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Diumenge, 1 d'abril de 2012

L´AUDIÈNCIA PÚBLICA DELS PRESSUPOSTOS CANVIA DE DATA I ES FARÀ EL 19 D'ABRIL

L'audiència pública per a la presentació del pressupost municipal de l'Ajuntament de Girona per al 2012 es
portarà a terme finalment el dijous 19 d'abril, a la sala polivalent del Centre Cultural La Mercè, a partir de les 8
del vespre. Inicialment s'havia anunciat que aquesta Audiència pública es faria el 10 d'abril.
És el primer cop que es fa servir a la ciutat aquesta figura participativa per parlar sobre aspectes de matèria
pressupostària. L'audiència pública és un espai de participació per a la presentació pública i debat entre
Ajuntament i ciutadania de qüestions especialment significatives de l'acció municipal, obert a tota la ciutadania.
Té com a objectiu oferir un espai de relació entre els ciutadans i ciutadanes i els seus representants polítics.
L'acte, que es desenvoluparà d'acord amb el que estableix el Reglament regulador de les institucions de la
participança i de la gestió de conflictes de l'Ajuntament de Girona, el presidirà l'alcalde de la ciutat, Carles
Puigdemont. Hi intervindran representants del govern municipal i dels quatre grups municipals de l'oposició.
També hi haurà un torn de paraula per al públic assistent.
EL PUNT AVUI

Dimarts, 3 d'abril de 2012

L'AUDIÈNCIA

DEL PRESSUPOST, ARA EL

19 D'ABRIL

L'Ajuntament de Girona ha decidit canviar la data de celebració de l'audiència pública per presentar als
ciutadans el pressupost per l'any 2012. Finalment, el consistori preveu fer aquest acte el dijous 19 d'abril a la
sala polivalent de la Casa de Cultura, a partir de les vuit del vespre. Inicialment, l'acte s'havia de dur a terme la
setmana que ve, però el govern ho ha canviat pel dia 19 d'abril. D.V.
EL9NOU.CAT

Dimecres, 4 d'abril de 2012

ELS

VEÏNS ESCULLEN LA PLAÇA

Agustí Danés. Viladrau ha fet una consulta popular, on han pres part 223 persones, per triar un projecte entre
tres opcions. La proposta de l’Ajuntament ha perdut; ha guanyat, per golejada, la idea de l’arquitecte Claudi
Martínez .
L’Ajuntament de Viladrau vol fer la plaça Major nova,
però per escollir com ha de ser ha decidit fer un
procés de participació ciutadana. Els veïns han pogut
escollir entre tres opcions: una dels serveis tècnics de
l’Ajuntament i dues més de dos arquitectes vinculats
a Viladrau: Carles Alberich i Claudi Martínez. En total,
han votat 223 persones i, curiosament, la proposta
guanyadora no ha estat la de l’Ajuntament, sinó la de
l’arquitecte Claudi Martínez.
La voluntat de l’equip de govern, format per
L’Alternativa i ERC, és respectar la votació popular tot
i que l’alcalde, Francesc X. Bellvehí, ja adverteix que
potser no es podrà executar el projecte de cap a
peus i s’haurà de fer per fases. “No era vinculant,
però volem respectar la decisió. Si ho posem a votació i després no en fem cas, malament”, explica Bellvehí.
El procés es va iniciar el 25 de febrer, quan es van presentar les tres propostes que, després, van quedar
exposades en un local comercial de la mateixa plaça. Els veïns, prèvia acreditació, van poder votar. Aquest
dilluns es van fer públics els resultats. Hi va haver 223 vots. La proposta de l’Ajuntament va obtenir-ne 59; la de
Carles Alberich, 32, i la de Claudi Martínez, 125. El recompte es completa amb 6 vots nuls i 1 de blanc.
La proposta guanyadora, que puja a més de 400.000 euros, preveu reconvertir el pendent actual en un espai
horitzontal amb un recorregut tipus bulevard. La part elevada es convertirà en un escenari que inclourà
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un salt d’aigua com a símbol d’un dels trets més identificatius de Viladrau. El recorregut per la plaça
s’acompanyarà de bancs de pedra (ara són de fusta) i arbres més ombrívols. Al centre hi haurà un mosaic
amb la V de Viladrau. En desapareixeran els fanals. La il·luminació serà més discreta.
Per afrontar aquest projecte, l’Ajuntament disposa d’un ajut del PUOSC. En principi, havia d’anar per reformar
el pàrquing municipal, però com que no hi ha hagut acord amb els propietaris s’ha demanat un canvi de
destinació. La subvenció és d’uns 200.000 euros. Per tant, en falten.
L’Ajuntament, explica Bellvehí, no vol que hagin de pagar els veïns, per la qual cosa creu que s’haurà
d’afrontar per fases. Però es vol tirar endavant. Anar arreglant la plaça actual és massa car. “Ara està trinxada.
Hi ha un pressupost de 14.000 euros per arreglar-la; no ha estat cada any això. A vegades 6.000, 8.000 i, ara,
14.000. Si comptes tot això any rere any val més destinar aquests diners en una altra obra i aquesta deixar-la
bé d’una vegada”, conclou Bellvehí.
EMPORDÀ.INFO

Dimecres, 4 d'abril de 2012

INICIEN

ELS TRÀMITS URBANÍSTICS DE LA VALL DE SANTA
La Llei Òmnibus exclou aquesta zona del Parc Natural de Cap de Creus

