
desenvolupament cultural de Girona. És, per tant, un document de ciutat i per a la ciutat, que va més
enllà dels seus límits administratius, que situa la cultura com a resposta als reptes, i que aposta per la
transversalitat i la racionalització dels recursos.
Des del seu inici, el setembre del 2009, el procés d’elaboració del Pla Estratègic ha comptat amb
l’implicació i el treball del Consell de les Arts i la Cultura en totes les seves fases. També cal destacar
la participació desinteressada de prop de tres-centes persones que han volgut contribuir amb la seva
visió de la cultura a través de les diferents taules sectorials i la jornada participativa que es va portar
a terme el passat mes de juny. El Pla Estratègic definitiu, és doncs, un document plural i consensuat
que recull els suggeriments i les propostes culturals de futur per la ciutat.
D’aquesta manera, el resultat d’aquest Pla posa de manifest la voluntat ciutadana d’apostar per la
creativitat, el coneixement, la catalanitat i el desenvolupament de projectes culturals i artístics.
Aquests són els objectius generals dels quals parteix l’estratègia a seguir. També es defineixen sis
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línies estratègiques que compten, cadascuna, amb objectius específics i programes propis que
permetran assolir les fites marcades.
El Pla Estratègic de Cultura enceta ara la fase més important, la de la seva implementació, en la qual
s’han de fer efectius els compromisos adquirits de forma col·lectiva. Per mesurar els resultats, el Pla
inclou un annex amb el sistema de seguiment i avaluació.
Sobre el Pla Estratègic de Cultura
El Pla Estratègic de Cultura és impulsat per l’Ajuntament de Girona el setembre de 2009, com a eina
per orientar la vida cultural de la ciutat durant els propers anys.
La primera fase del Pla va finalitzar el mes de maig de 2010 amb l’obtenció del diagnòstic de la
realitat cultural gironina. El document, elaborat per la Consultora ICC, és la base sobre la qual s’ha
imaginat el futur cultural de Girona i s’han definit les estratègies de treball per assolir aquest horitzó.
Per obtenir el diagnòstic s’han combinat tècniques d'anàlisi quantitatiu i qualitatiu comptant amb la
participació de persones de diversos sectors a través de 32 entrevistes personals o la seva
intervenció en set taules d'àmbit. Cal destacar el treball i compromís dels consellers i conselleres del
CACGi, que han aportat reflexió i una perspectiva independent.
La següent fase del procés consistia a definir les línies estratègiques claus en el futur cultural de la
ciutat, considerant també l'àrea metropolitana. La clau d’aquesta fase va ser la jornada participativa
celebrada el 5 de juny a la Casa de Cultura, en la qual prop d’un centenar de persones van debatre
sobre els reptes derivats del diagnòstic i l’estratègia per superar-los.
Un cop presentada l’estratègia, començarà la fase d’implementació i de seguiment a través d’un
sistema d’indicadors.
actualitatdelbaixmontseny.blogspot.com

Dimarts, 30 de novembre de 2010

L'EXPOSICIÓ "AIGUA EN EQUILIBRI" ES PODRÀ VISITAR A L'AJUNTAMENT D'HOSTALRIC
A partir de dimarts, 30 de novembre, i fins el 9 de desembre, es podrà visitar a la primera planta de
l'Ajuntament d'Hostalric l'exposició itinerant 'Aigua en equilibri', que tracta sobre els principis bàsics
de la nova cultura de l'aigua i la gestió sostenible dels rius. L'exposició s'emmarca en el projecte
Sud'eau, 'Gestió Local i Participativa de l'Aigua i dels rius del sud-oest Europeu', que té com a
prioritat la millora de la protecció i conservació del medi ambient i l'entorn natural del sud d'Europa.
El Sud'eau vol aconseguir el bon estat ecològic de l'aigua i dels rius; assegurar l'ús sostenible de
l'aigua a partir de la recuperació i de la gestió de la demanda; i promoure la participació ciutadana
en la planificació i gestió de l'aigua. El Sud'eau té com a eix els principals criteris que s'inscriuen en el
marc de la Directiva Marc de l'Aigua (DMA): l'ambiental el qual vol aconseguir el bon estat ecològic
de l'aigua i dels rius; l'econòmic per tal d'assegurar l'ús sostenible de l'aigua a partir de la
recuperació de costos i de la gestió de la demanda; i el social, que té com objectiu promoure la
participació ciutadana en la planificació i gestió de l'aigua.
gencat.cat

Divendres, 26 de novembre de 2010

EL

CONSELLER

NADAL

APROVA DEFINITIVAMENT
DEFINITIVAMENT EL

CATÀLEG

DEL PAISATGE DE LES

COMARQUES GIRONINES
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha
aprovat definitivament el Catàleg del paisatge de les
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Comarques Gironines, elaborat per la Universitat de Girona i la Universitat
Politècnica de Catalunya, i coordinat per l'Observatori del Paisatge de
Catalunya. El Catàleg és un instrument previst a la Llei del paisatge de
Catalunya que serveix per inventariar i analitzar tots els valors
paisatgístics de la zona i per a proposar aquells objectius de qualitat
paisatgística que la planificació territorial i la resta de polítiques
sectorials hauran de prendre en consideració. El text final recull una bona
part de les al•legacions.
Paisatge natural de l'Alta Garrotxa

