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DIARI A GIRONA
Dijous, 5 de març de 2015
PALLÍ I EDILS NO ADSCRITS DE PALAMÓS CRITIQUEN L´INICI D´UN PROCÉS PARTICIPATIU
Dani Reixach i Miquel Gubert consideren que s'hauria de deixar per a després de les eleccions i l'alcaldessa respon que el
poble no s'atura
Obres al passeig del Mar, fruit del procés participatiu de l´any passat. ddg

PALAMÓS | CARLES TORRAMADÉ L'Ajuntament de Palamós ha
iniciat aquest dilluns el procés de participació ciutadana per
decidir com es prioritza una part de les inversions per a la millora
de la via pública. És una acció que es ?desenvolupa per segon any
consecutiu i que d'un pressupost global de 435.000 euros, 360.000
són per a asfaltatge, en què s'ha d'escollir entre una vintena de
carrers; mentre que els 75.000 euros restants s'invertiran en
millores al passeig del Mar amb cinc opcions d'arranjament. L'inici
d'aquest procés ha estat criticat tant pels regidors no adscrits que
es presentaran a les eleccions municipals amb Junts per Palamós i Sant Joan com per l'alcaldable de CiU, Jordi Pallí.
El cap de llista de la federació nacionalista qualifica la iniciativa de "simulacre" i de "procés participatiu fictici" i lamenta que en
període preelectoral es demani a la ciutadania la seva participació en projectes que diu que haurien d'estar fets fa mesos. A
més, considera indignant que el govern socialista faci escollir als ciutadans quines obres es fan i quines no, cosa que ha
considerat una mena de loteria: "Si es té sort, arranjaran el carrer de davant de casa i, si no, ens haurem d'esperar".
Per la seva banda, en declaracions a Ràdio Palamós, els regidors no adscrits Dani Reixach i Miquel Gubert han censurat que el
procés es faci ara, ja que ells consideren que s'hauria de deixar per a després de les eleccions perquè consideren que ara és
precipitat, alhora que ho veuen pel "lluïment" de la nova regidora de Participació, l'ex de CiU Glòria Prim.
En resposta als regidors no adscrits, l'alcaldessa Teresa Ferrés (PSC) ha exposat que les eleccions municipals no aturen el dia a
dia del poble, de manera que aquest procés s'ha de tirar endavant, a més de recordar que l'any passat ja es va fer i que les
inversions estan previstes des de l'octubre. Quant a Pallí, Ferrés no va respondre'l.

EL PUNT AVUI
Dijous, 5 de març de 2015
EL PSC DE PALAMÓS CONSULTA ON CAL ASFALTAR I CIU HI VEU UNA “LOTERIA”
Els treballs de supressió del mur del passeig del Mar que es van aprovar en la consulta
de l'any passat Foto: E.A.

El govern del PSC i l'Entesa ha avançat aquest any el procés
participatiu per decidir el destí de 435.000 euros del pressupost
municipal reservats a millores de l'espai públic. Des de dilluns, els
veïns estan cridats a triar entre una llista de 19 trams o paquets de
carrers on s'hauria de millorar l'asfaltat i cinc possibilitats per
continuar les obres de millora del passeig del Mar. En aquest darrer
cas, es pregunta si convé compactar la zona de sauló o bé repassar
el mur, els panots de les voreres, els accessos o l'enjardinament.
El període per participar en la consulta, presencial –a l'Ajuntament o al Punt Jove– o telemàtica s'acabarà el dia 28. Però el cap
de llista de CiU, Jordi Pallí, hi veu ànims “preelectorals” a l'hora de fer “decidir projectes que haurien d'estar fets de fa mesos”.
Pallí compara la consulta amb “una mena de loteria en què, si es té sort, arranjaran el carrer de davant de casa i, si no, s'haurà
d'esperar”. Per l'alcaldable convergent, les inversions en la via pública són obligacions del govern i creu que caldria escoltar
altres demandes socials a l'hora de distribuir el pressupost municipal.
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DIARI A GIRONA
Divendres, 6 de març de 2015
ELS VEÏNS VOLEN UNA ESCULTURA AMB FULLES PER A LA ROTONDA DE LA DEVESA
Les associacions de Devesa-Güell i Figuerola-Bonastruc han fet tres propostes
Els veïns volen una escultura amb fulles per a la rotonda de la Devesa