CREU

ACN L'Ajuntament del Port de la Selva (Alt Empordà) ha començat a fer l'avaluació d'impacte ambiental de la
Vall de Santa Creu com a primers tràmits per establir les normes urbanístiques de la zona. Amb l'aprovació de
la Llei Òmnibus al desembre passat, la Generalitat excloïa la Vall del Parc Natural de Cap de Creus. A més,
una sentència del 2004 anul·lava el planejament d'aquesta zona del Port de la Selva, de manera que
actualment no té cap pla que la reguli. Tot i el temor de l'entitat ecologista IAEDEN-Salvem l'Empordà que hi
hagi "interessos urbanístics molt potents" per a la Vall, l'alcalde del Port, Josep M. Cervera, ha explicat que com
a molt només s'hi podrà "completar la trama urbana".
Després que una sentència anul·lés el 2004 el planejament de la Vall de Santa Creu -argumentant que la zona
pertanyia, aleshores, al Parc Natural de Cap de Creus-, i que la Llei Òmnibus exclogués les 2,1 hectàrees de la
Vall del Parc Natural, ara aquesta àrea no té cap pla d'ordenació urbanística que la reguli, de manera que s'ha
de redactar de nou. El consistori del Port de la Selva,
terme al qual pertany la Vall, ha començat ja els tràmits
per elaborar-lo amb l'encàrrec de la documentació que fa
referència a l'impacte ambiental.
La Vall de Santa Creu, dins el terme del Port de la Selva, comprèn una
trentena d´habitatges i té una superfície de 2 hectàrees. ACN

L'entitat IAEDEN-Salvem l'Empordà s'ha mostrat
preocupada pel fet que l'Ajuntament preveu excloure la
Vall de Santa Creu del Catàleg de Protecció del municipi.
L'alcalde del Port de la Selva, però, ha justificat que no
s'hagi incorporat la Vall al Catàleg preguntant-se "com es
pot protegir una cosa de la qual no hi ha planejament?". A
part, ha recordat que el Parc Natural del Cap de Creus
tenia en compte la protecció de cadascun dels habitatges de la Vall, considerats "masos". Aleshores, "en el
precatàleg caldria protegir cada casa de la Vall?", s'ha qüestionat l'alcalde. Tot i això, Cervera no ha descartat
estimar l'al·legació que ha presentat IAEDEN-Salvem l'Empordà perquè s'inclogui la Vall de Santa Creu al
Catàleg.
Programa de participació ciutadana per fer el planejament
"No hi ha cap mala fe", ha subratllat Cervera, i ha avançat que si algun aprofitament es podria fer del nou pla
seria "completar el nucli urbà", que és el que voldria fer el consistori, segons ha avançat l'alcalde. "No té res a
veure amb grans construccions ni especulació", ha remarcat, però. El batlle del Port de la Selva també ha
explicat que l'elaboració del nou planejament anirà acompanyada d'un programa de participació ciutadana.
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Sobre l'alerta de l'entitat ecologista que l'Ajuntament pugui recuperar el planejament del 2004, que ja incloïa
"unes bosses d'urbanització nova", segons IAEDEN-Salvem l'Empordà, l'alcalde del Port de la Selva ha avançat
que ja "no ens plantegem ni el planejament del 2004".
"Un dels darrers nuclis de la costa catalana on encara es preserva l'arquitectura tradicional"
IAEDEN-Salvem l'Empordà ha volgut recordar que la Vall de Santa Creu, amb una trentena de cases, és un
conjunt "altament significatiu". La consideren "un dels darrers nuclis rurals de la costa catalana on encara es
preserva un conjunt d'arquitectura tradicional i la seva integració amb la natura". És per això que argumenten
que la conservació d'aquest patrimoni "garanteix la qualitat de vida dels veïns, representa un atractiu social i
turístic i conforma un element d'identitat territorial".
A l'al·legació que ha presentat l'entitat ecologista perquè s'inclogui la Vall al Catàleg de Protecció, ha adjuntat
l'informe que ja van presentar al Consell Comarcal de l'Alt Empordà i que proposava la catalogació de la Vall
com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). "Aquesta iniciativa ha estat resposta negativament mitjançant silenci
administratiu per part del Consell Comarcal", lamenta l'entitat.
IAEDEN-Salvem l'Empordà ha presentat l'al·legació després que ja s'hagin guanyat dos contenciosos
administratius per evitar que la Vall de Santa Creu es desprotegeixi.
EL PUNT AVUI

Dimecres, 4 d'abril de 2012

NOU DEBAT PEL PLANEJAMENT DE LA VALL DE SANTA CREU
El Port de la Selva inicia tràmits per establir-ne el planejament
L'entitat Iaeden hi veu interessos urbanístics

L'entitat ecologista Iaeden-Salvem l'Empordà ha presentat al·legacions a la modificació del catàleg de protecció
que està elaborant l'Ajuntament del Port de la Selva, argumentant que el municipi pretén excloure el nucli de la
Vall de Santa Creu d'aquest catàleg i advertint que això significaria “tornar a obrir les portes a l'especulació
urbanística a la Vall de Santa Creu”.
Josep Maria Cervera, alcalde del Port de la Selva, considera que les crítiques de l'entitat ecologista estan fora
de lloc perquè l'Ajuntament ha començat precisament un procés participatiu i obert per definir un planejament
en una zona on ara no hi ha cap norma que la reguli: una sentència del 2004 va anul·lar el planejament
d'aquesta zona del Port de la Selva, i amb l'aprovació de la llei òmnibus al desembre, la Generalitat excloïa la
Vall del Parc Natural de Cap de Creus. Tot i l'advertiment d'Iaeden que hi hagi “interessos urbanístics molt
potents” per a la Vall de Santa Creu, l'alcalde del Port, Josep M. Cervera, explica que com a màxim només s'hi
podrà completar la trama urbana. L'entitat descriu la Vall de Santa Creu com “un dels darrers nuclis de la costa
catalana on encara es preserva l'arquitectura tradicional”. Cervera afirma que el nucli de Santa Creu es limita a
una àrea 20.000 m² on ja hi ha 30 cases i que no es pretén en cap moment urbanitzar-la. “No volem afectar
cap dels valors del nucli de Santa Creu, sigui arquitectònic, medi ambiental o cultural, però és un nucli viu, i
hem de poder actuar-hi”, diu l'alcalde.
LA FRASE
No volem afectar cap dels valors del nucli de Santa Creu, però és un nucli viu on ja hi ha 30 cases
Josep Maria Cervera, Alcalde del port de la selva
CONSORCI BENESTAR SOCIAL PLA DE L'ESTANY - BANYOLES

