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EL PUNT AVUI
Dimarts, 2 d’abril del 2017

SANT NARCÍS ES REIVINDICA
El dia 11 s’engegarà el procés per fer el pla integral del barri.
Les entitats veïnals volen que sigui rigorós, encara que es trigui.
Les dues associacions de veïns de
Sant Narcís s'estan preparant per a
un treball intens: recuperar la bona
salut social del barri. L'11 d'abril
estan convocades pel govern a una
reunió on se'ls explicarà el procés
que se seguirà per a l'elaboració del
pla integral de Sant Narcís, que
insistentment han reclamat durant
anys. Un pla que ha de permetre
resoldre les dificultats —de tot
tipus— per les quals passa el barri.
Formaran part del procés el govern
local, tècnics, els grups municipals,
les
associacions
de veïns
i
comerciants i veïns a títol personal.
Amatents a la concreció de com serà
el procés, els dos presidents de les
associacions de veïns, Xavier Reyner, de l'associació de veïns del barri de Sant Narcís, i Maria Dolors
Hernández, de l'associació de veïns i veïnes de Sant Narcís Sud, n'assenyalen els aspectes que consideren
essencials.
Les dues entitats coincideixen en gran mesura en el diagnòstic. A Sant Narcís hi ha problemes i desequilibris
socials, manca d'equipaments públics, problemes de seguretat, dèficits urbanístics i la necessitat de
reactivar l'economia. Unes dificultats que els anys de crisi i l'impacte de les obres el TAV no han fet sinó
agreujar. L'Ajuntament ha proposat la constitució de sis taules sectorials de treball (el dia 11 ho han de
confirmar). Tractaran sobre l'àmbit social, seguretat ciutadana, espai públic (urbanisme, mobilitat i via
pública), cultura i educació, promoció econòmica i projecte ferroviari.
Un canvi a fons
Reyner i Hernández reclamen el compromís de tothom perquè la feina avanci amb pas ferm, “sense pressa,
perquè s'ha de fer bé”, però sense pausa. L'objectiu és que sigui un autèntic pla transversal per transformar
el barri, i no una mera operació de maquillatge: “No es tracta de deixar-lo maco i la resta ja es farà. Al
contrari, primer cal fer la resta, i després deixar-lo maco”, sosté Reyner.
La feina serà ingent, admeten: “Hi ha moltes coses a fer, i molt complexes. Cal tenir en compte la diversitat
del barri, i emprendre mesures que siguin efectives. No serveix de res posar diners perquè s'obri una botiga
si al cap de sis mesos ja tanca”, diu Hernández. Hi està d'acord Reyner, que afegeix: “Probablement no tots
els projectes sortiran bé d'entrada. Hem de ser hàbils per corregir-los.”
Els números del barri
A Sant Narcís hi ha 12.516 veïns, segons l'últim cens. Hernández, però, sospita que en realitat hi viu molta
més gent no censada. La immigració supera el 30%. L'índex d'atur del barri és alt. Algunes fonts asseguren
que és de gairebé el 13,7%. La crisi ha suposat que hi hagi uns 350 locals comercials tancats. Imputen
directament a les obres del TAV el tancament de 70 comerços.
El barri té tres àmbits molt diferenciats. El del centre, format per les característiques cases baixes, el del
nord —el sector Dominiques—, amb una pressió urbanística alta, i el del sud, on hi ha concentrades el major
nombre d'emergències socials.
Es tracta d'un barri de configuració encotillada, estreta i allargada, i amb uns límits molt marcats. Per una
banda, el de la via del tren convencional —aquella que havia de ser subterrània i no ho serà–. Per l'altra
banda el riu Güell. Al sud, en una distribució territorial que consideren que no té sentit, limita amb Palausacosta, que entra fins més enllà de la plaça de Salt i té, per tant, Mas Xirgu dins el seu àmbit.
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La paràlisi de l'activitat econòmica s'interpreta des del barri com un problema amb conseqüències socials.
En posa un exemple Hernández: “Van tancar un Mercadona al barri i el van traslladar a uns cent metres, a
Can Gibert. En aquella zona hi havia sempre gent que anava o venia de comprar. Un cop tancat el
supermercat, la zona ha quedat morta. Ara està buida i mai hi ha ningú.”
La representant veïnal posa èmfasi en la necessitat de tenir més equipaments. Hi ha l'escola Àgora –abans
Mare de Déu del Mont–, l'escola bressol El Tren i el centre cívic. Cap més equipament de barri. Denuncien, en
aquest sentit, que durant anys han estat oblidats pels governs gironins. “No s'hi ha invertit res”, diu Reyner.
“Dels anys 50 cap aquí s'han anat posant pedaços sense coherència, sense una visió de barri”, diu
Hernández. Reclamen plans socials per als joves, els immigrants i la gent gran, espais on la mainada pugui
jugar segura —almenys que s'obri el pati de l'escola—, més locals de trobada —el centre cívic no pot acollir
tota la demanda, asseguren—, i un llarg etcètera. Un altre dels temes més preocupants, des del seu punt de
vista, és el de la seguretat. En aquest aspecte reclamen més vigilància contra el tràfic i consum de drogues i
els actes incívics. També demanen millors connexions amb la ciutat. Volen, en definitiva —i aquest,
remarquen, ha de ser l'objectiu del pla integral— un barri cohesionat, amb oportunitats i on hi hagi una
millora significativa de la qualitat de vida. El dia 11 començaran a cimentar la primera pedra per construir
aquest futur.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1108261-un-estudi-socioeconomic-i-mes-de-cinquanta-propostes-i-peticions-ciutadanes.html?cca=1

EL PUNT AVUI
Dimecres, 5 d’abril del 2017

CELRÀ IMPULSA CINC INVERSIONS DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU
El govern ja ha començat els tràmits per fer la rehabilitació de l’edifici i el pati de les Monges
El govern de Celrà ha inclòs ls pressupost del 2017 cinc
inversions sorgides arran del pressupost participat per
aquest any. Es tracta, en concret, de la rehabilitació de
l'edifici i el pati de les Monges, l'elaboració d'un estudi per a
la construcció d'una planta de compostatge, l'elaboració
d'un estudi per a la gestió dels boscos mitjançant
silvopastura (l'ús del pasturatge com a recurs per mantenir
nets els boscos i prevenir incendis), l'habilitació d'una cuina
pública al centre cultural o la creació d'un documental
sobre la memòria històrica local. De fet, alguna d'aquestes
actuacions ja s'han endegat. És el cas de la rehabilitació del
pati de les Monges. El consistori ja ha convidat diverses
empreses al concurs per a l'adjudicació i l'execució
d'aquest projecte.
L'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, va fer ahir una valoració
positiva del procés participatiu. Va començar a final de l'any
passat i es van realitzar diverses reunions sobre el
procediment, l'estructura del pressupost, etcètera.
L'objectiu era anar perfilant les propostes. L'equip de
govern va presentar vuit propostes i la ciutadania cinc més,
de les quals dues van quedar excloses perquè no complien
les condicions preestablertes. L'àrea de Participació de l'Ajuntament va estar assessorada en aquest procés
per una tècnica en participació.
El procés participatiu en el pressupost de Celrà va començar l'any 2012, en un format diferent que
l'experiència dels anys ha permès anar ajustant per fer-lo més dinàmic i productiu, segons va destacar ahir
l'alcalde d'aquest municipi.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1111120-celra-impulsa-cinc-inversions-del-pressupost-participatiu.html?cca=1
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EL PUNT AVUI
Divendres, 7 d’abril del 2017

LLAGOSTERA I CASSÀ, MÀXIMA PUNTUACIÓ AL SEGELL
INFOPARTICIPA
Girona també l’ha obtingut, però amb un compliment del 98% dels indicadors.
Llagostera i Cassà de la Selva han obtingut el segell Infoparticipa amb el 100% de compliment dels
indicadors, un reconeixement per la qualitat de la informació pública que s'ofereix des dels seus portals.
L'Ajuntament de Llagostera rebrà el segell Infoparticipa amb el 100% de compliment dels 52 indicadors que
avaluen la qualitat de la informació que es publica des del web municipal www.llagostera.cat i que són
avaluats pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Amb aquest, és la quarta vegada consecutiva que l'Ajuntament de Llagostera rep el segell
Infoparticipa. La primera vegada ho va fer amb un 80,49% de compliment dels indicadors; la segona, amb un
92,68 %; la tercera i la quarta, amb un 100%.
Per altra banda, Girona també l'ha obtingut, però en aquest cas amb un compliment del 98%.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1113619-llagostera-i-cassa-maxima-puntuacio-al-segell-infoparticipa.html?cca=1

EL PUNT AVUI
Dilluns, 10 d’abril del 2017

JUNTS PER AMER VOL QUE EL POUM SIGUI RETIRAT
El grup de l'oposició de l'Ajuntament d'Amer, Junts
per Amer (JA), demana que l'equip de govern (CiU i
ERC) retiri el planejament d'ordenació urbanística
municipal (POUM), que s'ha aprovat en una primera
fase. Per JA, el document no ha tingut prou
participació ciutadana i, entre altres defectes, hi
veu l'incompliment de convenis urbanístics
aprovats anys enrere. JA demanarà un ple
extraordinari sobre el POUM.
JA ha presentat al·legacions al POUM en el període
d'exposició pública, que s'ha ampliat. Segons
explica la formació opositora, el nou planejament
inclou la variant d'Amer pel sector de Solivent, fet
que ha provocat l'oposició d'alguns veïns. A Amer,
JA té quatre regidors, mentre que CiU en té cinc i
ERC, dos.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1114912-junts-per-amer-vol-que-el-poum-sigui-retirat.html?cca=1

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 13 d’abril del 2017

LA CUP DIU QUE EL GOVERN TÉ AL·LÈRGIA A LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
La CUP de Girona ha denunciat «l'aposta per limitar la participació ciutadana» que, des del seu punt de vista,
ha emprès el govern de CiU i PSC a la ciutat. Els cupaires critiquen que el govern rebutgés la moció que van
presentar per obrir un procés ciutadà i una taula de seguiment sobre la futura entrada sud. També lamenten
la presència de l'exèrcit a Expojove malgrat que les entitats del Consell de Cooperació havien demanat vetarne l'entrada, i critiquen que el govern no s'hagi compromès a fer una audiènica pública sobre el pressupost
de 2017.
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Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/girona/2017/04/13/cup-diu-que-govern-allergia/840357.html

EL PUNT AVUI
Dimecres, 13 d’abril del 2017

INICI DE DUES CONSULTES POPULARS A MIERES
Els veïns de Mieres estan convocats, a partir de dissabte, a participar en dues consultes organitzades per
l'Ajuntament, referides a la destinació d'una part del pressupost i la tria del nou jutge de pau respectivament.
Quant al pressupost participatiu, el consistori ha reservat 20.000 euros. Es podrà triar entre quinze
propostes que van des de comprar focus per a la fira de l'intercanvi fins a reparar el paviment d'alguns
carrers, passant per organitzar activitats d'aventura per a joves o comprar bancs amb baranes. Pel que fa al
jutge de pau, es podrà escollir entre dos candidats. Un d'ells és parent d'una regidora, motiu pel qual
l'Ajuntament va demanar que el TSJC prengués la decisió. El tribunal, però, va contestar que ho havia de
resoldre el consistori, i per això l'equip de govern (VM-CUP-PA) ha optat per deixar la decisió en mans dels
veïns. Les votacions de les dues consultes es podran fer dissabte al dispensari i, entre els dies 18 i 21, a
l'ajuntament en horaris d'oficina.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1118524-inici-de-dues-consultes-populars-a-mieres.html?cca=1

