DIARI DE GIRONA
Dimecres, 5 d’agost de 2009
Les ONG veuen mancances en participació a Girona
Constaten una millora en polítiques de solidaritat i transparència però critiquen que l'Ajuntament no
treballi amb la banca ètica
La coordinadora d'ONG de Girona ha criticat els processos participatius oberts per l'Ajuntament, ja
que considera que han "estat conflictius i insatisfactoris". També lamenta la manca de voluntat del
consistori per treballar amb banca ètica i lamenta l'opacitat en els pressupostos sobre solidaritat.
Malgrat aquestes notes negatives les ONG consideren que l'Ajuntament ha avançat força en
polítiques de solidaritat i transparència.
Aquestes constatacions s'han fet en el document "Compromís polític per la Cultura de Pau, la
Solidaritat, la Participació i la Transparència", que fa una revisió amb els partits dels compromisos
que els partits van assumir a la passada companya electoral municipal. Començant pels aspectes
negatius el document és molt crític amb la política de participació ciutadana de l'Ajuntament. Per
Xavier Merino, de Justícia i Pau, "el consistori pensa que la societat no és prou madura per assumirlos".
Les ONG constaten que aquests processos són poc transparents, "estant molt tutelats", i deixen poc
marge de maniobra a la decisió ciutadana.
Un altre dels aspectes negatius que assenyala l'informe és el de la banca ètica. "Fa dos anys ens
van dir que s'ho mirarien i encara no han fet res", indica Merino. Aquest extrem ha estat admès pels
representants dels grups polítics de l'Ajuntament.
El tercer aspecte crític de l'informe és l'opacitat en matèria de solidaritat. En aquest punt hi ha
discrepàncies entre les ONG i els representants polítics. Mentre que els primers asseguren que
aquest pressupost ha disminuït, els segons mantenen que és de l'1% dels ingressos propis de
l'Ajuntament.
Malgrat aquests tres punts a millorar, les ONG han constatat avenços en polítiques de solidaritat i
transparència. L'informe valora positivament que l'Ajuntament millori al rànquing sobre transparència
que fa l'entitat Transparency International. En aquest punt s'assenyala que els sous dels regidors
són baixos respecte a la recomanació de l'Associació Catalana de Municipis i que quan hi ha
congressos els representants del consistori s'allotgen com a màxim en hotels de 3 estrelles. Els
representants municipals han indicat que a l'Ajuntament només l'alcaldessa, Anna Pagans, té
targeta de crèdit municipal i que els desplaçaments a Barcelona per qüestions polítiques no es fan
en cotxe oficial.
Sobre convivència i cultura de la pau, tant representants de les ONG com polítics expliquen que no
s'hi pot fer res fins que no es desplegui la llei de centres de cultes de la Generalitat.
L'informe també valora "l'esforç del consistori per no rebaixar les prestacions socials en un moment
de crisi". Quelcom que els representants municipals van assegurar que intentarien complir.
Les ONG també han instat l'Ajuntament al fet que totes les màquines de les dependències
municipals treballin amb productes de comerç just.
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EL PUNT
Dilluns, 10 d’agost de 2009
Prop de 170 joves europeus participaran en un fòrum de debat a partir del dia 12
L'organització European Youth Parliament Espanya (EYPE) ha organitzat a Girona, del 12 al 20
d'agost, un fòrum que acollirà prop de 170 participants de 25 països de tot Europa. Amb el nom
d'Iberian Forum '09, els joves tractaran de temes com el paper de la UE per establir un procés de
pau entre Israel i Palestina, la possible revisió del pla de Bolonya per part de la Comunitat Europea i
el paper de la religió dins dels sistemes educatius dels estats membres. El fòrum s'estructura al
voltant de tres activitats: la construcció dels equips, el treball en comitès i l'assemblea general. Les
dues primeres activitats es faran al complex Montessori-Palau de Girona i una part de la tercera, a
l'Auditori de Caixa Girona.

PUNTUAL DE JOVENTUT
Dilluns, 10 d'agost de 2009
Incorporació d'una nova tècnica a la coordinació territorial de Joventut a Girona
Us informem que des del dia 3 d'agost la Laura Masó i Puig s'ha incorporat com a nova tècnica de
l'Àrea d'Associacionisme i Participació d'aquesta Coordinació Territorial de Joventut a Girona en
substitució de la Laia Cañigueral.