Dimecres, 4 d'abril de 2012

EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL PLA DE L'ESTANY-BANYOLES ENGEGA ACCIONS
DINS L'ANY EUROPEU DE L'ENVELLIMENT ACTIU I LA SOLIDARITAT ENTRE GENERACIONS
El Servei Bàsic d’Atenció Social i el Servei de Prevenció de la Dependència Fem Companyia estan duent a
terme una xerrada–taller sobre el manteniment de la memòria. L’objectiu de la xerrada es donar eines a la
població major de 65 anys per mantenir activa la ment. Durant la xerrada es realitzen diversos exercicis per
potenciar la cognició amb la finalitat de mostrar què són els tallers de manteniment de la memòria i també,
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consells pràctics per al dia a dia. A Fontcoberta, Cornellà del Terri i Serinyà ja s’ha fet, al llarg de l’any es farà a
la resta de municipis de la comarca del Pla de l’Estany.
Foto: jornada de Serinyà

Foto: Jornada de Cornellà de Terri
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Dijous, 5 d'abril de 2012
RECTA FINAL DEL PLA

LOCAL

DE

JOVENTUT

A

BLANES

PERQUÈ S´APROVI

AL PLE D'AQUEST MES
L'Ajuntament obre un període de 15 dies perquè els joves facin aportacions a l'esborrany del Pla

L'Ajuntament de Blanes ha obert un període de 15 dies perquè els joves facin aportacions i suggeriments a
l'esborrany del Pla Local de Joventut 2012-2015 de cara a la seva aprovació després de la jornada participativa
que s'ha fet al març. La presentació de l'esborrany del Pla es va fer el 17 de març al Casal de Joves Morralla i
ja llavors es va recollir una primera impressió amb els joves que van participar-hi. Ara, l'Àrea de Joventut de
l'Ajuntament ha fet arribar la proposta als joves que des del novembre passat han estat involucrats en el procés
participatiu que es va iniciar llavors per elaborar el Pla Local de Joventut perquè facin suggeriments i
aportacions de cara a la definitiva aprovació en sessió plenària.
Per aconseguir l'objectiu, l'esborrany del Pla s'ha enviat per correu electrònic a les entitats juvenils del municipi,
a les joventuts dels partits polítics de Blanes i a les entitats culturals formades essencialment per joves.
Igualment, també s'ha fet arribar a aquells joves que, a títol personal, estan involucrats en el procés participatiu.
La resta de joves també podran consultar-lo a través del web de l'Ajuntament: www.blanes.cat.
El termini que ha fixat l'Ajuntament per presentar propostes serà fins al 15 d'abril, ja que la idea és que l'equip
de govern porti a l'aprovació el Pla Local de Joventut al ple municipal previst per al 26 d'abril. El Pla és una
condició prèvia de la Direcció General de Joventut de la Generalitat perquè l'Ajuntament pugui optar a les
subvencions d'aquest àmbit.
EL PUNT AVUI

Dimarts, 10 d'abril de 2012
PALAMÓS OBRIRÀ EL PRESSUPOST ALS VEÏNS

L'àrea de Participació Ciutadana de Palamós i el grup impulsor del pla local de participació han convocat
aquest mes un seguit de jornades de debat entre els col·lectius educatius, socials i econòmics palamosins per
tal de presentar el document i recollir les darreres propostes i esmenes. La primera reunió es farà aquesta
tarda a l'Espai del Barri, adreçada a les entitats i associacions palamosines. Les sessions continuaran dimecres
–amb la comunitat educativa–, el dia 17 –amb les organitzacions i entitats del Consell Econòmic i Social– i el
19 d'abril amb les associacions de veïns i la ciutadania en general. El procés, també obert a través de les
xarxes socials d'internet, es tancarà el 5 de maig amb una taula participativa. Posteriorment, una comissió mixta
formada pels grups municipals, tècnics de l'Ajuntament i membres del grup impulsor elaborarà el redactat final
en funció de l'esborrany i les aportacions acceptades. L'objectiu és aprovar el pla definitivament abans de
l'estiu, de manera que el pressupost del 2013 ja reculli algunes propostes de la futura Agenda de Participació
Ciutadana, referents a inversions i creació de nous serveis, en els àmbits que es fixin dins del pla.
4

DIARI DE GIRONA

Dimarts, 10 d'abril de 2012
LA MESA D'ENTITATS PER LA PARTICIPACIÓ DEBAT QUIN TEMA PORTAR AL PLE

Girona. La Mesa d'entitats per la participació es reuneix aquest dijous a l'Estació- Espai jove davant la imminent
presentació per part de l'equip de govern de la proposta definitiva de modificació del ROM (Reglament Orgànic
Municipal) que haurà de permetre a les associacions poder intervenir en les sessions plenàries. La reunió es
farà a les vuit del vespre i entre els temes que tractarà hi haurà posar sobre la taula quin ha de ser el primer
tema pel qual es demanarà parlar en el primer ple que sigui possible intervenir.
En la reunió també es parlarà d'informacions diverses i sobre la proposta definitiva de modificació del ROM, pel
que fa referencia a la participança de les entitats. A més, s'informarà i es buscarà consens sobre les iniciatives
conjuntes a portar a terme properament. Els participants també exposaran nous temes a tractar en un futur.
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 11 d'abril de 2011
BLANES PREPARA LA SISENA

