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RADIO PALAMÓS
Divendres, 2 de maig de 2014
JA ES POT VOTAR A INTERNET EL DESTÍ DE LES INVERSIONS EN VIA PÚBLICA.

Des d’avui ja estan disponibles als llocs web de l’Ajuntament de Palamós i de l’emissora municipal els accessos al procés per a
votar on s’inverteixen els diners destinats a la millora de la via pública. L'usuari pot entrar-hi i prioritzar quins carrers vol que
s’asfaltin, entre set opcions que li dóna l’Ajuntament. També pot elegir entre dues propostes de millora del passeig del Mar. Els
diners que s’inverteixen, en total, s’acosten als 900 mil euros.
L’enllaç per a votar es pot trobar a la part superior dreta dels llocs web de l’Ajuntament de Palamós i de l’emissora municipal. Hi
ha un primer paquet de fins a 750 mil euros per a asfaltatge de carrers. L’Ajuntament proposa set trams de vies públiques on es
pot actuar, i la votació ciutadana decidirà quins són els més prioritaris. També es poden fer propostes alternatives, que es
tindran en compte en pressupostos futurs. Hi ha un segon apartat, dotat amb 150 mil euros més, en què es podrà triar entre
dues propostes de millora del passeig del Mar. Joan Gea, regidor de Participació Ciutadana, creu que el sistema és intuïtiu i fàcil
d'utilitzar.
CITA JOAN GEA 2
CITA JOAN GEA 1

Després d'altres processos participatius, basats en
reunions presencials i que no han tingut massa poder de
convocatòria, l'Ajuntament de Palamós aposta ara per
Internet com un mitjà de participació més ampli i
transversal. Joan Gea.

Les votacions a Internet per decidir on van les
inversions en via pública a Palamós estaran obertes
fins al 20 de maig. Només es pot fer una votació per
ordinador i el procés està obert tant a residents al
municipi com a gent de fora. Quan es tinguin totes les
dades es processaran i es fixarà el calendari de les
obres que, en principi, començaran a l’octubre

EL PUNT AVUI
Divendres, 9 de maig de 2014
ELS HORTS DE CAN PERE TIÀ DE PALAMÓS TENEN BONA ACOLLIDA ENTRE PARTICULARS
Només una de les 28 parcel·les facilitades a particulars no serà de moment adjudicada
Es farà un sorteig per designar cadascun dels solars
Els horts de Mas Pere Tià, a punt per rebre els nous hortalans. Foto: EL
PUNT AVUI.

Tots els particulars que han demanat la cessió d'ús d'una de
les parcel·les dels horts municipals de can Pere Tià de
Palamós podran disposar-ne els pròxims quatre anys i
d'aquí a pocs dies ja podran prendre'n possessió. Vint-i-set
dels 28 solars de la finca seran assignats pròximament
quan, per sorteig, es decideixi quin serà l'hort de cadascun
dels particulars que els volen explotar per a ús propi. El
regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós, Erik Solés, està satisfet de l'acollida que ha tingut la proposta. “És la
mida justa. Ni hem fracassat ni hem mort d'èxit”, descrivia el regidor.
Totes les parcel·les que es van posar a disposició seran cedides a particulars. Cap de les entitats que tenien dret a rebre
aquestes finques cedides segons el plec d'usos hi ha accedit. De la totalitat d'horts parcel·lats, una petita part s'havia reservat
per a entitats amb finalitats socials. En aquest cas és l'Ajuntament qui l'assigna a l'entitat que ho considera oportú.
Els horts es podran començar a cultivar abans de dues setmanes, temps suficient per fer el sorteig d'assignació ara que
l'Ajuntament ja ha donat per bones les 27 peticions fetes.
2

Cada particular haurà de pagar 50 euros anuals per a la cessió d'ús durant els quatre anys de duració del compromís. El plec de
condicions també estableix 50 euros més de fiança per cobrir l'abandonament d'un terreny en males condicions. Els criteris
d'agricultura ecològica s'establiran d'entrada i, gràcies a l'aula de formació, l'Ajuntament facilitarà la informació perquè
tothom tingui el coneixement adequat per complir aquests estàndards.
L'aigua de reg serà de pou, barrejada també amb aigua reutilitzada. El reg per regar només es permetrà al principi, fins que la
xarxa de reg amb gota a gota quedi implementada. Perquè això sigui efectiu, l'aula de formació explicarà com es fa una xarxa i
l'Ajuntament facilitarà a cada usuari els tubs i els degoters. Perquè el cultiu ecològic sigui efectiu, els particulars rebran
instruccions a l'aula de formació de com es combaten agents nocius sense fer servir productes químics i es facilitaran mitjans
per fer compostatge. Els adjudicataris disposaran d'un magatzem per endreçar les eines i un espai a l'hivernacle per fer
planters quan sigui l'època.
LES XIFRES
50 euros
és el cost anual que han d'abonar els adjudicataris dels horts
municipals de Palamós.

35 horts
és el nombre de parcel·les que han sortit en el procés
participatiu. Se n'han tret a concurs 28.

EL PUNT AVUI
Dissabte, 10 de maig de 2014
ELS BARRIS ESCOLLIRAN ENTRE 75 PROJECTES D'INVERSIÓ A GIRONA
Els ciutadans de cada barri de la ciutat triaran en les votacions del 30 i el 31 de maig quina millora volen que es faci
Una imatge d'una de les assemblees de barri que s'han fet a principi d'aquesta setmana
per acabar de decidir quins projectes se sotmetran a la votació dels ciutadans Foto: EL
PUNT AVUI.