LA MALLA
Dimecres, 12 d’agost de 2009
L’European Youth Parliament Espanya celebra el primer fòrum internacional a Girona
Serà el segon cop que l’European Youth Parliament Espanya (EYPE) recau per a Girona, després
d’haver-hi celebrat allà una de les quatre seleccions estatals. La cita, amb el nom d’Iberian Forum
‘09, començarà demà i els debats que s’hi faran tindran l’eix conductor de l’any europeu de la
creativitat i la innovació.
Al fòrum internacional hi assistiran, com a padrins de l’esdeveniment, el president de l’Assemblea
Parlamentària del Consell d’Europa, Lluís Maria de Puig i el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, Joaquim Nadal.
El treball a realitzar pels joves assistents es dividirà en tres passos. Primer, en establir relacions
entre tots a través d’activitats lúdiques; després, els participants es dividiran en nou comitès per
debatre les temàtiques previstes i arribar a una resolució comuna. Enguany, els joves parlaran sobre
el conflicte israelo-palestí, el pla de Bolonya o la religió dins de l’educació pública. L’últim pas serà la
presentació de les resolucions per part de cadascun dels comitès.
L’EYPE és la delegació espanyola del Parlament Jove Europeu, que des de 1987 celebra una sessió
anual en què uns 250 joves d’arreu d’Europa debaten temes d’interès continental i arriben a
resolucions que s’envien al Parlament Europeu. Enguany, el Complex Montessori-Palau i l’Auditori
Caixa Girona són els amfitrions.
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DIARI DE GIRONA
Diumenge, 16 d’agost de 2009
Europa vista pels joves
170 nois i noies de 25 països europeus participen a l'Iberian Forum'09 on debatran temàtiques
d'actualitat
Organitzat per l'European Youth Parliament Espanya (EYPE), 170 nois i noies de 25 països
europeus participen, a la ciutat de Girona, en l'Iberian Forum'09, que debat sobre diferents
temàtiques arran de l'Any Europeu de la Creativitat i la Innovació. El fòrum, que se celebra del 12 al
20 d'agost, va celebrar ahir la cerimònia d'obertura al Saló de Descans del Teatre Municipal, amb la
presència dels inscrits i parlaments de les autoritats locals -Josep Marigó, Joaquim Nadal i Cristina
Alsina- i membres de l'organització. L'Iberian Forum ha rebut la beca econòmica Youth in action de
la Comissió Europea i la sessió té com a padrins el president de l'Assemblea Parlamentària del
Consell d'Europa, Lluís Maria De Puig, i el conseller de Política Territorial i Obres Públiques,
Joaquim Nadal. Amb activitats que conjuguen el treball i l'oci, els joves europeus (tenen entre 16 i 25
anys) debatran temàtiques que els afecten, com ara el medi ambient, l'economia o la cultura.
En els parlaments, Josep Marigó, en representació de la presidència de la Diputació va instar els
joves a trencar "estereotips injustos" que volen afectar tots els joves, com ara la manca d'implicació
comunitària i/o el "passotisme" a tot allò que afecta la vida col·lectiva. Marigó va defensar que els
citats "estereotips injustos" també s'haurien d'aplicar a la resta de la ciutat. Amb anterioritat, havia
explicat als joves les característiques bàsiques de la demarcació de Girona (socials i territorials). A
tall d'exemple, va citar que, a la demarcació, funcionen aproximadament 300 entitats juvenils.
Joaquim Nadal, també presentat com a conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, va explicar breument les relacions de Catalunya amb la resta de l'estat
espanyol en el propòsit d'executar un autogovern. Entre d'altres punts, el marc legislatiu i els espais
de futur. La presidenta del Consell Comarcal del Gironès i regidora tinenta d'alcalde de
Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat, Cristina Alsina, va basar el parlament en explicar,
entre d'altres, alguns elements turístics i la projecció europea de la ciutat. Nadal i Alsina van realitzar
el discurs en anglès. Marigó va optar per fer-lo en català i un traductor ho repetia en el citat idioma.
EYPE és una organització que forma part de la macroorganització internacional European Youth
Parliament (EYP). Aquesta celebra, des de 1987, tres sessions internacionals cada any en què
reuneix, aproximadament, 250 joves de tota Europa per debatre temes d'interès europeu i obtenir
resolucions que, aprovades per l'Assemblea General (a Girona, els dies 19 i 20), s'envien al
Parlament Europeu.
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EL PUNT
Dilluns, 17 d’agost de 2009
OPINIÓ: Crisi en participació política. I si ho féssim millor? (Xavier Serra i Besalú)
L'autor parteix de la crítica al sistema de partits per proposar una fórmula nova, unes llistes
completament obertes
La democràcia moderna té un enemic gegantí i silenciós: la partitocràcia, és a dir, la cessió dòcil de
la gestió de tots els nostres béns públics a unes pseudoempreses
La nostra societat civil necessita solucions operatives i fàcils d'entendre: només la gent del carrer –
no pas les estructures dels partits– som prou lliures per recuperar una gestió correcta de les coses
públiques, les que són de tots. El debat és obert, especialment ara que ens estan escrivint la nova
llei electoral catalana.
El 86,7 per cent dels catalans, o bé només el 58,8 per cent (si els convé), estan «insatisfets
políticament». La primera dada seria «conjuntural» i la segona, «estructural» (més estable, per
entendre'ns). Els qui paren més atenció a aquestes dades són els polítics, ja que –dels diferents