FIRA D´ENTITATS
La reunió entre l´Ajuntament i les entitats de la vila de Blanes. Diari
de Girona

L'Ajuntament de Blanes comença a treballar en
l'organització de la VI Fira d'Entitats i més de 70
persones van participar en una primera reunió per
posar en comú diverses qüestions relacionades amb
aquesta activitat, que ja s'ha acordat que es farà a
Blanes el darrer cap de setmana de setembre. A la
reunió hi van assistir representants de les
associacions del municipi de tots els àmbits.
Cal recordar que fa uns anys, com a mesura d'estalvi,
l'Ajuntament de Blanes va establir que la periodicitat
d'aquesta activitat fos bianual i aquesta fira té com a objectiu, des que es va crear l'any 2005, donar a conèixer
el teixit associatiu del municipi, divulgar la seva tasca i les activitats que fan.
Sobre aquesta qüestió, la primera tinenta d'alcalde de Benestar i Ciutadana i regidora de Participació
Ciutadana, Lourdes Fàbrega (PSC) destaca que "la situació econòmica és molt complicada" però "en un
moment difícil en què també estem eliminant totes les subvencions a les entitats, hem de lluitar perquè la fira
pervisqui". Fàbregas també relata que després d'aquesta reunió els participants han demostrat una bona
predisposició a la màxima austeritat", amb l'objectiu de no perdre una activitat. L'any 2010 la V Fira d'Entitats va
comptar amb un pressupost de 28.000 euros (2.000 euros menys que la del 2008), amb la participació de 41

entitats.
RADIO PALAMÓS

Dimecres, 11 d'abril de 2011
PRESENTEN A LES ENTITATS EL

PLA ESTRATÈGIC

DE

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Avui comença el procés de presentació i debat del Pla Estratègic de Participació Ciutadana de Palamós. Es
tracta d’un esborrany redactat per un grup impulsor i que, a través d’aquest procés que ara comença, ha
d’arribar a la redacció d’un pla definitiu. El seu objectiu serà garantir que la ciutadania participi en
determinades preses de decisió de la gestió municipal. Avui, a dos quarts de vuit i a l’Espai del Barri, es fa la
presentació a les entitats i associacions de Palamós. El calendari preveu que el Pla Estratègic de Participació
Ciutadana s’aprovi a l’estiu.
Després de la trobada d'avui, demà passat dijous hi haurà una reunió amb la comunitat educativa de Palamós.
El dia 17 es farà amb les organitzacions i entitats que formen el Consell Econòmic i Social, i el 19 d'abril hi
haurà la trobada amb les associacions de veïns i la ciutadania palamosina en general. El procés de
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presentació i debat del Pla de Participació Ciutadana s'acabarà el dia 5 de maig amb una taula participativa
oberta, en la qual es recolliran opinions, esmenes o aportacions a l'esborrany. Totes les trobades es faran en el
mateix horari, dos quarts de vuit del vespre, i en el mateix lloc, l'Espai del Barri. En paral·lel, també hi haurà un
blog i comptes de Facebook i Twitter, on es podrà trobar la documentació i tota la informació del procés, a
més de poder-hi fer aportacions. Després, una comissió mixta elaborarà el redactat final que es presentarà en
un acte públic, entre maig i juny, i que després s'aprovarà en el Ple municipal. El pressupost de l'any 2013
hauria de recollir ja les primeres propostes de la futura Agenda de Participació Ciutadana de Palamós. Joan
Gea és el regidor responsable d'aquest procés.
CITA JOAN GEA: Aquest esborrany del Pla de Participació Ciutadana de Palamós es va començar a gestar ara
fa poc més d'un any, en el marc del Projecte Educatiu de Ciutat. Un grup de persones es va constituir com a
grup impulsor i va redactar aquest esborrany que ara es presenta i debat.
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 11 d'abril de 2011
EL CENTRE CÍVIC DE SANT

DEL PARC

NARCÍS

ACULL L´INICI DEL PROCÉS PARTICIPATIU

CENTRAL

El Centre Cívic de Sant Narcís serà des d'avui el punt on s'iniciarà el procés participatiu que ha de servir per definir
el futur Parc Central i la plaça d'Europa de Girona. Un equip d'arquitectes municipals que han estat treballant amb
les obres del Tren d'Alta Velocitat (TAV) serà durant cinc dies al Centre Cívic per tal de dinamitzar uns tallers on es
podran fer aportacions directes i propostes per a la futura redacció del ?disseny d'urbanització de la zona.
Els representants municipals seran al Centre Cívic avui de les cinc de la tarda a les vuit del vespre. Els altres quatre
dies on hi haurà els tallers d'idees dinamitzats seran demà, el 16 d'abril, el 17 d'abril i el 18 d'abril. Aquests quatre
dies, l'horari serà sempre de les sis de la tarda a les vuit del vespre.
Fer bullir les idees
L'Ajuntament recorda en una carta enviada als veïns que aquesta zona tindrà una àrea d'influència molt important i
considera "necessari" que el debat del seu futur s'obri "a les aportacions ciutadanes i facilitat la deliberació,
fomentant una consulta, que bullin les idees i cercar l'opinió dels usos i serveis d'aquest espai emblemàtic per a la
ciutat, facilitant la redacció del projecte tècnic final".
En el darrer Fòrum Ciutadà de les obres del TAV, l'equip de govern ja va assenyalar que faria un procés
participatiu per redefinir els usos i serveis que haurà de tenir la zona del Parc Central que ja es podrà reurbanitzar
definitivament un cop acabin els treballs del TAV perquè no estaran afectades per les obres del tren convencional.
L'inici d'aquest procés participatiu però no s'ha anunciat a l'engròs, sinó que per fer-ne la convocatòria s'han lliurat
fotocòpies d'una carta a les bústies dels veïns de la zona, durant els dies de la Setmana Santa. Malgrat això, la
mesa d'entitats per la participació ha fet una crida a tots els residents per tal que s'apuntin als tallers d'idees.
DIARI DE GIRONA