Els ciutadans de cada barri de Girona podran escollir fins a 75 projectes
a través del programa de pressupostos participats per a aquest 2014.
Un cop s'ha acabat tot el procés participatiu de les associacions de
veïns de cada sector i les corresponents assemblees, seran 75 els
projectes que se sotmetran a votació dels veïns els dies 30 i 31 de
maig.
Cada barri ha fet les seves propostes i en les votacions de final de mes
hi haurà tres o quatre projectes perquè cadascú voti el que considera
més urgent i necessari per al seu barri. El consistori destina un milió
d'euros per finançar aquests projectes de barri que permeten petites inversions de millora. Després de tot el procés han passat
per les valoracions tècniques i econòmiques 92 projectes, i es va comprovar que 83 complien els requisits i es veien factibles
d'executar. Tot i això, seran 75 els projectes que podran triar els ciutadans. El regidor de Participació, Eduard Berloso, subratlla
que “després de la feina feta per les entitats a les diferents assemblees, ara toca a la ciutadania respondre amb la seva
participació a la consulta d'aquest mes”.
Els projectes són molt diversos en cada cas, però barris com ara Devesa-Güell, Fontajau, Montjuïc, Sant Narcís o Sant Ponç
sol·liciten millores a les places; Figuerola-Bonastruc, Mas Catofa, Mercadal o Torre Gironella tenen entre les opcions millores
dels jocs infantils, i Domeny o Pont Major volen mesures per reduir la velocitat del trànsit al sector. L'any passat, en la primera
edició de l'experiència, van votar més de 1.400 ciutadans, un 2,22% dels més de 67.000 veïns que podien votar.
LA XIFRA
1 milió d'euros
del pressupost de Girona es destinen a projectes de millora dels barris que escullen els veïns.
Un ascensor per al barri de Montilivi
L'únic barri de Girona que no concorrerà als pressupostos participats per al 2014 serà el de Montilivi, que l'any passat va decidir
destinar el pressupost de dos anys per eliminar barreres arquitectòniques. La plasmació del projecte serà la instal·lació d'un
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ascensor al carrer de la Punta del Pi. En el seu dia, es va allargar una línia de bus per cobrir les necessitats del sector i ara
l'ascensor facilitarà la mobilitat sobretot a la gent gran que hi resideix.

CANAL AJUNTAMENT
Dimecres, 14 de maig de 2014
UNA TRENTENA DE PERSONES PARTICIPEN AL PRIMER TALLER DEL NOU POUM DE SANT HILARI SACALM
L’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm ha encarregat al Consell Comarcal de la Selva la redacció del nou POUM
Una trentena de persones varen participar al primer taller del nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) de Sant Hilari
Sacalm el passat dijous, 8 de maig. En aquesta primera sessió, en què es va parlar de les alternatives i estratègies de
desenvolupament i model de ciutat, els participants varen poder donar la seva opinió sobre quin model volen per a Sant Hilari,
com cal protegir el medi i quines poden ser les perspectives de creixement, entre altres.
Durant el procés de redacció del nou Pla d’Ordenació Urbana d’aquesta població, que s’elabora des dels Serveis Tècnics del
Consell Comarcal, a més de la sessió del passat 8 de maig se’n faran dues més. El segon taller, que es farà el dia 21 de maig,
tractarà les alternatives i estratègies en matèria de mobilitat i infraestructures urbanes; i finalment, en la darrera sessió, el 3 de
juny, es parlarà d’alternatives i estratègies en matèria d’habitatge, equipaments i espais lliures.
Aquests tallers pretenen ser un espai de diàleg i treball seguint la metodologia prefixada per l’equip redactor en el qual tots els
participants poden informar, debatre i reflexionar sobre una sèrie d’aspectes clau per a la planificació urbanística futura del
municipi.poum sh3
En la primera sessió es varen crear petits grups de treball on els participants varen poder debatre i reflexionar sobre
temàtiques concretes que prèviament va preparar l’equip redactor amb l’objectiu d’extreure’n unes conclusions.
El Pla d’Ordenació Urbana de Sant Hilari Sacalm data de l’any 1986 i, tot i que l’any 1994 es va revisar, des de llavors no s’havia
fet res més. Per això des de l’equip de govern de l’Ajuntament es va creure oportú començar a treballar en la redacció del nou
POUM per als propers 25 anys.

Font: Consell Comarcal de la Selva

EL PUNT AVUI
Diumenge
Diumenge,, 18
18 de maig de 2014
PARANT L'ORELLA A TOTES BANDES
El Consell de Poble de Santa Coloma atén queixes dels veïns i difon la feina de l'equip de govern
Busquets veu por a queixar-se
La presidenta del Consell de Poble de Santa Coloma, Imma Busquets, dimecres
passat a la plaça Farners Foto: JOAN SABATER.

Busquets és clara: Tant fotrem llenya als ciutadans com a

l'Ajuntament; som molt independents

Santa Coloma de Farners té Consell de Poble des de l'any passat.
Imma Busquets n'és la presidenta i diu que l'òrgan vol col·laborar
amb els veïns i l'Ajuntament. “La funció del consell és acostar una
mica la realitat de l'Ajuntament a la població i obrir un canal pròxim
a la gent per arribar al mateix Ajuntament, és a dir, tornar la
sobirania al poble; que la gent entengui que si es belluga i es mou,
la seva veu pot arribar més enllà d'on arriba”, explica.
Busquets, treballadora de l'institut de Santa Coloma, considera que el nou ens ha de ser un vehicle per acostar l'ajuntament als
colomencs i un canal d'expressió. “[El consell] és també una eina perquè la gent digui el que li sembli. Hi ha gent que encara té
por d'anar a l'ajuntament, que creu que no té potestat per fer-ho, que sembla que no li toca. Però per governar bé, això no ha
de ser així.”
Busquets és membre de l'entitat Sopa de Pedres, que va néixer fa uns anys per promoure la participació ciutadana. No li
agrada que es digui que el consell fa d'“enllaç” amb l'Ajuntament. “Dient això sembla que estiguem sotmesos o guiats per
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l'Ajuntament. No m'agrada. És un òrgan molt independent, i tant donarà un cop de mà com fotrà llenya als ciutadans o a
l'Ajuntament”, explica Busquets, que descarta dedicar-se més endavant a la política local.
Busquets va ser la pregonera de la festa major de Santa Coloma de l'any passat. Ho veu com un senyal del fet que
l'Ajuntament té interès que el Consell de Poble sigui una eina efectiva de debò: “La creació del consell estava inclosa en el
programa electoral. S'ha tirat endavant i se'n senten orgullosos. Em van demanar que fes el pregó, i em sembla que ells tenen
interès que vagi bé. Però sempre hi ha detractors i que ho veuen com una mà negra de l'Ajuntament.”
En la creació del consell, hi va treballar Joan Martí (ERC), l'anterior regidor de Participació. Ara Manel Roqueta (PSC) n'ha pres
el relleu. El consell té la intenció de fer un mínim de tres sessions públiques a l'any. Després de la de l'1 de febrer a la biblioteca
Joan Vinyoli, la següent serà el dia 30 a l'Auditori.