GIRONA | LAURA FANALS "tardor". Un monòlit de pedra de Girona, al
centre, comparteix protagonisme amb diverses fulles "caigudes" i
escampades pel bell mig de la rotonda.
"4 vents". En aquest disseny, quatre fulles assenyalen els quatre punts
cardinals, tenint en compte que aquesta rotonda és un punt de
connexió entre les diverses entrades i sortides de la ciutat.
porta de la devesa o "arc de triomf". Es tracta d'una "porta" amb el perfil d'una fulla dibuixada i la pròpia fulla "caiguda" a un
costat. D'aquesta manera, l'entrada al parc quedaria perfectament emmarcada.
Les associacions de veïns de la Devesa-Güell i Figuerola-Bonastruc han presentat a l'Ajuntament de Girona una proposta per a
la rotonda de la Devesa (entre els carrers Joaquim Vayreda, Güell, Figuerola i Ronda Ferran Puig) davant l'imminent retorn de
l'escultura d'Andreu Alfaro al seu emplaçament original, al barri de Sant Narcís. Per això, han fet arribar al consistori fins a tres
propostes -no rígides i modelables- per a la nova rotonda, tot agafant com a elements principals la fulla de la Devesa, els
quatre rius i els punts cardinals.
Els veïns de la zona temen que, davant el retorn de l'escultura d'Alfaro a Sant Narcís, la rotonda de la Devesa es quedi sense
cap element escultòric o identificatiu. Per això, ja han manifestat la seva inquietud als regidors de barri i s'han posat mans a
l'obra per fer la seva pròpia proposta, que, subratllen, s'adiu amb la línia del Pla Especial de la Devesa. En els tres dissenys que
han presentat a l'Ajuntament, la fulla (feta d'acer corten) té un paper protagonista. En la primera proposta, que anomenen Arc
de Triomf, es crea una "porta" d'entrada a la Devesa on es dibuixa una fulla que cau a terra. D'aquesta manera, l'entrada al parc
queda "emmarcada" per aquesta porta. En la segona proposta, que porta per títol 4 vents, hi ha quatre fulles que assenyalen
els quatre punts cardinals. Finalment, en la tercera, anomenada Tardor, diverses fulles s'escampen al voltant d'un monòlit de
pedra de Girona al centre. En tots tres casos, també es dibuixaria la llegenda "Parc de la Devesa" amb l'ajuda del mateix acer
de les fulles.
A banda de les fulles, els veïns també proposen que els quatre rius hi juguin un paper essencial, ja que la Devesa està envoltada
per l'Onyar, el Güell i el Ter. En aquest sentit, suggereixen emular els cursos dels quatre rius amb còdols blancs i marcar també
els punts cardinals (com a mínim el nord), ja que aquesta rotonda connecta precisament les entrades nord, sud, est i oest de la
ciutat. Els veïns són conscients de la similitud del dibuix dels quatre rius amb el que hi ha als Quatre Cantons, de manera que, si
cal, estan disposats a eliminar-lo. Pel que fa a la nit, proposen il·luminar l'espai amb tires de LED o projectors: per exemple,
proposen il·luminar els cursos del riu amb leds blanc fred, per tal de potenciar el color blanc dels còdols.

DIARI A GIRONA
Divendres, 6 de març de 2015
L´AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS GRAVARÀ I PUBLICARÀ ELS PLENS A INTERNET
RIUDELLOTS DE LA SELVA | DDG L'Ajuntament de Riudellots enregistrarà en vídeo les sessions dels plens ordinaris que tenen
lloc cada dos mesos i els penjarà després al canal de vídeos Vimeo. S'hi podrà accedir a través del web municipal. Segons el
regidor de Noves Tecnologies, "l'enregistrament del Plens s'emmarca dins les actuacions de transparència de l'Ajuntament de
Riudellots". A més, els vídeos amb la gravació dels diferents plens municipals també es publicaran a les xarxes socials de
l'Ajuntament, a través de les plataformes de Twitter i Facebook, va informar el consistori.
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EL PUNT AVUI
Diumenge, 8 de març de 2015
FORMACIÓ EN PARTICIPACIÓ CIUTADANA A FIGUERES
Una vintena de persones del teixit associatiu de Figueres han assistit a les dues jornades de participació ciutadana
organitzades per l'àrea de Joventut de l'Ajuntament de Figueres, amb l'objectiu de replantejar la participació entre les entitats
i associacions de la ciutat.
Les entitats i associacions de la comissió de l'Embarraca't 2016 i l'Ajuntament de Figueres van decidir organitzar unes jornades
de formació sobre participació ciutadana per tal d'adquirir uns coneixements i estratègies per poder plantejar un model en què
els ciutadans figuerencs puguin ser partícips. L'encarregat de conduir les dues jornades ha estat Daniel Tarragó, de l'empresa
Neòpolis, una consultora d'innovació social en l'anàlisi de nous escenaris socials, econòmics i territorials.