DIARI DE GIRONA
Dijous, 14 d’abril del 2017

LA IMATGE DEL PROCÉS PARTICIPATIU DEL FIRAL D’OLOT
«Un Firal viu i participatiu» és l'opció que ha tingut
més suport entre els ciutadans que han pres part a
les diferents sessions del procés participatiu per a la
transformació del Firal d'Olot. El lema «Un Firal viu i
participatiu» -segons va explicar Núria Fité (regidora
d'Innovació i Atenció al Ciutadà per CiU)- expressa la
voluntat que el passeig d'en Blay mantingui la vitalitat
i refermi la funció de lloc de trobada. Una vegada
escollit el lema, l'Ajuntament ha posat en marxa la
web www.firalviu.cat. S'hi pot trobar tota la
informació relacionada amb el procés participatiu del
Firal. També han activat l'aplicació Appgree. És un
instrument que permet fer consultes en línia de les
activitats al carrer vinculades al procés participatiu
que l'Ajuntament durà a terme en els propers dies.
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/04/14/imatge-del-proces-participatiu-del/777668.html

DIARI DE GIRONA
Diumenge, 16 d’abril del 2017

SANT GREGORI OBTÉ UN NOU SEGELL INFOPARTICIPA, A LA
TRANSPARÈNCIA
L’Ajuntament ha renovat el lloc web amb una imatge més actualitzada i amb reestructuració de
continguts.
El municipi de Sant Gregori és un dels deu municipis d'entre 1.000 i 5.000 habitants de les comarques
gironines més ben puntuats per la transparència de la seva comunicació publica local. Amb el 92,31%, Sant
Gregori millora la puntuació que el segell InfoParticipa li va donar l'any passat. L'estudi avalua cada any tots
els llocs web dels ajuntaments de Catalunya i basant-se en 52 indicadors estableix l'obtenció del segell a la
qualitat i a la transparència de la comunicació pública local. La certificació l'atorga la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) a partir de les avaluacions que realitza el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a
la Ciutadania Plural de la UAB segons la informació que facilita cada ajuntament en el seu web municipal.
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Permet que qualsevol ciutadà tingui coneixement sobre qui són els representants polítics del seu municipi,
com gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació posen al seu abast. Es tracta d'una
marca de qualitat que ofereix garanties de confiança i credibilitat.
En aquesta línia, l'Ajuntament de Sant Gregori ha renovat el disseny del seu lloc web amb una nova imatge,
més actualitzada i amb una reestructuració de continguts, per oferir la informació més accessible i oberta.
En el nou web es destaquen els apartats amb més rellevància, com el portal de transparència, la seu
electrònica, les possibilitats de visitar Sant Gregori en l'aspecte turístic, la participació ciutadana, les
subvencions i ajudes que ofereix l'Ajuntament, a més de tota la informació de l'ens municipal i informació del
municipi, entre d'altres.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1119103-sant-gregori-obte-un-nou-segell-infoparticipa-a-la-transparencia.html?cca=1

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 19 d’abril del 2017

OLOT COM A MODEL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Fa poques setmanes, el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Participació, Raül Romeva,
donava a conèixer la Guia per dissenyar i executar processos participatius en l’àmbit municipal que ha editat
recentment la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una eina de consulta molt útil per donar suport als
municipis que vulguin endegar processos de participació ciutadana. La Guia inclou alguns casos pràctics de
municipis catalans on s’han dut a terme aquests processos: Berga, Terrassa, Llagostera, Quart, Rubí i també
Olot.
En el cas d’Olot, s’hi fa una anàlisi acurada del projecte de ciutat que nosaltres vàrem anomenar +B. Sumem
des dels bar-ris: millora urbana amb participació ciutadana que es va iniciar l’any 2014 al barri de Sant
Miquel i del qual n’estem molt satisfets. És evident que aquesta participació dels ciutadans afavoreix la
construcció social i la seva cohesió i, sobretot, fa una cosa extraordinària: fomenta la democratització de les
polítiques públiques. És per aquest motiu que ens sentim orgullosos de la feina feta i d’haver contribuït a fer
d’aquest barri i d’Olot una ciutat més habitable, més solidària i amb més oportunitats.
Des de l’Ajuntament d’Olot creiem en la feina feta entre tots, en la col·laboració en un projecte conjunt i en
un model de ciutat modern on tothom s’hi senti implicat i on els nostres fills hi puguin créixer i
desenvolupar-se. Un procés de participació d’aquestes característiques implica no només els ciutadans sinó
també l’Administració i els polítics i serveix, en definitiva, per posar en comú tots els punts de vista.
Aquest enriquiment l’hem volgut traslladar a altres àmbits de la ciutat i ens va semblar molt adient poder
escoltar les opinions d’aquells que ens han precedit en el mandat. És per això que vam crear el Consell
d’Alcaldes, unes reunions que convoco amb els exalcaldes d’Olot per tal de tractar sobre diversos projectes
de la ciutat. També en aquest sentit i per donar una major pluralitat a totes aquelles iniciatives que
desenvolupem des de l’Ajuntament, el primer tinent d’alcalde, Pep Berga, convoca mensualment els regidors
de tots els grups municipals que conformen el consistori, per explicar-los l’estat de les diferents actuacions
que duem a terme, proposar temes i que plantegin qualsevol qüestió d’interès. També hem impulsat la
creació de l’anomenat Consell dels Infants, un òrgan de participació, consulta i assessorament de
l’Ajuntament format per nens i nenes de la ciutat que donen el seu punt de vista no només en temes
estrictament infantils sinó en altres aspectes relacionats amb Olot. També, en el sentit d’implicar el major
nombre de col·lectius possibles, fa tres anys que destinem una partida als pressupostos participatius en
què, els joves d’Olot, presenten els seus projectes de ciutat i guanya i s’executa el més votat.
Recentment hem fet dues consultes importants. D’una banda, una sobre la variant, que afecta els accessos
d’entrada i sortida a la Garrotxa la problemàtica de la qual ja hem exposat tant al govern de la Generalitat
com al Govern espanyol i, de l’altra, sobre la celebració del correbou.
Ara mateix ens trobem immersos en un dels processos participatius de ciutat més estimulants, la
remodelació d’una de les zones més emblemàtiques d’Olot, el passeig d’en Blay. Una de les zones amb més
vida de la ciutat que mereix una atenció especial perquè allà s’hi celebren bona part dels actes de la ciutat
com alguns de les Festes del Tura, diverses fires, ballades de sardanes i, sobretot, el mercat setmanal que
acull comerciants i visitants d’Olot i la comarca.
Tenim plena confiança amb la utilitat i sobretot la necessitat de dur a terme aquests processos participatius
on totes les opinions hi tenen cabuda i, gràcies a l’èxit del Pla Integral d’Accions de Millora (PIAM) del barri
de Sant Miquel, hem anunciat que properament implantarem un Pla Integral de Millora Urbana al nucli antic
de la ciutat per, entre tots i totes, tenir l’Olot que volem.
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Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/opinio/2017/04/19/olot-model-participacio-ciutadana/841375.html

EL PUNT AVUI
Dissabte, 22 d’abril del 2017

CANET D’ADRI, PREMI INFOPARTICIPA
El municipi de Canet d'Adri és l'únic municipi de menys de mil habitants de tot Catalunya que ha aconseguit
el segell Infoparticipa que entrega la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb un 94,23%, Canet se situa
com un dels municipis més ben puntuats de tot Catalunya, per la transparència de la seva comunicació
pública local. A la comarca del Gironès, a més de Canet d'Adri, hi ha quatre municipis més amb aquest
segell: Girona, Cassà de la Selva, Llagostera i Sant Gregori. L'estudi avalua cada any tots els llocs web dels
ajuntaments de Catalunya i basant-se en 52 indicadors estableix l'obtenció del segell a la qualitat i a la
transparència de la comunicació pública local. La certificació s'atorga a partir de les avaluacions que realitza
el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB segons la informació que
facilita cada ajuntament en el seu lloc web municipal.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1124654-canet-d-adri-premi-infoparticipa.html?cca=1

EL PUNT AVUI
Dimarts, 25 d’abril del 2017

CASSÀ I LLAGOSTERA OBTENEN UN 100% DE TRANSPARÈNCIA PER
INFORMACIÓ AL WEB
Riudellots, Girona, Roses, Sant Gregori, Celrà, Lloret i Palau-Saverdera obtenen més del 90 per
cent en l’informe que elabora cada any la UAB
El municipis de Cassà de la Selva i de Llagostera són els dos únics de les comarques gironines que han
obtingut aquest any un 100% de transparència per la informació que es dóna des del web municipal, segons
l'informe Infoparticipa que elabora i atorga el Laboratori del Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania
Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Els dos municipis van recollir dimecres
passat al centre cultural el Born el Segell Infoparticipa que els reconeix l'esforç per a la transparència envers
els ciutadans.
En la mateixa gala també van rebre el reconeixement Roses, que complia amb un 94,23% en transparència,
Riudellots de la Selva, que va obtenir un 92,31%, com també Girona, Lloret de Mar, Sant Gregori i PalauSaverdera, que van obtenir el 90,38% reconegut per l'estudi d'Infoparticipa. A la demarcació, el municipi de
Celrà també va obtenir una bona puntuació i se li reconeix un 88,46% en el rànquing de transparència de
l'anàlisi de les webs municipals. En el global de Catalunya, l'estudi va reconèixer fins a 67 municipis pel grau
d'informació accessible al web.
Menció per al Consell del Gironès:
El Consell Comarcal del Gironès va rebre una menció en l'informe d'Infoparticipa 2015 i se li va reconèixer el
compliment d'un 75% dels pràcticament mig centenar d'ítems que es tenien en compte per a l'avaluació. El
vicepresident del Consell, Quim Roca, va ser l'encarregat de recollir la distinció i va dir que “s'ha fet molta
feina per assolir aquest resultat, però encara queda feina per fer”, i el propòsit és anar incrementant la
transparència sobre la gestió dels serveis. Només es van reconèixer dos consells més: el Vallès Occidental i
l'Alt Penedès.
Enllaç:http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/960881-cassa-i-llagostera-obtenen-un-100-de-transparencia-per-informacio-alweb.html?cca=1
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DIARI DE GIRONA
Diumenge, 30 d’abril del 2017

RIPOLL ES COMPROMET A EMETRE TOTS ELS PLENS EN DIRECTE
PER INTERNET
L'emissió en directe dels plens de Ripoll i la seva posterior publicació al web de l'Ajuntament va ser la
proposta que la CUP va fer en el darrer ple municipal i que es va aprovar amb el suport de tots els grups. La
petició es fonamenta en una transmissió a través d'streaming, sense externalitzar-la a cap empresa. Es
començarà a efectuar a partir del 2018.
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/04/30/ripoll-compromet-emetre-tots-plens/843473.html

EL PUNT AVUI
Dimecres, 3 de maig del 2017

CRIDA ALS VEÏNS I BOTIGUERS DEL NUCLI ANTIC D’OLOT PER
RADIOGRAFIAR LA ZONA
L’Ajuntament activa el segon procés participatiu en un barri per redactar el pla integral
d’accions de millora.
Ha d’incloure actuacions a tots els nivells
Després de Sant Miquel, el barri vell d'Olot. El cor
de la ciutat tindrà el segon pla integral d'accions
de millora (PIAM). El primer està comportant una
notable millora tant a l'espai públic com en
l'aspecte social. En el cas del barri vell, s'iniciarà
també amb un procés participatiu liderat per la
mateixa empresa especialitzada que va conduir el
de Sant Miquel, Paisaje Transversal. El pas previ
són els 300.000 euros que l'Ajuntament invertirà a
la zona aquest any amb el consens de
l'associació de veïns del nucli antic.
El
barri
vell
d'Olot
afronta
diverses
problemàtiques. La més important és l'illa entre la
plaça Major i la Campdenmàs i els carrers Major i
Esgleiers, on es troben el 60% dels 369 edificis
del centre que tenen deficiències –hi ha hagut esfondraments–. A més, el nucli antic ha de fer front a la
competència de l'eix comercial que va de la plaça Major a Sant Rafel. En sentit contrari i als carrers
perpendiculars, fins al Carme, és poc atractiu per atraure nous comerços, sobretot més com lluny de la plaça
Major. La revitalització del barri des del punt de vista social i la millora dels espais públics són altres punts
que tots els veïns i agents amb presència al barri estan convidats a considerar.
L'altre tema cabdal del procés que ara s'iniciarà és el futur de l'escola d'art, situada al sector del Carme i que
és un dels límits del barri vell.
Cal recordar que els veïns i comerciants de la zona es van manifestar per reclamar més dignitat al barri vell i
es van organitzar en comissions per fer aportacions al procés.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1132757-crida-als-veins-i-botiguers-del-nucli-antic-d-olot-per-radiografiar-la-zona.html?cca=1
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EL PUNT AVUI
Dimecres, 3 de maig del 2017