RADIO PALAMÓS
Dimarts, 20 de maig de 2014
DARRER DIA PER A VOTAR LES INVERSIONS EN VIA PÚBLICA

Avui és l’últim dia de votació per decidir el destí de les inversions en via pública a Palamós per a aquest any 2014. Durant tot
aquest dimarts encara es pot accedir als webs de l’Ajuntament de Palamós i de l’emissora municipal, i triar entre les propostes
d’asfaltatge de carrers, d’una banda, i de reforma del passeig del mar, de l’altra. Fins a avui s'han comptabilitzat més de 500
votacions.
El procés participatiu a través d'Internet es va obrir el 2 de maig. Han passat encara no tres setmanes i s'han generat un total
de 530 votacions. D'aquestes, 220 fan referència a les propostes d'asfaltat de carrers. De les set opcions de trams de carrers i
avingudes, però, de moment encara no es coneix el detall de les preferències mostrades pels votants. Pel que fa als projectes
de millora del passeig del Mar, s'han produït 310 votacions. Aquí hi ha dues opcions possibles i els vots estan molt equilibrats.
La primera, que preveu una actuació integral en el tram inicial del passeig, reuneix 153 adhesions. La segona, que proposa
diferents actuacions puntuals en enllumenat, mobiliari urbà o paviments, entre altres, té 157 vots. Encara es pot votar durant el
que resta d'aquest dimarts. En espera del recompte final que es farà a partir de demà, l'alcaldessa de Palamós, Teresa Ferrés,
fa una bona valoració d'aquest procés de participació ciutadana.
CITA TERESA FERRÉS

En funció del pressupost disponible, els participants han prioritzat les opcions que els han semblat millors. La

ciutadania de Palamós haurà ajudat a decidir, així, el destí d’uns 900 mil euros en inversions en via pública. La
setmana que ve es reunirà el Consell de Participació Ciutadana per fer una valoració definitiva dels resultats i, en
funció d’aquests, es planificaran les obres, que començaran a l’octubre.
RADIO PALAMÓS
Dimecres, 21 de maig de 2014
GUANYA LA REFORMA INTEGRAL DEL PRIMER TRAM DEL PASSEIG DEL MAR
L'opció de reforma integral del tram inicial del passeig del Mar ha estat la més votada en el procés de participació
ciutadana per decidir les inversions de millora del front marítim de Palamós. D'altra banda, els votants han
prioritzat l'asfaltatge del carrer del Mar i el primer tram del passeig, a més de la carretera de La Fosca. En total el
procés ha reunit 625 votacions, la majoria relatives a la reforma del passeig.
El procés de participació ciutadana de les inversions en via pública ha estat obert del 2 al 20 de maig. En aquest
període han votat un total de 442 usuaris, xifra que s'obté d'identificar les IP dels ordinadors des d'on s'ha accedit
al sistema de vot. Aquests participants han emès 375 vots sobre la reforma del passeig del Mar i 250 referents a
l'asfaltatge de carrers.
En el cas del passeig es plantejaven dues opcions. La guanyadora ha estat la que preveu una actuació integral en
el tram inicial, entre el límit amb Sant Antoni i la caseta del socorrisme, millorant la integració de la platja Gran
amb el passeig. Aquesta opció ha tingut 202 suports, davant els 173 vots que s'han inclinat per les millores
puntuals al llarg de tot el passeig, en temes com l'enjardinament, l'enllumenat, el paviment o el mobiliari urbà.
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Pel que fa a l'apartat de l'asfaltat de carrers s'han produït, com dèiem, 250 votacions. Els trams preferits han estat,
per aquest ordre, el del carrer del Mar i el passeig, fins al carrer de Provença, i el de la carretera de La Fosca.
Després hi ha l'avinguda de la Llibertat, entre el carrer Avall i el semàfor de Sant Joan, i, com a quarta preferència,
l'avinguda de Catalunya, entre Onze de Setembre i Enric Vincke. El regidor de Participació Ciutadana, Joan Gea,
ha fet avui aquesta primera valoració de les dades recollides.
CITA JOAN GEA

En funció de les prioritats que han marcat els votants per Internet, l'Ajuntament de Palamós destinarà 750 mil
euros a l'asfaltatge de carrers i 150 mil a la millora del passeig del Mar. Les dades del procés s'analitzaran a fons
en el Consell de Participació Ciutadana que s'ha convocat per al dijous 29 de maig.
EL PUNT AVUI
Dijous, 22 de maig de 2014
LA REFORMA INTEGRAL DEL PASSEIG GUANYA A PALAMÓS
El projecte de renovació s'imposa al conservador per 29 vots en la consulta local
Els veïns prioritzen asfaltar l'eix, el carrer del Mar i la carretera de la Fosca
Imatge virtual dels graons d'accés a la platja que hi haurà a l'inici del passeig
Foto: EL PUNT AVUI.

La consulta ciutadana sobre inversions en la via pública a
Palamós es va tancar dimarts a la nit amb una participació
global de 442 persones –segons el recompte d'adreces
electròniques fet pels informàtics del consistori–. I el debat
sobre les millores al passeig del Mar, on es va imposar
l'opció de la reforma a fons del tram que limita amb Sant
Antoni, va ser el que va aixecar més interès.
En total, 375 veïns i visitants han opinat sobre les obres
proposades al front litoral, amb un pressupost de 150.000 euros. El regidor de Participació, Joan Gea, tot i que s'ha imposat la
reforma integral amb 202 vots favorables, destaca que el resultat “ha estat bastant dividit”, ja que 173 persones van apostar
per l'opció de millores puntuals al llarg de tot l'eix.
De fet, la setmana passada guanyaven els partidaris de la solució conservadora, però el resultat va fer un tomb en els últims
dies i es va decantar a favor de l'enderroc d'un tram de la barana tradicional i la seva substitució per unes grades contínues
d'accés a la platja.
Pel que fa a la destinació dels 750.000 euros per a reasfaltatges, s'han recollit 250 enquestes. La majoria d'usuaris han escollit
els trams del carrer del Mar i l'inici del passeig, la carretera de la Fosca, l'avinguda Llibertat –a l'altura de Sant Joan– i l'avinguda
Catalunya –a la zona del Mercat–. Gea aposta per estirar els diners per poder incloure algun dels altres trams i pren nota dels
carrers proposats pels veïns amb vista a futurs exercicis.
LA XIFRA
202 persones
han votat a favor de la reforma integral del passeig del Mar entre els carrers del Mar i d'Aragó.
CiU troba curta la xifra de participants