DIARI DE GIRONA
Diumenge 8 de març de 2015
LA DEVESA
Josep Quintanas Bosch
L’Ajuntament de Girona publicà una anàlisi/ proposta (molt arquitectònica i amnèsica) de la Devesa per endegar un procés
participatiu obert a tota la ciutadania. La inversió publicitària ha estat, és i promet ser generosa. Els mitjans emprats, també –
com si CiU en volés fer l’eix de la seva propaganda electoral pagada pel municipi–, però el marge temàtic en el qual admet i
anima a opinar i proposar és secundari, marginal.
És ben digne que participi qui s’interessa a adornar les rotondes que envolten la Devesa i qui té especial afecció a triar
paviments tous. Però si el procés vol ser profund i seriós, el debat hauria de tractar els conceptes que es volen intocables o que
s’ignorin. En primer lloc, la proposta arquitectònica. Si es vol potenciar la Devesa, arbreda monumental, com a parc
emblemàtic de la ciutat on el Ter en limita el nord o es vol convertir en una part substantiva del parc del riu, eix del que passa a
les dues ribes. El segon, la penetració o no de vehicles rodats al parc. Fins ara prohibida, excepte al vial perimetral, però
habitualment ple de cotxes que anaven i tornaven, amb les barreres aixecades i un desordre important. La proposta municipal
mata el gos –el vial perimetral– per matar la ràbia. En tercer lloc, els usos. Els fixos i els esporàdics.
Manteniment o no dels equipaments. En tot cas, quins?Amb el temps, hi ha equipaments
que o han desaparegut o s’han minimitzat. Altres, en canvi, s’han consolidat i ampliat: Pavelló Firal, Auditori, piscina i zona
esportiva. Què i com es vol fer? I amb les Fires? I amb el
mercat? Parlen de la Devesa com si no existissin i en són part fonamental.
Del que és substancial per qui no tingui vocació de botànic o de paisatgista, ni se’n parla ni
se’n pot parlar. Sols del que és més adjectiu i propi d’especialistes i tècnics. Més limitador del dret de participació que el tràmit
administratiu.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 10 de març de 2015
GIRONA ACTIVA UN WEB PER DONAR A CONÈIXER L´ESTAT ACTUAL DE LA NETEJA
Es podrà seguir el recorregut de les màquines i, més endavant, conèixer l'estat dels contenidors
GIRONA | L.FANALS L'Ajuntament de Girona ha activat una nova pàgina web per tal que qualsevol ciutadà pugui saber en tot
moment l'estat de la neteja del seu carrer. A través del web www.girona.cat/girona+neta, es pot consultar un plànol de neteja
vària, on hi ha assenyalats tots els contenidors i que inclou també un apartat des d'on es pot seguir el recorregut de les
màquines de neteja i comprovar si ja han passat o no per un determinat carrer. Ben aviat, també està previst que es pugui
observar l'estat dels contenidors i com va la recollida de residus.
El regidor de Sostenibilitat, Jordi Fàbrega, va explicar ahir que la voluntat és oferir un web dinàmic que permeti als veïns de la
ciutat conèixer en temps real -amb només un impàs de tres o quatre hores- si la màquina de neteja ha passat pel seu carrer o
està previst que ho faci. D'aquesta manera, l'eina permet veure els recorreguts reals que han fet les màquines de neteja al llarg
dels últims vuit dies. Per fer-ho, s'està instal·lant un GPS a totes les màquines, tot i que no es posarà als efectius d'escombrada
manual. A més, també es pot observar quina és la programació de la neteja a cada sector i carrer de la ciutat, amb el tipus de
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neteja que s'hi aplica i els dies de la setmana que s'hi aplica.
De cares al mes de maig, l'objectiu és que aquestes funcionalitats també s'apliquin a l'estat dels contenidors i de la recollida
dels residus de la ciutat, de manera que es puguin consultar les últimes recolides i neteges de contenidors que s'hagin fet.
Mentre aquest moment no arriba, tanmateix, se'n pot veure una imatge actualitzada, el tipus de servei que ofereix i la
freqüència de recollida i neteja.
El nou pla interactiu inclou també un enllaç a la bústia d'avisos per tal de fer saber a l'Ajuntament qualsevol incidència que es
pugui detectar. Finalment, el web també permet consultar quantes vegades han anat a la deixalleria cada any. Aquesta
aplicació serà especialment útil per saber si ja han arribat a les sis vegades que condueixen a tenir una bonificació en la taxa de
la recollida d'escombraries.
L'alcalde, Carles Puigdemont, va destacar que el web permet a la gent accedir a una informació "transparent i força fiable", en
la línia de transparència endegada per l'equip de govern.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 10 de març de 2015
L´ALCALDE RESPON PER CHANGE.ORG A UNA PETICIÓ SOBRE ACCESSIBILITAT
GIRONA | DDG L'alcalde de Girona Carles Puigdemont, ha respost per la plataforma Change.org a la petició d'una ciutadana,
amb el suport de més de 4.500 firmes, on reclama que es compleixi la llei i s'adaptin els edificis a la persones que van en cadira
de rodes. L'alcalde s'ha compromès a fer un estudi sobre l'estat actual de l'accessibilitat en edificis municipals i recorda que es
preveu aprovar aviat una ordenança que obligarà els nous establiments a estar adaptats. També afirma que estudiaran obrir
una línia de finançament per ajudar els locals que vulguin fer obres per adaptar-se.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 10 de març de 2015
ERC FA UN DECÀLEG PER LA TRANSPARÈNCIA, A ROSES
ERC de Roses va fer públic ahir el seu Decàleg per la transparència, deu propostes per al “bon governament i la regeneració
democràtica” a la ciutat que seran els principis sobre els quals s'organitzarà “de forma inexcusable” l'Ajuntament de Roses si
ERC té responsabilitat de govern. Entre els compromisos d'ERC, hi ha la tolerància zero amb la corrupció, les consultes
ciutadanes “reals i vinculants” per a temes rellevants, el compromís de no ocupar l'alcaldia més de dos mandats consecutius i
el canvi de funcionament dels plens per “fomentar el debat entre els grups”, a més de torns de precs i preguntes a cada ple.
Un altre punt del decàleg és la creació d'espais físics i virtuals d'intercanvi entre l'alcalde, els regidors i els ciutadans. ERC també
es compromet a exposar, de manera pública i de fàcil accés, el nivell d'execució pressupostària i totes les despeses de
l'Ajuntament. A més, es permetrà la consulta pública de tots els expedients que no estiguin regulats per llei.
A més, els càrrecs de govern d'ERC presentaran la declaració de renda i la de patrimoni, que es podran consultar mitjançant
instància, i es racionalitzaran i es faran públiques i de fàcil accés totes les retribucions econòmiques dels càrrecs públics.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 10 de març de 2015
UN WEB A GIRONA PERMET SABER SI HAN PASSAT A NETEJAR EL CARRER
Un equip de neteja treballant a la ronda Ferran de Puig de Girona, en una imatge d'arxiu Foto: D.V.

