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EL PUNT AVUI
Dissabte, 13 de setembre de 2014
LA CIUTADANIA COMENÇA A CONÈIXER LA SEVA FORÇA

Aquest any 2014, l'Assemblea del barri de Palau-sacosta va proposar i votar cinc projectes pels pressupostos participats a
portar a terme en diferents sectors del nostre barri a fi de sensibilitzar i buscar millorar la participació ciutadana. El projecte
més votat va ser el de “Reconstruir l'espai de vorera per a un pas segur dels vianants” a la cruïlla del Col·legi Montessori-Palau.
Aquest consistia a ampliar una part de la vorera uns 30 m on hi havia una greu estrangulació que impedia el pas a dues
persones, com poden ser un pare amb la filla que van a l'escola. És una cruïlla caòtica i, per tant, enteníem que era urgent
executar-la abans de l'inici del curs escolar, i així s'ha fet.
Des de l'AV Palau-sacosta volem agrair la sensibilitat i prioritat que s'ha donat a la realització d'aquest projecte en un punt tan
sensible i perillós, a tots els que hi han intervingut. I que s'ha executat just abans de l'inici del curs escolar. Aquest fet dóna
credibilitat als pressupostos participats dels barris, ja que tota la gent que va votar aquest projecte se sentirà orgullosa d'haverhi participat el dia de la votació, en veure que al cap de quatre mesos el seu projecte ja està
executat. Acció que potencia la consciència democràtica del poble, donant valor als pressupostos de barri, i comprovant que
l'Ajuntament de Girona ha gestionat bé l'encàrrec que li va fer el barri. Entre tots millorem la nostra ciutat.

EL PUNT AVUI
Dilluns, 15 de setembre de 2014
SANT JOAN LES FONTS CONSTITUEIX LA TAULA PEL DRET A DECIDIR
Dotze entitats del municipi s'han adherit al manifest aprovat pel ple local i ben aviat se n'hi afegiran més
Els signants del manifest de suport al procés sobiranista que viu el país,
després de constituir la taula. Foto: J.C.

L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, dotze entitats i
associacions i els representats de l'Assemblea Nacional
Catalana del municipi han signat l'adhesió per constituir
la Taula Ciutadana pel Dret a Decidir. L'adhesió
compromet tots els integrants, tal com remarca el
manifest aprovat, a coordinar-se de manera eficaç per
obtenir la màxima participació i coresponsabilitat
possibles de tota la població de Sant Joan les Fonts i de la
comarca en el procés democràtic de Catalunya, així com
també en el seu futur institucional a través dels valors
democràtics concretats en l'exercici del dret a decidir.
Les entitats signants són l'Agrupació Esportiva la Canya,
els Amics de Sant Joan les Fonts, els Amics del Bonsai,
l'Associació de Botifarraires de Sant Joan les Fonts, l'Associació de Comerciants, el Casal d'Avis de la Canya, la Comissió de
Festes de Sant Joan les Fonts, la Comissió de Festes de la Canya, l'emissora municipal Ràdio Sant Joan, l'Escola Municipal de
Belles Arts, la Colla Santjoanenca i el Grup de Teatre de Sant Joan les Fonts. Altres entitats del municipi també s'hi adheriran
durant els propers dies.
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AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Dilluns, 15 de setembre de 2014
PRESENTACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU AL TORRENT DE LA CABANA

DIARI DE GIRONA
Dilluns, 22 de setembre de 2014
EL NOU HOSPITAL D´OLOT, EN MARXA EL 17 DE NOVEMBRE
L'equip de govern pretén tenir decidits abans els usos del vell centre, que podria
acollir espais comercials
Josep M. Corominas. Acn