estudis d'opinió– en depèn fins i tot el propi futur (també econòmic). He descobert el Centre
d'Estudis d'Opinió (CEO), l'òrgan governamental que –des del 2005– informa sobre intenció de vot,
valoració de partits i líders, etc. El poden trobar vostès mateixos a http://ceo.gencat.cat. Rellegint les
dades de més amunt, tenim un esglai quan entenem que poc més del 13 per cent de la gent del país
està, ara per ara, satisfeta en política (respecte als qui estan insatisfets hi ha més de 72 punts de
distància). Per tant, algú s'ho ha de fer mirar, això. Són dades fredes, de l'informe del CEO amb data
de 16 de juny. A més, vostè i jo, ho estem, de satisfets? Oi que no? La immensa majoria de la gent
de Catalunya intuïm que cal «una política millor», com proposa com a lema un grup acabat de crear
a Facebook (el 105143427077). Un dels punts clau és la nova llei electoral catalana, que ens estan
cuinant al Parlament. Ara els diaris en van plens, però –malauradament– els qui manen ja saben
molt bé el que els cal. El que interessa als superpartits són canvis mínims: per exemple, al PSC ja li
aniria bé allò senzill de «cada català, un vot, i qui en sumi més, que mani, i que mani molt», mentre
que els nacionalistes doc preferirien que es fes cas més aviat de la complexitat de la nostra
geografia humana, el territori on viu la nostra gent. Per tant, cal tenir ull viu en relació amb la nova
llei: qui la redacta?, segons quines directrius?
Parin atenció, si els plau, perquè fins i tot algunes recollides de signatures recents, certament molt
ben difoses mediàticament, potser porten trampa. Parlen de llistes obertes, però... dins d'un partit!
Entenc que la democràcia moderna té un enemic gegantí i silenciós (que no és pas la dictadura, sinó
molt subtil i igual de dolent): la partitocràcia, és a dir, la cessió dòcil de la gestió de tots els nostres
béns públics a unes pseudoempreses que obtenen els guanys de dedicar-se oficialment a la política.
Això és una enganyifa, però es presenta respectuosa amb els drets humans i les llibertats civils:
esdevé inapel·lable. Cada quatre anyets ens fan posar una papereta en una capsa transparent, i des
d'aleshores els guanyadors gestionen els euros de tots, milers de llocs de treball, la ideologia i les
subvencions dels centres de poder intel·lectuals i mediàtics. No els cal comptar gaire amb qui viu i
treballa al país: de fet, poden riure-se'n, de les iniciatives legislatives populars (com hem vist amb la
dels transgènics, recentment), de les minories que no els toquen prou els nassos, etc. La
partitocràcia allunya els electors de llurs representants, ja que l'intermediari, que és el partit, és opac,
barra la relació directa ciutadà-diputat. La partitocràcia hauria de tenir els dies comptats.
A la Grècia clàssica, l'assemblea de ciutadans governava la ciutat nomenant magistrats, dictant lleis
i gestionant els assumptes de la polis. Era la democràcia d'aleshores: tots els qui hi tenien dret
participaven directament en la política, representant-se a si mateixos i a ningú més. Això no és
possible a les nacions modernes: hem de cedir temporalment la nostra sobirania als representants.
Ho fem amb eleccions periòdiques (tot i que ara, amb l'e-democràcia, podria haver-hi altres
mecanismes). El sistema d'elecció resulta clau tant per al repartiment del pastís del poder com per
definir el tarannà en la gestió dels béns comuns. Dos sistemes electorals serien els límits: el
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proporcional (el nombre de representants l'adeqüem a la quantitat de vots rebuts) o el majoritari (en
cada districte electoral s'escull el representant més votat). Cada mètode té uns certs avantatges i
inconvenients, algun de força evident. És típic del primer votar partits (marques) amb llistes tancades
o aparentment mig obertes. Això perpetua unes estructures semiempresarials estucades amb
ideologia minsa: la partitocràcia. El segon sistema pot afavorir una relació més directa i personal
entre electors i llur representant. Ara bé, en aquest cas resta un percentatge de gent (els votants que
no han optat per la persona escollida) que es pot doldre d'haver perdut el vot o d'esdevenir
infrarepresentat (una mena d'anul·lació de la minoria).
La filosofia política ha estat sempre molt complicada: Plató, Aristòtil, Maquiavel, Montesquieu, Locke
i tants d'altres ens en podrien parlar molt. Això ho estudiem també a l'escola, tant a educació per la
ciutadania (ESO) com en certs apartats de filosofia (batxillerat). I si provéssim un sistema nou?:
unes llistes completament obertes (no dins de la papereta del partit), amb circumscripcions petites
d'un sol representant, fetes tenint en compte la realitat territorial i poblacional del país. Aquests
representants poden ser o no d'un partit (mai gosaria negar-ne el valor, de les formacions
polítiques), però amb uns certs compromisos: a) la consciència que representen el cent per cent de
la circumscripció, tota la gent i no només la majoria que els ha votat; b) són responsables èticament i
personalment de les seves decisions al Parlament (no són homes o dones de palla de cap secretari
general de partit); c) han d'estar en contacte permanent amb la gent del país, persones amb idèntica
dignitat. Les eines de comunicació digital, tot i la fractura que encara hi ha, ho poden facilitar molt.
I si una política millor fos possible?