La regidora de CiU Glòria Prim trobava a faltar ahir una xifra més alta de participació, en declaracions a Ràdio
Palamós. L'edil, que recordava que la població del municipi supera els 18.000 habitants i que hi podien votar
forasters, va opinar que la discussió no ha acabat d'engrescar perquè estava massa “guiada”.
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DIARI DE GIRONA
Dijous, 22 de maig de 2014
SALT CREA UN CONCURS DE DISSENY DE SAMARRETES PER PROMOCIONAR-SE

L'Ajuntament de Salt ha convocat un concurs de disseny de samarretes per tal de promocionar la vila. El dissenys que surtin
escollits rebran 600 euros (el primer premi) i 300 el segon. Els originals s'han d'entregar abans del 20 de juny.
Al concurs hi podran participar totes les persones físiques, col·lectius o estudis gràfics que vulguin, tot i que només es podrà
presentar una obra a concurs. Els treballs seran seleccionats per un jurat i llavors una votació popular decidirà quines són les
obres guanyadores.
Els dissenys poden estar creats sobre la base de dibuixos, tipografies, paraules, frases, nombres o qualsevol altre element
gràfic, tot i que s'haurà de poder adaptar a la posterior edició.

EL PUNT AVUI
Dijous, 22 de maig de 2014
ELS 75 PROJECTES DELS BARRIS DE GIRONA
Els ciutadans de cada sector triaran quina actuació es fa votant els dies 30 i 31 de maig
Els gironins decideixen així el destí directe d'un milió d'euros per sectors
El gràfic amb els projectes al detall barri a barri.

Instal·lar càmeres de seguretat a
la plaça Sant Domènec,
enjardinar l'entorn del fanal de la
plaça Germans Sàbat, reformar
l'interior de Can Primi a Sant
Daniel, ampliar els jocs infantils de
Torre Taialà o crear uns itineraris
que connectin els boscos de
Palau-sacosta són només alguns
dels 75 projectes que els gironins
podran escollir de manera directa
perquè s'executin al seu barri
aquest any.
Per incrementar la participació
dels ciutadans en les votacions,
s'ha decidit que l'elecció es faci en
dues jornades, el divendres 30 de
maig entre les nou del matí i les
vuit del vespre, i el dissabte 31 de
maig, entre les nou del matí i les
dues de la tarda. Cal tenir en compte que l'any passat dels més de 65.000 ciutadans que tenien dret a vot en
aquestes consultes per barris, només el van exercir 1.444 ciutadans, la qual cosa suposa un 2,22%. Per
incrementar aquestes xifres, s'ha preparat una major campanya de difusió durant aquest mes als barris i s'ha
penjat propaganda per botigues i a la via pública amb el lema “Fica cullerada al teu barri”. Aquest any s'han previst
onze punts de votació al llarg de les dues jornades; bàsicament, es tracta de tots els centres cívics de la ciutat, així
com el local social de Montjuïc i les escoles de Campdorà i Sant Daniel.
La trentena de barris que han portat la seves propostes acabaran decidint el destí de la inversió d'un milió d'euros
del pressupost municipal per segon any consecutiu.
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Cada barri té assignada una quantitat seguint un barem equitatiu que fa que Mas Catofa decideixi la inversió de
24.332 euros i és el que té menys partida, mentre que Palau-Sacosta, Avellaneda i Mas Xirgu decidiran la inversió
de 44.740 euros, com a barri amb més pressupost. Tot i així, el barri del Carme-Vista Alegre vol instal·lar un
ascensor d'accés al passatge Picapedres amb un cost de 120.000 euros que provocarà que també hi destini la
partida del 2015 i comparteixi el projecte amb el barri de Pedreres i Fora Muralla.
11 punts de votació
hi haurà per a la trentena de barris els dies 30 i 31 de
maig, bàsicament als centres cívics.

1.444 gironins
van votar l'any passat per decidir quin projecte es feia
al seu barri, només un 2,22% del total.

TAIALÀ
Pantalles de velocitat per als vehicles
Dos barris com Domeny-Taialà i el de Pont Major coincideixen a demanar la instal·lació d'un panell informatiu de
velocitat als vehicles que hi passen. Així serien conscients de la velocitat perquè l'alentissin.
MONTILIVI
És l'únic que no anirà a les urnes
El barri de Montilivi és l'únic que aquest any no acudirà a les urnes, ja que l'any passat va aprovar la instal·lació d'un
ascensor al carrer de la Punta del Pi. El pressupost de l'actuació precisava que el barri destinés l'import de dos anys
de pressupostos participats.
FIGUEROLA
Preocupació pel soroll de dia i de nit
L'afectació del soroll de nit i de dia és una de les preocupacions al barri de Figuerola i Bonastruc. Per això, una de
les tres propostes és fer un estudi sobre la qüestió, en un sector, en peu de guerra pels sorolls que no els deixen
dormir.
DIARI DE GIRONA
Dissabte
Dissabte 24 de maig de 2014
LA PARTICIPACIÓ A LES EUROPEES HA CAIGUT A LA MEITAT DES DEL 1987
Als darrers comicis del 2009, van votar gairebé dos milions de catalans, en concret, un 36,94%
EFE La participació dels catalans a les eleccions europees ha anat descendint progressivament des de la primera
convocatòria, el 1987, any en el qual va votar prop del 68% dels electors, mentre que en els últims comicis del
2009 només va acudir a les urnes el 36,94% dels catalans amb dret a vot.
Tradicionalment, les eleccions al Parlament Europeu són les que registren una menor participació a Catalunya,
igual que a la resta d'Espanya, si es comparen aquests comicis amb unes generals, que tenen un percentatge de
vot que se situa entre el 60% i el 65%, o amb les autonòmiques, per damunt sempre del 55%. En les últimes
catalanes, el 2012, la participació va arribar al 68%.
Així, en les eleccions al Parlament Europeu del 2009 van votar gairebé dos milions de catalans, cosa que va
representar una participació del 36,94%, sent la província de Barcelona l'única que va tenir un percentatge
lleugerament superior a la mitjana (37,5%), mentre que la de Girona es va situar per sota del 35%.
Aquestes dades contrasten amb les primeres eleccions europees celebrades a Espanya l'any 1987, quan la
participació a Catalunya va ser del 67,94%.
Des d'aquests primers comicis, la participació dels catalans a les eleccions al Parlament Europeu ha anat
disminuint de mica en mica, amb l'excepció de les del 1999, en les quals hi va haver un lleuger repunt d'uns tres
punts percentuals.
Tant en les eleccions del 1989 com en les del 1994 la participació va ser de prop del 52%, mentre que en les del
1999 es va situar entorn del 55%.
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En els comicis del 2004, la participació va baixar considerablement amb un percentatge de vot del 40% i una
abstenció del 60% aproximadament, mentre que les últimes eleccions, les del 2009, van ser les que van registrar
la menor participació de tota la història, un 36,94%, gairebé la meitat que el 1987.
EL PUNT AVUI
Diumenge
Diumenge,, 25
25 de maig de 2014
FICAR CULLERADA
OPINIÓ. JOAN RIBAS