El Catàleg del paisatge, previst a la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge, és el
document de caràcter tècnic que determina la tipologia dels paisatges de cada zona, els seus valors i
estat de conservació, els objectius de qualitat que han de complir i les propostes per a assolir-los.
Els objectius dels diferents catàlegs són bàsicament inventariar els valors paisatgístics, servir de
suport per a la planificació territorial, ser la base per a campanyes de sensibilització ciutadana i
d'educació escolar, ser útils en la definició d'estratègies sectorials i definir uns objectius de qualitat.
L'Observatori del Paisatge de Catalunya (integrat per representants de la Generalitat de Catalunya,
administracions locals, universitats, col•lectius professionals i entitats cíviques) és l'ens responsable
de coordinar la redacció dels Catàlegs, per encàrrec del DPTOP.
El paisatge, una eina de planificació. El DPTOP va encarregar l’elaboració d’un catàleg per
cadascun dels àmbits d’aplicació dels diversos plans territorials parcials. Aquesta coincidència
d’àmbits d’aplicació no és casualitat, ja que, sens perjudici d’altres finalitats, es concep el Catàleg del
paisatge com una eina de suport a la planificació territorial.
Els catàlegs del paisatge de les Terres de Lleida, del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre ja
han estat aprovats definitivament, als quals se suma ara el de les Comarques Gironines. La resta de
catàlegs (Regió Metropolitana de Barcelona, Alt Pirineu i Aran, Comarques Centrals) seran aprovats
properament.
Un innovador procés de participació. Els catàlegs de paisatge se sotmeten a un doble procés de
participació ciutadana per tal de recollir els suggeriments de les institucions i les entitats del territori
i dels ciutadans interessats.
Així, en la fase d’elaboració el Catàleg ja va comptar amb una àmplia participació territorial amb un
miler de persones consultades. Per tal de facilitar la participació ciutadana, també es va desenvolupar
un procés de recollida de suggeriments mitjançant la web de l’Observatori del Paisatge de Catalunya,
amb el lema ‘Opina. El paisatge t’escolta’.
Aquest sistema de consulta va rebre 872 aportacions.
Igualment, es va entrevistar en profunditat a 28 agents del paisatge i es van organitzar sessions
informatives a Girona, Figueres i Olot, amb la participació de 100 persones. Els suggeriments rebuts
van servir per acabar de concretar el contingut del Catàleg i ajustar-ho al màxim a la realitat
territorial.
Una vegada aprovat inicialment, el Catàleg va sortir a informació pública el passat 6 de setembre per
tal de recollir al·legacions de ciutadans i institucions que poguessin ajudar a acabar de perfilar el
document. Durant aquest temps, s’han rebut 105 al·legacions de 26 instàncies o persones diferents.
Totes les al·legacions han estat valorades per la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge i s’han
acceptat en gran part. Fruit d’aquest procés, s’han incorporat nous elements de caràcter patrimonial
al Catàleg i s’han adaptat les mesures i accions previstes a les determinacions del planejament
territorial i a la legislació sectorial vigents.
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Així mateix, s’han introduït petites modificacions per tal d’assolir una més gran coherència i precisió
terminològica.
...
eldimoni.com

