Abril, maig i juny de
2019

Dilluns, 1 d’abril de 2019
DIARI DE GIRONA

LA CERDANYA VOL QUE ELS SEUS VEÏNS S'IMPLIQUIN EN LA CONFIGURACIÓ DEL MODEL DE TURISME DE
LA COMARCA.
El Consell Comarcal impulsa un procés participatiu per definir diferents estratègies que ajudin a fer-lo
més sostenible.
El Consell Comarcal de la Cerdanya, juntament amb el Patronat de Turisme de la comarca, impulsen un
procés de participació que té com a principal objectiu definir les accions que es poden dur a terme per
afavorir-ne la seva sostenibilitat i contribuir també a la desestacionalització i diversificació del perfil de
visitant. Tot plegat forma part d'un pla d'acció sectorial que es centra en aquest àmbit i que parteix,
després d'assolir-se les dues primeres fases, d'una diagnosi en la qual s'ha constatat que l'entorn natural i
paisatgístic és el principal element que conforma la identitat dels seus veïns. En aquest sentit, un dels
punts febles detectats té precisament a veure amb la convivència entre l'ús turístic del territori i la seva
preservació.
Un total de 25 persones de la Cerdanya, tant de l'àmbit de l'administració pública, com de la societat civil
o d'entitats i empreses vinculades al sector turístic, han debatut sobre el model a seguir en aquest àmbit
de cara als propers anys. De les seves opinions se n'ha extret una primera diagnosi i aquest dijous tindrà
lloc al Poliesportiu de Puigcerdà la primera de les sessions del procés participatiu que ha de definir les
accions a dur a terme fins l'any 2024. La voluntat és "posar sobre la taula" els punts forts i febles que hi
ha en aquest camp, que és el principal
motor econòmic de la comarca, amb
l'objectiu de continuar sent una destinació
de "qualitat", tal com ha dit el president del
l'ens comarcal, Ramon Moliner.

Per la seva banda, la sòcia de la cooperativa
Resilience.Earth, Erika Zarate, ha explicat
que la finalitat del treball que s'està duent a
terme és esbrinar l'estratègia a seguir de cara a "assegurar" en un futur la convivència entre el turisme i la
conservació del patrimoni natural, tret que identifica als veïns i veïnes de la Cerdanya i que vol utilitzar-se
com a eina de conscienciació entre les persones que visiten la vall. Un altre dels reptes a assolir que s'ha
detectat en la primera diagnosi és el del treball en xarxa entre tots els actors de la comarca que estan
vinculats al sector turístic.
A banda de la sessió d'aquest dijous, s'han programat dues més: una el 15 de maig a Bellver de Cerdanya i
una altra el 12 de juny a Alp. També es poden fer aportacions a través d'Internet o a través de la resta de
canals de comunicació que proporciona el Consell Comarcal de la Cerdanya. Un cop recollida tota la
informació, es redactarà el pla d'acció sectorial de l'àmbit de turisme, amb la previsió que aquest es pugui
presentar durant la pròxima tardor.
Enllaç: https://www.diaridegirona.cat/comarques/2019/04/01/cerdanya-vol-que-veins-simpliquin/971778.html#
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Dilluns, 1 d’abril de 2019
EL PUNT AVUI

OBRIRAN UNA OFICINA DE PARTICIPACIÓ A BLANES.
L’Ajuntament de Blanes convertirà el vestíbul d’una sala municipal del carrer Ample en una oficina de
participació ciutadana. Així ho ha confirmat l’alcalde, Mario Ros (PSC), que ha descartat convertir la Casa
Oms, just al costat, en oficines a causa de la pressió del PDeCAT (CiU), a l’oposició.
Ros considera que Blanes ha de tenir un espai per a entitats i veïns “de veritat”. Per això havia pensat en
la Casa Oms. Admet que durant les converses pel pressupost CiU ho va trobar desencertat. “Soc un home
de consens i, veient la seva posició, vaig preferir parlar i buscar altres solucions.”
A l’edifici on el consistori vol atendre la ciutadania –“més petit [que la Casa Oms]”– ja hi ha serveis
municipals d’Educació, Medi Ambient, Recursos Humans i personal de l’empresa mixta Nora.
Al carrer Ample, al costat de la sala municipal, hi ha la sala María Luisa García-Tornel. Quan CiU era a
l’equip de govern, unes obres valorades en 10.000 euros van connectar aquesta sala amb la Casa Oms.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1579815-obriran-una-oficina-de-participacio-a-blanes.html

