SETMANARI DE L'ALT EMPORDÀ
Dilluns, 2 de juny de 2008
Participació ciutadana, un anunci bonic
Francesc Canet. En l’informatiu del migdia de diumenge de TV3, en un reportatge sobre plans urbanístics al
barri barceloní de La Clota, es van dibuixar dues propostes municipals: una, significarà “conservar” part del barri
amb l’aspecte agrari, verd, que té actualment; l’altra, es traduirà en una urbanització amb centenars de pisos.
Per a la primera actuació, es va consultar els veïns, se’ls va deixar “participar” (finalment, han aconseguit
“salvar” força l’aspecte actual del barri); per a la segona, s’ha tirat pel dret i està previst que les màquines
enderrocaran moltes cases i faran moltíssims pisos.....sense participació ciutadana. Això va fer exclamar a un
simpàtic i espavilat avi, instal·lat en els noranta anys i clavant amb vigor l’aixada: “ que no tinguin pressa, que
els queden encara milers de pisos per vendre en altres llocs, abans de fer-nos fora d’aquí”. No sé si ho pretenia
l’autor del reportatge, però es visualitzava que s’obria la porta a la participació ... només si convenia buscar una
solució determinada; en canvi, s’obviava quan les solucions podien generar contestació o, senzillament, hi havia
pressa per aprovar la modificació urbanística.
Sigui com sigui, l’expressió “participació ciutadana” corre el risc de convertir-se en una paraula recurrent i –això
és el pitjor– utilitzada a conveniència (només quan convé), adulterant el sentit de fons. A Figueres, en sabem
molt d’aquestes estratègies. Podem recordar el denominat Pla Avinguda Nova Estació, on es va voler engegar
un pla de participació ciutadana .... quan ja s’havia aprovat inicialment el pla en un plenari (amb els vots de PSC
i CiU). Per esmentar-ne una de més recent, l’aprovació dels pressupostos vigents per a aquest 2008, que
incomplien la legislació vigent, en no seguir el tràmit d’audiència pública prèvia (per poder rebre suggeriments
de les entitats, associacions de veïns, etc.). Es va voler maquillar la situació convocant un esmorzar “selecte”
(es van “seleccionar” les entitats que es van convidar), amb posterioritat a l’aprovació. I més tard, admetent
sense admetre el flagrant error/incompliment, es va reblar el clau convocant una sessió oberta a tothom a una
hora intempestiva....per tal que la sala de plens fos (així va ser) un desert.
El dissabte passat, l’Ajuntament de Figueres va dur a terme una jornada de “debat participatiu”, encarregada a
la Universitat de Girona, emmarcada “en la voluntat de revisar el Consell de Ciutat, per millorar els processos
participatius a la nostra ciutat”. El regidor que representava el nostre grup ha explicat que l’assistència d’entitats
no va ser precisament extraordinària. No cauré en l’error de criticar l’organització de la jornada (valoro la tasca
de la persona que n’assumia la coordinació), però el govern municipal haurà de pensar que, si vol aconseguir
que les entitats de la ciutat (la ciutadania en general) realment “participin” en la tasca municipal, hauran de
demostrar amb fets la voluntat d’apostar per la participació. Mentre les mostres que doni el govern vagin
precisament en sentit contrari a la participació –frenant el poc que hi havia en marxa (com ara els districtes), no
reunint o reunint poquíssimes vegades organismes creats fa temps....– difícilment resultaran creïbles algunes
accions puntuals, per molta difusió mediàtica que puguin tenir.
La Trinca cantava allò de “que bonics que són els anuncis”....

GENERALITAT DE CATALUNYA, DIPUTACIÓ DE GIRONA I UNIVERSITAT DE GIRONA
Dijous, 5 de juny de 2008
La Generalitat, la Diputació de Girona i la Universitat de Girona renoven l'acord per formar tècnics en participació
ciutadana
El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació (DG de Participació Ciutadana), la Universitat
de Girona i la Diputació de Girona continuaran oferint l'any vinent el postgrau en participació ciutadana i
comunicació a través de la Fundació UdG.
El secretari general d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Boada; el president de la Diputació de
Girona, Enric Vilert i el director general de la Fundació Universitat de Girona, Joan Saurina, han signat avui un
conveni de col·laboració per fer possible el postgrau que, en dues edicions, ja ha format 60 alumnes
especialitzats en les tècniques i el foment de la participació. A l'acte hi ha assistit també el vicepresident i
diputat de Cooperació Municipal, Narcís Casassa.