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 18 d’agost de 2009
Palamós acull el Fòrum del Parlament Europeu de Joves
170 joves delegats participaran a la jornada lúdica que tindrà lloc durant tot el dia d'avui

El Parlament Europeu va escollir Palamós per realitzar una jornada lúdica que està inclosa al seu
Fòrum Internacional. Avui dimarts els 170 joves delegats dels 25 països que formen la Unió Europea
passaran el dia al municipi baixempordanès per conèixer el seu entorn. No obstant això, aquests
joves aprofitaran la seva trobada per poder debatre principalment sobre temàtiques de ?l'any
europeu de la Creativitat i la Innovació.
La jornada palamosina, tal com va explicar l'Ajuntament, començarà a la platja de Castell, continuarà
amb una visita al poblat ibèric i, per acabar, a la tarda es farà una visita al port i al Museu de la
Pesca, per tal d'apropar la realitat marítima i pesquera als convidats internacionals.
El Parlament Europeu de Joves celebra des de l'any 1987 tres sessions internacionals cada any on
es reuneixen uns 250 joves d'arreu d'Europa per debatre temàtiques d'interès europeu i arribar a
resolucions que, un cop aprovades per l'Assemblea General, s'envien al Parlament Europeu. El
Fòrum d'enguany, que durarà fins el proper dijous, 20 d'agost, és el primer de caire internacional que
es realitza i l'escenari triat ha estat la província de Girona.
Visita guiada per Palamós
El programa d'activitats del fòrum també inclou un seguit de jornades lúdiques i de coneixement de
l'entorn. Amb aquesta finalitat l'organització del Parlament Europeu de Joves, juntament amb la
Diputació de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona i l'Ajuntament de Palamós, va
organitzar pel dia d'avui una estada dels integrants de la delegació parlamentària.
A les 10 del matí començarà la visita a La Fosca, on tindrà lloc un recorregut guiat per un tram del
camí de ronda del municipi que conduirà els 170 joves fins a la platja de Castell. Una vegada situat a
la platja, el grup dels 170 joves parlamentaris es dividirà en subgrups d'unes 25 o 30 persones per
tal de realitzar recorreguts guiats, d'uns 25 minuts de durada, fins arribar al poblat ibèric de Castell,
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on els visitants coneixeran les característiques arqueològiques i paisatgístiques de l'indret.
Després d'un temps lliure,en el qual poden gaudir de les platges i conèixer el paratge, el grup es
dirigirà, cap a les 5 de la tarda, al nucli urbà de Palamós per tal de conèixer més d'aprop la realitat
pesquera i marítima de la vila. Durant la seva visita al port i al Museu de la Pesca, el grup de joves
serà rebut per l'alcaldessa de Palamós, Maria Teresa Ferrés.

EL PUNT
Dimarts, 18 d’agost de 2009
Joves ambaixadors europeus a Girona
Prop de 170 joves de 25 països de la UE debaten temes d'actualitat i fan propostes al Parlament
Europeu

Recepció de l'Ajuntament de Girona.
Tot i que els joves van començar a arribar el dia 12, la cerimònia d'obertura del Fòrum Ibèric 09 va tenir lloc el
dia 15 al saló de descans del Teatre Municipal de Girona. A més del suport de la CE, aquesta trobada també ha
rebut el suport de la Fundació Gala- Salvador Dalí i del Patronat de Turisme de la Costa Brava. Durant la seva
estada a Girona, alguns dels participants al fòrum presentaran les seves aptituds musicals a l'auditori de La
Mercè, en un euroconcert.