Dijous, 12 d'abril de 2012
ELS TALLERS PARTICIPATIUS PREGUNTEN SI ES VOL MÉS APARCAMENT A

BISBE SIVILLA
Una enquesta sobre el parc Central planteja si
cal rehabilitar la font de l'Estació Jove
Un grup de veïns en una de les dues taules on podien ser atesos
pels tècnics municipals. ANIOL RESCLOSA

T.CARRERAS Tret de sortida al procés participatiu
sobre el futur del parc Central. Els veïns que ho vulguin
poden anar al parc Central i ser atesos pels arquitectes,
enginyers i aparelladors municipals i fer preguntes i
propostes sobre l'entorn. L'equip disposa de mapes i
fotografies aèrees. També poden respondre una petita
enquesta que, entre altres qüestions, pregunta si es
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considera adient mantenir el nombre de places d'aparcament al carrer Bisbe Sivillla o si s'ha d'incrementar. També
si s'ha de rehabilitar el palmeral i la font de l'entorn de l'Estació jove.
Altres preguntes de l'enquesta fan esment a la possibilitat de fer un vial de servei a la plaça d'Europa per l'accés als
edificis i si es creu convenient facilitar la connexió entre l'avinguda Sant Narcís i el barri de l'Eixample. El qüestionari
inclou també l'opció de plantejar què es voldria al Parc. Això sí, es deixa clar que hi haurà una zona arbrada i un
bar, com ja havia succeït anteriorment amb la Boireta. També un parc infantil i bancs de descans
.
El regidor del projecte ferroviari, Jordi Fàbrega, es va mostrar molt satisfet per la concurrència del primer dia i les
idees dels assistents. Van passar-hi unes cinquanta persones i 25 van omplir l'enquesta. Fàbrega destaca que hi
havia residents "amb les idees molt clares". A parer seu això els "ajudarà molt perquè servirà per veure les
necessitats dels veïns". Fàbrega va assegurar que es respectaran les propostes majoritàries dels residents: "Si es
fa el procés participatiu és per donar una resposta real a les seves propostes. Els farem cas, sempre que fer-ho
sigui assumible per l'Ajuntament".
Per participar als tallers encara queden quatre dates, sempre de sis a vuit de la tarda al Centre Cívic de Sant
Narcís: 12, 16, 17 i 18 d'abril.
EL PUNT AVUI

Dijous, 12 d'abril de 2012
LA URBANITZACIÓ DEL NOU PARC CENTRAL DE GIRONA COMENÇARÀ A FINALS D'ANY
L'Ajuntament defineix, amb el suport dels veïns, el projecte que executarà Adif
Un espai per a gossos deslligats i dos bars amb
terrassa, primeres idees
Dos veïns i un tècnic municipal, escoltant-los, ahir a la tarda al claustre del centre
cívic de Sant Narcís de Girona. Foto: J. FERRER.

La urbanització del nou parc Central de Girona i de la plaça
Europa començarà a finals d'aquest any. Aquesta és la previsió
dels tècnics de l'Ajuntament de Girona, que ahir van atendre
les peticions dels ciutadans en el primer dels cinc tallers de
propostes. “És una urbanització gairebé immediata. És gairebé
urgent perquè quan Adif marxi ho ha de deixar urbanitzat [...].
Quan ells abandonin el TAV, començaran les obres. Serà a
finals d'any”, va dir l'arquitecte Carles Lloret ahir a la tarda al
centre cívic Sant Narcís.
En la primera jornada per rebre propostes, els tècnics
municipals van mostrar els plànols del sector que uneix els
barris del Güell-Devesa amb Sant Narcís i Santa Eugènia. És
una superfície de 42.000 m², en què hi haurà una zona més
arbrada, a la vora del carrer Bisbe Sivilla, i una altra de més formigó, la de l'antiga estació de busos i on hi ha
l'estació del tren convencional i la futura estació del TAV. L'antic carrer Rafael Masó separaria els dos espais.
En la primera jornada molts veïns van anar a dir-hi la seva. Francesc Garcia, del carrer Pare Coll, va comentar que
el trànsit de l'avinguda Sant Narcís en l'encreuament amb el seu carrer era molt perillós, i Narcís Fàbrega es va
queixar que el parc Central acumulava moltes branques a terra, i que s'hi acumulen gossos i brutícia de tot tipus.
Josep Homet va sol·licitar que en el futur hi hagi un espai delimitat per a gossos deslligats.
“Els que ho patim”
Una altra de les veïnes va agrair que la gent de Girona pugui opinar. “Els veïns som els que patim les obres des de
fa anys. Ja era hora que algú s'adonés que la participació ciutadana és imprescindible [...]. Pensem més 1.000
persones, 300 o els 25 que hem vingut aquí que tres regidors”, va dir Esther Blanco, del carrer Mare de Déu dels
Àngels. Blanco va respondre el qüestionari de l'Ajuntament: “Penso en mi i el meu fill. Hi ha d'haver dos bars, un a
cada punta, amb terrasses estupendes, i un carril bici que sigui de grava i no de ciment.” Hi va afegir també que
caldrien fonts, una pista per fer-hi skate i gronxadors.
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A banda de Carles Lloret, els tècnics Mireia Pujadas, Pep Solà-Morales, Xavi Artés i Aleix Coma, i el regidor del
projecte ferroviari, Jordi Fàbrega, van ser ahir al claustre del centre cívic. Els tallers de propostes continuaran avui, i
dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve (de les sis de la tarda a les vuit del vespre).
LA XIFRA

LA FRASE

5 dies
hi haurà tallers de propostes al centre cívic Sant Narcís
de Girona. El primer va ser ahir i l'últim, el dia 18.