Un nou web permetrà a partir d'ara que qualsevol ciutadà de Girona pugui saber
pràcticament en temps real si els equips de neteja han passat a netejar el seu
carrer o no. La nova aplicació interactiva permet consultar a través d'internet un
plànol amb tots els carrers de la ciutat en què figuren els recorreguts de les
màquines de neteja, gràcies a un sistema GPS que incorporen. L'alcalde de
Girona. Carles Puigdemont, va subratllar en la presentació d'ahir que “amb
aquest web podem donar resposta a molts interrogants i dubtes que ens feien els
ciutadans; ara el ciutadà pot accedir a aquesta informació en dos clics sense
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intermediari ni espera”. En aquesta línia, l'alcalde va qualificar de “gir copernicà” la nova aplicació perquè es guanya en
transparència en la gestió d'aquest àmbit de la ciutat. A través de la web de Girona + Neta s'accedeix a aquesta aplicació, en
què amb colors diferents es mostra el recorregut de les màquines de neteja, així com la programació de neteja a cada sector i
carrer, i el tipus de neteja que es té previst efectuar. Cap al mes de maig es preveu que també s'hi pugui consultar l'estat dels
contenidors i la recollida de residus.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 10 de març de 2015
PROCÉS PARTICIPATIU PER POSAR NOM AL PONT
L’Ajuntament de Girona està preparant un procés participatiu per tal d’escollir el nom del nou pont sobre el riu Ter, que s’ha
d’inaugurar el proper 25 de març. L’associació de veïns del Pont Major ha proposat que es digui pont de l’Aurora, per tal de
recordar l’antiga central elèctrica, mentre que l’associació d’Amics dels Camins de Sant Jaume defensa que es digui pont de
Sant Jaume, per tal de recordar un pont que hi havia antigament en aquest indret i que portava aquest nom, en honor a una
capella de l’antic hospital de Sant Llàtzer.
Totes dues entitats han presentat escrits a l’Ajuntament tot defensant i argumentant les seves propostes. Altres propostes que
també s’han posat sobre la taula són pont dels Salesians o pont Nou. Per tal que el nom del nou pont sigui el màxim de
consensuat possible, l’Ajuntament ha decidit triar-lo a través d’un procés de participació ciutadana que estarà obert als veïns
i entitats de la zona. Tenint en compte la proximitat de la data d’obertura, tanmateix, aquest procés participatiu s’haurà de dur
a terme un cop ja s’hagi inaugurat la infraestructura.

EL PUNT AVUI
Dissabte, 14 de març de 2015
CINQUANTA PROPOSTES PER AL PRESSUPOST DE LLAGOSTERA
L'Ajuntament ha recollit propostes dels veïns que ha incorporat per treballar durant el 2015
Una de les més ambicioses és fer un geriàtric
La trobada del procés participatiu on es van exposar les aprovades Foto: CANAL
AJUNTAMENT.