Dimarts, 2 d’abril de 2019
DIARI DE GIRONA

ELS VEÏNS D'OLOT TRIEN LES CINC PROPOSTES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS.
L'adequació dels itineraris de la muntanya pelada, reviure les places petites, fer grans les places i els
parcs, tram de bici carril i tallers formatius de reparació de bicicletes, i barris, espais de cultura. Són les
cinc propostes que van sortir escollides en la votació dels pressupostos participatius d'Olot.
Els pressupostos participatius van tenir 1.372 vots. En
total van votar 379 persones. Cada participant podia votar
més d'una proposta. El percentatge de participació va ser
del 6%. La votació dels segons pressupostos participatius
d'Olot es va obrir el 18 de març a les 8 del matí i es van
tancar el dimecres, dia 27 de març, a les 20 hores.
Estaven demanats a la participació els 6.351 veïns de més
de 16 anys que estan empadronats a 30 de gener de
2019. Escollides les propostes, l'Ajuntament d'Olot
portarà els resultats de la votació al pròxim ple i
començarà els tràmits per fer-les realitat. El procés dels
pressupostos participatius del 2019 va començar pel gener sobre la base de reunions de veïns. En els
espais de participació primer van recollir propostes i després les van seleccionar. A la final van arribar 12
propostes filtrades pels tècnics municipals.
Enllaç: https://www.diaridegirona.cat/comarques/2019/04/02/veins-dolot-trien-cinc-propostes/971883.html
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Dijous, 4 d’abril de 2019
NACIÓ DIGITAL

EL JOVENT DE RIPOLL DECIDEIX EN QUÈ GASTAR 5.000 EUROS.
El passat divendres es va celebrar el Berenar d’Idees al Casal de Joves el Galliner, per tal d’escollir en
quines activitats i projectes es gastarien 5.000 euros, procedents del pressupost de joventut i de
participació de l’Ajuntament de Ripoll. Aquestes
idees van ser el resultat de 43 propostes que els
joves d’entre 12 i 29 anys van presentar entre els
dies 13 i 27 de març.

Per tal de poder treballar de manera eficient, es
van agrupar per àmbits temàtics i per similitud
d’accions, amb un resultat de 16 propostes
finalistes.

Primerament, els participants de la jornada es van
distribuir en petits grups de treball per debatre i
valorar les propostes presentades. Després, van procedir a la votació. L’activitat més votada va ser la
d’organitzar un torneig de futbol, seguida d’anar de colònies i fer un paintball.
Amb aquest projecte, l’Ajuntament de Ripoll continua la línia d’impulsar nous canals de participació
directa i activa per la ciutadania i implicar el jovent amb la posada en funcionament de projectes, accions
i activitats.
Enllaç: https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/31123/jovent/ripoll/decideix/gastar/5000/euros

Dimarts, 9 d’abril de 2019
HORANOVA

CASTELLÓ IL·LUMINARÀ LA VIA VERDA I ARRANJARÀ EL PATI DE LA RUIZ AMADO.

Una setmana després de tancar-se el període de votacions (31 de març), l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries ja ha publicat quines propostes s’executaran en el marc de la segona edició dels pressupostos
participatius. El projecte
més votat ha estat el que proposa
instal·lar enllumenat al
terraplè (via verda) que va de
Castelló a Empuriabrava.
Ha rebut un total de 177 vots i s’hi
invertiran 140.000 dels
150.000 euros que s’havien
reservat inicialment per al
procés. Però vistos els resultats de
les votacions, la comissió
de seguiment ha decidit ampliar
en 10.000 euros la partida
total per poder executar també la
segona proposta més
votada, que és la de fer millores
diverses als patis interiors
de l’Escola Ruiz Amado. El
projecte ha rebut 109 vots i costarà 20.000 euros.