ELS CRISTINENCS TRIEN COM SERÀ LA NOVA BIBLIOTECA
El consistori obre avui, fins al dia 10, una consulta entre dos projectes alternatius.
Els empadronats a Santa Cristina d'Aro més
grans de setze anys poden triar, a partir d'avui i
fins dimecres de la setmana vinent, el disseny
de la futura biblioteca municipal entre dues
propostes. Els projectes que el consistori
sotmet a consulta es presenten d'acord amb el
dictamen d'un grup d'experts del departament de
Biblioteques de la Generalitat i la Diputació,
tècnics de l'Institut Català d'Energia, la tècnica
de Participació i l'arquitecta municipal, que van
escollir
dijous
passat
entre
els
cinc
avantprojectes encarregats. La regidora de
Participació, Sònia Pujol, explica que les dues
alternatives combinen diverses solucions
“funcionals,
d'integració
paisatgística
i
d'eficiència energètica”, ja exposades la
setmana passada en audiència pública a l'Ajuntament. Per participar-hi, es pot optar pel vot electrònic com a
usuari registrat o el presencial a la biblioteca actual i, dissabte, al mercat ambulant, o diumenge, a l'Esclat.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1132675-els-cristinencs-trien-com-sera-la-nova-biblioteca.html?cca=1

EL PUNT AVUI
Dijous, 4 de maig del 2017

ALCALDES I REGIDORS TINDRAN UN CODI ÈTIC PER COMBATRE LA
CORRUPCIÓ
El reglament de conducta afecta els alts càrrecs dels ens locals i se suma al que ja té la
Generalitat.
Borràs defensa que “mai s’ha fet tant” per evitar aquesta “xacra”.
Els alcaldes i regidors també tindran un codi de conducta per
combatre la “xacra” de la corrupció, com va assenyalar la
consellera de Governació, Meritxell Borràs, que va fer una crida a
“capgirar” aquesta situació. El conseller de Relacions
Institucionals, Raül Romeva, va subratllar que el fet de “generar
mecanismes d'autocontrol com aquest” incideix en “la confiança”
dels ciutadans cap a les administracions.
Aquest model de codi ètic es va presentar en una jornada
informativa adreçada als ens locals, que són els que hauran
d'aplicar aquest reglament que la Generalitat ja ha desplegat, tal
com preveu la llei de transparència. Borràs va defensar aquesta llei
com “una de les més avançades en aquesta matèria en l'àmbit
europeu” i, pel que fa a aquestes noves mesures contra la
corrupció, va dir que “mai s'havia fet tant” per combatre-la.
El desplegament d'aquest codi de conducta en els ens locals pretén
“millorar els controls, promoure la transparència i evitar la
discrecionalitat”, va assegurar, bo i deixant clar que “el següent
pas” és que la justícia “actuï de forma ràpida”. “Si no, no és
justícia”, va advertir.
Aviat farà un any de la implantació del primer codi de conducta d'alts càrrecs de la Generalitat. El balanç que
en fa Borràs és “positiu”, per bé que també es va mostrar oberta a anar-lo “readaptant” a les noves
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situacions per “millorar-lo”. Al mateix temps, va refermar “el compromís del govern amb “la rendició de
comptes” amb la ciutadania.
Amb la jornada d'ahir, el govern pretén facilitar l'aprovació i aplicació del codi de conducta als ajuntaments
mitjans i petits, per a qui pot ser més dificultós desplegar-lo. “El codi de conducta no és una fórmula
màgica”, però sí “una eina decisiva que ens ha de permetre l'exemplaritat” de l'administració, va reblar
Romeva. Per aquest motiu, va assegurar que calen “els recursos necessaris” per “construir una consciència
col·lectiva més escrupolosa”. Aquest codi de conducta s'aplicarà als alcaldes, regidors, el president, els
consellers comarcals i els diputats provincials, a més dels titulars dels òrgans superiors i directius i d'altres
organismes públics locals.
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/04/30/ripoll-compromet-emetre-tots-plens/843473.html

EL PUNT AVUI
Divendres, 5 de maig del 2017

DESCONTENT VEÏNAL A GIRONA PEL PRESSUPOST PARTICIPAT
Les entitats ciutadanes remarquen la necessitat de canviar el sistema per accelerar l’execució
dels projectes, facilitar les votacions i promoure la participació ciutadana en tot el procés.
El funcionament del pressupost participat
a la ciutat de Girona està generant
descontentament
entre
diversos
responsables d'entitats veïnals, que
consideren que el procés i la concreció
dels projectes tenen dèficits importants. El
president de la federació d'associacions
de veïns de Girona, Josep Maria
Castanyer, va admetre ahir que hi ha
elements de descontentament en alguns
integrants de les d'associacions.
Un dels motius que Castanyer explica que
estan causant aquesta desmotivació és l'execució tardana dels projectes escollits. En aquest aspecte, admet
que la tramitació administrativa i tècnica dels projectes “ja se sap que és lenta”, però considera que genera
“desencant” entre la ciutadania el fet que costi tant que les obres es duguin a terme: “Tècnicament potser hi
estan treballant, però la gent el que veu és que les obres no es fan, i això crea desencís i falta de confiança”,
considera. En aquesta línia, recorda que som al maig i que encara no hi ha projectes del pressupost
participat del 2016 executats, i que n'hi ha d'exercicis anteriors encara pendents.
Un altre aspecte que preocupa les entitats és el fet que només es pugui votar telemàticament: “Per a molta
gent, no avesada a les noves tecnologies, és un problema.” Un altre tema que preocupa és la baixa
participació. Tot i que s'ha incrementat any rere any, la participació encara és baixa –pràcticament la meitat
de la de processos participatius en països amb més tradició en aquesta mena d'iniciatives–. L'any passat,
per exemple, van participar-hi només un 6,49% dels gironins. El fet que els 1,2 milions d'euros s'hagin de
repartir entre una trentena de barris fa que l'assignació sigui baixa (entre 30.000 i 56.000 euros). Aquest fet
provoca, segons indica Castanyer, que siguin viables pocs projectes, entre els quals la gent hauria de votar
els que prefereixen: “Si queden dos o tres projectes, la gent pensa que igualment ja es faran i no voten, i així
la participació baixa, i això desincentiva.”
Per la seva banda, el regidor de Participació, Eduard Berloso, admet que cal fer retocs en el reglament –el
ple va aprovar el 2015 una moció de la CUP en aquesta línia, però per ara no s'ha fet–. Assegura, però, que
en general el procediment és correcte, i diu que no ha rebut queixes de les associacions. Pel que fa a
l'execució dels projectes del 2016, Berloso diu que el compromís que va haver-hi en la comissió mixta va ser
que s'executarien al llarg del 2017. Algunes queixes, però, venen de projectes anteriors. És el cas de la
recuperació de la font de la Pólvora (pressupost participatiu del 2013). El vicealcalde admet el retard, però
diu que va haver-hi problemes per localitzar el cabal d'aigua picant. Assegura, però, que ja s'ha resolt i que
les obres podran començar ben aviat.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1134407-descontent-veinal-a-girona-pel-pressupost-participat.html?cca=1
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EL PUNT AVUI
Diumenge, 7 de maig del 2017

PALS INICIA EL PROCÉS PEL PRESSUPOST PARTICIPATIU
L'Ajuntament de Pals organitza, per primer cop, una experiència de
pressupost participatiu. Mitjançant aquest projecte innovador que
representa un salt qualitatiu quant a transparència, qualitat
democràtica i govern obert al municipi, l'Ajuntament dona
l'oportunitat per decidir com invertir una part del pressupost
municipal. La regidora de Participació Ciutadana, Mireia Bonilla,
destaca que “la voluntat de l'equip de govern és implicar els veïns i
veïnes en la presa de decisions, potenciant la participació activa i
treballant en dues direccions entre ciutadania i administració local”.
La primera fase del pressupost participatiu consisteix en la recollida
de propostes.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1136012-pals-inicia-el-proces-pel-pressupost-participatiu.html?cca=1

EL PUNT AVUI
Dijous, 11 de maig del 2017

ESTUDIEN LA VIABILITAT DE LES 239 PROPOSTES DELS
COLOMENCS
L’Ajuntament recull més de 200 idees per executar en el pressupost participatiu
Prepara la votació per a la tardor
L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners
ha rebut 239 propostes dels veïns en el
període que va obrir perquè donessin
idees per ser executades. És la fase inicial
de la primera edició del pressupost
participatiu, que ha elaborat l'equip de
govern (ERC i MES) i al qual destinarà
100.000 euros.
La regidora de Participació, Carme Dilmé
(ERC), va explicar en el ple del 25 d'abril
que el personal de l'Ajuntament elaborarà
ara una fitxa per a cadascuna de les
propostes. L'execució dels projectes anirà
a càrrec de l'Ajuntament. Haurien de ser per a obres que s'ajustin a la legalitat, informa el consistori en un
comunicat. Després d'una primera valoració, l'Ajuntament colomenc detalla que hi haurà “una sessió de
treball amb participació ciutadana, per prioritzar les propostes tenint en compte que suposin una millora
significativa per al municipi”.
154 vots a les urnes.
Dilmé va explicar que de les 239 propostes rebudes, 154 s'havien fet de manera presencial a través de l'urna
i 85 mitjançant el web de participació habilitat per a l'ocasió. L'Ajuntament va distribuir urnes en onze punts,
al CAP, la biblioteca o els dos pavellons, entre altres llocs, perquè els veïns hi poguessin dir la seva.
Del 20 de març al 9 d'abril, els veïns van tenir la possibilitat de presentar propostes, una de les quals és que
hi hagi un espai Francesc Rosquellas a prop de l'Arxiu Comarcal de la Selva, en honor a l'autor de les
receptes més antigues de ratafia al país. La proposta l'ha fet la Confraria de la Ratafia.
L'Ajuntament ha contractat la consultoria Neòpolis perquè l'assessori en tot el procés. Va repartir 8.000
díptics explicatius a les cases, i la Diputació ha concedit un ajut a l'Ajuntament per al procés de participació.
A l'hora de triar es podrà votar de manera presencial i amb una aplicació per a mòbils. La votació es farà a la
tardor, preveu el consistori.
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Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1139711-estudien-la-viabilitat-de-les-239-propostes-dels-colomencs.html?cca=1

EL PUNT AVUI
Dijous, 11 de maig del 2017

PROCÉS PARTICIPATIU AMB ARBRAT
L'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà va consultar la població, en el
marc del procés participatiu de l'any passat, quines millores es
podrien dur a terme. Una d'aquestes, incloses en el pressupost del
2017, ha estat la plantada de 10 tamarius al carrer Rajaret, que es va fer
amb la col·laboració de la mainada del poble.