L'Ajuntament de Llagostera ha incorporat un total de 30
propostes ciutadanes al pressupost municipal del 2015 de les 59
que es van recollir durant el procés participatiu obert a la
ciutadania. A més, també se n'hi han incorporat 20 més, si bé
amb matisos.
Entre les propostes que han estat acceptades, destaca la construcció d'un geriàtric –aquesta amb matisos–, ampliar ajudes de
rehabilitació de façanes i lloguer social, mantenir i consolidar la programació cultural, així com l'oferta de tallers i cursos; la
millora de zones esportives a l'aire lliure, la creació de parcs i espais específics per a gossos, o l'ampliació de les voreres que
facin menys d'un metre d'amplada. Pel que fa a les descartades, hi ha la instal·lació d'una càmera meteorològica de TV3 a
Llagostera, el monument al bolet a l'entrada del poble o la connexió entre el carrer Canigó i Almogàvers. La majoria de
propostes van arribar electrònicament mitjançant un qüestionari en línia habilitat des del web oficial. La resta van ser
recollides i debatudes durant un taller participatiu i també mitjançant les bústies de suggeriments.
El procés participatiu es va dur a terme a finals del 2014 durant l'elaboració del pressupost municipal. Ara s'ha fet el procés de
retorn per aprovar les propostes.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 17 de març de 2015
LA GENERALITAT DESCARTA EL PROJECTE DE LA VARIANT DE LA C-65 A LLAMBILLES
El Departament de Territori i l’Ajuntament presenten dues propostes amb l’objectiu de buscar una solució a través d’un
procés participatiu
El projecte de la variant de la C-65 per l’oest de Llambilles ha quedat definitivament descartat. Així ho va anunciar ahir el
conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, que va afegir que des de la Generalitat i l’Ajuntament del municipi es treballarà
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per buscar una solució per tal de millorar la seguretat d’aquesta travessera a través d’un procés participatiu. D’entrada, les
dues administracions ja van fer públiques ahir, davant dels veïns del municipi, les dues propostes que, de moment, es
plantegen com a alternativa al projecte de la variant. D’una banda, la primera solució és una variant periurbana. Es tractaria
de fer un vial amb rotondes per l’est del nucli urbà del poble, que es complementaria amb un ramal pel nord-oest de
Llambilles, amb la finalitat de connectar amb Fornells de la Selva i evitar el pas de camions pel nucli urbà. D’altra banda,
la segona proposta és una millora de la permeabilitat de la travessera de la C-65. Es tractaria de construir dos passos inferiors
sota aquesta carretera: un per a vehicles i un altre per a vianants. D’aquesta manera, s’eliminaria el semàfor actual de la
travessera per fer més fluid el trànsit i la connectivitat entre els dos costats del vial. Vila va subratllar ahir que les reserves
de sòl que s’havien tramitat per al projecte de variant de Llambilles, quedaran alliberades. Sobre l’alternativa, el conseller va
explicar que els propers mesos hi haurà el procés de redacció de l’estudi informatiu, que d’entrada partirà de les dues
propostes de la Generalitat i l’Ajuntament del municipi. Vila va avançar que es calcula que el procés participatiu i de redacció
es faci entre el 2015 i el 2016, mentre que les obres es preveu que es puguin executar el 2017. Pel que fa al procés participatiu,
l’alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, va explicar que hi haurà un període de treball perquè els veïns puguin presentar les
seves diferents propostes. De fet, Vila va assegurar que la solució final «podria ser una síntesi de les propostes» i Vidal va
destacar que ja feia temps que es reclamava «buscar una solució transitòria». La raó, va afegir Vidal, és que no es planteja un
nou traçat per a la C-35 a curt termini.
FRENAR INFRACCIONS
S’instal·laran càmeres al semàfor
L’alcalde de Llambilles va avançar ahir que l’Ajuntament ja ha acordat amb el Servei Català de Trànsit
que en un o dos mesos s’instal·lin càmeres de control al semàfor de la C-35 a Llambilles, per frenar les infraccions dels
conductors que se’l salten.

DIARI DE GIRONA
Dijous 19 de març de 2015
ERC-AVANCEM A LLORET VOL FER UNA CONSULTA CIUTADANA SOBRE LA C-32
LLORET DE MAR | DDG La coalició ERC-Avancem a Lloret es va comprometre ahir a fer una consulta ciutadana després de les
eleccions municipals sobre la C-32. En un comunicat, el regidor d'ERC i candidat, Jordi Orobitg, va dir que "després que s'hagin
pres decisions unilaterals que afectaven Lloret sense tenir en compte el ciutadà com el canvi de sentit del passeig, no volem
que es repeteixin els mateixos errors, per això proposem una consulta passades les eleccions municipals en ares de ser
transparents i de treballar al costat dels veïns i veïnes de Lloret". Orobitg, que proposa una consulta centrada més en el traçat i
possibles alternatives i no tan sobre si cal fer la prolongació o no, va reconèixer que el projecte ja està aprovat per CiU a la
Generalitat però que un dels objectius de la seva candidatura és "donar veu al ciutadà". A més, va afegir que treballen en una
moció per portar al ple perquè els altres partits també es comprometin amb la consulta.
En paral·lel, segons va avançar ahir l'ACN, el Govern català ja ha acordat modificar la concessió de la C-32 per adaptar-la al nou
tram.

EL PUNT AVUI
Divendres, 20 de març de 2015
EL PLA DE MOBILITAT D'OLOT OBTÉ UN AMPLI CONSENS
El ple municipal va aprovar ahir per unanimitat el document
proposat per l'equip de govern, que preveu 61 accions en els
pròxims deu anys per valor d'uns 20 milions d'euros
El de Sant Ferriol ,és un dels carrers que ja tenen calçada i vorera al mateix nivell. Foto: R. E.