3

Entre el 18 i el 31 de març, un total de 489 castellonins més grans de 16 anys van participar en les
votacions. Això representa un 5,22% del cens, un percentatge força similar a la convocatòria del 2018.
Tant l’alcalde, Salvi Güell, com la regidora de Participació Ciutadana, Anna Massot, en fan una valoració
molt positiva.
Enllaç: http://www.horanova.cat/castello-illuminara-la-via-verda-i-arranjara-el-pati-de-la-ruiz-amado/

Dimecres, 10 d’abril de 2019
EL PUNT AVUI

PARTICIPACIÓ FINS AL 15 D’ABRIL A LA JONQUERA

L’Ajuntament de la Jonquera ha decidit ampliar el termini de recollida de propostes del procés de
pressupostos participatius per ampliar el ventall de projectes candidats. Fins al dilluns 15 d’abril els veïns
de la Jonquera poden continuar fent arribar a l’Ajuntament les propostes mitjançant el web
www.decidimlajonquera.cat o presencialment i dipositant una butlleta en la bústia del servei d’atenció
Ciutadana de l’ajuntament. La quantitat sotmesa a votació és de 100.000 euros en inversions del 2020.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1585652-participacio-fins-al-15-d-abril-a-la-jonquera.html

Dimecres, 5 de juny de 2019
DIARI DE GIRONA

CLOENDA DEL CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS

Una setantena de nens van participar ahir en la cloenda del Consell d'Infants i del Consell d'Adolescents
de Girona. El projecte té per objectiu promoure la participació de la ciutadania al llarg de la vida. Els
infants han treballat aquest curs el tema de la seguretat a la ciutat mitjançant l'anàlisi de notícies, el
coneixement sobre els plans de protecció civil i la gestió de la por.
D'altra banda, els adolescents han treballat la situació de les
persones sense sostre mitjançant el coneixement de La Sopa,
de la tasca que porta a terme l'entitat Traçant Camins i de la
circumstància dels menors no documentats.
Enllaç: https://www.diaridegirona.cat/girona/2019/06/06/cloenda-del-consell-dinfantsadolescents/984864.html

Dilluns, 10 de juny de 2019
EL GARROTXÍ

UNA QUARANTENA D’ALUMNES HAN PARTICIPAT AQUEST DILLUNS DE L’ESCAPE ROOM
ORGANITZAT PER L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I ELS TÈCNICS DEL MUSEU DELS VOLCANS

El lleure va ser el tema escollit pels alumnes que van participar del Consell dels Infants durant el curs 1718. Una de les propostes que van presentar al Ple de l’Ajuntament d’Olot va ser l’organització d’un escape
room per a nens i nenes de la ciutat. La proposta número 7 deia que “Els nens i nenes de 5è de les
escoles d’Olot que participem al Consell dels Infants voldríem demanar-vos si es podria fer un escape
room. No volem que sigui un negoci privat, sinó una proposta de l’Ajuntament encarat a les escoles i
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col·locat en algun espai públic, com per exemple: l’Hospici, el recinte firal, la Torre Malagrida o algun
espai històric.
Volem que sigui un escape room dirigit als nens i nenes, i que l’espai ens expliqui alguna història antiga, és
a dir, que sigui educatiu. Per resoldre l’enigma volem que sigui necessari conèixer part de la història per
resoldre’l. Proposem que s’obri només per les escoles que ho demanin i dies especials que l’Ajuntament
ho cregui oportú”.
L’Ajuntament es va comprometre a tirar endavant la proposta que des de final del curs passat, tècnics de
l’IME i dels Museus dels Volcans han treballat conjuntament i que amb l’inici d’aquest curs ja està a
disposició dels centres. L’escape room és una nova activitat que s’ha incorporat a la guia de Recursos
Educatius amb la voluntat que tingui continuïtat el pròxim curs.
S’ha dissenyat i creat un joc de pistes on els infants han
d’ajudar a la científica Carolina Bonacasa a trobar la porta
estel•lar que ens permetrà salvar el nostre planeta. Les
emissions de CO2, l’escalfament global o la desforestació
dels boscos són alguns dels conceptes que aborda aquesta
proposta. L’objectiu és que els alumnes gaudeixin i
aprenguin superant els reptes que planteja el joc i per
aquest motiu totes les proves tenen un component lúdic i
pedagògic.
Aquesta activitat s’ha ofert a tots els alumnes de 6è de
primària (els que van fer la proposta el curs passat) de la comarca i està previst que hi participin 333
infants de 8 escoles de la Garrotxa (7 d’Olot i 1 de Les Preses). Avui han estat 47 els alumnes de l’escola
del Pla de Dalt els que han pres part de l’escape room.
El Consell dels Infants 2019
Aquesta setmana finalitza el Consell dels Infants d’aquest curs, que s’ha dedicat a la Salut. Després de
portar les propostes al ple del mes d’abril, els representants del Consell dels Infants es trobaran aquest
dimecres a la tarda a la Torre Malagrida. Serà l’última de les trobades dels 32 nens i nenes que han
representat els alumnes participants d’aquest any.
382 alumnes de 5è de primària de totes les escoles de la ciutat han participat aquest any del Consell dels
Infants. Activitats extraescolars, preu de la fruita i la verdura, millores i esports als parcs, la posada en
funcionament d’un balneari, conèixer esports nous i neteja dels boscos, són algunes de les 16 propostes
que els representants dels alumnes han portat aquest mes d’abril al ple de l’Ajuntament d’Olot.
Enllaç:
https://www.elgarrotxi.cat/una-quarantena-dalumnes-han-participat-aquest-dilluns-de-lescape-room-organitzat-per-linstitut-municipaldeducacio-i-els-tecnics-del-museu-dels-volcans/