OLOT | ACN/DDG El nou Hospital Comarcal de la Garrotxa a Olot entrarà en
funcionament el pròxim 17 de novembre, data en què l'actual, situat al centre de la ciutat,
deixarà d'oferir els serveis sanitaris. L'Ajuntament ja té definit el calendari amb els
diferents passos a seguir, que inclou la ja anunciada inauguració oficial amb el president de
la Generalitat, Artur Mas, el 6 d'octubre; unes jornades de portes obertes l'endemà i el
trasllat definitiu al nou edifici el cap de setmana del 14 al 16 de novembre. De forma
paral·lela, es preveu que el nou pla d'usos de l'Hospital Sant Jaume estigui aprovat definitivament a mitjans de novembre, un
cop acabat el procés participatiu obert als ciutadans.
Així ho va anunciar l'alcalde, Josep Maria Corominas, que va explicar que l'últim tràmit que quedava pendent era el dels
concursos de compres i que finalment s'han resolt bé, sense impugnacions, amb l'excepció d'un relacionat amb la compra de
material que no és imprescindible per obrir el nou hospital.
A banda de la ja anunciada inauguració el 6 d'octubre a la tarda, amb la presència del president de la Generalitat, Artur Mas,
també es va anunciar una jornada de portes obertes just l'endemà. Pel que fa al trasllat definitiu de l'antic hospital al nou,
aquest es farà durant el cap de setmana del 14 al 16 de novembre per tal que el 17 de novembre l'Hospital Sant Jaume ja no
tingui activitat hospitalària.
El nou hospital permetrà triplicar l'espai que actualment hi ha al Sant Jaume i entrarà en servei cinc anys després de la
col·locació de la primera pedra. La inauguració estava prevista a principis del 2013 però el context econòmic ha fet que es
posposés en nombroses ocasions.
L'equip de govern d'Olot, governat per CiU i Rcat, té previst aprovar de forma definitiva el nou pla d'usos de l'hospital Sant
Jaume, un edifici molt cèntric, que permetrà concentrar els serveis municipals que hi ha repartits per la ciutat. L'alcalde, Josep
Maria Corominas, va subratllar que aquesta mesura suposarà un important estalvi econòmic en concepte de lloguers, uns
70.000 euros anuals, al marge d'una major eficiència amb la contractació de serveis compartits.
El fet de modificar els usos de l'actual edifici, que continuarà essent de titularitat pública, permetrà ubicar-hi també la nova
Oficina de Turisme així com la maquinària i un espai informatiu sobre la generació de calefacció i aigua calenta a aquesta illa
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energètica a través de pous geotèrmics subterranis. Al marge d'això, es mantindrà l'activitat de la residència geriàtrica que en
futur es podria ampliar.
El punt que ha generat més controvèrsia ha estat la reserva d'un 20% de l'edifici per ubicar-hi locals comercials, una opció que
l'equip de govern veu necessària per garantir la viabilitat econòmica d'aquest edifici però que no ha agradat a ERC que està a
l'oposició. L'alcalde va remarcar que es tracta d'una "proposta" que es podrà discutir durant el procés participatiu que s'obrirà
per tal que els ciutadans puguin donar la seva opinió sobre aquest aspecte i la resta d'usos de l'edifici.
En aquest sentit, va explicar que a través del web de l'Ajuntament els ciutadans podran consultar tots els plànols de l'edifici de
l'hospital Sant Jaume, amb les propostes de l'equip de govern per tal que donin la seva opinió. "Volem aconseguir un ampli
consens i que hi hagi implicació ciutadana per debatre sobre aquest tema", va dir Corominas. Ja s'han fet reunions amb els
comerciants i es preveu també un acte obert a la ciutadania on s'exposaran els detalls dels nous usos.
La idea és que el 17 de novembre caldrà tenir decidits els nous usos de l'edifici per començar a fer-hi actuacions de reforma i
millora d'aquest edifici antic. Per a Corominas, la discussió sobre si calen o no espais comercials no és tan urgent però sí que
veu important obrir la porta a aquesta activitat en un futur..

EL PUNT AVUI
Dimarts, 23 de setembre de 2014
JOVES D'ARBÚCIES ADEQÜEN L'ESCORXADOR COM A ROCÒDROM
Es posa a punt en col·laboració amb l'Ajuntament i els Bombers Voluntaris d'Arbúcies, que han cedit l'equipament
Fa dos anys es va inaugurar un ‘skate park' construït també entre tots

Un moment dels treballs que s'estan portant a terme a l'antic escorxador
d'Arbúcies. Foto: EL PUNT AVUI.