Els veïns patim les obres. Ja era hora que algú
s'adonés que la participació ciutadana és
imprescindible
Esther Blanco, Veïna del barri de sant narcís

RADIO PALAMÓS

Dijous, 12 d'abril de 2012
L'ESBORRANY DEL PLA DE

PARTICIPACIÓ

ES PRESENTA A LA COMUNITAT EDUCATIVA

Aquest vespre es fa una nova reunió sobre el Pla Estratègic de Participació Ciutadana de Palamós. En aquesta
ocasió es tracta de presentar-lo als representants de la comunitat educativa del municipi. El pla marca el rumb a
seguir per establir mecanismes de participació popular en algunes de les decisions que prengui el govern
municipal. Ara s’està en la fase de debat de l’esborrany del text, abans de redactar el definitiu.
Aquest esborrany del Pla de Participació Ciutadana de Palamós es va començar a gestar ara fa poc més d'un any,
en el marc del Projecte Educatiu de Ciutat. Un grup de persones es va constituir com a grup impulsor i va redactar
aquest esborrany que ara es presenta i debat. El regidor de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palamós,
Joan Gea, ha valorat molt positivament aquest treball del grup impulsor.
A dos quarts de vuit del vespre, a l'Espai del Barri, es fa aquesta trobada amb la comunitat educativa del municipi
per presentar-los el Pla Estratègic de Participació Ciutadana. Dimarts que ve es farà amb les organitzacions i
entitats que formen el Consell Econòmic i Social, i el 19 d'abril hi haurà la trobada amb les associacions de veïns i
la ciutadania palamosina en general. El procés de presentació i debat del Pla de Participació Ciutadana s'acabarà
el dia 5 de maig amb una taula participativa oberta, en la qual es recolliran opinions, esmenes o aportacions a
l'esborrany. En paral·lel, també hi haurà un blog i comptes de Facebook i Twitter, on es podrà trobar la
documentació i tota la informació del procés, a més de poder-hi fer aportacions. Després, una comissió mixta
elaborarà el redactat final que es presentarà en un acte públic, entre maig i juny, i que després s'aprovarà en el Ple
municipal. El pressupost de l'any 2013 hauria de recollir ja les primeres propostes de la futura Agenda de
Participació Ciutadana de Palamós.
EL PUNT AVUI

Divendres, 13 d'abril de 2012
OLOT S'AFEGEIX A ROSES I TAMBÉ TINDRÀ SEU DEL
Rafael Ribó ho va proposar a l'alcalde en el
marc de l'última visita que el seu equip va fer a
la ciutat

SÍNDIC

DE

GREUGES

Vol agilitzar així la relació amb els administrats
El Síndic de Greuges de Catalunya, a l'esquerra, amb l'alcalde
d'Olot. Foto: J.C.

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, tindrà
oficina permanent a Olot, la segona a les comarques
gironines després de la de Roses. Ho va proposar a
l'alcalde, Josep Maria Corominas, en el marc de
l'estada del seu equip a la capital garrotxina per
atendre les queixes i consultes. Es tracta d'un servei
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d'atenció a les persones virtual i no pas d'una oficina amb un funcionari com a tal. Ara, el Síndic i l'Ajuntament
d'Olot hauran d'articular i concretar el funcionament d'aquest servei.
A la pràctica es tracta que l'equip del Síndic de Greuges de Catalunya es desplaci a la capital garrotxina d'una
forma molt més regular que no pas fins ara. També que les dues administracions articulin sistemes d'atenció a les
inquietuds dels ciutadans que volen estar en contacte amb el Síndic perquè l'atenció sigui més ràpida, efectiva i
directa. Tot plegat s'ha de concretar en un conveni que, properament, signaran Rafael Ribó i Josep Maria
Corominas. L'alcalde ha dit que Olot tindrà aquesta oficina del Síndic, tot i que, fa poc, va rebutjar incorporar al
reglament d'organització municipal la figura del defensor del ciutadà que proposava el partit assembleari sense
representació al consistori Alternativa per la Garrotxa. Segons ell, la ciutat té unes dimensions que encara fan
possible una relació fàcil amb l'administració. Això no obstant, diu que l'oficina la facilitarà encara més.
LA XIFRA

LA FRASE

85 consultes va atendre el Síndic de Greuges de
Catalunya a la comarca de la Garrotxa l'any passat

A Olot, hi ha una relació fàcil amb l'administració, però
si el Síndic creu que cal una oficina l'obrirem
Josep Maria Corominas, alcalde d'Olot

Ha estat tres vegades a la ciutat
L'oficina del Síndic s'ha desplaçat a Olot per tercera vegada des del 1996 per atendre queixes i consultes dels
habitants. En total, ha rebut 21 visites, que s'han materialitzat en 16 queixes i 6 consultes. Durant el 2011, els
olotins van fer arribar al Síndic 42 actuacions i, a la Garrotxa, 85, sobretot relacionades amb processos
administratius, urbanisme i habitatge.
EL PUNT AVUI