L'objectiu del curs és formar gestors públics en les diverses dimensions comunicatives i participatives, amb la
doble finalitat que els participants puguin analitzar, implantar i optimitzar les iniciatives de participació ciutadana

i que dominin les estratègies de comunicació política. El curs està adreçat a personal tècnic de l'Administració
pública, càrrecs polítics, dirigents del tercer sector i professionals que vulguin especialitzar-se en aquesta
temàtica. El president de la Diputació de Girona, Enric Vilert, ha destacat que "aquest conveni és una eina
important per tal d'afavorir la formació del personal tècnic i de càrrecs electes de les comarques gironines que
tenen competències i responsabilitats en la implicació de la ciutadania en la presa de decisions de la gestió dels
municipis". Segons Vilert, "la Diputació ha fet una clara aposta per fer més moderna i competitiva l'Administració
local i aquest postgrau reforça aquesta línia de treball".
Els alumnes, que obtindran un diploma de postgrau en participació ciutadana i comunicació per la Universitat de
Girona, tindran a través d'aquest curs un coneixement exhaustiu de les eines per comunicar eficaçment les
polítiques públiques i per implicar la ciutadania en la decisió i la gestió dels afers públics.
El vicepresident i diputat de Cooperació Municipal, Narcís Casassa, ha assenyalat que "el calendari del
postgrau intenta facilitar al màxim l'assistència de persones que estan treballant activament als ajuntamentsi és
una de les coses que es valoren molt positivament. El curs s'inicia el mes d'octubre amb un mòdul introductori
sobre món local que és la base de la resta de la formació".
Tot i que hi ha una part de continguts teòrics important (124 hores de classes), la part pràctica del curs serà
fonamental, ja que els alumnes hauran de treballar amb exemples i casos reals d'actualitat. La part pràctica del
postgrau preveu 80 hores de pràctiques i 20 hores més dedicades a la realització d'un treball. L'organització
municipal i la participació, la planificació de les actuacions participatives, la metodologia i els reptes dels
pressupostos participatius i l'ús d'Internet com a espai de participació són alguns dels interrogants que es
plantejaran al llarg del curs. Les sessions les impartiran professionals dels àmbits d'estudi proposats (mitjans de
comunicació, participació ciutadana, comunicació política, protocol, sociologia, etc.) aprofitant els seus
coneixements i la seva experiència. La tercera edició d'aquest postgrau, que també comptarà amb el suport de
la DG de Participació Ciutadana i de la Diputació de Girona, començarà el pròxim mes d'octubre i finalitzarà al
juny de 2009. El curs es farà a les instal·lacions de la Fundació UdG a Montilivi els divendres a la tarda i els
dissabtes al matí. Per a més informació, cal adreçar-se a la Fundació UdG (http://www.udg.edu).
PUNT DIARI
Divendres, 6 de juny de 2008
Santa Cristina, Figueres i Arbúcies, seus d'un postgrau de participació ciutadana
La UdG, la Generalitat i la Diputació creen la segona edició
EDUARD BATLLE.. Girona. Els municipis de Santa Cristina d'Aro, Figueres i Arbúcies
participaran aquest any en la segona edició del postgrau sobre participació ciutadana i
comunicació que promouen la Universitat de Girona, la Generalitat i la Diputació de
Girona. Els tres consistoris seran les seus de la part pràctica d'aquest postgrau, que té
30 inscrits per formar-se com a gestors públics.
L'objectiu d'aquesta segona edició és formar gestors públics que, una cop hagin
acabat el postgrau, puguin participar en les diverses dimensions comunicatives i
participatives de qualsevol ajuntament o ens públic. El curs va destinat a personal
tècnic de l'administració pública, càrrecs polítics, dirigents del tercer sector i
professionals que vulguin especialitzar-se en la temàtica. Durant la presentació del
postgrau, es va destacar la consolidació de la segona edició amb la participació de 30
inscrits, que combinaran la part teòrica (124 hores) amb la pràctica (80), a través de
diferents projectes que tenen en marxa als ajuntaments de Santa Cristina, Figueres i
Arbúcies, amb la realització final d'un treball.Enric Vilert, president de la Diputació; Joan Boada, secretari general d'Interior;
Narcís Casassa, responsable de Participació de la Diputació, i Joan Saurina, director general de la Fundació de la UdG, van
signar l'acord a la Diputació. Tots ells van destacar la importància de la participació ciutadana en el món de la política.

DIARI DE GIRONA
Divendres, 6 de juny de 2008
La UdG presenta el seu segon postgrau en participació
Marta Pallarès, Girona. La Generalitat, la Diputació de Girona i
la UdG continuaran col·laborant el curs vinent en la nova edició
del postgrau en participació ciutadana i comunicació, ofert a
través de la Fundació UdG: Innovació i Formació. A l'acte de
presentació d'ahir s'hi va comptar amb el secretari general
d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Boada; el
director general de la Fundació de la UdG, Joan Saurina; i per
part de la Diputació, el seu president, Enric Vilert, i el
vicepresident Narcís Cassassas.