Prop de 170 joves de més de 16 anys, de 25 països europeus, participen des del dia 12 fins dijous, a
Girona, en el primer fòrum internacional que el Parlament Europeu dels Joves Espanya (EYPE)
celebra a l'Estat espanyol. Els 126 delegats i els 42 organitzadors que prenen part en el que ha estat
batejat amb el nom de Fòrum Ibèric 09 debaten temàtiques d'interès europeu i de primera actualitat,
com ara el pla Bolonya, la crisi econòmica i la grip nova, de les quals surten un seguit de resolucions
que seran lliurades al Parlament Europeu perquè les tingui en consideració. Tot i que l'EYP es
defineix com a una entitat apolítica, entre els seus objectius hi ha el d'apropar els joves europeus a
les institucions i lluitar contra l'abstenció en les eleccions europees.
«Són com ambaixadors del seu país». Així defineix l'Oriol Comas, un dels membres del comitè
organitzador, el paper dels delegats que participen en aquesta trobada de caràcter internacional que
se celebra a Girona. Comas explica que el Parlament Europeu dels Joves Espanya (EYPE) és una
entitat recent –«fa tres anys que es va crear i va costar d'arrencar»–, i afegeix que, des d'aleshores,
ja s'han celebrat, amb èxit, quatre sessions estatals a Girona, Banyoles, Sevilla i Barcelona. L'EYPE
forma part de l'organització continental European Youth Parliament (EYP), que des del 1987 celebra
cada any tres sessions internacionals. Aquest any toca la prova de foc: l'EYPE s'encarrega
d'organitzar la primera trobada de caràcter internacional que té lloc a l'Estat espanyol. Un fòrum que
se celebra a Girona, al complex cultural i esportiu Montessori-Palau.
Per fer-ho possible, el Fòrum Ibèric 09 ha rebut la beca econòmica Youth in Action de la Comissió
Europea. En aquest sentit, pren l'Any Europeu de la Creativitat i la Innovació com a eix central per a
les activitats i temàtiques. La sessió té com a padrins el president de l'Assemblea Parlamentària del
Consell d'Europa, Lluís Maria de Puig, i el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim
Nadal.
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Al llarg d'aquests nou dies de fòrum, es desenvolupen tres activitats principals. Durant els dos
primers dies, els delegats, prèviament distribuïts en comitès, van participar en activitats lúdiques per
tal de conèixer-se. És el que anomenen teambuilding. Després, els joves debaten, durant tres dies,
les diferents temàtiques i arriben a una resolució comuna. És el committee work. Alguns dels deu
temes que han posat sobre la taula per a la seva discussió són el paper de la Unió Europea (UE) en
l'establiment d'un procés de pau entre Israel i Palestina; la possible revisió del pla de Bolonya per la
UE i el paper de la religió en els sistemes educatius dels estats membres. Però també s'aborden
temes de rabiosa actualitat com ara la crisi econòmica i la grip nova. Les dues primeres activitats es
fan a les instal·lacions del Montessori.
A l'assemblea general, la tercera activitat del fòrum, els diferents comitès presenten les resolucions
que són sotmeses a votació. Una primera part d'aquesta darrera activitat es farà a l'auditori de Caixa
Girona, i la segona part al Parlament de Catalunya, on també se celebrarà la cerimònia de cloenda.
Comas es mostra convençut que, a més de rebre el suport de la Comissió Europea, les resolucions
que es prenen en aquestes trobades no cauen en sac foradat, sinó que són tingudes en compte.
«Creiem que sí que se'ns escolta des del Parlament Europeu», afirma. I afegeix que, si bé l'EYP és
una entitat apolítica, la major part dels membres actius d'aquesta organització simpatitzen o
pertanyen a algun partit, justament perquè el que s'intenta és despertar l'interès dels joves per la
política europea i que això es tradueixi en una participació més activa a l'hora de votar en els comicis
europeus, per exemple, que es caracteritzen per una elevada abstenció. A més de treballar, els
joves tenen l'oportunitat d'entretenir-se amb una visita guiada al museu Dalí de Figueres i amb un
dia de lleure a Palamós.
SIOBHÁN CARROLL «És una oportunitat per viatjar i conèixer gent nova»
–Com va entrar en contacte amb l'EYP?
–«L'any 2005. Una de les meves professores, que sabia que m'agradava molt debatre, em va parlar
d'aquesta organització. El primer cop que vaig anar a una sessió em van acompanyar dos
col·legues; ells no hi van tornar més i jo vaig continuar. Després, vaig anar a una sessió
internacional que es va celebrar a Alemanya el 2007 i allà vaig descobrir que aquestes trobades són
alguna cosa més que parlar i debatre.»
–Què més són?
–«Una oportunitat per viatjar, conèixer gent i compartir informació amb altres joves.»
–Dels temes que tractaran, quin és el que més l'interessa?
–«El de la grip nova, per la seva actualitat. A Irlanda té força incidència. Fa pocs dies va morir una
noia per la grip A.»
–Com ha après el castellà?
–«L'he estudiat durant dos anys a la universitat. I el fet d'estar aquí serà una oportunitat per
practicar-lo.»
BOUDEWIJN BISSCHOP «M'agrada sentir-me europeu i m'interessa la política»
–Com va conèixer l'EYP?
–«A l'escola buscaven estudiants que volguessin participar en les sessions nacionals de l'EYP i, com
que sabien que els temes polítics m'interessen, de seguida van pensar en mi.»
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–Vol estudiar ciències polítiques?
–«M'interessa la política, però també m'agrada la física.»