L'Ajuntament de Girona ha convocat, per als dies 30 i 31 de maig, una votació perquè els ciutadans participin en els
pressupostos d'atenció als barris. Em sigui permès dir que no ho entenc. Semblava que l'escassa afluència de
votants l'any passat (un 2,22% del cens) hauria estat suficient per no repetir aquesta pràctica, que no va enlloc. Ara
han omplert els fanals amb l'eslògan de “Fica cullerada” que –dit de passada– sembla xaró i poca-solta. Ens
deixen ficar cullerada en les engrunes dels pressupostos municipals. Moltes gràcies!
Però l'essència mateixa de la consulta no s'acaba d'entendre. Prenem un exemple. Per al Barri Vell, que comprèn
una extensió amplíssima de la ciutat, assenyalen quatre projectes: arranjament de l'accés a l'aparcament dels
Maristes (7.000 euros), una obra menor; posar càmeres de seguretat a la plaça Sant Domènec (12.000 euros),
obra que hauria de pagar el rectorat!; estudi sobre la mobilitat del barri (10.000 euros), i un altre estudi sobre el
soroll (amb 3.859,50 euros). En total, 40.000 euros (!). Ens preguntem si és tot el que ha previst l'Ajuntament per a
un barri tan extens. I volen que votem sobre això? Què n'hem de dir? Que ens agrada? Que no ens agrada? La
veritat és que ens deixa indiferents. Qualsevol persona veu que es tracta d'inversions mínimes, marginals i, en
part, destinades a pagar estudis que solen servir per donar feina a amics i coneguts. Repetim: això és tot el que
pensen fer pel Barri Vell? I l'arranjament de la plaça del Pallol, que fa vuit anys que és en espera? I el destí del
cinema Modern, tan vergonyosament abandonat, que encara aquesta mateixa setmana ha estat objecte d'un
assalt nocturn? I el passeig Canalejas, que resulta que no es fa perquè no agraden els balconets?... Sempre hi ha
un impediment o un altre per no afrontar obres d'envergadura!
Però no ens volem aturar en un barri. Repassin, per favor, la llista publicada per aquest diari dijous passat, 22 de
maig, i veuran que el previst en cada barri són obres mínimes, petits arranjaments, obres i serveis que
l'Ajuntament té obligació de fer per mantenir un mínim de confort i seguretat ciutadana.
Els edils són triats per la ciutadania per quatre anys perquè, entre altres funcions, decideixen aquesta mena
d'obres de millora i manteniment pel seu compte! Què necessiten? Que els diem que molt bé o molt malament?
Aquest és el sentit d'una votació? Mobilitzar la ciutadania, emprar recursos, personal i mitjans per a una consulta
tan poc atractiva és una manera –i que em perdonin– de perdre el
temps.
La impressió que desperta aquesta consulta és que es vol donar
aparença de molta activitat urbanística, quan, en realitat, es fa
poca obra, amb retard i amb dubtes.
Una de les banderoles que promouen el procés de participació ciutadana. Foto: LLUÍS SERRAT.
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ARAGIRONA.CAT
Dilluns, 26 de maig de 2014
2.843 PERSONES PARTICIPEN AL MULTIREFERÈNDUM A LES COMARQUES GIRONINES
La més multitudinària ha estat la de Banyoles
Una agent dels Mossos d'Esquadra fent tancar una mesa de Girona © ACN

Un total de 2.843 persones, en 19 meses de vot, han
participat al llarg del dia d’avui a les comarques gironines en la
votació proposada pel Multireferèndum sobre diversos
assumptes que afecten Catalunya.
La mesa gironina amb més participació ha estat la de
Banyoles amb 374 vots, seguida per la de Santa Eugènia de
Girona (296) i per la de Santa Coloma de Farners (258).
L’organització d’aquesta iniciativa a les comarques gironines
valora les xifres com un gran èxit de participació i auto-organització ciutadana. Tot i això, Enric Cortiñas, portaveu
del Multireferèndum a les comarques gironines, ha destacat que "la pressió policial ha impedit una participació
que hagués estat superior".
En aquest darrer sentit, recorden que la mesa de Lloret no ha pogut ni començar a recollir vots al matí, i a l’Escala
tot just han pogut votar 6 ciutadans. Patrulles dels Mossos d’Esquadra i dels cossos locals de policia han identificat
als voluntaris de les meses del Multireferèndum aixecant actes al matí i forçant el desmuntatge a partir de les tres
de la tarda. “A partir d’aquella hora, el Departament d’Interior, per mandat del ministre de l’Interior espanyol, ha
pretès fer fracassar aquest exercici democràtic”, apunta Cortiñas. En aquest context, s’han produït dos incidents
destacats. A Castelló d’Empúries els Mossos d’Esquadra han arribat a detenir un voluntari del Multireferèndum al
mateix temps que decomissaven les urnes. A Olot, la policial local ha decomissat les urnes, els vots i els fulls de
registre.
S’havien organitzat meses a Lloret de Mar, Banyoles, Riudaura, Castelló d’Empúries, l’Escala, Girona (6) Salt, Sant
Gregori, Olot, Santa Coloma de Farners, Celrà, Viladamat i Figueres. Un centenar de voluntaris han fet possible la
jornada.
ARAGIRONA.CAT
Dilluns, 26 de maig de 2014
75 PROJECTES ANIRAN A CONSULTA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DE GIRONA
S’han valorat tècnicament i econòmicament les 92 propostes
Darrera assamblea celebrada © Aj. de Girona