El postgrau tindrà 30 alumnes el curs vinent, provinents
bàsicament del món local - ajuntaments i consells comarcals .Val a dir, però, que la demanda ha estat molt més alta i han
quedat persones en llista d'espera. L'objectiu del postgrau, un
títol propi de la UdG, és formar gestors públics que puguin
implementar les iniciatives de participació ciutadana.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 10 de juny de 2008
Alsina planteja retransmetre els plens municipals per televisió
Aquesta és una petició històrica plantejada pel grup de CiU
La regidora d'ERC de Girona, Cristina Alsina, ha plantejat emetre els plens per la televisió de manera íntegra. Aquesta és
una de les peticions que històricament ha fet CiU per donar més transparència a la gestió municipal. La regidora republicana
va posar com a exemple de participació els consells municipals i les taules territorials de barri, així com els processos
participatius. Sobre els pressupostos participatius, va considerar que s'ha de treballar gradualment.
Un any després de les eleccions, els polítics gironins es van tornar a reunir dijous passat per revisar el document de
compromís amb la Cultura de Pau i la Solidaritat, que van signar l'any passat. El document, impulsat per ONG gironines,
consta de 7 punts, als quals els polítics es podien comprometre o no. En l'acte de revisió van participar Ignasi Thió (PSC),
Cristina Alsina (ERC), Joan Olóriz (ICV) i Joaquim Oliva (CiU ). Els tres primers són els mateixos que van participar a l'acte
de signatura. Tant el govern local com CiU van debatre també sobre el diàleg interreligiós. Olóriz va recordar que fins fa poc
no hi havia minories religioses i el PSC va recordar que esperen la nova llei.

PUNT DIARI
Dimecres, 11 de juny de 2008
IV ple infantil a Llagostera.
Dotze alumnes representants dels centres escolars de Llagostera van
participar com a regidors en el IV ple infantil que es va fer el 6 de juny
passat, en presència de 128 nenes i nenes de les escoles del municipi.
Es van tractar diferents temes que afecten el poble.

DIARI DE GIRONA
Divendres, 13 de juny de 2008
Pla director de participació ciutadana
Aquest mes de juny, la Bisbal iniciarà l'elaboració del Pla director de participació ciutadana del municipi, el qual establirà les
línies generals estratègiques de participació de la societat civil així com aconseguir una millora de la relacions amb la
ciutadania i les organitzacions del municipi. El pressupost del treball té un cost de 21.993,60 euros, dels quals la Generalitat
en subvenciona el 70%. Els primers mesos es dedicaran a fer una anàlisi exhaustiva a partir de la qual es definiran les
propostes concretes del pla.
PUNT DIARI
Dimarts, 17 de juny de 2008
Presenten 4.700 firmes contra el pavelló de la Devesa gironina
L'associació de veïns del barri Devesa-Güell van presentar ahir un total de
4.700 signatures en contra del pavelló esportiu que l'Ajuntament vol construir al
parc urbà de la Devesa. El president de l'associació, Josep Plazas, juntament
amb altres membres de l'associació, va presentar ahir les signatures a les
dependències de l'Ajuntament, just el dia abans que s'acabi el procés
participatiu que es va engegar el passat 17 de març per decidir els usos que ha
de tenir el parc. La voluntat de l'associació és que aquestes signatures es
tinguin en compte a l'hora d'avaluar els resultats del procés participatiu. Les
signatures, segons va explicar Plazas, són de ciutadans de Girona, de la resta
de la demarcació i també d'altres indrets de Catalunya que s'oposen a la
construcció d'un pavelló esportiu «en un dels parcs urbans més grans i característics de Catalunya», segons l'opinió del
president. L'Associació de Veïns Devesa-Güell ha criticat el procés participatiu que s'ha organitzat des de l'Ajuntament per
decidir els usos del parc, perquè, segons va manifestar Plazas, ha estat «dirigit i viciat des del principi».

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 17 de juny de 2008. El nas de la bruixa
La participança ja cansa
JORDI VILAMITJANA. Avui acaba el Procés Participatiu per decidir els usos de la Devesa, un procés "dirigit i viciat des del
principi", en paraules del president de l'Associació de Veïns del barri Güell-Devesa, que va presentar ahir 4.700 signatures
contràries a la construcció d'un pavelló al bell mig del Parc.
Els processos participatius de la frontissa de Santa Eugènia i de la Devesa han mostrat i demostrat, entre els ciutadans,
que els invents i les fantasies estan bé entre els jocs escolars i els entorns mediàtics, però que en els afers polítics d'una
certa envergadura són un autèntic foc d'encenalls: quan comencen sembla qui sap què, però la il·lusió s'esvaeix
ràpidament. Però no només: fa tota la impressió que la participança, com a instrument de participació ciutadana que havia
de venir a revolucionar la democràcia local, no només no funciona sinó que cansa.