Divendres, 26 de novembre de 2010

TAV: GIRONA, DESPERTA!
Costa de creure que tot i gaudir de les Fires (festa participada i de relació
de tots els gironins) i amb un mes de coll, la recollida de signatures per
demanar una audiència pública per parlar de les obres del TAV hagi
aconseguit superar amb tant poc marge el tall de les 1.000 necessàries
per tirar endavant. Girona, desperta! Encara hi som a temps!
No s'ha fet prou soroll, potser no hem sabut fer més propaganda de la
campanya... Però el neguit i la preocupació hi és, ens ho heu fet saber
durant aquests dos anys d'obres...
No em puc creure que en aquest temps, i després d'haver compartit la Festa Major de la ciutat, hagin
donat suport a la campanya tant poques entitats gironines. Ni la Federació d'AV (només suport,
sense cap implicació), ni la de comerços, ni cap sindicat, ni cap patronal i només un partit polític dels
més de vint que diumenge ens demanaran el vot en nom de la democràcia...
Girona, desperta!, aquestes obres ens afecten a tots! A tots!
Em nego a creure que el nostre ajuntament hagi oblidat el més bàsic dels compromisos que pren
amb tots els ciutadans (almenys un cop cada quatre anys): estar al nostre servei (per alguna raó vol
passar de puntetes pel nyap més gran que s'ha fet mai a Girona).
Tant greu és que l'equip de govern deixi de fer la seva feina, com que l'oposició no exigeixi que la
faci. Per a ells tota la responsabilitat!, tant d'una ciutat cofoia que no es mou (la participació
ciutadana és l'enemic del nostre consistori), com de no fer res per canviar-la (ja els va bé que res no
es mogui... a ells sí!, però... i a nosaltres?).
Aquesta audiència no l'hauríem de promoure unes AV amb el suport de la CUP; hauria de ser un
procés normal, públic i periòdic (com ho són les seves campanyes electorals).
Qui més qui menys hem fet obres a casa. A tots ens han empipat i molestat amb moltíssima
paperassa que cal presentar: permisos, projectes, plans de treball, terminis... el mateix ajuntament
que ens la reclama, ara ens nega el dret a exigir-la!
Som davant de la més gran obra que mai s'ha fet a Girona. Dubto que la poca informació que
l'Ajuntament ens dóna tranquil·litzi a ningú. Exigim saber com quedarà la nostra ciutat quan Adif
marxi! Amb aquesta audiència només demanem informació!
De veritat els gironins hem decidit que no ens importa quan s'acabaran les obres (aquestes del TAV i
les del convencional)? Fins quan no podrem gaudir del Parc Central? Quan podrem circular per molts
carrers tallats de la ciutat? Fins quan molts comerços de la ciutat hauran de suportar tanques al
davant i pols i sorolls continuats? Si passa res (que no ha de passar... però, i si passa?), l'Ajuntament
de Girona ens defensarà davant d'Adif?...
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No us penseu que sigui un plany desesperat pel poc (?) èxit d'una campanya... l'audiència es farà!,
tenim les signatures necessàries i cap govern democràtic hauria de negar-nos el dret a estar
informats! La pregunta és si vols formar-ne part!
Nosaltres som la oportunitat, la darrera paraula la teniu cadascú de vosaltres! Només us demano que
penseu -sincerament- si sabeu tot el que necessiteu saber de les obres del TAV.
DIARI DE GIRONA

Divendres, 26 de novembre de 2010

PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL
IMMATERIAL DEL MONTSENY
La idea del projecte és vetllar perquè amb el temps no desapareguin les
peculiaritats del Montseny
ESTEVE PUIG. El Centre UNESCO de Catalunya (Unescocat) està elaborant l'inventari del patrimoni
cultural immaterial del Montseny. Es tracta d'un document que recull les tradicions, costums,
coneixements, tècniques artesanes, festes populars i llegendes, entre altres temes que formen part
de la identitat cultural pròpia d'un territori per protegir-los i promoure'ls.
L'inventari s'està elaborant amb la col·laboració de la Reserva de la Biosfera del Montseny i del
Museu Etnològic del Montseny d'Arbúcies i partint de l'inventari del patrimoni etnològic del
Montseny, realitzat pel mateix museu i per l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, i
finalitzat l'any 1999. Atès que aquest és un patrimoni viu, s'ha decidit obrir un procés participatiu
perquè la ciutadania pugui enriquir aquest registre amb els seus coneixements.
Amb aquesta finalitat dissabte es va fer la primera sessió informativa al Museu Etnològic del
Montseny d'Arbúcies i per recollir les vivències i les experiències populars de la gent que viu a la
zona. Segons Miquel Àngel Essombra, director del Centre UNESCO de Catalunya, la trobada és "una
bona oportunitat per transmetre el coneixement de les peculiaritats del Montseny i vetllar perquè no
desapareguin en un futur". També es fan sessions similars i debats a municipis de la vessant
occidental del Montseny, avui és el torn de Seva. El procés es duu a terme amb la col·laboració de la
Direcció General de Participació Ciutadana
ELPUNT.CAT

Dimecres, 26 de novembre de 2010

UN CANVI ORGANITZATIU DEL PLA DE BARRIS
BARRIS POSA EN ALERTA ELS VEÏNS
Sant Feliu de Guíxols. La decisió del consistori de reorganitzar els responsables del pla de barris va
fer mobilitzar els veïns del Puig, que ahir van assistir al ple. Els veïns del Puig van manifestar que
volen que se'ls tingui en compte quan es prenen aquesta mena de decisions, així com que des de
l'estiu el procés participatiu en les decisions sobre el barri ha baixat d'intensitat. Entre els assistents
també hi havia la fins ara directora del projecte. El canvi que s'ha fet, segons va explicar ahir Miquel
Lobato, implica que, si fins ara hi havia un responsable i un director, ara hi haurà un responsable, un
tècnic, un auxiliar i un administratiu, de manera que s'ha ampliat fins a quatre el nombre de persones
destinades a aquest fi.
D'altra banda, el ple va aprovar ahir una moció presentada per Jordi Vilà, d'ERC, perquè l'Ajuntament
es declari laic. Els contraris van manifestar que això ateny a l'àmbit privat i no al ple, i que
l'Ajuntament no ha de tenir aquesta funció. Es va aprovar, gràcies a ERC, el PSC, ICV i el vot d'un
regidor de TSF.
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