Dilluns es van dur a terme les últimes assemblees
de barri del procés de pressupostos participats dels
barris del 2014, on s’informava de les valoracions
tècniques i econòmiques fetes pels tècnics
municipals de totes les propostes presentades per
les entitats dels barris a les primeres assemblees.
S’han avaluat un total de 92 projectes, dels quals
83 són viables tècnicament i econòmicament.
Finalment, decidit per les segones assemblees de
barri i ratificat per la Comissió Mixta de Ciutat, aniran a la consulta del 30 i el 31 de maig un total de 75 projectes.
“Després de la feina feta per les entitats a les diferents assemblees, ara li toca a la ciutadania respondre amb la
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seva participació a la consulta d’aquest mes”, ha explicat el regidor de Serveis Socials, Cooperació i Participació de
l’Ajuntament de Girona, Eduard Berloso.
Entre les propostes que aniran a consulta hi ha millores de diferents places de la ciutat com als barris de la DevesaGüell, Fontajau, Montjuïc, Sant Narcís o Sant Ponç; l’ampliació o millora de jocs infantils a Figuerola-Bonastruc,
Mas Catofa, Mercadal i Torre Gironella; actuacions per limitar la velocitat dels vehicles als barris de Domeny-Taialà
o Pont Major; la continuació de projectes iniciats ja amb la partida assignada al barri en el 2013 com als barris de
l’Eixample, Mas Ramada, Pujada la Torrassa, Sant Pau, Santa Eugènia i Can Gibert o Vall de Sant Daniel; projectes
compartits entre els barris de Carme-Vista Alegre i Pedreres-Fora Muralla o Germans Sàbat i Torre de Taialà;
l’arranjament de locals socials als barris de l’Eixample, l’arranjament d’un voral a Campdorà o d’uns murs a Font de
la Pólvora; un projecte d’itineraris als boscos de Palau-sacosta o d’adequació de la llera del riu a Pedret; i uns
panells informatius a Vila-roja, canviar alguns bancs al barri del Grup Sant Daniel o realitzar un estudi sobre la
mobilitat al Barri Vell.
El barri de Montilivi és l’únic que no participa en el procés dels pressupostos participats del 2014. L’any passat el
barri de Montilivi va decidir destinar l’assignació pressupostària del 2013 i la del 2014 a eliminar les barreres
arquitectòniques al carrer de la Punta del Pi (està prevista la instal·lació d’un ascensor). Per aquest motiu, la
partida del 2014 prevista pel barri de Montilivi està reservada per a aquest projecte.
DIARI DE GIRONA
Dilluns, 26 de maig de 2014
ELS ALUMNES DE L´ESCOLA MONTSERRAT DE SARRIÀ CELEBREN UN PLE INFANTIL
SARRIÀ DE TER | DDG Alumnes de cinquè i sisè de l'Escola Montserrat de Sarrià de Ter han celebrat recentment el
cinquens plens infantils en el marc del programa "L'Escola per a la democràcia" que organitza conjuntament
l'escola i l'Ajuntament.
Els alumnes de cinquè primària, per exemple, es van desplaçar fins la sala de plens del consistori i van substituir els
regidors i dels diferents grups polítics municipals, i van defensar les propostes que havien preparat prèviament a
l'escola en un treball en equip de tota la classe i amb els professors, les van debatre i les van votar, com es fa en els
plens municipals el representants electes.
"L'Escola per a la democràcia" té com a objectiu fer pedagogia dels valors democràtics i participatius i ensenyarlos quina és l'organització del sistema democràtic en l'àmbit municipal. Dimarts seran els alumnes de sisè de
primària que ocuparan els llocs dels regidors i regidores dels grups municipals i celebraran el seu ple municipal..
DIARI DE GIRONA
Dilluns, 26 de maig de 2014
EL MULTIREFERÈNDUM A GIRONA MANTÉ LES 21 MESES PER DIUMENGE
El grup crida a participar i demana suport institucional al Parlament de Catalunya
El multireferèndum a Girona manté les 21 meses per diumenge aniol
resclosa

GIRONA | PILI TURON Els grups que promouen el
multireferèndum a les comarques de Girona
mantenen l'organització de 21 meses, desafiant la
prohibició de la Junta Electoral Central i la
desestimació del seu recurs, ahir, per part del
11

Tribunal Suprem. A més, la plataforma també demanarà suport institucional al Parlament, argumentant que la
consulta no incompleix la llei electoral.
Multiferèndum de Comarques Gironines va reiterar públicament la seva decisió a mantenir l'acció anunciada per
diumenge i amb la qual recolliran el vot sobre qüestions com la sobirania energètica, l'ús de transgènics, el
pagament del deute públic, les iniciatives legislatives populars i la línia de Molt Alta Tensió (MAT). Ahir, el col·lectiu
va fer una crida a la mobilització i a la participació massiva dels gironins.
El portaveu de l'Associació de Naturalistes de Girona (ANG), Enric Cortiñas, va insistir en la necessitat "que la
ciutadania entengui que és un procés de democràcia i de participació" i va recordar que la Junta Electoral de
Girona va autoritzar la seva celebració. Sobre la negativa del Suprem a la suspensió cautelar de la prohibició de la
Junta Central, els responsables del multireferèndum van remarcar que una dels seus cinc magistrats va emetre un
vot particular mostrant-se a favor de la petició.
Ahir, el grup del multireferèndum a Girona va escenificar la seva voluntat de tirar endavant la iniciativa i va fer una
crida a la participació. Després, Cortiñas va explicar que ahir "van voler fer una reflexió: la falta de respecte a la
pròpia democràcia i a la participació ciutadana". En previsió de presència policial, una sèrie de persones donaran
suport a les taules per si hi ha incidències i aixecament de meses. En aquest cas, Cortiñas va explicar que es dóna
llibertat perquè cadascú actuï d'acord amb el seu criteri personal, ja que la seva persistència podria tenir
conseqüències econòmiques, administratives o penals, si els agents consideren que cometen una falta greu.
DIARI DE GIRONA
Dimarts, 27 de maig de 2014
ELS MOSSOS FAN 41 IDENTIFICACIONS PEL MULTIREFERÈNDUM
Els agents van aixecar diumenge 32 actes a tota la província de Girona perquè s'havien instal·lat meses
Els Mossos van identificar els organitzadors d´una taula de Girona. Marc Martí