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1139321-proces-participatiu-amb-arbrat.html?cca=1

EL PUNT AVUI
Dissabte, 13 de maig del 2017

BORRÀS LLOA ELS POBLES PER L’ESFORÇ EN TRANSPARÈNCIA
La consellera admet els problemes dels municipis petits per adaptar-se a la llei del 2014
El president de l’ACM, Miquel Buch, reclama que es puguin fer consultes locals sense demanar
permís a l’Estat
La consellera de Governació,
Meritxell Borràs, va agrair ahir la
tasca
duta
a
terme
pels
ajuntaments catalans per adaptarse a la llei de transparència i bon
govern del 2014, i va reconèixer
especialment l'esforç que ha
suposat per als pobles més petits.
En l'última taula de la convenció
d'alcaldes 2017, ahir al vespre,
Borràs va admetre que quan es va
fer la llei “no es va tenir en compte
que les necessitats són diferents i
hi ha un nivell d'exigència igual per a municipis amb capacitats diferents”.
A més, va reconèixer que, com li van assenyalar diversos alcaldes, el fet d'haver de fer públic tot el seu
patrimoni pugui generar “una certa incomoditat” en aquest tipus de municipis. En aquest sentit, el president
de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, que va defensar que “la transparència no són
tones de dades en una web ni un exercici de voyeurisme dels polítics”, va dir que fins i tot hi ha hagut gent
que ha preferit no anar a les llistes per aquest motiu.
Pel que fa a la participació, un altre dels eixos de la convenció, Buch va demanar que els municipis puguin
fer consultes sense haver de demanar un permís estatal.
Tant ell com la representant de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Consol Cantenys, com Borràs
van estar d'acord amb un dels alcaldes presents en la “incongruència” que hi ha entre el gran esforç en
participació dels municipis i el poc que es fa des del govern estatal.
Per la seva part, la consellera va fer una defensa de les consultes i referèndums: “L'escoltar la ciutadania és
necessari, bo i ineludible.”
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També hi va haver consens en l'afirmació del representant de la Comissió Europea a Barcelona, Ferran
Tarradellas, que les decisions s'han de prendre sempre en l'administració més propera al ciutadà.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1142032-les-dificultats-als-micropobles.html

EL PUNT AVUI
Dimarts, 16 de maig del 2017

ELS VEÏNS DE PALAMÓS PRENEN PARTIT PER ACTUAR AL PASSEIG
El procés participatiu del pressupost de l'Ajuntament de Palamós per al 2017 ha tingut la participació de prop
de 600 persones per decidir com s'invertiran els 235.000 euros del pressupost municipal, repartits en dues
partides. Un dels elements més destacats del procés és l'actuació al passeig, amb el condicionament dels
canals o el sauló. De fet, i en el marc d'aquesta actuació, passeig i places anaven junts.
En el cas del passeig del Mar, l'opinió majoritària és destinar 100.000 euros per fer l'arranjament simultani de
la part central, aplicant-hi sauló compactat, i dels laterals, canviant els canals de reg per zones enjardinades.
En l'apartat de la millora de places, els participants en el procés han acordat per majoria aportar 50.000 euros
a l'arranjament i la substitució del mobiliari urbà de les places de Vila-romà i del Suro, al davant de la
substitució de l'enllumenat o la millora de l'enjardinament. Per últim, els ciutadans han decidit atorgar 35.000
euros a l'arranjament i l'ampliació de parcs infantils, 30.000 adequar els parcs i jardins de la vila, i 20.000 a
millores del mobiliari urbà.
El procés, que s'ha anomenat Palamós amb veu i vot, permetrà que es pugui actuar en millores, perquè és
essencial fer manteniment, segons va explicar l'alcalde, Lluís Puig. En el marc del procés es van repartir
12.000 butlletes informatives a tots els domicilis, amb la possibilitat de participar presencialment en diversos
punts, com ara l'Ajuntament o bé a través del web.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1143509-els-veins-de-palamos-prenen-partit-per-actuar-al-passeig.html?cca=1

EL PUNT AVUI
Dimarts, 16 de maig del 2017

<<LA SOCIETAT CANVIA I, ARA, ELS CIUTADANS VOLEN SER
CONSULTATS.>>
Després de 6 anys a l’alcaldia, el polític encara els
darrers dos anys al capdavant de l’Ajuntament
d’Olot. Va trencar 12 anys de mandat del PSC en
plena crisi econòmica. Ara es troba amb els brots
verds de la recuperació econòmica, però en 6 anys
la manera de fer política municipal ha canviat.
El Firal, la plaça Major i els camps de futbol base
seran el llegat visible del seu mandat. Per fer la
plaça Mercat va haver de -recórrer a la inversió
privada, per escollir el projecte del Firal va fer un
procés participatiu amb consulta telemàtica
inclosa. Són dos exemples del fet que la política
municipal ha evolucionat sobre la base d’una crisi econòmica que va mostrar a fragilitat del sistema antic.
Aquest és el primer mandat, en què l’equip de govern ha fet consultes?
El tòpic d’anar a votar cada 4 anys, perquè els polítics facin el que vulguin, no el compartim. Ens agrada que
es participi, ens agrada escoltar la gent. Encara que fos un tema de partit teníem el programa Olot Escoltem.
Consistia a reunir-nos amb els veïns per parlar de temes de ciutat i escoltar la seva opinió. En aquest cas hi
ha hagut la possibilitat de fer votacions de forma electrònica i per això vàrem posar a consulta el tema dels
correbous, hem deixat que els ciutadans ens ajudin a prendre la decisió de quin ha estat el projecte del Firal
i farem una consulta sobre els pressupostos participatius.
La consulta directa de l’opinió pública és perquè emergeix una societat nova, més implicada?
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Jo crec que sí. La societat canvia i són molts els ciutadans que prefereixen que determinades decisions de
ciutat se’ls consultin. Els veïns poden tenir una opinió global, però poden pensar de maneres diferents
aspectes específics i per tant agraeixen poder expressar la seva opinió. Aquesta és una línia per treballar.
Quan mires les xifres de participació dius: «Quant d’esforç i només han anat a votar 2.000 o 3.000 persones».
M’agradaria que pogués votar molta més gent. Per això hem incorporat menors a partir de 16 anys i
empadronats sense tenir en compte la nacionalitat.
La política municipal dels anys vinents donarà per a més consultes. Queden temes transcendents?
Volem incorporar una dinàmica de participació en el tema dels pressupostos participatius i, per tant,
treballem amb la idea que durant el 2017 hi haurà una consulta sobre els pressupostos -participatius. De
moment, no hem pensat en res més que en això.
En temps de consultes què considereu que preocupa més els olotins?
La gent es preocupa pels problemes del seu barri. Les voreres, el local que no tenen. La gent quan parla amb
l’ajuntament exposa els problemes de ciutat. Volen tenir tots els serveis que necessiten i sentir-se segurs.
L’associacionisme veïnal és un gran mirall de la societat o només en reflecteix una part?
L’associacionisme no és el 100%, però és molt important. Olot és una ciutat molt diversa amb molta gent
compromesa i amb ganes de fer coses. L’important és que hi hagi lloc per la gent que li agraden les
papallones, el teatre i l’esport. Tots en la seva diversitat.
Què és el que fa falta a Olot i no hi és?
Ens faltarien 20.000 habitants. Per dimensió de comarca, molts serveis s’han de dimensionar i ens costa
trobar-los rendibilitat. Ens falta un cert nivell d’habitants.
Tornem a Olot. A partir del Firal què queda per fer?
Moltes coses. El més senzill és començar pel Nucli Antic. Fins ara li hem donat la volta sobre la base de la
plaça Mercat i del Firal. Ara toca la plaça del Carme, -perquè revisqui i faci reviure tota aquella zona. Això no
obstant, fer la plaça del Carme no caurà en aquest mandat. De moment, jo crec que s’ha de parlar amb els
propietaris de les cases, perquè facin les rehabilitacions que s’han de fer. Si féssim pisos al centre, -tindríem
una partida important. Hem de continuar la feina al barri de Sant Miquel i hem de continuar fent actuacions
que ens situen a Catalunya, com són el festival -Sismògraf i el Lluèrnia i la fira Orígens.
I el gran repte?
El gran repte que tenim és la variant d’Olot. Millorar les -comunicacions per carretera va lligat a més serveis
i més ingressos.
Hi ha moltes queixes per les tancades nocturnes de Bracons?
Estic segur que hauria estat -millor un túnel desdoblat. Les normes de seguretat d’Europa obliguen les
empreses a fer moltes actuacions. Jo estic segur que els túnels han de ser el màxim de -segurs possibles.
Però això es podria gestionar d’una altra manera. Els alcaldes demanem a la concessionària que hem
d´avisar els cotxes abans perquè si baixes per l´C-17 i els Túnels de Collabós és una alternativa que et
representa 10 minuts de cotxe, però que és còmoda i segura.
Ara encara la recta final de dues alcaldies.
Vuit anys d’alcalde hauran estat molt bé. Aspiro que en el projecte que hem dissenyat un equip de gent molt
positiu es presenti una oferta als ciutadans i jo m’implicaré el màxim.
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/05/15/entrevista-josep-maria-corominas-olot/846293.html
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DIARI DE GIRONA
Dijous, 18 de maig del 2017

L’AJUNTAMENT DE TORROELLA INICIA EL PROCÉS D’UN PLA
MUNICIPAL DE SALUT
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha iniciat el procés per elaborar un Pla Municipal de Salut, amb
l'objectiu de definir i implementar accions que permetin incrementar el nivell de benestar del municipi. Per
fer-ho possible, els responsables municipals han cregut necessari iniciar un procés de planificació comptant
amb la participació ciutadana i tots els agents municipals que hi estan relacionats.
D'aquesta manera, l'Ajuntament torroellenc també dona compliment al compromís adoptat en el Consell
Municipal de Salut, d'elaborar un document que serveixi per concretar quin perfil de salut local hi ha i
prioritzar, per consens, les línies d'acció que han d'orientar les polítiques de salut pública del municipi
durant els propers anys.
Aquest procés es portarà a terme amb el guiatge del Dipsalut Organisme de Salut Pública de la Diputació de
Girona i de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG, amb la col·laboració de l'Agència de Salut Pública,
seguint les directrius de l'Organització Mundial de la Salut i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible
de la ONU.
El Pla Municipal de Salut, que s'està elaborant amb criteris tècnics i també incorporant la perspectiva de la
ciutadania, tindrà la vocació de ser l'instrument de planificació que serveixi d'eix transversal de tota la gestió
municipal. El procés d'elaboració es desenvoluparà durant el proper any. Com a tret de sortida a aquest
procés de treball, s'ha dut a terme sessions formatives, destinades a càrrec electes i a tècnics municipals.
S'ha posat l'accent en el fet que un municipi saludable dissenya la seva política tenint en compte que la
millora de la salut de la població no passa per incrementar únicament els serveis sanitaris, sinó que té a
veure amb els estils de vida, les condicions mediambientals i altres mesures polítiques, econòmiques i
socials.
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2017/05/18/lajuntament-torroella-inicia-proces-dun/846855.html