Diumenge, 16 de juny de 2019
DIARI DE GIRONA

ELS CONSELLS SOCIALS MUNICIPALS CELEBREN TROBADES AL PLA DE L’ESTANY

És la comarca pionera en la creació d’aquests òrgans i en té en gairebé tots els municipis
Els consells socials municipals, òrgans consultius creats el 2006 amb l'objectiu de fomentar la participació
ciutadana, han celebrat durant el mes de maig diferents trobades a la comarca del Pla de l'Estany.
Concretament, s'han reunit als municipis de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta,
Palol de Revardit, Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls. L'únic municipi que encara
no ha iniciat el procés de creació del consell social municipal és Banyoles. La valoració que s'ha fet
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d'aquests espais de debat, l'apropament dels serveis socials als municipis i de l'acció que es fa des de
l'Àrea de Benestar Social als municipis és molt positiva.
Aquests òrgans van ser creats a iniciativa del Consorci de Benestar Social de Pla de l'Estany-Banyoles, amb
el convenciment que en el disseny, execució i avaluació de les polítiques socials cal comptar amb tots els
agents implicats del territori, i suposen una iniciativa pionera en l'àmbit de Catalunya. El Pla de l'Estany
és, de fet, l'única comarca del país amb consells socials en gairebé tots els municipis.
Aquests Consells tenen una composició mixta i representativa dels diferents agents del territori. Estan
formats per representants polítics, mestres i professorat de centres educatius, representants de les
AMPAs, representants del teixit associatiu, personal sanitari, Mossos d'Esquadra, tècnics de l'Àrea de
Benestar del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, jutges de pau, entre d'altres. Parteixen dels principis
que les decisions relatives als serveis socials s'han de prendre amb la participació dels ciutadans.
L’Ajuntament de la Jonquera ha decidit ampliar el termini de recollida de propostes del procés de
pressupostos participatius per ampliar el ventall de projectes candidats. Fins al dilluns 15 d’abril els veïns
de la Jonquera poden continuar fent arribar a l’Ajuntament les propostes mitjançant el web
www.decidimlajonquera.cat o presencialment i dipositant una butlleta en la bústia del servei d’atenció
Ciutadana de l’ajuntament. La quantitat sotmesa a votació és de 100.000 euros en inversions del 2020.
Enllaç: https://www.diaridegirona.cat/comarques/2019/06/17/consells-socials-municipals-celebren-trobades/986971.html

Dilluns, 24 de juny de 2019
EL PUNT AVUI

ENTENDRE L’AJUNTAMENT DE RIPOLL TOT JUGANT

El joc és clau per a l’aprenentatge i no només per al de les criatures, sinó per a totes les edats.
L’Ajuntament de Ripoll ho té clar i, per això, ha creat un el típic joc de tauler amb preguntes per facilitar a
tots els veïns com funciona la corporació ripollesa. El Joc de la participació, la democràcia i l’Ajuntament
també pretén que els qui hi juguin aprenguin les formes que tenen de
participar en les decisions públiques. L’Ajuntament distribueix aquest joc als
equipaments públics, als centres educatius i a les entitats que ho sol·licitin –cal
enviar un correu a comunicacio@ajripoll.cat– i també està previst que s’utilitzi
en sessions formatives i en dinàmiques que es proposin des del mateix govern
local. Les nenes i els nens del consistori infantil l’han estrenat compartint una
partida amb l’alcalde, Jordi Munell. “És un joc simpàtic, que simula el joc de
l’oca però de la nostra vila, i amb un objectiu més pedagògic”, va indicar.
Enllaç: https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1625135-entendre-l-ajuntament-de-ripoll-totjugant.html
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