–Què és el que el va motivar a entrar a formar part de l'entitat?
–«Per a mi és molt important el sentiment europeu i de seguida em va atraure aquesta
organització.»
–Del fòrum de Girona, quin és el tema que més el motiva?
–«A més de la política i la física, m'interessa l'economia. I aquí es parlarà de què haurien de fer els
governs dels diferents països per fer front, junts, a la crisi econòmica.»
–Als Països Baixos també noten la crisi?
–«Sí, però no amb la mateixa intensitat que a l'Estat espanyol.»
ANNA COCCHI «Cal un pla Bolonya però amb millores»
Sent de la ciutat de Bolonya, el primer que li he de preguntar és què en pensa, del nou pla d'estudis.
–«Hi ha moltes manifestacions en contra del pla de Bolonya, però crec que s'ha de fer alguna cosa
perquè els programes universitaris dels diferents països de la UE s'assemblin al màxim possible i els
exàmens siguin reconeguts per totes les universitats. Des del meu punt de vista cal un pla com el de
Bolonya però amb millores perquè l'actual preveu una privatització molt gran dels estudis.»
–I s'és a temps de canviar-lo?
–«Els estudiants ja havien intentat donar la seva opinió en contra del pla. Però ara ja s'està
aplicant...»
–Com va entrar a formar part d'aquesta organització?
–«Vaig ser seleccionada per la meva escola. I la veritat és que al principi no sabia de què es
tractava, però com que estudio llengües estrangeres i les cultures d'altres països, m'encanta tot el
que està relacionat amb l'EYP. En formo part des de l'any 2005.»
–Què és el que més l'atrau d'aquestes trobades?
–«Per a mi, és una oportunitat de viatjar, conèixer altres formes de viure i fer amics d'altres països.
Es parla molt de política, però crec que el que realment importa és conèixer persones de països i
cultures diferents de la teva pròpia i confrontar opinions.»
–Creu que el que aquí debaten ho té en compte el Parlament europeu?
–«Les resolucions que prenguem aquí seran lliurades al Parlament europeu. Però crec que el més
important és que per mitjà de l'EYP coneixes, d'una manera molt propera, altres cultures. Abans,
quan pensava en un país, el primer que em venia al cap era la seva localització geogràfica i ara els
altres països europeus els sento molt més propers a mi perquè conec gent d'aquests països. Et
permet trencar els estereotips.»
–Havia estat abans a Girona?
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–«Sí, perquè ja vaig participar en una altra sessió que també es va fer aquí. I si he tornat és perquè
em va agradar molt. Girona, en ser una ciutat una mica petita i estar al costat de Barcelona, no és
gaire coneguda. I en canvi jo crec que Girona és una ciutat que es mereix més d'una visita.»
–I ja coneix la Costa Brava?
–«Sí i m'agrada molt. He estat vivint, durant un mes i mig, a València per estudiar espanyol i des
d'allà he visitat molts indrets.»
HANA HEJLOVÁ «Mai cap edició és igual que l'anterior»
–Quant temps fa que pertany a aquesta organització?
–«Vaig començar de molt petita, quan tenia 15 anys. I vaig tenir la sort de sortir escollida per anar a
una sessió a l'estranger que es va celebrar a Tolosa amb 16 anys, que és l'edat mínima per poder
participar en una sessió d'aquestes característiques.»
–Què està estudiant?
–«He acabat el primer curs de Teoria de l'Economia, bàsicament les matemàtiques aplicades a les
finances.»
–A quantes sessions internacionals ha participat, si va començar tan jove?
–«En aquest sentit vaig tenir mala sort, perquè després de Tolosa em van oferir de participar en
unes altres tres sessions internacionals però sempre hi va haver alguna raó que m'ho va impedir. Un
cop perquè estava fent un intercanvi d'estudiants a Espanya, en la segona perquè estava treballant
a Espanya... De manera que, de fet, aquesta és la segona vegada que participo en una sessió
internacional. Però a la República Txeca he participat a sis sessions nacionals.»
–Què és el que li sembla més interessant de les sessions internacionals?
–«Hi ha alguns temes, com per exemple el concert dels estats d'Europa, que es repeteixen. Però
sempre hi ha temes nous. I una vegada que has participat en una sessió internacional ja no pots
parar d'assistir-hi.»
–Per què?
–«Perquè mai cap edició és com l'anterior.»
–Del programa d'aquest any, quin tema li sembla més interessant?
–«Encara que estudiï economia seré la periodista de la comissió dels afers internacionals, en què es
tracta de la possible instal·lació, a la República Txeca i a Polònia, de bases defensives contra les
bombes de l'Iran. A Txèquia vaig participar en un programa amb l'ambaixada dels EUA i vaig tenir
l'oportunitat de parlar amb l'ambaixador americà i tinc un punt de vista propi sobre aquest tema. Hi
ha coses que el govern de Txèquia no explica públicament i crec que la meva aportació pot ser
d'utilitat. Txèquia està molt marcada per la influència russa i Rússia està també molt interessat en
aquest tema.»
–Creu que els temes que tracten tenen després alguna repercussió?
–«Crec que allò important és que els delegats puguin expressar-se lliurament encara que no tinguin
poder perquè són estudiants. Les resolucions són una forma d'expressió.»
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EL PUNT
Dimarts, 25 d’agost de 2009
Les obres de la plaça de Salt on hi havia Tallers Hernando s’iniciaran al setembre
Fruit d’un procés de participació, s’adequarà amb jocs infantils, mobiliari, arbrat i una escultura