Un grup de joves d'Arbúcies estan reconvertint l'antic
escorxador municipal en un rocòdrom per tal de gaudir
de la seva afició per l'escalada en un espai de trobada.
Aquesta iniciativa, en què els vilatans tiren endavant un
projecte social i col·lectiu, no és la primera vegada que es
porta a terme a Arbúcies, ja que fa dos anys es va
inaugurar un skate park que també es va construir amb
l'esforç i la voluntat d'un grup de pares, mares i joves
aficionats al monopatí.
Des de l'Ajuntament es vol fer palès que el teixit associatiu d'Arbúcies és ben viu, com ho demostra ara aquest grup de joves
aficionats a l'escalada que, amb el suport de l'Ajuntament, estan reconvertint i rehabilitant l'antic escorxador municipal en un
rocòdrom. Segons explica el regidor d'Esports, Àngel Cabrero, des del consistori se'ls ha facilitat el material necessari per a les
obres, i els mateixos joves s'estan encarregant de la rehabilitació, des de pintar l'exterior i l'interior del recinte fins a la
instal·lació de la zona d'escalada. En aquest sentit, Cabrero es mostra satisfet de poder atendre la demanda d'aquest grup de
joves i, a la vegada, assenyala: “Hem recuperat un espai que teníem en desús per fer-hi un nou equipament, així evitem fer
noves construccions.”
“Des de l'Ajuntament treballem amb la complicitat de les entitats d'Arbúcies i el teixit associatiu de la vila”, assegura Cabrero;
d'aquesta manera, “es poden tirar endavant nous projectes, malgrat que l'Ajuntament no estigui passant per la millor situació
econòmica”. A més, a part del suport del consistori, aquest col·lectiu també ha trobat la col·laboració dels Bombers Voluntaris
d'Arbúcies, que han cedit part de l'equipament que tenen a les instal·lacions del parc, com ara les preses, per posar-les al nou
rocòdrom, que també utilitzaran una vegada estigui inaugurat.
Aquest espai feia deu anys que estava en desús, des que es va deixar d'utilitzar com a escorxador. Fins ara, l'Ajuntament l'havia
utilitzat com a magatzem, però amb la instal·lació del nou rocòdrom es dóna vida i una major utilitat a un espai municipal, així
com també se satisfà una demanda social, com ja va passar amb la construcció de l'skate park, en què ja es va demostrar la
importància de la participació ciutadana i la seva implicació per a un objectiu comú i en què es va permetre reduir el cost de la
construcció en una tercera part, amb el reciclatge i la cessió de material.
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LA FRASE

Hem recuperat un espai que teníem en desús, i d'aquesta manera evitem fer noves construccions
Àngel Cabrero REGIDOR D'ESPORTS

LA XIFRA
10 anys
fa que l'antic escorxador va deixar d'utilitzar-se. L'Ajuntament l'havia fet servir de magatzem.
LA DATA
2012
És l'any en què es va inaugurar l'‘skate park', que va rebre un reconeixement dels Premis Europeus de l'Espai Urbà.

EL PUNT AVUI
Dijous, 25 de setembre de 2014
EL FUTUR DEL TORRENT DE LA CABANA, EN MANS DELS VEÏNS DE CAMPDEVÀNOL
L'Ajuntament inicia dilluns de la setmana vinent un procés participatiu sobre la conservació d'aquest espai
La pressió humana el deteriora
El gorg del Colomer, a l'itinerari de natura del Torrent de la Cabana. Foto:
ANNA AGUILAR.

L'Ajuntament de Campdevànol posarà en marxa un
procés participatiu obert a tots els veïns del poble amb
l'objectiu de redactar i consensuar un pla de gestió i
dinamització del torrent de la Cabana.
El govern local ha fet una convocatòria pública per dilluns
que ve, a la sala polivalent del centre cívic, per presentar el
projecte de preservació i desenvolupament sostenible i
com vol dur a terme aquest procés de participació ciutadana.
El torrent de la Cabana i la font del Querol és una zona de gorgues molt popular i d'un alt valor com a espai natural. La
massificació de visitants dels últims anys ha provocat el deteriorament d'aquest entorn privilegiat del municipi, que és objecte
d'actituds incíviques i s'hi genera molta brutícia.
De fet, el govern local ja va intentar reduir l'impacte negatiu a la zona prohibint-hi l'accés amb vehicles i creant una zona
d'aparcament a la font del Querol.
No obstant això, la pressió humana i les problemàtiques esmentades sobre l'entorn no s'han reduït. Per això ara el govern
local, amb el consens de la resta de grups del consistori, ha decidit tirar endavant aquest procés participatiu que dirigirà una
empresa especialitzada en aquesta mena de processos. Aquesta empresa és Educa, Turisme i Serveis Ambientals, que en
l'acte públic convocat per dilluns vinent ja serà l'encarregada de presentar el projecte i el procés.
El torrent de la Cabana neix sota Sant Marc i té un seguit de salts d'aigua i gorgues idíl·liques. Hi ha un recorregut marcat.
LA XIFRA
3.500 veïns
té Campdevànol, tot i que la pressió humana a les gorgues prové dels forans per la proximitat a l'eix Pirinenc.
LA DATA
29.09.14
És el dia en què l'Ajuntament ha convocat la reunió per presentar el projecte de gestió del torrent de la Cabana.
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Mobilització ciutadana per salvar la zona
La problemàtica d'aquest espai natural del municipi de Campdevànol preocupa molt els veïns i les entitats del poble. Per això
recentment s'ha constituït una plataforma ciutadana amb el lema Salvem el Torrent de la Cabana que denuncia els efectes
negatius que té en aquest espai la massificació de visitants i reclama a les institucions que s'impliquin en aquest tema per
trobar-hi una solució.