Tots els grups polítics representats en el ple municipal van donar llum
verd, de manera inicial, al pla de mobilitat urbana sostenible d'Olot,
presentat per l'equip de govern (CiU i RCat). En el document, defensat
pel regidor de Via Pública, Josep Ferrés, i que és fruit d'un plantejament
dels tècnics i d'un procés participatiu, s'hi assenyalen 61 accions que
s'han de desplegar en els pròxims deu anys. El seu cost estimat és d'uns 20 milions d'euros.
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En el pla es potencia la mobilitat a peu i en bicicleta, d'una banda, ampliant el nombre de carrers on la calçada i les voreres
estan a un sol nivell; i de l'altra, construint carrils bici que connectin el centre i la perifèria. Les vies susceptibles de quedar a un
sol nivell són les del barri vell que encara tenen voreres, determinats carrers de l'eixample Malagrida, el carrer Fontanella o la
totalitat dels barris de Sant Roc i Montolivet. En general, no s'hi restringirà el trànsit de vehicles de motor, però sí que s'hi
donarà prioritat als vianants, com es fa als carrers que ja s'han transformat. Quant als carrils bici, la intenció és cobrir els circuits
en què sembla més probable que hi hagi un ús elevat d'aquest vehicle, com ara els que menen cap als pavellons d'esport o a les
instal·lacions del club natació.
Un altre capítol del pla fa referència a la revisió del sentit d'alguns carrers. Un exemple dels que podrien quedar afectats és el
carrer Pou del Glaç. En el pla es preveu també la revisió de les zones blaves i la implantació de les zones verdes –experimentada
al barri vell– en altres punts de la ciutat. Ara el document estarà 45 dies a exposició pública. L'aprovació definitiva es podria fer
en el darrer ple d'aquest mandat.
LA FRASE

El pla és una oportunitat de millora de la qualitat de vida dels
ciutadans
Josep Ferrés, REGIDOR DE VIA PÚBLICA

DIARI DE GIRONA
Dissabte, 21 de març de 2015
LA MERCÈ DE GIRONA ACOLLIRÀ EL 28 DE MARÇ LA JORNADA DE DEBAT SOBRE LA DEVESA
GIRONA | DDG Girona celebrarà el proper 28 de març al matí, al centre cultural La Mercè, la jornada de debat ciutadà del
procés participatiu del Pla especial de la Devesa. Durant la trobada, tots els participants podran reflexionar al voltant de les
aportacions ciutadanes que s'han rebut fins al moment amb l'objectiu d'arribar a consensos.
Per participar a la jornada cal registrar-se a través del web de l'Ajuntament. Tots els inscrits rebran informació prèvia sobre els
temes que es tractaran, i durant l'acte es crearan tres grups de treball dividits en els grans blocs del procés participatiu:
apropar el riu Ter a la ciutat, garantir el futur dels plàtans de la Devesa i facilitar l'accés a peu al parc. Durant el mes i mig que fa
que el procés està en marxa, s'han recollit 2.441 butlletes del qüestionari obert i s'han registrat 462 usuaris a través del web
que han emès 2.367 votacions i han deixat 1.565 comentaris.

EL PUNT AVUI
Dissabte, 21 de març de 2015
QUEIXES PEL NOU CONTROL D'ACCÉS A LA DEVESA
Els veïns no veuen bé que es facin nous elements amb el pla
especial en discussió
El nou control d'accés cap al davant de l'Auditori i la Fira, a dins la Devesa Foto: D.V.

Dani Vilà. Els veïns de la Devesa de Girona critiquen que el govern
de CiU hagi executat fa pocs dies un nou control d'accés de
vehicles al davant de la zona de l'Auditori i Palau de Congressos. El
vocal de l'entitat i portaveu dels veïns en la comissió participativa
del pla especial de la Devesa, Lluís Lucero, critica que el govern “tiri endavant determinades actuacions quan estem encara en
ple debat de què hi volem fer, a la Devesa”. El cert és que el procés participatiu del pla especial encara està en marxa i es
tancarà el dissabte 28 de març amb una jornada oberta a la ciutadania.
Els veïns van traslladar aquesta queixa a la comissió participativa del pla especial de la Devesa, perquè entenen que no té
sentit que es facin un seguit d'actuacions que puguin anar en el sentit contrari del que s'acabi decidint. De fet, el pla d'usos
vigent de la Devesa ja assenyala la necessitat de prohibir l'entrada de vehicles a l'interior del parc. La instal·lació d'aquesta
8

barrera automatitzada cap a la zona d'aparcament de davant del sector firal i l'Auditori garantirà un control dels vehicles que
hi accedeixen. Els nous mecanismes que s'han instal·lat tenen una càmera d'accés i visor d'infraroig que facilitarà l'accés dels
vehicles acreditats o amb passi.
Els veïns es mostren preocupats perquè també desconeixen si la doble barrera que s'acaba d'instal·lar també estarà oberta els
dies de mercat, més enllà de quan hi hagi actes al palau firal o a l'Auditori.
En aquesta mateixa línia, els veïns van expressar la queixa al consistori per l'estat en què ha quedat tot el sector de la Copa per
la celebració del ral·li Costa Brava d'històrics que es va fer la setmana passada. Reclamen que sempre que es facin activitats es
controli que els usuaris restableixin el bon estat de l'espai que utilitzin de la Devesa. Tota la zona va quedar malmesa del pas de
vehicles, ja que la pluja va enfangar tot l'entorn.