L'espai on es construirà la nova plaça, al final del carrer Àngel Guimerà. Foto: MANEL LLADÓ.
Les obres de la plaça que es construirà a l'antic solar de Tallers Hernando de Salt, que fa xamfrà entre els
carrers Àngel Guimerà i Picaso, començaran el mes vinent, dintre del projecte del pla de barris. La nova plaça
s'urbanitzarà d'acord amb la participació ciutadana a la qual es van implicar uns 250 saltencs en els diversos
tallers que es van fe r durant el procés. La urbanització inclou l'adequació de la plaça amb un espai enjardinat
amb bancs, jocs per a la mainada i la incorporació d'una escultura. L'espai també es dotarà de contenidors
soterrats i de recorreguts per a vianants. L'obra forma part del pla de barris de la Generalitat.

L'obra, finançada pel projecte Salt-70 del pla de barris, suposa un cost de 149.999 euros, que
financen al 50 per cent la Generalitat i l'Ajuntament. Amb una superfície de 900 m², el projecte vol
potenciar la vorera del carrer Àngel Guimerà, entesa com un punt d'important flux de vianants.
D'aquesta manera, les seves alineacions actuals es modifiquen en el projecte: per una banda
s'amplia cap al carrer Àngel Guimerà i es pren com a referència l'alineació del carrer Pacheco, la
qual cosa permet integrar els contenidors soterrats dins l'espai de la vorera.
Cap a l'interior de la plaça, la vorera agafa l'alineació de l'edificació del costat, amb l'objectiu de
garantir la continuïtat dels recorreguts per a vianants. A banda d'això, es crea també una zona de
plaça pavimentada, amb arbrat i bancs.
També es preveu un espai que tingui un ús bàsicament lliure, una zona amb sauló per destinar-la a
activitats veïnals o de joc. Adossada a la paret mitgera de l'edificació hi haurà una àrea de jocs
infantils, separada de la zona central per una filera d'arbrat.
El cap de l'àrea d'Urbanisme, Joan Boada, qualifica la urbanització de la plaça de «senzilla però
digna».
Participació
El projecte de participació ciutadana per decidir com havia de ser la nova plaça es va fer mitjançant
diversos tallers, als quals van participar unes 250 persones que van presentar les seves propostes.
L'Ajuntament de Salt va adquirir per 1,1 milions d'euros el solar on es farà la plaça amb el principal
objectiu de descongestionar aquesta zona del centre, densament poblada.
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DIARI DE GIRONA
Dimarts, 25 d’agost de 2009
Un grup de voluntaris neteja la brutícia acumulada a la llera del riu Fre ser
Una dotzena de voluntaris han respost aquest cap de setmana a la
convocatòria de trobada popular promoguda des de l'Ajuntament de
Campdevànol per retirar la brutícia acumulada a la llera del riu
Freser. En total, s'ha aconseguit enretirar tot un camió ple de
deixalles: papers, ampolles, plàstics, llaunes... i fins i tot tanques
d'obra, un cotxet infantil i bigues de ferro.
L'Ajuntament, per la seva banda, se sent molt satisfet amb la
resposta dels voluntaris i valora molt positivament la tasca feta.

EL PUNT
Divendres, 28 d’agost de 2009
El pla d'usos de la Devesa de Girona preveu canvis en el mercat i les Fires
L'equip de govern vol debatre amb marxants i firaires la millor solució i decidir-ho amb consens

Una de les parades del mercat bisetmanal que es fa a la Devesa.
El futur pla d'usos de la Devesa comença a agafar forma al si del govern tripartit i entre les qüestions més
destacades hi ha els canvis de lloc que podrien experimentar el mercat setmanal i les Fires. En tots dos casos,
l'equip de govern parlarà amb marxants i firaires per arribar a una solució consensuada, però l'opció seria
deixar el mercat durant tot l'any al passeig de la Sardana i el passeig de la Devesa. Una de les qüestions que
cal revisar és si és possible un canvi de paviment per als ciutadans que van al mercat i per als mateixos
marxants. Les Fires són dues setmanes d'ocupació i només canviarien les grans atraccions de zones
concretes.

En la tornada de vacances l'equip de govern tindrà sobre la taula les darreres decisions sobre el pla
d'usos de la Devesa i les negociacions amb els col·lectius afectats. La voluntat és que l'espai entre
el rellotge i el passeig de la Sardana sigui especialment protegit, ja que és on es concentra més
massa forestal del gran parc urbà.
Per aquest motiu, una de les possibilitats és que el mercat ocupi més el sector des del passeig cap a
la Fira i s'hi mantingui durant tot l'any. De fet, en un dels tallers del procés participatiu els mitjans van
apuntar aquesta possibilitat com una de les més idònies. Una de les qüestions que s'analitzen és la
possibilitat de millorar el paviment amb un terra més compactat que l'actual. En tot cas, el govern
tripartit vol que la decisió final sigui compartida amb els marxants.
Pel que fa a les Fires, podrien experimentar alguna modificació i es podrien aprofitar zones com ara
els camps de futbol existents per situar-hi algunes de les grans atraccions i reduir l'impacte. Malgrat
tot, el tripartit és conscient que les Fires suposen l'ocupació de l'espai durant uns deu dies i que la
Devesa és un lloc cèntric de la ciutat i no s'ha plantejat portar les atraccions en un altre punt de la
ciutat, entre altres coses perquè no hi ha alternatives viables que convencin.
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Nou concurs per a veles

Les veles de la Devesa han continuat aquesta temporada al mateix lloc gràcies a la pròrroga, però
això pot canviar l'estiu que ve, quan ja s'haurà resolt el nou concurs. Les veles són en una zona que
es vol protegir de manera especial i s'optaria per modificar el lloc. També amb Fira de Girona caldrà
negociar si se circumscriuen les seves activitats a la zona del Camp de Mart i s'alliberen així
activitats que fins ara es feien dins de la zona arbrada.
Un any després del procés participatiu