Cansa adonar-se de la distància que hi ha entre allò que aparenta i allò que de debò és; cansa tenir la sensació
d'acontentament i pacificació popular que amaga; cansen, sobretot, els errors democràtics que entronitza. És un error creure
que hi ha una tercera via de participació democràtica a part de les dues formes tradicionals: el vot a les urnes i la protesta al
carrer. Cansa tant perquè s'intueix que la via de la participança vol aigualir, suplantar, amortir, la protesta al carrer: "Si tens
alguna cosa a dir, fes-ho a la taula d'usos", "Això ho havies d'haver exposat a la ponència de costums", etc. Com si els
ciutadans haguessin d'estar permanent al servei dels fòrums que organitza qui els mana, governa i dirigeix. La protesta al
carrer conté valors absolutament indefugibles i essencials de la democràcia: l'espontaneïtat, la reivindicació, la indignació
contra les vel·leïtats del poder. La participança, tal com s'ha mostrat fins ara a Girona, pretén suplantar la dissidència amb
l'assimilació i la fagocitosi.
Això és així fins al punt que els redactors municipals de l'informe són capaços d'arribar a la conclusió que respecte al pavelló
(la resta dels temes són fàcilment acordables) "hi ha hagut dues postures" entre els participants en el procés: els qui en una
primera reunió van dir que sí per majoria; i els qui van dir que no quan no tocava. I són capaços d'elevar aquestes dades a
categoria absoluta: la ciutat està dividida respecte al pavelló. La qual cosa posarà en safata de plata a les autoritats "la

necessitat" de decidir en la línia del que havien previst: pavelló sí, malgrat l'oposició. I això és una fal·làcia perquè aquí no hi
ha hagut consulta democràtica. El procés participatiu no ha buscat saber l'opinió dels ciutadans i ciutadanes, sinó
convèncer-los del que pensa l'Ajuntament. Això no és democràcia; democràcia és convocar un referèndum a la ciutat sobre
la ubicació o no d'un pavelló a la Devesa. La resta són invents del poder que ja cansen.
PUNT DIARI
Dimecres, 18 de juny de 2008
Girona tanca el procés participatiu sobre la Devesa i ICV es reserva el vot en contra
Una seixantena de persones van assistir a l'audiència pública feta a l'Auditori Palau de Congressos
MONTSE BARRERA. Girona. L'Ajuntament de Girona va tancar ahir el procés participatiu sobre el pla d'usos de la Devesa
en una audiència pública a l'Auditori Palau de Congressos a la qual només van assistir una seixantena de persones. En
l'acte, moderat per l'advocat Ramon Llorente, hi van participar el regidor de Medi Natural, en representació del govern, que
va anunciar que ICV es reserva el dret a votar en contra del pavelló, CiU i el PP a l'oposició, i es van fer dos torns de paraula
del públic, amb participació de particulars i representants de veïns i col·lectius esportius. L'alcaldessa, Anna Pagans, va
confiar que el pla d'usos tindrà un consens màxim.
El regidor Ponç Feliu, en la seva intervenció, va
exposar gran part de les aportacions fetes al procés de
participació, i va defensar el pavelló al parc de la
Devesa argumentant que hi quedarà integrat per les
seves dimensions reduïdes i perquè quedarà
emmarcat en una zona esportiva ben definida dins
l'espai. Feliu va dir que la proposta del pavelló és dels
tres grups que formen el govern, si bé va anunciar que
ICV es reserva el seu vot particular. ICV es continua
mostrant contrària a la construcció del pavelló a la
Devesa, tot i que no descarta canviar aquest
posicionament si una majoria de persones
l'acceptessin en aquest indret, segons va explicar el
regidor d'aquest grup, Enric Pardo. Concepció Veray,
pel PP, va valorar positivament les aportacions que
demanen que es mantinguin les fires a la Devesa, si
bé va indicar que potser s'havien centrat massa en el debat sobre el pavelló en detriment d'altres usos esportius. Amb tot,
Veray va considerar que el pavelló no era prioritari. En els dos torns de paraula del públic es va posar en relleu l'aposta per
un referèndum sobre el pavelló, la congelació de l'edificabilitat a la zona i el trasllat de Fira de Girona. També es va apostar
per fer el pavelló a Fontajau, incrementar les zones enjardinades de la Devesa i construir un restaurant a la zona de les
veles, amb el requisit que fos gestionat per una entitat econòmica social. També hi va haver gent que va posar en relleu la
necessitat d'un pavelló per a la ciutat, ja sigui a la Devesa o en qualsevol altre lloc.