DIARI DE GIRONA
Dijous, 26 de març de 2015
MAQUILLATGE

OPINIÓ
Laura Fanals PERIODISTA
Crec profundament en la participació ciutadana i la necessitat d’implicar els veïns en la presa de
decisions, però quan s’acosten eleccions surten processos participatius com bolets que semblen poc
més que una operació de maquillatge. Els últims, ERC i MES: han obert ara un web perquè la gent pugui aportar idees per al
programa electoral. Després, uns experts les validaran i es decidirà si s’incorporen al programa. No és una mica just, tenint en
compte que a aquestes alçades el programa ja hauria d’estar més que definit, almenys en línies generals? Cal tenir en compte,
a més, que fer participar la gent no és gens fàcil... no es tracta d’obrir un web i esperar una allau de propostes. I el mateix el
PSC: en el transcurs d’un mes, diu que la ciutadania podrà triar 13 dels seus candidats. Costa de creure que en 30 dies tinguin
temps de rebre propostes, contactar amb els candidats, validar-les i ordenar-les. Més creïble em sembla, en canvi, la CUP, que
ha anat consultant la ciutadania sobre diversos temes al llarg de tot el mandat. Està clar que la paraula «participació» queda
molt bé en qualsevol campanya electoral, però no s’hi val utilitzar-la quatre dies abans de les eleccions. I molt menys, dos.
EL PUNT AVUI
Dissabte, 28 de març de 2015
JORNADA DE DEBAT CIUTADÀ SOBRE LA DEVESA DE GIRONA
Al centre cultural La Mercè es debatran durant tot el matí d'avui les actuacions que s'han de fer al gran parc urbà de
Girona
Els ciutadans han fet 2.464 aportacions durant el
procés participatiu iniciat
El passeig central de la Devesa de Girona ahir al migdia amb gent
passejant-hi els gos aprofitant les bones temperatures de la jornada
Foto: D.V.

Dani Vilà. El futur del parc de la Devesa de Girona viurà
avui una jornada clau amb el debat obert a la
ciutadania que es farà avui al centre cultural La Mercè. La jornada de debat té per objectiu buscar el consens entre les
aportacions i idees dels ciutadans de la ciutat des que es va iniciar el procés participatiu del pla especial de la Devesa. El centre
cultural La Mercè serà l'escenari des de dos quarts de deu del matí i fins a les dues del migdia d'aquesta jornada de debat entre
la ciutadania.
La previsió és que els participants es divideixin en tres grups de treball diferents per tres grans blocs d'actuació que s'han
marcat com a fonamentals per a aquest gran parc urbà de més de 30 hectàrees. Així, com es pot apropar el riu Ter a la ciutat i al
parc, garantir el futur dels plàtans històrics que hi ha al parc i com es poden facilitar els itineraris des de la ciutat per accedir a la
Devesa.
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Moltes aportacions
El procés participatiu del parc de la Devesa es va obrir a principi de febrer i en aquests pràcticament dos mesos la xifra
d'opinions i participacions ha estat considerable. Així, 490 persones s'han donat d'alta com a usuàries per fer aportacions al
web municipal creat expressament per al pla especial i han expressat 2.464 idees, aportacions i accions a seguir en l'àmbit del
parc. A més, uns 2.569 ciutadans han respost el qüestionari bàsic que repassava les principals actuacions que havia marcat el
document municipal inicial que van elaborar els tècnics del consistori.

Consensos en àmbits
En línies generals, dels comentaris que s'han fet arribar, els ciutadans veuen bé que es privi l'entrada de vehicles a l'interior del
parc de la Devesa i, així mateix, s'observa un rebuig molt estès a la possibilitat de pavimentar els principals passejos, i s'aposta
més per refer amb sauló el terreny de determinades parts del mateix parc, com també ha expressat públicament l'associació
de veïns de la Devesa. L'obertura del parc cap al riu Ter i la possibilitat que es tregui l'actual barana de formigó per generar unes
ribes semblants a les que hi ha a l'altre costat es veu bé en línies generals, així com facilitar l'accés des del centre de la ciutat.
LES XIFRES
490 persones
s'han registrat durant el procés participatiu al web municipal
per fer-hi aportacions.

2.569 ciutadans
han respost el qüestionari amb els aspectes bàsics sobre la
Devesa per decidir el pla especial.

Potenciar la pràctica esportiva a tot l'espai
Una persona corrent ahir per la Devesa Foto: D.V.

La Devesa ja és un espai de pràctica esportiva de lleure, un aspecte que es vol
potenciar en un futur per garantir més l'ús social del parc. Un cafè o restaurant
també es preveu que hi ajudi.