EL PUNT AVUI
Dijous, 18 de maig del 2017

PROPOSTA TRENCADORA PER A LA BIBLIOTECA DE SANTA
CRISTINA
El 86% dels 235 veïns que han votat en la consulta per triar disseny opten per l’avantprojecte
‘Cultura i natura’, circular, a l’entorn d’un pati interior
Encara hi resten retocs per iniciar-la a finals del 2018
El procés participatiu per triar el projecte
constructiu per a la futura biblioteca
Baldiri Reixac de Santa Cristina d'Aro ha
resolt com a opció preferida la primera,
anomenada Cultura i natura, en detriment
de la segona proposta, Mots, de disseny
més clàssic. La consulta popular es va
fer entre el 3 i el 10 de maig i es va tancar
la setmana passada, amb un total de 235
vots, sumant els obtinguts entre les dues
propostes. L'alcalde, Xavier Sala, va
destacar que la diferència havia estat
“abismal”
en
favor
del
projecte
guanyador, amb 201 suports (el 86%)
partidaris
d'un
disseny
trencador,
respecte a l'altra solució, de concepte
més conservador.
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L'opció escollida prefigura un gran edifici de planta pentagonal i uns 1.000 m² de superfície útil, amb
diferents nivells per adaptar-se a les cotes de la parcel·la i estructura circular al voltant d'un gran pati interior
amb arbrat. A partir d'ara, els tràmits continuaran fins a la definició del projecte constructiu de l'obra, entre
finals d'aquest any i inicis del 2018. Però Sala, que ahir va presentar en públic el resultat del procés, va
avançar que encara es tracta d'“una proposta de partida, que encara és viva, i oberta a noves aportacions
veïnals.
Retocs per estudiar
Entre els elements que caldrà ajustar, hi ha la superfície final, que s'haurà de reduir una mica, i la possibilitat
de simplificar els nivells o de generar un accés independent al pati, perquè s'hi puguin fer actes quan la
biblioteca estigui tancada. Altres qüestions que s'han d'acabar d'encaixar, per exemple, són les demandes
d'espais per a qui necessiti concentrar-se en l'estudi –en el projecte predomina la transparència i la
interconnexió de tots els espais– i detalls com ara mirar de conservar totes les places d'aparcament i el
material per al revestiment exterior del formigó: l'acer Corten agrada molt però encareix el cost. Veïns i
regidors, però, apostaven ahir per intentar preservar al màxim l'essència de la proposta. El pressupost per
fer l'edifici serà d'1,8 milions i les obres podrien començar a finals del 2018.
Balanç de participació
L'edifici substituirà la biblioteca actual, petita i amb dèficits d'accessibilitat. I la regidora de Cultura i
Participació, Sònia Pujol, va celebrar que s'hauria apostat per una solució moderna i aparentment arriscada
si s'hagués escollit a esquena de la ciutadania. Pujol va recordar que la nova biblioteca va ser la proposta
amb més consens de la llista d'inversions sotmeses a participació. I la responsable de l'equipament, Isabel
Pernal, va explicar l'anècdota que el procés ha aixecat molt d'interès entre infants que no podien votar, i en
molts casos han arrossegat els pares davant de l'urna per poder decidir.La xifra de 235 vots suposa un
increment respecte a la participació en el procés per prioritzar les inversions municipals aquest exercici, a
finals de l'any passat. Aleshores només van hi va haver 72 vots a través d'internet i 37 persones més que es
van interessar a dir-hi la seva, però que finalment no van exercir el sufragi electrònic. Aquest cop, a més del
sondeig electrònic, hi ha hagut una urna a la biblioteca, que va sortir al carrer el cap de setmana per donar
més facilitats a la gent gran o els veïns que no estaven al cas de la consulta.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1145701-proposta-trencadora-per-a-la-biblioteca-de-santa-cristina.html?cca=1

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 23 de maig del 2017

PROCÉS PARTICIPATIU PER BATEJAR EL CENTRE DE TREBALL DEL
PLA DE L’ESTANY
Els ciutadans podran escollir entre sis propostes el nom del Centre Ocupacional i Especial de
Treball
El Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha engegat un procés participatiu per posar nom al Centre
Ocupacional i Especial de Treball, fins ara conegut habitualment per l'acrònim COIET. «Després de 20 anys
d'història ha arribat el moment d'escollir-li un nom que l'identifiqui i el singularitzi», explica el president del
Consell, Jordi Xargay.
El procés participatiu per a l'elecció del nou nom d'aquest centre dedicat a la inclusió laboral de les
persones amb discapacitat va començar fa dos mesos amb la creació d'una comissió formada per diversos
representants del món de l'educació, la cultura i els serveis socials del Pla de l'Estany, entre d'altres, que va
escollir, a partir d'una pluja d'idees, sis denominacions que ara se sotmeten a votació: Espai Enllaç, Centre
l'Era, Centre el Puig, Centre Incloc, Centre el Fortí i Centre la Petjada
Coincidint amb la 40a edició de l'Exposició de Flors, celebrada aquest cap de setmana, el Consell Comarcal
del Pla de l'Estany ha donat el tret de sortida a les votacions en urnes repartides per tots els municipis de la
comarca i també a la parada que el centre té cada dimecres a Banyoles.
En els propers dies també s'habilitarà un espai al web del Consell Comarcal i a les xarxes socials de l'entitat
per votar digitalment. Les votacions s'allargaran fins a mitjans d'agost i el resultat es donarà a conèixer el
proper mes de setembre.
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/05/23/proces-participatiu-batejar-centre-treball/847715.html
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DIARI DE GIRONA
Dissabte, 27 de maig del 2017

L’ALCALDE D’OLOT FA UN REPÀS DE LA PRIMERA MEITAT DEL
MANDAT
L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PDeCAT), ahir va
fer recompte de les accions fetes durant la primera meitat
del mandat. Ho va fer en un acte públic a la sala de plens de
l'Ajuntament.
L'alcalde va enumerar els camps de futbol del Morrot com a
acció feta, el Firal com a gran obra en fase d'inici i el dipòsit
d'aigua de Benavent com a infraestructura per fer aquest
any.
En tant que repte de futur més immediat, Corominas va
exposar revitalitzar el barri vell. La manera és reparar pisos,
fer-ne de nous i fer la zona atractiva per viure-hi.
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/05/27/lalcalde-dolot-repas-primera-meitat/848455.html

DIARI DE GIRONA
Dilluns, 29 de maig del 2017

PALS OBRE ELS PRESSUPOSTOS A LA PARTICIPACIÓ DELS VEÏNS
Els habitants decideixen què es fa amb els 75.000 euros en inversions del curs 2018
Per segon any, l’Ajuntament fa un projecte participatiu
El centre cívic de Pals va acollir la segona sessió oberta
a la ciutadania per parlar dels pressupostos participatius,
organitzada per l'Ajuntament. En aquesta trobada, els
veïns van poder expressar les seves prioritats
municipals. Fins al 31 de maig es poden aportar més
propostes, a través del portal web «Decidim Pals».
Els participants del segon Fòrum Ciutadà dels
Pressupostos Participatius van estar parlant sobre les
accions a dur a terme amb la partida de 75.000 euros del
Pressupost Municipal per a l'any 2018. Des de
l'Ajuntament es considera que és molt necessària
l'opinió dels ciutadans en el disseny i el
desenvolupament de les polítiques públiques. Segons la
regidora de Participació Ciutadana, Mireia Bonilla, cada
cop són més rellevants accions com aquesta perquè:
«projectes com aquest representen un salt qualitatiu important quant a govern obert al municipi».
La sessió oberta va consistir en un espai presencial, on tots els ciutadans van poder reflexionar i decidir
sobre els projectes que consideren prioritaris per al municipi per al curs següent. A més, els ciutadans
poden seguir opinant a través d'una web fins al pròxim dimecres, 31 de maig. Les propostes també es poden
fer presencialment, a través d'unes butlletes i bústies que hi ha a l'ajuntament, al centre cívic i al pavelló
d'esports.
En finalitzar la fase de recollida de propostes, els tècnics municipals valoraran la viabilitat i qualificaran el
cost estimat de cada projecte. A partir d'aquí, es triaran els projectes finalistes: tots els que siguin viables i
no superin el pressupost fixat. Aleshores, una votació popular i virtual decidirà quines actuacions es
realitzaran al llarg de l'any 2018. Totes les persones majors de 16 anys i empadronades a Pals podran decidir
democràticament les accions de l'any següent.
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La regidora Mireia Bonilla destaca la importància de tot el procés, ja que «no només permet fer un exercici
de diagnosi i detectar les demandes ciutadanes, sinó que es tradueix en actuacions concretes impulsades
de manera col·lectiva i consensuada».
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/05/29/pals-obre-pressupostos-participacio-dels/848796.html

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 6 de juny del 2017

ELS VEÏNS DE BREDA JA PODEN FER PROPOSTES ALS
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Els veïns de Breda ja poden fer les seves propostes per als pressupostos participatius, un procés que
s'allargarà fins al pròxim 25 de juny. Segons va informar ahir el consistori, hi pot participar qualsevol
persona empadronada a Breda abans de l'1 de maig del 2016 i major de 16 anys o en vies de fer-los durant
l'any en curs. També podran presentar propostes les persones jurídiques, ja siguin entitats, empreses,
associacions, grups polítics o qualsevol altre forma jurídica acceptada per la legislació vigent, presentant la
proposta a través d'un representant. El procés s'acabarà amb una fase de votació que s'allargarà entre el 10 i
el 28 de juliol.
Enguany, la partida pressupostària per a aquesta finalitat és de 10.000 euros, quantitat que figura al
pressupost municipal 2017, aprovat pel ple de l'Ajuntament de Breda el passat 28 de novembre del 2016.
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/selva/2017/06/06/veins-breda-ja-propostes-als/850261.html

EL PUNT AVUI
Dimarts, 13 de juny del 2017

ELS OLOTINS DECIDEIXEN EL FUTUR DEL NUCLI ANTIC
Comença el procés participatiu del pla integral d’accions de millora (PIAM) del barri, que
marcarà les intervencions urbanístiques i socials a fer-hi, de mica en mica, a partir de l’any que
ve.
Un qüestionari, un lloc web, les xarxes socials
i un programa d’activitats són les eines del
procés participatiu –presentat ahir– a
disposició dels olotins que vulguin dir-hi la
seva sobre les intervencions a fer al nucli antic
de la ciutat. El punt de vista dels qui hi
participin (ho pot fer tothom, sigui o no del
barri) es tindrà en compte en l’elaboració del
pla integral d’accions de millora (PIAM),
encarregat per l’Ajuntament a l’empresa
Paisaje Transversal, la mateixa que es va
cuidar del PIAM del barri de Sant Miquel.
Un treball polièdric
Un pla d’aquesta mena per al nucli antic olotí
és forçosament complex, si es té en compte
que hi conflueixen aspectes com ara l’estat
dels habitatges i l’accés, la concentració de
molta població immigrada, la feixuga supervivència del petit comerç, carrers estrets de difícil accés...
Consegüentment, el document constarà de quatre grans àmbits: convivència i connectivitat; habitatges i
inclusió; patrimoni històric i identitat, i diversitat d’usos. No és el primer cop que es mira de millorar la zona
de manera integral, després que en la dècada passada s’hi van fer moltes intervencions amb recursos del
pla de barris.
Prèviament a la posada en marxa del procés participatiu, s’ha constituït un grup motor (amb representants
dels col·lectius vinculats al barri) i els tècnics han mantingut entrevistes amb els sectors implicats. El procés
participatiu, que durarà uns sis mesos, ha de servir per fer la diagnosi de la zona i escoltar les propostes
dels olotins que vertebraran el document. Tot i que en el pressupost del 2018 ja hi haurà alguna partida,
l’execució del pla es preveu a mitjà i llarg termini, va advertir l’alcalde, Josep Maria Corominas, que va fer
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una crida a la participació. Les enquestes estan disponibles als principals equipaments del barri, mentre que
el lloc web és Nuclianticmesb.cat. Si es vol opinar a través de Twitter, als comentaris s’hi ha de posar
l’etiqueta #OlotMésB.
Rovell de l’ou i zones d’influència.
L’àrea que comprèn aquest PIAM inclou el nucli antic pròpiament dit (de Sant Bernat al riu, i de la plaça del
Carme a Sant Esteve) però també els carrers i places de la rodalia que, d’una manera o una altra, hi estan
vinculats. És el cas del Firal (que precisament es reformarà aviat) o la zona comercial en forma de triangle,
compresa entre la plaça Mercat, el carrer de Sant Rafel i la plaça Clarà. Es calcula que en el rovell de l’ou del
nucli antic i en aquestes zones d’influència hi viuen unes 4.000 persones.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1167221-els-olotins-decideixen-el-futur-del-nucli-antic.html?cca=1