PUNT DIARI
Dimecres, 18 de juny de 2008
«Que no es desfaci la Devesa, sinó que s'arregli»
El veí octogenari de la Devesa Modest Jubany va participar en el torn de paraula dient: «Si es fa el pavelló es farà malbé per
sempre la Devesa, que és de Girona però també de tot Catalunya, i és una joia [...]. Que l'alcaldessa no vulgui ser qui hagi
desfet la Devesa, sinó la que l'hagi arreglat. No al pavelló, sí a l'esport a l'aire lliure.» Altres participants va ser: Josep Duran,
que va dir «sí al pavelló, al lloc que sigui»; Miquel Llop, «la majoria de veïns no volem el pavelló»; Ramón Lozano, «d'acord
que s'hi faci esport a l'aire lliure, però que no que es faci malbé la Devesa»; Guillem Terrades, «cal escoltar els veïns i que
no es faci el pavelló perquè traurà vida al barri»; Jordi Navarro, «ha estat interessant el procés participatiu, però calia anar
més enllà i fer un referèndum».
L'alcaldessa va cloure l'acte dient que els temes exposats són d'«una gran riquesa» i que l'obligació del govern és fer el pla
d'usos amb el màxim consens i fer que la Devesa sigui parc natural i patrimoni per poder-la usar i usar-la bé.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 18 de juny de 2008
Una audiència amb 50 veïns tanca sense acord sobre el pavelló el debat de la Devesa
Polítics i veïns critiquen que l'equipament centrés tots els tallers i tornen a repetir la discussió en la cloenda
UN AGRE FINAL. El debat sobre el futur de la Devesa es va tancar ahir deixant un gust més agre que dolç entre polítics i
veïns, que han estat protagonistes d'un dels primers processos participatius de Girona. La posada en comú va servir per
evidenciar que la futura construcció del pavelló poliesportiu al mig del parc ha condicionat totes les activitats que s'han
desenvolupat en els darrers tres mesos.
GIRONA | JESÚS BADENES
L'audiència pública va tancar el procés de debat
sobre el futur de la Devesa només va reunir uns
50 participants en un sala de cambra de l'Auditori
preparada per rebre al voltant de 400 persones.
La baixa participació, més que evident des del
principi, va deixar sense esma un nou acte en
què es pretenia donar veu als veïns perquè
expliquessin les seves posicions. No hi va anar
ningú que no hi hagués participat abans. Fins i tot
el moderador, l'advocat Ramon Llorente, va
poder oferir un segon torn d'intervencions als
veïns atès que ni tan sols es va esgotar la mitja
hora prevista. El regidor de Participació i
Relacions Ciutadanes, Miquel Poch (ERC), va
reconèixer que esperava més assistència, sobretot d'aquells que afirmaven que no se'ls havia permès expressar la seva
oposició al pavelló. El nou acte de debat es va obrir amb la intervenció de l'equip de govern, amb el regidor de Medi
Ambient, Ponç Feliu (PSC), exercint de portaveu. El tripartit va decidir fer un discurs a una sola veu, però Iniciativa per
Catalunya (ICV-EUiA) ja va deixar clar que es torna a reservar el seu vot particular perquè no està gens d'acord amb la
ubicació del pavelló. Feliu va exposar quines són algunes de les aportacions que s'han anat recollint de debat i que es
podran desenvolupar en el futur. Va destacar la necessitat d'adequar el mercat, d'integrar la Devesa i les ribes del Ter, crear
elements educatius per als més petits i habilitar espais que serveixin per programar activitats que dinamitzin el parc urbà. El
Govern també va destacar les millores generals com unificar el mobiliari o la creació de recorreguts per activitats a l'aire
lliure. El portaveu de CiU, Carles Puigdemont, va recordar que la situació actual és de degradació, escassa vigilància i mala
il·luminació. Va insistir que és un contenidor d'activitats disperses i que no hi ha un criteri clar sobre què fer amb els espais
lliures. Per Puigdemont calia un debat sense presses i sense decisions prèvies. Els nacionalistes van aprofitar l'oportunitat
per exposar quin és el seu projecte per la Devesa: un pla de xoc per la neteja i manteniment, la reordenació de Camp de
Mart i el trasllat de la Fira de Girona a un altre espai. CiU va insistir que no es faci "cap infraestructura dura que no sigui
reversible".
La portaveu del PP, Concepció Veray, va defensar que el parc és un patrimoni de la ciutat i va coincidir amb els Amics de la
Unesco en el fet que el pas de la línia del Tren d'Alta Velocitat per sota la Devesa no hagi tingut més protagonisme en el
debat.
PUNT DIARI
Diumenge, 22 de juny de 2008
La Devesa: un cul-de-sac
A l'audiència pública sobre el futur del parc urbà més gran de la ciutat de Girona, s'hi van poder escoltar opinions i
suggeriments, però el resum és sincerament decebedor.
la contra. Joan Ribas. Teníem interès a assistir a l'audiència pública que s'anunciava per dimarts passat, dia 17, com a
culminació del procés participatiu sobre la Devesa. Esperàvem un debat fort, amb multitud d'intervencions dures i clares.