GIRONA/BANYOLES | E.B. Els Mossos d'Esquadra van identificar 41
persones a les comarques de Girona durant el Multireferèndum celebrat
diumenge i també van aixecar 32 actes perquè s'havia desobeït a la Junta
Electoral Central, que havia prohibit la celebració d'aquest acte. Els policies
van actuar durant el dia a la demarcació per informar dels fets i van
identificar entre d'altres les persones que presidien les taules.
Per exemple, els organitzadors no van poder instal·lar l'urna de votació a
Lloret o a l'Escala, Figueres, Viladamat i Castelló d'Empúries, entre altres. Els agents van fer retirar les meses que
s'havien instal·lat per poder votar sobre diversos temes com ara : la sobirania energètica o l'ús de transgènics. A
Girona un dels temes més destacats van ser el d'expressar el punt de vista sobre la MAT (Molt Alta Tensió).
Malgrat que els Mossos van fer retirar les urnes per ordre de la Junta Electoral Central, no es va produir cap
detenció. Amb tot, els agents van imputar una persona a Castelló d'Empúries per desobediència als agents de
l'autoritat, segons van informar fonts dels Mossos d'Esquadra. L'única mesa que es va mantenir operativa a la
província de Girona va ser la de Riudaura. Allà els Mossos no van intervenir.
Alta participació a Banyoles
Els organitzadors del Multireferèndum al Pla de l'Estany fan una "valoració positiva" de la jornada malgrat la
prohibició de la Junta Electoral Central. En un comunicat, van assegurar que 364 persones van votar sobre els
temes que proposaven els col·lectius impulsors d'aquesta consulta ciutadana.
La mesa, situada a Banyoles, va ser la que va obtenir una participació més alta de les comarques gironines, i de les
que "va aguantar funcionant durant més temps de tot Catalunya", es va obligar a tancar a dos quarts de sis de la
tarda, segons van destacar. Pel que fa als resultats, el Multireferèndum consta de quatre preguntes d'àmbit
nacional i una d'àmbit local. La local era referent a la MAT i al Pla de l'Estany va obtenir una majoria de vots en
contra.
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EL PUNT AVUI
Dimarts,
Dimarts, 27 de maig de 2014
FICAR CULLERADA ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS
ROMÀ MONREAL BOSCH, PRESIDENT DE L'AV PALAU-SACOSTA

Aquest és el segon any que els ciutadans de Girona decidim les inversions que volem fer als nostres barris, a través
dels pressupostos participats. Es tracta que, dels sis milions d'euros de què disposa l'Ajuntament per invertir, cinc
els inverteix a la ciutat, i l'altre el dedica als barris. Durant 34 anys ho va decidir l'Ajuntament, però l'actual govern
va proposar que ho decidissin els ciutadans, que són els que millor ho coneixen, a través de les associacions de
veïns i de les entitats registrades. El fet que els veïns puguin decidir les inversions que s'han de fer al barri és molt
important, perquè és una gran eina per millorar la participació ciutadana, tan passiva durant molts anys; per
aquesta inèrcia, ara costa molt d'arrancar, però a poc a poc augmenta, fet molt important en democràcia. És lògic
que hi hagi persones que no ho entenguin, però estem al 2014 i els ciutadans portem la iniciativa als polítics, i
nosaltres decidim en què s'ha d'invertir al nostre barri. Podem fer projectes que algú no entengui. Més difícil
d'entendre eren els projectes que es feien abans, en què s'invertia als mateixos barris, i els que estem en barris
perifèrics només veiem alguna petita engruna. Per tant, l'actual sistema és més democràtic, just i participatiu, i
com tot nou sistema necessita temps i il·lusió per anar millorant. Bé, ja hi he ficat cullerada!
EL PUNT AVUI
Dissabte,
Dissabte, 31 de maig de 2014
EL GOVERN D'OLOT EMBASTA LA VARIANT NORD I EL FIRAL
Ho avança l'alcalde en l'acte públic que convoca cada any per passar comptes amb els ciutadans
Afirma que ja treballen en el nou parc dels volcans, que vol consensuar amb tothom
L'alcalde d'Olot explicant-se davant dels veïns que van voler escoltar-lo, amb la
majoria dels regidors del govern i de l'oposició a davant. Foto: J.C.