Les previsions eren que com a molt a la primavera estigués aprovat el pla d'usos de la Devesa, que
ha de servir per regular els futurs usos i ordenar les 40 hectàrees del parc. Gairebé al començament
del tercer trimestre i més d'un any després que es tanqués el procés participatiu, el pla d'usos
encara s'ha de definir i no té data d'aprovació. Fins i tot la partida que es va reservar en el
pressupost d'aquest any queda pendent si el pla d'usos no s'aprova abans de finals d'any. La
voluntat és que en una primera intervenció es pugui ordenar i renovar el mobiliari urbà, treure
transformadors elèctrics i situar alguna font més en diversos espais del parc. També es planteja
naturalitzar el vial perimetral i afavorir que la Devesa s'obri cap al riu Ter, en un estil semblant al que
es va fer a l'altre costat de riba amb el costat del pavelló de Fontajau

EL PUNT
Divendres, 28 d’agost de 2009
Mor als 96 anys Joaquín Ruiz-Giménez, el primer defensor del poble
L'exministre d'Educació entre el 1951 i 1956 i primer defensor del poble, Joaquín Ruiz-Giménez, va
morir ahir al matí al seu domicili de Madrid d'un infart cerebral als 96 anys, segons van informar fonts
familiars.
Doctor en dret i catedràtic de Filosofia del Dret a la Universitat Complutense de Madrid, va ser una
de les figures polítiques clau de la transició. El 1963 va fundar la revista Cuadernos para el Diálogo,
que a final dels seixanta es va convertir en plataforma de tots els sectors democràtics.
A l'inici de la dècada dels vuitanta, el PSOE va pensar en ell per al càrrec de defensor del poble. El
desembre del 1982 es va convertir en el primer defensor del poble, càrrec que va ocupar fins al
desembre del 1987. Ruiz-Giménez va ser l'encarregat d'iniciar el desenvolupament d'una institució
prevista en la Constitució i impulsada amb el primer govern del PSOE de Felipe González. Retirat de
la vida política, entre el 1988 i el 2001 va ser president del Comitè Espanyol d'Unicef, càrrec que va
compatibilitzar amb el de vicepresident de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR).
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DIARI DE GIRONA
Divendres, 28 d’agost de 2009
Mor Joaquín Ruiz Giménez
El primer Defensor del Poble va ser ministre i opositor de Franco
Era fill adoptiu de Calonge, on la seva família estiueja des fa més de 40 anys. Espanya Internacional

Encara que cap dels partits democratacristians en què es va integrar mai no va exercir el poder,
Ruiz Giménez és considerat com una de les figures clau de la Transició. Després d'abandonar la
primera línia política, va ocupar el càrrec de representant d'Unicef a l'Estat.
El polític democratacristià Joaquín Ruiz-Giménez, el primer Defensor del Poble en la democràcia i
després representant d'Unicef a Espanya durant tretze anys, va morir ahir als 96 anys a causa d'un
infart cerebral, segons van confirmar fonts de la institució. Precisament, des de l'organització, van
destacar la seva "lluita per la defensa dels drets humans i dels més desafavorits".
Ruiz Giménez va estar cinc anys al capdavant d'aquest organisme, des del mes de desembre de
1982 fins a desembre de 1987, i es va encarregar d'iniciar el desenvolupament una institució
prevista en la Constitució i impulsada amb el primer Govern socialista de Felipe González.
De sòlida formació acadèmica, ja que havia estudiat dret a la Universitat de Madrid i va ser president
de l'organització internacional Pax Romana entre els anys 1939 i 1946, va ser doctor en dret i
llicenciat en filosofia i lletres, va obtenir el 1943 la càtedra de filosofia del dret i en va ser titular a les
universitats de Sevilla, Salamanca i Madrid.
Ambaixador al Vaticà entre el 48 i el 51, durant les negociacions del Concordat (signat finalment el
53), va ser nomenat per Joan XXIII com a expert en qüestions socials, jurídiques i polítiques, fet que
li va permetre treballar a les Comissions del Concili Vaticà II. El pontífex Pau VI el va designar, a
més, membre del Consilium de Laicis de la Santa Seu.
L'any 1951 va ser nomenat ministre d'Educació Nacional per Franco, càrrec des d'on va iniciar un
procés de reformes de les institucions docents, però va haver de dimitir l'any 1956 pel seu
enfrontament amb els sectors més durs del franquisme a causa d'uns disturbis estudiantils.
Després de fundar i presidir el Consell de redacció de la revista Cuadernos para el Diálogo, Ruiz
Giménez va intentar assentar a Espanya una opció democratacristiana en les primeres eleccions de
juny de 1977, però no va arribar a ser elegit diputat, fet pel qual va abandonar la política.
Després del seu pas pel Defensor del Poble, va ser designat president del Comitè Espanyol
d'Unicef, un càrrec que va ocupar entre el 88 i el 2001.
Després de conèixer-se la notícia, la presidenta d'Unicef a Espanya, Consol Crespo, va manifestar el
seu "profund dolor" per la mort de José Ruiz Giménez, que va introduir "la consciència que el món
en desenvolupament mai no arribaria a assolir els seus objectius de benestar, dignitat i justícia, si
des dels països rics no es canviaven actituds i la visió que tenien del món".
Per la seva banda, el president del Govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, va destacar el
"llegat d'extraordinari valor cívic" per a Espanya que deixa Ruiz Giménez, el qual va recordar com
"un polític respectat" i una "gran persona".

13