També interessava conèixer quines idees noves havien aflorat al llarg del procés. Un cop a l'Auditori, es feia evident que els
membres de la mesa temien que el debat se'ls escapés de les mans i, a més, s'eternitzés. Per tal d'impedir-ho, col·locaren
una enorme pantalla on es desgranaven els segons que consumirien les intervencions.
Era una provocació per als que només tenien dos minuts per parlar (!). Aquella bona gent agafava nervis i tenia dificultat per

expressar-se davant de l'immens comptador numèric que corria com un boig, descomptant segons que s'esmunyien davant
els ulls de tothom. Fou el principal protagonista de la nit.
El resultat és molt fluix, malgrat que tothom hi va posar bona fe. Els representants de l'equip de govern van tornar a dir el
que ja sabíem, amb reiteració i barroquisme verbal –sobretot Ponç Feliu–, i els de l'oposició, per expressar els seus
dissentiments mesurats i continguts. Costava d'entendre quines alternatives esgrimien. I el torn per al públic fou brevíssim:
deu o dotze persones parlaren –a dos minuts per cap– i a tota pressa. Estaven tan controlats, que a molts els va sobrar
temps. Així que es va obrir un altre torn de paraules. Les mateixes persones, amb idèntics arguments, es reiteraren... i ja
està: conclusió de l'alcaldessa, per dir que no es poden fer miracles... En una hora i mitja tot estava dat i beneït.
S'escoltaren opinions i suggeriments, però el resum és sincerament decebedor. Semblava que es programés aquest acte
perquè l'Ajuntament tingués les mans més lliures. Ja va quedar clar que la darrera paraula la té el consistori. Només faltaria!
A l'Auditori hi érem unes 60 persones, en una ciutat de 100.000 habitants, i després d'haver-se anunciat profusament. I
encara sort de la polèmica despertada pel projecte del pavelló cobert. Els qui s'hi oposen eren més de la meitat dels
presents... Així es poden fer comptes de l'interès dels ciutadans, cansats d'una polèmica estèril. Després sortírem de
l'Auditori a peu, i travessàrem el parc d'una punta a l'altra. La llum del capvespre li donava un encant especial. Constatàrem
que les darreres generacions no han fet res de bo per a la Devesa: els plàtans gegantins ja hi eren, i el jardí de plantes és
igual que setanta anys enrere. Totes les intervencions posteriors han estat agressions de la pitjor espècie: tallant arbres,
retallant espais, anorreant els espais verds, eliminant instal·lacions utilitàries sense fer-ne de noves. I tot amb criteris
d'oportunisme, d'immediatesa, de gasiveria mental. Era l'any 1980 quan Narcís Jordi Aragó va publicar el llibre La Devesa,
paradís perdut. Allà es denunciava la seva degradació i s'apuntaven solucions. Ben poca cosa ha millorat en vint-i-vuit anys!
Tot al contrari: se l'ha utilitzat i menystingut amb els pretextos més banals.
Voldríem suggerir que el consistori encarregués a diferents equips d'urbanistes de prestigi que estudiessin el malalt i ens
brindessin projectes nous, agosarats, sense condicionants previs. Ja no s'hi poden fer més pegats! Cal una intervenció
global –encara que duri molts anys– per transformar la Devesa. Els usos i les necessitats són ara uns altres, fins que la gent
s'hi trobi a gust i gaudeixi naturalment del parc. És clar que per acceptar-ho calen unes virtuts imprescindibles: valentia i
imaginació.
DIARI DE GIRONA
Divendres, 20 de juny de 2008
Olot impulsa una taula de joves que haurà de decidir les actuacions
El consens, la participació i l'emancipació són les prioritats del Pla de Joventut aprovat ahir al ple d'Olot
OLOT. XAVIER VALERI. L'Ajuntament d'Olot preveu crear una taula de fins a 30 joves que prioritzarà les accions que s'han
d'aplicar envers la pròpia joventut. La mesa forma part de les accions del Pla de Joventut que el plenari d'Olot va aprovar
ahir. Les línies principals del programa són el consens, l'emancipació i la participació.