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 13 de juny del 2017

DESCARTEN FER CAP CONSTRUCCIÓ AL PASSEIG, A SILS
Un procés de participació ajudarà a definir el centre del poble, sense el Mánix.
L’equip de govern de Sils (Independents
de la Selva-MES, ERC i ICV-EUiA)
descarta fer cap construcció al passeig
central del poble, el passeig de Sant
Damià i Cosme. El consistori ha
encarregat un procés de participació per
definir el futur de la via que travessa la
vila i que ha guanyat espai amb
l’enderrocament d’un antic bar (el
Mánix), l’agost de l’any passat.
L’alcalde, Martí Nogué (IdSelva-MES), i la
resta de regidors de govern explicaran
demà a la resta de càrrecs electes locals
el procés per conèixer què pensen els
veïns del que hauria de ser el centre neuràlgic del poble. El regidor de Participació, Albert Miralles (ICVEUiA), ha explicat que han encarregat el procés a la consultoria Neòpolis per uns 9.000 euros. La Diputació
de Girona ha concedit un ajut de 1.500 al consistori.
Un espai diàfan.
Miralles explica que l’equip de govern ha posat uns condicionants previs al procés per tal de garantir, entre
d’altres, que el passeig “sigui un espai de centralitat al poble, sense cap construcció”. “No tenim plaça Major
ni plaça de l’Església i, per tant, el passeig ha de ser aquest espai de centralitat, de passeig, un espai lúdic”,
afirma. El procés inclourà una enquesta telemàtica als veïns i dues jornades de participació, una abans de
l’estiu i l’altra, l’últim trimestre de l’any.
L’Ajuntament no té la intenció de tallar cap dels arbres del passeig i manté contactes amb la Generalitat
sobre una hipotètica cessió de la carretera que creua el poble, la C-63.
Tomben una moció sobre espais públics.
En l’últim ple, el 25 de maig, el grup de Capgirem Sils-la CUP va presentar una moció per replantejar els
espais municipals “per facilitar la trobada”, va dir el regidor Albert Rossell. L’equip de govern (7 regidors de
13) van tombar el text perquè va assegurar que ja hi estan treballant i es van referir, entre altres qüestions, al
procés de participació. CiU (4 regidors) va donar suport al text de Capgirem. En el debat sobre el punt, Albert
Miralles (ICV-EUiA) va parlar del procés de participació i la regidora d’Obres i Serveis, Loli Jurado (IdSelvaMES), va dir que l’Ajuntament estudia col·locar cautxú en algun espai. “Necessitem un intèrpret per
entendre-us”, va dir Rossell sobre l’equip de govern.
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/selva/2017/06/06/veins-breda-ja-propostes-als/850261.html
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DIARI DE GIRONA
Dimecres, 14 de juny del 2017

PRESSUPOSTOS MENYS PARTICIPATS
Només un 4,39% dels veïns de Girona voten en la cinquena edició, la taxa més baixa des del
2014.
A la Font de la Pólvora no ha votat ningú i en barris com ara l’Eixample i Sant Narcís la caiguda
és del 50%.
Important retrocés en la participació en els
pressupostos participats de barris de Girona, que
fins ara cada any havien anat sumant més
votants. Només un 4,39% dels 77.309 veïns de la
ciutat han votat en aquesta cinquena edició, una
dada que suposa un notable descens respecte a
la de l’any passat, en què van fer-ho un 6,49%. En
números absoluts han votat 3.391 ciutadans quan
el 2016 ho havien fet 4.989. El descens és de
1.098 persones i, percentualment, d’un 32%. Les
xifres d’aquest any també són més baixes que
les del 2012 (4,52% de participació i 3.543 vots).
“Els números no són tan bons com esperàvem”,
va admetre el vicealcalde i regidor d’Associacions, Participació i Sostenibilitat, Eduard Berloso, que va
anunciar canvis en el reglament amb vista a l’any que ve. Així, va explicar que al matí ja s’havia fet una
primera reunió de valoració de la comissió mixta amb les associacions de veïns i que s’hi havia acordat
“reflexionar sobre què pot haver passat per trobar la fórmula perquè el 2018 hi hagi no només la mateixa
participació que en el 2016, sinó més”. Per la seva banda, la tinenta d’alcaldia i regidora d’Hisenda i Règim
Interior, M. Àngels Planas, va voler remarcar també que “cal replantejar el reglament i veure les causes de la
davallada, potser cal més cultura de participació i se n’ha de fer pedagogia”, però va afirmar que l’equip de
govern té clar el manteniment dels pressupostos participats. Berloso, a més, va remarcar que la seva aposta
continuarà sent pel model basat en propostes ciutadanes: “En altres llocs on està implantat es basa en
projectes que estan en la cartera de la regidoria d’Urbanisme. Aquest model que està tan a disposició de la
ciutadania devem ser l’única ciutat que el fem i no ens agradaria perdre’l.”
Possibles causes
Un dels aspectes que els regidors van indicar com a possible causa principal de la baixa participació és el
fet que en 16 dels 29 barris la suma dels projectes que es duien a votació era igual a l’import destinat al
barri. “Els veïns creuen que la participació és innecessària perquè amb un sol vot tot s’acabarà fent”, va
explicar Planas, que ja va avançar que l’any que ve faran que “es presentin projectes que no sumin el valor
total” perquè hi hagi competència. Una altra de les idees que s’estudiarà és que hi hagi un percentatge
mínim perquè un projecte es realitzi, i, si no, que els diners es reservin per a l’any següent.
D’altra banda, Berloso va assenyalar que “s’han escampat comentaris interessats, que han fet forat, sobre
que hi havia molts projectes pendents d’anys anteriors, la qual cosa ha creat una desmotivació cultivada per
algú que no respon a la realitat”. Això afectaria sobretot el barri de la Font de la Pólvora, que és l’únic que té
pendent el projecte del primer any, el 2013, de recuperació de la font picant. Berloso va assegurar ahir que
l’obra civil de la font es farà aquest any. A la Font de la Pólvora, com a protesta, no ha votat ningú (l’any
passat ho havien fet només 8 persones). Els regidors van explicar que aquesta possibilitat no està prevista al
reglament i ara han de decidir si els més de 38.000 euros assignats al barri es perden o s’acumulen per a
l’any que ve. En el costat de la poca participació, a banda d’altres barris del sector est (tradicionalment amb
pocs vots), els regidors van destacar els descensos del 50% experimentats en barris tan importants de la
ciutat com ara l’Eixample i Sant Narcís. En canvi, es va ressaltar que la presentació de diversos projectes en
competència havia fet créixer de manera notable la participació en llocs com ara Fontajau (del 7,18% al
21,67%) i Palau-Avellaneda-Mas Xirgu (del 7,60% al 10,13%). El barri amb més participació ha estat la Pujada
de la Torrassa (23,45%, menys que el 30,92% del 2016).
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1168546-pressupostos-menys-participats.html?cca=1
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EL PUNT AVUI
Dijous, 15 de juny del 2017

MONTJUÏC VEU “MANIPULACIÓ” EN EL PRESSUPOST DE BARRI DE
GIRONA
L’associació de veïns acusa el govern de Girona de “refer els projectes per adaptar-los a la
necessitat de l’Ajuntament”
A la Font de la Pólvora atribueixen la falta total de vots al fet de sentir-se desatesos
L’Associació de Veïns de Montjuïc va denunciar
ahir la “manipulació i engany” que, a parer seu,
han patit en el “desastrós procés” del pressupost
participat d’aquest any, una consulta que veuen
com “una cortina de fum per fer creure a alguna
gent que és partícip de les decisions de la ciutat”.
En la carta pública, dirigida al vicealcalde i
regidor de Participació, Eduard Berloso,
l’associació acusa l’equip de govern de no
incloure bona part de les seves propostes en la
votació i, pel que fa a les que sí que es van
acceptar, refer-les per adaptar-les “a les
necessitats de l’Ajuntament”.
L’associació va voler fer aquest pronunciament públic després que Berloso, en el ple de dilluns responent a
preguntes de la CUP, digués que hi havia hagut “un error”. Segons l’associació, “no hi va haver només un
error, n’hi va haver cinc, que són tots els projectes que es van decidir estudiar en la primera assemblea de
barri” a partir de propostes veïnals. Van explicar que en la segona assemblea, la de retorn, es va parlar de
quatre projectes i que cap era dels que s’havien tractat anteriorment. “Més tard hem sabut que eren
propostes d’anys anteriors”, van afirmar, i es van preguntar si el que fa l’equip de govern de Girona “quan
no interessa un projecte” és “recórrer a arxiu fins que en troben un que els interessi”. En la reunió es va
decidir tornar a refer els projectes inicials, però al final, van detallar, els que van publicar-se per anar a
votació van ser dos “refets de dalt a baix per adaptar-los a les necessitats de l’Ajuntament i no pas a la dels
veïns” –la millora de voreres i instal·lació de tanques a la pujada de la Barrufa i l’arranjament del parc i de la
zona infantil– i “un tercer que no era una proposta en si sinó un afegit”, que era destinar una petita partida a
la festa major del barri. L’associació, que va admetre que ningú va poder anar a la reunió de la comissió
mixta en què es presentaven les propostes definitives, va decidir transmetre als veïns el seu malestar i va
assenyalar que va ser llavors quan “l’Ajuntament va córrer a intentar frenar el mal humor afegint-hi una de
les propostes eliminades; justament la proposta de la junta” (complementar la inversió de l’Ajuntament per la
reconstrucció del castell). L’associació es va preguntar si és aquest “l’error” de què parlava Berloso i va
subratllar que la proposta es va afegir tard, amb les votacions ja iniciades, i sense documentació al web, i
també que “es va dir que es faria una bustiada amb la nova proposta i no s’ha fet mai”.
Les altres dues propostes inicials que no van arribar a votació van ser la millora de la zona de
l’estacionament de l’escola Montjuïc, i marcar un itinerari de natura i de descoberta històrica del barri.
Les votacions han fet guanyadora la proposta de millores a la pujada de la Barrufa (amb 121 vots) davant de
la reconstrucció del castell (57 vots). Montjuïc ha estat el quart barri amb més participació de la ciutat
(9,34%), tot i que ha estat sensiblement més baixa que l’any passat (15,17%).
Font de la Pólvora
D’altra banda, el president de l’Associació de Veïns de Font de la Pólvora, Jaume Marsal, va atribuir ahir que
ningú hagi votat el pressupost participat en aquest barri al fet que “la gent veu que l’Ajuntament dona
l’esquena al barri”, ja que va dir que està “farta de moltes promeses i pocs fets”. En concret, va detallar, per
exemple, que se’ls va prometre més policia, ressalts per alentir la velocitat dels cotxes i treure una tanca a
l’avinguda principal que “és un perill per a les motos”, però que res d’això s’ha fet. Al barri hi havia tres
projectes a votació, presentats per l’associació, però tampoc cap membre de la junta va votar. El govern ha
de decidir ara si els diners es perden o s’acumulen a l’any que ve. La participació sempre ha estat baixa.
L’any passat van votar vuit persones.
ERC, la CUP i C’s critiquen el model.
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L’oposició –excepte el PP– va fer ahir una valoració molt crítica del pressupost de barri, després que la
participació hagi caigut a un 4,39%.
Des d’ERC-MES, Maria Mercè Roca va afirmar que “l’actual model està esgotat” i que “si el model no és
atractiu la gent no té incentius per participar”. Va insistir que “no pot ser que els veïns hagin de decidir si
posar un fanal o arreglar una vorera, això ho hauria de fer l’Ajuntament d’ofici”, sinó que caldria triar “alguna
cosa substancial”.
Des de la CUP-Crida per Girona es va culpar el govern del “fracàs” del pressupost, i es va reclamar que es
replantegi el sistema en vista del “descontentament veïnal creixent” i que es compleix la moció dels cupaires
aprovada el novembre del 2015.
Des de Ciutadans, Pujola també es va dir que “l’Ajuntament no pot fer servir el pressupost participat per
traslladar als veïns les seves obligacions” i es va reclamar canviar les bases perquè siguin “més socials”.
Enllaç:http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1169218-montjuic-veu-manipulacio-en-el-pressupost-de-barri-degirona.html?utm_source=twitter&utm_medium=xarxes&utm_campaign=xarxes