Els veïns reclamen mesures d'urgència en qüest ions bàsiques
Els veïns de la Devesa fa setmanes que van fer pública la voluntat que, al marge
del pla especial que s'està elaborant, s'inverteixin amb urgència els 200.000 euros
d'anys anteriors que ja es van separar per destinar a la Devesa i que es facin
inversions mínimes d'urgència. Un parc sense cotxes amb el mobiliari homogeni i
renovat, espais amables, cuidats i enllumenat que aporti seguretat són les actuacions mínimes que reclamen.
El pla d'usos es va aprovar a final del 2010 amb escassa repercussió
Un procés semblant es va dur a terme durant l'any 2010, quan l'anterior govern tripartit va aprovar el pla d'usos del parc de la
Devesa. El pla especial és una figura urbanística superior que donarà les directrius de futur, però, malgrat això, moltes de les
línies que ara s'assenyalen en l'inici del pla especial ja estaven previstes en el document del pla d'usos. Els paràmetres que
indicava pràcticament no han suposat canvis en aquests anys.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 30 de març de 2015
CAMPDEVÀNOL PROHIBEIX EL BANY AL TORRENT DE LA CABANA
L’Ajuntament de Campdevànol, en el seu darrer ple, va aprovar per unanimitat prohibir el bany al torrent de la Cabana durant
els propers dos anys. Es tracta d’una zona de gorgues que cada estiu atrau més banyistes i provoca problemes d’aparcament.
Abans, l’Ajuntament havia intentat tancar els camins amb barreres d’elevació digital, crear aparcaments, multar i posar
vigilància. Totes les mesures van estar inútils i encara l’estiu passat va haver-hi problemes de camins tallats per mals
aparcaments. També hi va haver emergències per lesions en saltar de les pedres a l’aigua o per relliscades. El 2011, una dona es
va fracturar una vèrtebra i va haver de ser trasllada en helicòpter a l’hospital Parc Taulí de Sabadell. En el moment de l’accident
van comptar més de 300 banyistes al torrent. Dies després de l’accident, l’Ajuntament va aprovar multar amb contundència els
conductors que deixaven el vehicle aparcat en la pista forestal situada al costat del camí del torrent.
Per tal de trobar una solució definitiva l’Ajuntament va organitzar un procés participatiu, en el qual van participar veïns,
propietaris, entitats i partits polítics. El resultat del treball de participació ha estat la prohibició del bany durant dos anys.
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EL PUNT AVUI
Dil luns, 30 de març de 2015
PALAMÓS FARÀ UNA REVETLLA A SANT JOAN PER LA FESTA MAJOR
L'Ajuntament de Palamós ha tancat aquesta setmana el procés participatiu per elaborar el programa de la festa major 2015
que, sota el títol Al gust de tothom, ha incorporat diverses novetats a l'agenda. La més destacada és l'organització d'una
revetlla de Sant Joan de caire tradicional i popular amb foguera, sopar popular, concert d'un cantautor dels Països Catalans i
ball folk a la plaça de Mossèn Gumersind, a Sant Joan. Però també hi haurà, per primer cop els últims anys, un espectacle de
circ, la gimcana nocturna, un concert de cant coral o una exhibició castellera.
Els canvis s'han decidit durant les quatre sessions del procés de debat sobre la festa, organitzat per tercer any consecutiu i
conjuntament per les àrees municipals de Participació Ciutadana i de Cultura. El centenar de ciutadans que han assistit a les
reunions han gestionat, per a les activitats proposades, un total de 20.000 euros, del global de 42.000 que té adjudicat el
pressupost municipal per a la festa major.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 31 de març de 2015
ROSES PENJA EN UN PORTAL TOTA LA INFORMACIÓ PÚBLICA MUNICIPAL
Al web per la transparència hi ha des de projectes a sous del personal de confiança
ROSES | C.V L'Ajuntament de Roses ha posat en servei el portal web de Transparència municipal, que conté tota mena
d'informació pública, des de la referent al personal o càrrecs de confiança, fins a juntes de govern local o informació dels
projectes en curs. L'Ajuntament defensa que es tracta d' una eina perquè el ciutadà pugui fer un "acurat seguiment i control de
l'acció de govern".
El portal dóna compliment a les existències de la llei aprovada el 2013 que instava l'administració a fer pública l'activitat
pública, però ho fa abans d'esgotar el termini de juliol per a Catalunya i desembre per a la Llei de Transparència de l'Estat. El
màxim gruix d'informació se situa a l'apartat Transparència, dins la web municipal, on es pot trobar per temàtiques informació
sobre càrrecs electes, de confiança i personal de corporació; eines i serveis d'atenció al ciutadà; informació econòmica amb
tota la informació referent al pressupost municipal; contractació; ordenació urbanística i projectes; actes dels òrgans
col·legiats; entre altres. Un altre bloc, Dades Obertes, que encara no està en servei, permetrà exportar tota aquesta informació
o bé fer servir informació estadística. El darrer apartat, Participació, serà per a propostes, reclamacions o altres iniciatives per
ajudar a la participació del ciutadà.
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