El regidor de Joventut, Joaquim Monturiol, va considerar que a pesar que la Generalitat considera joventut, la franja d'edat
que va de 16 als 30 anys, l'Ajuntament com a administració més pròxima ha de dividir els diferents interessos de les edats
considerades joves. Monturiol va comptabilitzar 11.039 veïns de 0 a 29 anys, cosa que suposa un increment d'un 5% més
de població respecte al 2.003. Segons el regidor, hi ha 6.349 joves de 15 a 29 anys, cosa que representa un increment del
11,4 per cent . Monturiol va precisar que ara el 19% dels olotins són gent jove. Monturiol va indicar que l'emancipació i la
participació són els principals objectius del Pla. El regidor va considerar que l'emancipació s'ha de plantejar des de la
perspectiva de l'accés a l'educació i al foment d'hàbits saludables. Pel que fa la participació, Monturiol ha constatat un canvi
en l'actitud dels joves, els quals han fundat entitats juvenils. El regidor va anunciar que a la tardor es reunirà amb 15 entitats
per tal de recollir propostes sobre l'hotel d'entitats.
El tècnic Joventut, Joan Gelabert, va avançar que el pla contempla que els joves organitzin les seves propostes i se les
muntin en tant que l'Ajuntament els dóna suport.
DIARI DE GIRONA
Dissabte, 21 de juny de 2008
Estudien com promoure la participació ciutadana
L'Àrea de Participació de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha engegat la fase de diagnosi del Pla Director de Participació
Ciutadana. La diagnosi del Pla permetrà ordenar, impulsar, identificar i fer propostes sobre les eines i mecanismes de
participació més adients al municipi. Els promotors pretenen que el document sigui una guia a partir de la societat identificant
objectius, òrgans, mètodes i temàtiques sobre les quals pot participar la ciutadania.

DIARI DE GIRONA
Dissabte, 21 de juny de 2008
societat de participança
QUIM CURBET Les ciutats són cruïlles de convivència, són l'origen i el producte inequívoc d'una civilització, basada en el
respecte mutu i regida per lleis acceptades per la majoria. Les ciutats han crescut gràcies a la política, el vell art de regir les
polis que desenvoluparen els grecs ara farà més de 2.500 anys. Fer política és copsar el sentiment majoritari dels ciutadans,
però sobretot vol dir decidir, governar. Els polítics sovint cauen en desgràcia no pel conjunt de la seva trajectòria, sinó per
detalls que molt sovint la gent considera imperdonables en el seu moment, però que després oblida ràpidament.
Allò que no perdonen mai els ciutadans és la falta d'acció, la dubtança i la indecisió. Governar és actuar, si el que es fa és
adequat o no moltes vegades no se sap fins que no han passat generacions. La democràcia és un procés de maduració
que actua lentament. A Girona ens costarà molt apreciar els resultats d'una iniciativa anomenada "Participança". La primera
novetat de la qual consisteix en la paraula que la defineix, construïda amb el verb participar i el sufix -ança, que significa
"acció i efecte de". No és un terme utilitzat a la babalà, és un concepte que quedarà i que definirà una etapa de la vida
política gironina en què l'Ajuntament cada vegada s'assembla més a una societat participada, regida per una direcció
participativa, un estil de direcció que es caracteritza pel fet que els seus directius actuïn amb autonomia dins del seu camp
de delegació. Esperem que tot això no quedi en una qüestió de paraules, que la participança no acabi convertint-se en
participi, que en aquest cas seria "participat"; que el subjecte passiu es torni actiu, que no viatgi en línia corba com un
bumerang i que la democràcia no caigui en desgràcia.

PUNT DIARI
divendres, 27 de juny de 2008. El lector escriu
Participació ciutadana
MÀRIUS VIELLA. LA BISBAL D'EMPORDÀ (BAIX EMPORDÀ). Quan llegeixo o escolto els polítics, amb la boca grossa i
plena, que insisteixen a dir que volen que els ciutadans s'impliquin en política, i advoquen perquè hi participin fent arribar al
govern la força de la col·laboració, etc., etc., penso que estan donant voltes per dir-nos que el problema és greu i que entre
tots l'hem d'assumir; per això, crec que no és necessària tanta demagògia ni tanta hipocresia, perquè el ciutadà ja ho té clar
que si vol que el seu país funcioni, ha d'aportar iniciatives i recursos. Però també té clar que ha de ser escoltat i no
menyspreat com està passant actualment pels mitjans de comunicació de la premsa escrita subvencionats, o comprats
amb milions d'euros pels governs del nostre país, i dels partits que formen part dels governs, i en particular a Catalunya, que
diàriament, ben segur que milers de suggeriments prou interessants, de ciutadans amb experiència i enteniment, van
directament a la paperera. Jo voldria saber a on és el seu dret d'expressió i de comunicació; no voldria pensar que la
censura encara és present en aquests mitjans. En diferents ocasions m'he adreçat als caps dels diferents governs d'aquest
país, i en cap moment he tingut cap resposta, però sí que quan s'han acostat els comicis electorals m'han fet saber que
existeixen i que compten amb el meu vot.