Divendres, 13 d'abril de 2012
LES ENTITATS COGESTIONARAN

CAN NINETES FINS AL 2014

La segona tinenta d'alcalde de Girona i regidora del barri de Santa Eugènia, Marta Madrenas, ha confirmat que
el centre cívic de Can Ninetes serà cogestionat fins al 2014 pel consistori i les entitats veïnals. Madrenas
assenyala que aquesta nova etapa demostra “una nova forma de governar la ciutat” i és un reconeixement a
“la maduresa i la responsabilitat” de la Mancomunitat de Veïns de Santa Eugènia i Can Gibert. “Les entitats
són imprescindibles a la ciutat i l'Ajuntament vol que se'ls reconegui. La cogestió és una manera que això
quedi patent”, destaca la regidora.
Les entitats dels barris i l'Ajuntament firmaran divendres que ve a la tarda un conveni fins al 2014, segons el
qual les entitats disposaran de Can Ninetes en el temps que l'espai no tingui activitats de centre cívic. “Les
entitats disposaran de les sales i tindran la seva quota de responsabilitat sense la tutela de l'Ajuntament. Això ja
forma part d'èpoques passades”, diu la segona tinent d'alcalde de Girona
Madrenas veu la cogestió de Can Ninetes com la primera iniciativa “de moltes” en què l'equip de govern, de
CiU, comença una altra manera de fer. La regidora ha elogiat “la constància” de les entitats en un article al
periòdic digital El dimoni.
DIARI DE GIRONA

Dimarts, 17 d'abril de 2012
LES ENTITATS DE GIRONA PODRAN INTERVENIR ALS PLENS A PARTIR DEL MAIG
Les ajudes a Ryanair crispen el debat que aprova l'admissió de l'Ajuntament a l'associació AGI

Les entitats de la ciutat de Girona que estiguin registrades com a tals a l'Ajuntament podran participar i
intervenir als plens a partir del maig. Aixi ho van aprovar ahir per unanimitat els 25 regidors del consistori sobre
la modificació de l'article 105 del ROM que regula les institucions de participança.
L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, va destacar el caràcter històric de la mesura i va demanar a la resta
de grups que tinguin "paciència" perquè "estem caminant en una direcció, en un inici". El batlle es referia a les
reticències dels grups del PSC, ICV-EUiA i CUP, que van lamentar que el Govern desestimés la majoria de les
al·legacions que havien fet les entitats durant la redacció del text. En concret, es referien als "temes" que
aquestes podran tractar als plens (per exemple no es podran intervenir en temes tributaris o fiscals) i que
estaran supeditats al parer de l'alcalde, que decidirà si escau o no la seva presentació i intervenció.
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Amb tot, i el més important, a partir d'ara, les associacions tindran dret, entre d'altres, a intervenir davant del ple
per "efectuar una exposició sobre algun assumpte de l'ordre del dia", amb un termini de cinc minuts per part
del representant de l'associació, sempre que ho sol·licitin, com a mínim, amb dos dies d'antelació.
Promoció i Desenvolupament
En un altre punt de l'ordre del dia, el ple va aprovar amb 22 vots a favor i tres abstencions (CUP) sol·licitar
l'admissió de l'Ajuntament a l'Associació per a la Promoció i Desenvolupament de les Comarques Gironines
(AGI). L'organisme pretén divulgar la imatge de la demarcació i, en concret, per donar eficàcia a l'Aeroport de
Girona com a eina de potenciació turística.
Per això, l'AGI s'encarrega també de contactar amb aerolínies i fer convenis, com el més important, el de
Ryanair. Quant a entrar a l'associació, "que no costa ni un euro", tots els grups (excepte la CUP) ho van trobar
bé, però les ajudes a la companyia irlandesa van encendre el debat, més quan el portaveu d'ICV-EUiA, Joan
Olóriz, va esmentar el document signat (i "semi-secret") de Puigdemont en què s'assegura que l'Ajuntament
estaria compromès a pagar a Ryanair fins a 1,5 milions d'euros fins al 2016.
Puigdemont no va desmentir la signatura del document, però va assegurar que per tirar-ho endavant ha de
tenir abans l'aprovació de l'òrgan competent. A partir d'aquí, el PSC va criticar que l'Ajuntament hagi de realitzar
aquests pagaments mentre que Olóriz va demanar que l'AGI també busqui altres aerolínies. L'equip de govern
va defensar que tot el que es farà des de l'associació serà en benefici "només de la ciutat".
EL PUNT AVUI

Dimarts, 17 d'abril de 2012
ELS VEÏNS DE PLANOLES VOLEN ARREGLAR L'ESGLÉSIA AMB L'IBI
L'Ajuntament els convoca perquè decideixin a què es destinarà l'increment ordenat pel govern
espanyol i no pressupostat
Vol instituir amb periodicitat regular aquesta mena
d'assemblees
Un moment de l'assemblea de veïns convocada ahir al Casino de Planoles.
Foto: EL PUNT AVUI.

Arreglar l'entorn de l'església de Sant Vicenç de Planoles és la
proposta que va tenir més èxit ahir al vespre a l'assemblea de
veïns convocada per l'Ajuntament per decidir, entre tots
plegats, la finalitat del deu per cent d'increment de l'IBI que no
està pressupostat. Aquest augment ha estat ordenat pel govern
espanyol i el govern local (Gent de Planoles) no el tenia reflectit
en els pressupostos municipals d'aquest any perquè es van aprovar abans que fos anunciat.
La voluntat de l'equip de govern, malgrat la proposta majoritàriament defensada pels veïns, era destinar els
diners a un tema social. Subvencionar l'euro per recepta o els llibres de text dels nens de l'escola de Planoles
van ser les idees que a través de l'alcaldessa, Eva Salmerón, es van treure al debat amb els veïns.
Ells, però, van apostar per destinar els entre 8.000 i 10.000 euros que corresponen a aquest increment del deu
per cent de l'IBI a una obra que tingués un caràcter social. Per això es va escollir la rodalia de l'església de
Sant Vicenç, on hi ha una petita plaça, el paviment de la qual està en molt mal estat de conservació.
Els veïns van demanar que els diners de més de l'IBI es destinessin a una cosa que beneficiés tot el poble en
general. Per això, van proposar l'entorn de Sant Vicenç. El primer tinent d'alcalde, Roger Peñarroya, va explicar
que es tractava d'una obra que volien incloure al Pla Únic d'Obres i Serveis i que van accedir a dur-la a terme
amb els diners de l'IBI perquè és la voluntat de la majoria de veïns, perquè beneficia un espai públic d'un
important ús social i perquè tenen un endeutament racional.
LA XIFRA