EL PUNT AVUI
Dijous, 15 de juny del 2017

ELS ROSINCS TENEN 39 PROJECTES PER TRIAR I AFEGIR AL
PRESSUPOST
Cada veí en podrà proposar fins a tres
El termini per votar comença demà i durarà fins el 22 de juny
Des de demà, dia 16, fins al 22 de juny els
veïns i veïnes de més de setze anys
empadronats a Roses podran votar entre 39
propostes finalistes , les que volen incorporar
al pressupost del municipi per a aquest 2017.
Cada ciutadà podrà escollir fins a un màxim
de tres propostes i el vot es podrà emetre a
través del web www.tudecideixesroses.cat o
en un punt de votació presencial que
s’habilitarà al servei d’atenció al ciutadà (SAC)
de l’ajuntament.
39 projectes entre 177
Aquesta és la primera experiència de
pressupost participatiu que s’organitza a Roses i aquest dimecres passat es van presentar en un acte públic
al Teatre Municipal les propostes finalistes que han complert els requisits tècnics i econòmics exigits i que
se sotmetran a votació popular. L’Ajuntament va rebre durant la primera fase del procés 177 propostes: 68 a
través de les bústies situades a l’oficina de turisme, a la biblioteca i al SAC; 75 mitjançant el portal web, i 34
en la sessió participativa del Fòrum Ciutadà que es va convocar amb aquesta finalitat. En total, són prop de
140 veïns i veïnes els que han participat en aquesta fase de recollida de propostes de la primera edició dels
pressupostos participatius de Roses.
En aquest sentit, el regidor Marc Danés destaca “la importància que els rosincs i rosinques hagin participat
activament en aquesta experiència pionera al municipi”, i anima ara els veïns a “votar les propostes que
considerin més interessants a partir d’aquest divendres”.
Entre els projectes que se sotmeten a votació n’hi ha de tots els àmbits de la vida municipal: des d’obres
viàries (millora de voreres, enllumenat, carrers o camins) fins a obres per a equipaments de lleure, esportius
o culturals (millora de l’arxiu, pista de bàsquet, rocòdrom), o peticions de més serveis (vestidors a les
platges, parcs infantils, més papereres).
Les propostes guanyadores –fins a esgotar la partida de 150.000 euros– s’executaran al llarg d’aquest any, i
la intenció del govern municipal és ampliar aquesta quantitat en pròxims exercicis si aquesta primera
experiència té una bona acollida entre la població.
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Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/selva/2017/06/06/veins-breda-ja-propostes-als/850261.html

DIARI DE GIRONA
Dijous, 15 de juny del 2017

EL VOT ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS CAU AL 4,39%
Han votat 3.391 persones, quan l’any passat va haver-hi un 6,49% de participació i 4.989 veïns.
L’Ajuntament admet que cal reflexionar i canviar el reglament. A la Font de la Pólvora no ha
votat ningú i a la Pujada de la Torrassa i Fontajau, més del 20%.
La participació als pressupostos participats dels barris de Girona ha caigut respecte a l'any passat. Un total
de 3.391 persones han participat en el període de votacions d'enguany, que va començar el dia 1 de juny i
que va acabar ahir a les dotze del migdia. Aquesta xifra representa un 4,39% del total de 77.309 persones que
estaven incloses al cens de votants d'aquest any. El percentatge és dos punts inferior al de la consulta del
2016 (6,49% de participació i 4.989 persones votants) i similar al de la consulta de fa dos anys (4,52% de
participació amb 3.543 vots). L'Ajuntament va admetre ahir que les xifres no eren satisfactòries. Tant el
regidor de Participació, Eduard Berloso, com la regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, van assegurar que
caldrà reflexionar per veure en què es pot millorar i que caldrà impulsar canvis al reglament dels
pressupostos.
Es dona el cas que hi ha un barri, Font de la Pólvora, on no ha votat ningú. A Mas Ramada només 5 persones
(1,16% del total de la població del barri amb dret a vot). Altres barris amb un percentatge inferior al 3% són
Torres de Taialà (2,14%), Sant Ponç (2,24%), l'Eixample (2,59%) i el Barri Vell (2,85%).
Ascensos i descensos en el vot
Hi ha veïnats amb molta població, com l'Eixample o Sant Narcís, on la participació ha baixat un 50% respecte
a l'any passat. En canvi, A Palau i a Fontajau la participació ha augmentat. En el primer cas, ha passat del
7,60% al 10,13% amb cent vots més, mentre que en el segon s'ha multiplicat pràcticament per tres la
participació i ha passat del 7,18% al 21,67%.
Els barris amb més participació han estat, per aquest ordre, la Pujada de la Torrassa (23,45% de participació
amb 34 vots), Fontajau (21,67% de participació amb 202 vots); Palau-Avellaneda-Mas Xirgu (10,13% de
participació amb 399 vots); Montjuïc (9,34% de participació amb 208 vots), i Mas Catofa (8,79% de
participació amb 21 vots).
En aquesta edició s'han sotmès a consulta 100 projectes i la dotació pressupostària de l'Ajuntament ha estat,
de nou, d'1,2 milions d'euros.
Un dels temes que molt possiblement es canviarà serà el tipus de projectes a escollir. Enguany, hi havia 16
dels 29 barris on, es votés el que es votés, s'acabaven fent tots els projectes perquè sumats fan el
pressupost previst per tot el barri. Això, segons el govern, pot haver restat l'interès per anar a votar. Planas
sí que va assegurar que hi seguirà havent-hi aquest tipus de pressupostos perquè el govern creu en la
participació i que se seguirà fent per internet. També es canviarà el format de la carta on hi ha les
credencials per votar, que algú pot haver confós per publicitat.
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/girona/2017/06/14/vot-als-pressupostos-participats-cau/851575.html

DIARI DE GIRONA
Dissabte, 17 de juny del 2017

LA PARTICIPACIÓ EN EL PRESSUPOST DE LLORET PUJA AL 2,3%
De les 45.436 persones que podien votar només ho han fet 1.047.
L’any passat van ser 644 d’un cens de 32.159
Només un 2,3% de les persones que podien votar a Lloret de Mar en el pressupost participatiu ho han fet. Del
total de 45.436 votants possibles (que inclouen els 30.623 empadronats més 14.813 no empadronats però
amb IBI residencial), tan sols s’han registrat 1.047 vots. Amb tot, aquesta xifra representa un lleu increment
respecte a la de l’any passat, quan es van iniciar els pressupostos participatius a Lloret, ja que el 2016 va
votar un 2% del cens (644 persones de les 32.159 que ho podien fer).
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L’Ajuntament va obrir l’any passat els pressupostos participatius com una prova pilot, i aquest any, amb la
finalitat de millorar la participació, va obrir la votació als no empadronats que tenen segona residència a
Lloret i, a més, es podia votar per internet. El regidor d’Acció de Govern a l’Ajuntament de Lloret, Jordi Sais,
atribueix aquesta xifra al fet que la gent “malauradament costa molt que es mobilitzi, no hi ha cultura de
participació directa”. Amb tot, l’increment de participació és d’un 15% (s’ha passat del 2% al 2,3%), un
augment que el regidor de Participació Ciutadana, Josep Lluís Llirinós, valora positivament. “Aquest
increment de participació mostra que els pressupostos participatius són un projecte que es va coneixent i
consolidant, i pensem que en els propers anys continuarà augmentant la participació”, opina.
Les votacions pel mòbil.
Una altra dada interessant és que el 67% de les votacions s’han fet des de dispositius mòbils, “fet que
mostra que cal continuar apostant per aquest canal”, hi afegeix Llirinós. Les zones on ha votat més gent han
estat el nucli antic (amb 223 vots), seguit de la zona oest (amb 129) i el Rieral (amb 99). Els segueixen MolíMas Vilà i Can Ribalaigua (amb 79 vots), la zona sud (amb 72) i Can Carbó-Mas Baell (amb 71 vots).
Com l’any passat, la majoria de projectes que es van presentar i que s’acabaran realitzant estan relacionats
amb il·luminació, parcs infantils o salut i accessibilitat.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1171094-la-participacio-en-el-pressupost-de-lloret-puja-al-2-3.html?cca=1

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 27 de juny del 2017

NOMÉS UN 3,3% DELS CIUTADANS VOTEN ALS PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS DE ROSES
La creació d’un parc per a gossos i la instal·lació d’un cartell gegant per promocionar la vila han
resultat ser les propostes més ben rebudes. L’ajuntament decidirà a quina actuació destinarà
els diners que han sobrat a la partida de 150.000€.
Poca participació en la primera convocatòria dels
pressupostos participatius de la vila de Roses. Només
515 persones van exercir el seu dret a vot per decidir
com invertir una partida de 150.000 euros en el capítol
d'inversions del Pressupost Municipal. Aquesta xifra
suposa un 3,29% de la població total i es reflecteix en
un nombre total de 1.025 vots, ja que cada ciutadà
podia escollir fins a un màxim de tres propostes de
les 39 finalistes.
Les dues més votades
Després de tancar-se el període de votacions per triar
els projectes guanyadors –que va durar del 16 al 22
de juny–, la proposta de promocionar Roses amb un rètol de grans dimensions va ser la que va rebre més
suport popular, amb un total de 73 vots. El cost estimat d'aquesta actuació és de 25.000 euros i comporta la
creació d'una proposta gràfica i la seva plasmació en un gran rètol amb lletres de dos metres d'alçada.
L'habilitació d'un parc per a gossos, amb 69 vots rebuts i una inversió aproximada de 50.000 euros, va
resultar ser el segon projecte amb més suport. D'aquesta manera, el consistori es compromet a
desenvolupar un espai suficientment gran perquè els animals de companyia puguin córrer sense la
necessitat d'anar lligats.
L'ampliació de les zones de jocs dels parcs infantils del municipi, amb 67 vots i un cost estimat de 20.000
euros, i l'habilitació d'una aula gastronòmica, amb 59 vots i un pressupost de 40.000 euros, completen la
llista de les propostes que compten amb més acceptació per part dels rosincs.
Millorar les polítiques
El regidor d'Economia i Hisenda, Marc Danés, tot i els baixos índex de participació, va valorar positivament
aquests primers Pressupostos Participatius i va destacar que «aquestes xifres de participació ens esperonen
a seguir desenvolupant més i millors polítiques de participació ciutadana els anys vinents; hem fet un salt
qualitatiu important pel que fa a transparència i qualitat democràtica».
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També va afegir que «és essencial que veïns i veïnes, entitats i Ajuntament siguem capaços de construir una
societat millor que fomenti la democràcia participativa i el debat col·lectiu».
L'Ajuntament va agrair la implicació dels rosincs i rosinques i va recordar que les propostes guanyadores fins a esgotar la partida de 150.000 euros - s'executaran al llarg d'aquest any 2017. Atès que els quatre
projectes més votats no superen aquesta xifra, l'equip de govern estudiarà i valorarà quina actuació
impulsarà amb la quantitat restant, ja que l'execució de la cinquena proposta més votada –l'adequació d'un
carril bici entre la urbanització de Mas Fumats i el nucli de Roses– superaria en gran mesura l'import que
s'ha sotmès a decisió popular.
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2017/06/27/nomes-3-dels-ciutadans-voten/853753.html