DIARI DE GIRONA
Divendres, 27 de juny de 2008
Josep López deixa de coordinar ICV per anar al Departament d’Interior
Gestionarà memòria democràtica, participació ciutadana i promoció de la pau a la delegació
Després de deu anys de feina, l'alcalde de Colomers i conseller comarcal del Baix Empordà, Josep López, deixarà demà,
en el transcurs de la VI Assemblea del partit, de ser el coordinador d'ICV de les comarques gironines. L'ecosocialista
abandona el càrrec per passar a formar part de la Secretaria general de la recentment creada delegació d'Interior i
Relacions Institucionals a Girona, on gestionarà tres àmbits: memòria democràtica, participació ciutadana i promoció de la
pau i dels Drets Humans. Durant l'Assemblea s'haurà d'escollir president d'ICV a la regió de Girona, així com la Comissió
Permanent. Després, serà el president el que triarà el substitut de López, perquè el de coordinador és un càrrec de
confiança del màxim responsable del partit a la província.
López, de professió mestre de primària, ha estat deu anys en condició de Serveis Especials per exercir de coordinador
d'ICV. A partir d'ara assumirà tres àmbits específics de treball a la Secretaria general de la delegació territorial del
Departament d'Interior i Relacions Institucionals, que es va instal·lar fa només unes setmanes a Girona, i de la qual és
delegat el també ecosocialista Marc Vidal. Es tracta de memòria democràtica, participació ciutadana i promoció de la pau i

dels Drets Humans.
López va mostrar-se ahir satisfet de les seves funcions de coordinador durant deu anys: "El 1998 el partit estava en una
situació molt difícil, acabava de trencar amb Izquierda Unida, i podia fins i tot desaparèixer. De manera que només podíem
pujar, i han estat deu anys molt positius, ara som necessaris per governar i tenim un diputat gironí, alcaldies i regidories".
Alhora, però, va considerar la que serà la seva nova feina com a una "opció atractiva per a mi".
L'alcalde de Colomers no va atrevir-se a buscar un nom per al seu substitut en el càrrec, però va subratllar que "jo dedicava
tot el dia a ICV, mentre que els possibles candidats tenen una agenda pròpia, o sigui que segurament s'haurà de crear una
figura diferent". López va afirmar que si Joan Boada és reescollit demà president d'ICV, "ja que crec que es torna a
presentar", això es podria conèixer a la mateixa Assemblea.
PUNT DIARI
Dilluns, 30 de juny de 2008
L'Ajuntament de Castelló elaborarà un pla de participació ciutadana
L'àrea de participació de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha començat la fase de diagnosi del pla director de participació
ciutadana, que elaborarà la consultoria Neòpolis. Està previst que aquesta fase, que ha de servir per veure quins problemes
té la població, tingui una durada de quatre a cinc mesos. En concret, la consultoria haurà de fer propostes sobre les eines i
mecanismes de participació més adients per al municipi. Els promotors del projecte volen que el document serveixi com una
guia inicial a partir de la qual caldrà fer propostes de planificació en termes de participació. El consistori ha presentat la
proposta a la direcció general de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya per poder demanar subvencions. Un
cop acabada la diagnosi, l'equip de govern de Castelló d'Empúries té previst elaborar una sèrie de propostes per millorar tot
el que es pugui de la participació al municipi. Es farà conjuntament amb els veïns de la població.

DIARI DE GIRONA
dilluns, 30 de juny de 2008
Sant Pere de Banyoles celebra el seu primer Consell de barri
El nou Consell de barri de Sant Pere, a Banyoles, va celebrar aquesta passada setmana la seva primera reunió. Al consell
hi van assistir el primer tinent d’alcalde, Jordi Bosch Lleó, el regidor de Via Pública, Lluís Costabella, i la regidora de
participació Nani Ribas, i uns 25 veïns del barri, entre els quals hi havia representants de l’associació de veïns, de
l’associació de comerciants, de la comissió de la festa, de l’AMPA del col·legi d’educació infantil i primària Pla de l’Ametller,
del Casal de la Gent gran, entre d’altres entitats.
Durant la reunió Nani Ribas va presentar què és un consell de barri i el seu funcionament. A més, tenint en compte que el
barri és molt ampli, l’Ajuntament de Banyoles ha proposat que els veïns triïn interlocutors per a cada zona del barri.
L’equip de govern municipal ha apostat durant aquest primer any de govern per la proximitat amb els ciutadans i la creació
d’aquest consell de barri n’és un exemple ben clar, segons van informar fonts municipals. Actualment, a la capital del Pla de
l’Estany hi ha consells de barri: a la Farga, les Rodes i Canaleta.
Per altra banda, com va destacar el regidor de Via Pública, els consells de barri permeten una interlocució àgil entre els
ciutadans i l’Ajuntament en un dels aspectes prioritaris del govern de la ciutat: cuidar els petits detalls de la via pública.