Una part de les principals infraestructures dissenyades
mandats enrere entren aquest any en servei, sobretot
el nou hospital comarcal i el parc de bombers. L'equip
de govern de CiU i Rcat hi haurà de treballar fins a
l'últim minut abans de la seva inauguració, però un cop
aprovat el pressupost de la Generalitat del 2014 s'han
esvaït els fantasmes de la paralització dels últims treballs. Ara toca pensar en el futur més immediat i desencallar
projectes històricament reivindicats i de primera necessitat. Això és el que va afirmar ahir l'alcalde, Josep Maria
Corominas, en l'acte públic que protagonitza cada any davant de tothom qui el vol escoltar per passar comptes
amb el programa electoral a la mà.
Tot i que hi ha d'haver eleccions el 2015 i la consulta del 9-N, Corominas va dir que la seva obligació i la del seu
equip és pensar en el pròxim mandat municipal. Segons ell, treballen perquè les obres de la variant nord
comencin com a molt tard el 2016, tal com va avançar el conseller del ram, i també perquè es pugui executar
l'esperada remodelació urbanística del Firal. A més, hi va afegir que estan polint el projecte del parc dels volcans a
l'entorn del Montsacopa, un projecte per al qual vol el consens de tots els grups polítics i la implicació de tots els
agents que estan relacionats amb aquest tema.
Josep Maria Corominas va repassar els quatre grans capítols del seu programa electoral i va il·lustrar amb xifres el
grau de compliment. L'alcalde va afirmar que s'havia millorat l'ocupació i l'activitat econòmica, cosa que era mèrit
dels empresaris, però que l'Ajuntament els havia sabut acompanyar i, en el cas del comerç, havia programat
molta activitat al centre. També va destacar l'aposta per una oferta cultural molt variada i amb aliances amb la
Jamboree pel festival de jazz i amb l'Ajuntament de Girona pel Mot i amb perspectives de propostes nacionals
com el Sismògraf i el Lluèrnia. Corominas va sentenciar que pensen contínuament en els més necessitats i per
això donen suport a les tasques del Consorci d'Acció Social i de Càritas, i duen a terme iniciatives com ara un pla
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per a la infància i serveis com per exemple el de suport a famílies en risc social. Així mateix, va remarcar la feina de
la Taula d'Habitatge. I, entre altres coses, va parlar del bon funcionament del programa ciutadà de queixes i
suggeriments Ciutat dels Detalls.
LES XIFRES

30,5 milions
d'euros és el pressupost del 2013, amb un total de 6,2
milions destinats a les inversions.

2.288 persones a l'atur
hi ha a la ciutat d'Olot, amb una taxa del 12,9%, quan a
Girona és del 13,3%.

Moltes peticions de manteniment i millores
La Ciutat dels Detalls, el programa municipal que atén queixes i suggeriments dels ciutadans, ja està a punt
d'arribar a les 8.000 peticions. Segons l'alcalde, el grau de resolució és del 85%.
Abaixar l'endeutament fins als 16 milions
L'alcalde va informar que han anat rebaixant l'endeutament que es van trobar el 2011 de 26 milions d'euros. Les
previsions són que a final d'aquest mandat se situï en 16 milions d'euros.
Activitat al centre de la ciutat com a revulsiu
L'aposta de l'Ajuntament per concentrar actes al centre de la ciutat i d'una forma sostinguda al llarg de l'any és un
dels aspectes que va remarcar. Duent gent al centre se'n beneficia el comerç.
Crèdits que no pertoquen a l'Ajuntament
Josep Maria Corominas va contradir les dades d'Hisenda sobre l'endeutament que atribuïen a l'Ajuntament
d'Olot. Segons ell, hi computen crèdits de l'hospital pels pisos tutelats i un de Guosa.
EL PUNT AVUI
Dissabte,
Dissabte, 31 de maig de 2014
LA CONSULTA PEL PRESSUPOST DELS BARRIS DE GIRONA ATRAU MOLT POCS VEÏNS
En la primera jornada de les votacions, efectuada ahir, només van dir-hi la seva l'1,56% dels ciutadans que podien ferho. Avui la consulta continua
Gent votant a les taules dels barris de Can Gibert del Pla i de Santa Eugènia.
Foto: JOAN SABATER.

En la primera jornada de la consulta dels
pressupostos participats dels barris de Girona del
2014, feta ahir, van votar 1.128 persones, és a dir, un
1,56% dels que ho podien fer. Els barris o sectors on
hi va haver més participació van ser la Pujada de la
Torrassa (13,95%), Campdorà (11,28%), Pedreres
(6,95%), Pedret (6,33%) i Mas Catofa (5,79%).
Les opcions
Els gironins poden escollir entre tres o quatre projectes per al seu barri. En total se sotmeten a consulta 75
propostes, sortides de les assemblees veïnals que s'han fet en els darrers mesos. Inicialment se n'havien presentat
al consistori 92, de les quals es van eliminar les que no complien els requisits tècnics i econòmics.
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Per executar-les, els pressupostos municipals han previst reservar un milió d'euros. Cada sector ja té una quantitat
de diners assignada prèviament, que va dels 23.600 euros de Domeny-Taialà als 44.700 euros de Palau-sacostaAvellaneda-Mas Xirgu.
Per a Sant Narcís hi ha reservats 85.600 euros, però aquesta quantitat és la suma prevista per a dues anualitats.
Avui, també
Les votacions continuaran avui, de les nou a les dues del migdia, en dotze punts repartits per la ciutat: els centres
cívics de Sant Narcís, Pla de Palau, Santa Eugènia, Onyar, Ter, Pont Major, Pedret i Barri Vell-Mercadal, les escoles
de Campdorà i Sant Daniel, el centre cultural La Mercè i el local social de Montjuïc. Abans d'iniciar la consulta, el
regidor de Serveis Socials, Cooperació i Participació de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, va fer una crida a
la ciutadania gironina a participar en el procés. “Amb iniciatives com aquesta volem promoure la participació i la
implicació dels ciutadans en les decisions que es prenen als seus barris”, va afirmar. L'any passat, que va ser el
primer cop que es feia la consulta, van votar més de 1.400 ciutadans, un 2,22% del total.
LA FRASE

Volem promoure la participació i la implicació dels ciutadans. Eduard Berloso REGIDOR DE PARTICIPACIÓ
LES XIFRES

1 milió d'euros
és la quantitat que l'Ajuntament destinarà als projectes
que s'aprovin en aquesta consulta.

13,95%
és el percentatge de participació més alt, que es va
registrar al barri de la Pujada de la Torrassa.

Projectes sobretot pràctics
Els projectes que se sotmeten a votació són molt diversos, però tenen en comú que es tracta d'actuacions
funcionals, de caràcter pràctic. Així, els barris de la Devesa-Güell, Fontajau, Montjuïc, Sant Narcís o Sant Ponç han
posat a la llista millores a les places; Figuerola-Bonastruc, Mas Catofa, Mercadal o Torre Gironella hi han inclòs,
entre altres qüestions, que es facin reformes als jocs infantils, mentre que els veïns de Domeny o Pont Major
proposen, per exemple, que s'apliquin mesures per reduir la velocitat. L'únic barri on no es vota és Montilivi
perquè els veïns l'any passat ja van decidir a què destinarien la inversió: a un ascensor al carrer Punta del Pi, amb
un pressupost que es cobrirà amb els diners de dos exercicis.
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