EL PUNT AVUI
Dissabte, 27 de juny del 2017

VOLEN UN RÈTOL PROMOCIONAL DE ROSES I UN PARC PER A
GOSSOS
Són les dues propostes que han rebut més vots en el primer pressupost participatiu de Roses.
També es faran zones infantils i una aula gastronòmica.
Hi han participat 500 persones.
Els veïns de Roses –o en tot cas els que han
optat per participar en la votació– ja han
decidit quins projectes s’incorporaran al
pressupost municipal i s’executaran al llarg
d’aquest any: després de tancar-se el període
de votacions per triar els projectes
guanyadors, la proposta de promocionar
Roses amb un rètol de grans dimensions ha
estat la que ha rebut més suport popular,
amb un total de 73 vots. El cost estimat
d’aquesta actuació és de 25.000 euros i
comporta la creació d’una proposta gràfica i
la seva plasmació en un gran rètol amb
lletres de 2 metres d’alçària. La segona
proposta més votada és l’habilitació d’un
parc per a gossos, amb 69 vots rebuts i una inversió aproximada de 50.000 euros. L’ampliació de les zones
de jocs dels parcs infantils del municipi, amb 67 vots i un cost estimat de 20.000 euros, i l’habilitació d’una
aula gastronòmica, amb 59 vots i un pressupost de 40.000 euros, completen la llista de les quatre propostes
que tenen més acceptació i que, per tant, es duran a terme.
Unes cinc-centes persones han exercit el seu dret a vot en aquest procés per decidir en què s’ha d’invertir
una partida de 150.000 euros del pressupost municipal.
No s’esgota la partida
De fet, la partida prevista no s’esgotarà del tot, ja que els quatre projectes escollits sumen un pressupost de
135.000 euros, però la quantitat restant no era suficient per executar la cinquena proposta més votada
(l’adequació d’un carril bici entre la urbanització de Mas Fumats i el nucli de Roses). Amb tot, l’alcaldessa,
Montse Mindan, i el regidor d’Hisenda, Marc Danés, que ahir van fer balanç de tot aquest procés, expliquen
que el govern municipal fa seva la cinquena proposta del carril bici i té previst incorporar-la (amb permís de
l’oposició) en el pròxim pressupost municipal del 2018. Un 3,29% de la població de Roses ha exercit el dret a
vot en aquesta primera experiència participativa a Roses. Des del 16 de juny fins al 22 de juny, els veïns de
més de setze anys empadronats al municipi podien votar entre les 39 propostes finalistes. Durant aquests
set dies, un total de 515 persones van fer arribar les seves aportacions i van emetre un total de 1.025 vots –
cada ciutadà podia escollir fins a un màxim de tres propostes, i el vot es podia emetre a través del web
Tudecideixesroses.cat –. Inicialment, l’Ajuntament va rebre durant la primera fase del procés 177 propostes,
de les quals 39 van complir els requisits exigits.
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Tot i que la xifra de participació no és elevada, Marc Danés valora molt positivament aquest primer
pressupost participatius i afirma que les xifres de participació esperonen el govern municipal a continuar
desenvolupant més i millors polítiques de participació ciutadana els anys vinents. “Hem fet un salt qualitatiu
important pel que fa a transparència i qualitat democràtica”, hi afegeix Danés.
Propostes veïnals
En el balanç que es fa d’aquesta experiència, el govern rosinc tampoc vol qüestionar si aquests projectes
que han estat votats són els més idonis i els més necessaris per al municipi. Danés considera que a vegades
es generen al municipi debats sobre projectes que es desconeix quin suport tenen entre la població. “Aquí
s’han demanat propostes i la gent ha votat. Tant la retolació a l’entrada del poble com el parc per a gossos,
les zones infantils i l’aula gastronòmica són projectes que ja estaven a l’aire i si els veïns i veïnes trien
aquestes propostes veiem amb bons ulls que ara les puguem executar”, conclou el regidor d’Hisenda.
La difícil valoració d’un 3,29% de participació.
Un 3,29% de la població ha exercit el dret a vot en aquest primer pressupost participatiu a Roses. Aquesta
xifra no és elevada, però malgrat tot el govern municipal de Roses la valora positivament. Per una banda,
perquè és el primer cop que els veïns tenien la possibilitat de dir la seva en els pressupostos, i, segons
l’empresa Mirada Local –que ha assessorat l’Ajuntament en aquest procés participatiu–, amb un 3,29%
Roses se situa per sobre de la mitjana de participació en relació amb altres primeres experiències d’aquest
tipus d’altres municipis. El regidor Marc Danés també aporta una altra reflexió: tenint en compte que en les
últimes eleccions municipals a Roses van votar 5.825 persones, les 515 persones que han votat en aquests
primers pressupostos representen un 8,80% de les que es van expressar en aquells comicis electorals.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1177912-volen-un-retol-promocional-a-roses-i-un-parc-per-a-gossos.html?cca=1

EL PUNT AVUI
Dimarts, 27 de juny del 2017

DIVUIT DIES PER VOTAR EN EL PRESSUPOST DE BREDA
L’Ajuntament de Breda ha establert que, del 10 al 28 de juliol,
els vilatans podran exercir el seu dret a vot en el pressupost
participatiu per a aquest 2017. Els ciutadans, que per
participar-hi han de tenir més de setze anys i estar
empadronats al poble amb anterioritat a l’1 de maig del 2017,
podran votar com a màxim tres de les propostes recollides a
través de les paperetes i urnes col·locades a l’OAC, els dies
laborables, i durant el cap de setmana al Centre Cultural Els
Forns. El procés s’acabarà el 29 de juliol a la sala de plens de
l’Ajuntament, on es farà l’escrutini, i es llegirà i proclamarà el
resultat.
El procés que ha endegat l’equip de govern, d’ERC, consta
d’una fase de propostes, que es va allargar fins diumenge,
per decidir en què s’han d’invertir els 10.000 euros assignats,
i d’una fase de filtratge per valorar les iniciatives. Així mateix, l’Ajuntament convocarà entre el 3 i el 7 de
juliol els ciutadans que hagin presentat les seves propostes perquè les puguin defensar.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1177760-divuit-dies-per-votar-en-el-pressupost-de-breda.html?cca=1

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 28 de juny del 2017

CASSÀ PERFILA ELS PROJECTES DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU
Al Centre Cultural Sala Gaià, a partir de les 21.30 hores, els veïns de Cassà de la Selva que ho desitgin
podran decidir, avui, les propostes ciutadanes que l'Ajuntament inclourà en el llistat definitiu de
candidatures susceptibles de rebre finançament municipal. En aquest context, les propostes escollides se
sotmetran a una votació popular convocada per al mes d'octubre i que aquest any, com a novetat, els veïns
hi podran participar telemàticament, van informar, ahir, fonts del consistori.
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En la primera fase de recollida de propostes, que va tenir lloc entre els mesos d'abril i maig, es van recollir
182 propostes ciutadanes, algunes de les quals, però, eren repetides. Gran part de les idees plantejades pels
veïns, van precisar les mateixes fonts, fan referència a inversions en la via pública, d'entre les quals
destaquen els projectes de places i parcs. El segon bloc de propostes més important en nombre ha estat el
que afecta als equipaments.

44 idees vàlides
Així mateix, puntualitza l'Ajuntament, de les 182 propostes, 44 han estat vàlides ja que compleixen tots els
requisits establerts en el procés. D'altra banda, els documents amb el llistat de propostes vàlides i
descartades, així com les raons per les quals algunes propostes no han prosperat, es poden consultar al
web municipal.
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/06/28/cassa-perfila-projectes-del-pressupost/853869.html

EL PUNT AVUI
Dijous, 29 de juny del 2017

DOTZE PROPOSTES CIUTADANES PER AL PLA ESPECIAL DE SANT
NARCÍS
Les quatre taules sectorials estaran formades per unes vuitanta persones
La ciutadania ha fet arribar fins ara a l’Ajuntament de Girona
una dotzena de propostes a fi que siguin incloses en el debat
del pla especial de Sant Narcís. Aquestes propostes
s’inclouran en les reunions de treball de les diverses taules
sectorials que han d’elaborar el pla. Són les taules de
dinamització, territori, convivència i projecte ferroviari, que
està previst que es comencin a reunir al setembre. Fins a final
d’any es preveu que se celebrin tres reunions de cada una de
les taules. Estaran configurades en total per una vuitantena de
persones: 23 en la de dinamització, 21 en la de convivència,
21 en la de Territori i 15 en la del projecte ferroviari. Per al 12
de juliol hi ha prevista la celebració d’un taller d’igualtat que,
amb el títol de Com vivim el barri, servirà de punt de partida
per planificar les reunions de les taules al setembre.
L’objectiu és que a partir de les diferents reunions es configurin les necessitats d’acció a Sant Narcís,
objectius previstos en la segona fase del pla. La tercera fase inclou la valoració de la viabilitat de les
propostes i l’inici de l’execució de les actuacions més urgents. Amb el pla es vol potenciar la convivència al
barri i corregir dèficits urbanístics, socials, comercials i econòmics.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1181530-dotze-propostes-ciutadanes-per-al-pla-especial-de-sant-narcis.html?cca=1

DIARI DE GIRONA
Divendres, 30 de juny del 2017

EL PDECAT FORÇARÀ UN PLE PER TRACTAR UNA CONSULTA
SOBRE LES VAQUETES
Jordi Cordon denuncia al Departament de Governació la negativa del govern a debatre la moció
El grup municipal del PDeCAT a Torroella de Montgrí, a l'oposició a l'Ajuntament, vol que el ple debati una
moció per abordar el tema de les vaquilles, de manera que està disposat a forçar un ple extraordinari perquè
es tracti l'organització d'una consulta popular sobre la celebració de l'activitat. Per tirar endavant amb la
convocatòria del ple, el PDeCAT necessita el suport d'una quarta part dels regidors del ple, de manera que
ha de buscar el suport a la seva iniciativa en un altre grup, que en principi serà el COET, una formació que ha
defensat les consultes populars per a diferents temes, entre ells les vaquetes.
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El portaveu del PDeCAT, Jordi Cordon, ha manifestat
que la iniciativa del ple extraordinari respon a la
manca de voluntat de l'alcalde, Josep Maria Rufí, de
portar al ple la moció que havien presentat els
convergents perquè es votés la sol·licitud de la
Penya San Marcos per a la celebració de les
vaquetes aquest agost i per a l'organització d'una
consulta popular. Rufí ja havia manifestat que no es
votaria de nou cap permís per les vaquilles ni cap
moció al respecte perquè és un tema que ja havia
estat debatut, argument que ha reafirmat amb un
informe de Secretaria.
Precisament, Jordi Cordon va denunciar ahir al
Departament de Governació aquest veto a la moció
que havia presentat perquè considera que viola l'article 106 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, que reconeix el dret dels grups municipals a presentar al ple propostes de resolució per a debat i
votació i que s'han d'incloure a l'ordre del dia «les propostes presentades abans de la convocatòria del ple».
El portaveu del PDeCAT afegia en la queixa que en la comissió informativa d'ahir havia reiterat la petició
perquè la moció anés el ple, la qual va ser rebutajada tant per l'alcalde com pel secretari, precisava.
Cordon aprofita també per exposar a Governació que l'equip de govern (ERC, UPM i LEST) es nega a
respondre, en qualsevol sentit, la petició de la Penya de San Marcos per a la celebració de les vaquetes,
tractant-se d'un requisit indispensable perquè la Generalitat les autoritzi o no. El portaveu del PDeCAT
apel·la al govern que si no vol fer la votació en un espai obert com és el ple de l'Ajuntament, que la dugui a
terme en la discreció d'una junta de govern local.
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2017/06/30/pdecat-forcara-ple-tractar-consulta/854318.html
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