EL PUNT AVUI
Divendres, 26 de setembre de 2014
NOUS USOS PER A LA LLAR D'INFANTS PÚBLICA DEL BARRI DE SANT MIQUEL D'OLOT
Els veïns decidiran en un procés participatiu a què es pot destinar
Per segon curs consecutiu, no hi ha hagut prou preinscripcions d'alumnes

L'escola bressol del barri de Sant Miquel d'Olot, a l'esquerra, aviat tindrà
nous usos. Foto: J.C.

La llar d'infants municipal del barri de Sant Miquel d'Olot
tampoc s'ha pogut obrir aquest curs escolar perquè, com
l'any passat, no hi ha hagut prou preinscripcions. Per
això, tal com ha avançat la regidora d'Ensenyament de
l'Ajuntament d'Olot, Núria Fité, s'estan estudiant nous
usos per a aquest edifici, situat al costat mateix del
centre cívic, a la plaça de Sant Miquel.
De fet, l'ús final l'estan decidint els veïns i les entitats
d'aquest barri. És un dels aspectes que s'estudien en el marc d'un procés participatiu que lidera l'empresa especialitzada en
aquests temes Paisatge Transversal. Es tracta de definir un projecte global, anomenat Sant Miquel +B, partint d'una
radiografia actual i formulant propostes per reflotar un barri els veïns del qual tenen la percepció que es queda un xic enrere en
relació amb altres barris de la ciutat.
Núria Fité ha explicat que el conjunt de preinscripcions per a les quatre llars d'infants municipals –el Morrot, les Fonts, Sant
Pere Màrtir i Sant Miquel– va sumar un total de 150 peticions, una xifra molt inferior, per tant, a les 220 que calien per reobrir el
centre de Sant Miquel.
Sí que va funcionar, en canvi, l'oferta singular que van fer els centres públics de primària Malagrida i Escola Llar, que van tenir
un efecte crida i que han permès mantenir tots els grups i, per tant, la continuïtat d'aquestes escoles.
L'escola Malagrida ha especialitzat el seu currículum en la música i l'Escola Llar, en el plurilingüisme i les noves tecnologies.
S'han convertit, doncs, en les anomenades “escoles magnet”.
LES XIFRES
9.283 alumnes
hi ha en l'actual curs escolar als centres docents olotins, prop
de 7.000 en la formació reglada.

2.088 alumnes
hi ha en l'educació primària; constitueixen, així, el grup més
nombrós de tots els que hi ha a la ciutat.

Més de nou mil alumnes als centres olotins
Aquest curs a Olot, hi ha 9.283 alumnes, prop de 7.000 dels quals de formació reglada. A les escoles bressol públiques i
privades n'hi ha 385; a educació infantil, 1.042; a primària, 2.088; a l'ESO, 1.784; a batxillerat, 510; a cicles, 789; als graus de
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l'Escola d'Art, 215, i a altres ensenyaments, 2.425. Els docents són 459. Núria Fité destaca les noves ofertes formatives,
sobretot la formació professional agroalimentària.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 30 de setembre de 2014
OPINIÓ DELS VEÏNS SOBRE ORDENANCES MUNICIPALS

L'Ajuntament de Figueres obrirà aquesta setmana –per primer cop en aquesta ciutat– un procés participatiu per elaborar les
ordenances municipals del 2015. Per tal que tothom que ho desitgi pugui participar en aquesta experiència, el document es
penjarà al web del consistori, www.figueres.cat. Qualsevol persona física o jurídica, associació o entitat que hi vulgui aportar
suggeriments o modificacions ha d'enviar les seves propostes a l'adreça electrònica hisenda@figueres.org. Aquest procés
previ no invalidarà que un cop s'hagin aprovat inicialment les ordenances (en el ple de dimarts vinent), s'obri el període formal
per presentar al·legacions.
redacció
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