10.000 euros
és la xifra que, tot i que s'ha d'acabar de concretar, correspon a l'increment del 10 per cent de l'IBI.
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HO

VOLEN PLANTEJAR COM UN COSTUM

Roger Peñarroya va afirmar que els veïns que van participar en l'assemblea d'ahir es van manifestar molt
satisfets perquè se'ls consultés què es podia fer amb l'increment de l'IBI. En vista de l'èxit de la trobada, l'equip
de govern va prendre el compromís de convocar tots els veïns cada dos o tres mesos per involucrar-los en la
presa de decisions de l'Ajuntament de Planoles i, en tot cas, per facilitar la seva participació en la vida pública
del municipi.
DIARI DE GIRONA

Dimarts, 17 d'abril de 2012
EL 40% DE VISITES AL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA SÓN PER PROBLEMES

ECONÒMICS PER LA CRISI
Les dificultats per pagar l'aigua, el gas, la llum o el pis per la
pèrdua de la feina centren gran part de les actuacions
Ramon Llorente durant la presentació de la memòria de 2011. acn

MEMÒRIA DEL 2011El defensor de la ciutadania de Girona, Ramon
Llorente, ha incrementat un 48% les actuacions de l'any 2011 respecte la
'any anterior. Sobretot per temes derivats de la crisi econòmica. Llorente
també fa un seguit de recomanacions a la policia i es compromet a
treballar pel descans dels veïns en les zones d'oci nocturn, per a la
millora del transport públic i per pal·liar les conseqüències de la crisi
Girona. Tapi Carreras. El Defensor de la Ciutadania de Girona, Ramon
Llorente, ha tingut un 2011 farcit d'activitat. Les actuacions del Defensor,
han estat aproximadament unes 1.500, que representa un increment del 48% respecte del 2010. D'aquestes, el
40% per cent són derivades dels problemes fruit de la crisi econòmica. Llorente, ahir ho va dir clarament: "Ha
estat un any problemàtic i de gravíssimes conseqüències socials per a molts dels nostres conciutadans i
famílies".
Molts d'aquests casos han estat a causa de la pèrdua del treball, i per tant d'ingressos econòmics suficients,
que ha ocasionat problemes que afecten drets com la pèrdua de l'habitatge, el manteniment de
subministraments com la llum, el gas, l'aigua i la salut. El temes socials han desbancat en la primera posició de
les actuacions de l'Oficina del Defensor temes que antigament eren els més habituals, com són la seguretat, la
mobilitat i l'urbanisme. De les 1.500 actuacions, 490 han estat consultes, 296 han estat obertures d'expedients,
295 visites individuals o grups, 260 gestions relatives a entrevistes, 112 intervencions sense expedient i 26
entrevistes amb mitjans.
Crítica als retards
Al llarg de l'any passat, Ramon Llorente ha fet 57 recomanacions a l'Ajuntament, de les quals 36 estan
pendents de resposta. En aquest sentit, Llorente va criticar la lentitud de l'administració en respondre. "Les
eleccions i la constitució del nou consistori, amb el canvi de responsables polítics i la reorganització de les
àrees ha comportat, i ha justificat en part, el retard ostensible en la resolució de les recomanacions. Però, el
dret a una bona administració és un dret fonamental de la ciutadania, i rebre resposta motivada suficientment i
en breu temps és consubstancial a un funcionament eficient i eficaç de l'administració. Unes eleccions no
poden justificar un retard. No es pot parar tot".
Partint de totes les entrevistes i recomanacions, el defensor considera que cal ressaltar cinc compromisos:
canviar la imatge que la policia només sanciona; incrementar el control a les zona d'oci nocturn per fer
compatibles les activitats amb el dret al descans, amb "mesures contundents"; treballar perquè el transport
públic estigui més ben coordinat, sigui més eficient i vertebri tots els barris i també per incentivar l'ús de la
bicicleta; seguir impulsant el teixit associatiu i facilitar nous mitjans per garantir la democràcia participativa de la
ciutadania; així com comprometre tots els esforços possibles per afrontar i pal·liar les conseqüències de la crisi,
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fent visible el compromís de l'Ajuntament a favor d'un habitatge digne i del dret al treball per evitar l'exclusió
social.
En referència a les multes, moltes queixes són per l'elevada quantitat de la sanció. El defensor demana que, en
la mesura que sigui possible, de les sancions administratives no es derivin denúncies penals. Pel que fa a les
comunitats, indica que els problemes per la crisi han derivat en problemes de convivència. Descarta la
mediació de la policia.
RADIO PALAMÓS

Dimarts, 17 d'abril de 2012
DARRERES REUNIONS SECTORIALS SOBRE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Aquesta setmana es fan les dues últimes reunions sectorials per presentar i debatre l’esborrany del Pla de
Participació Ciutadana de Palamós. La primera és avui mateix, a partir de dos quarts de vuit del vespre i a
l’Espai del Barri, i està adreçada a les entitats que formen el Consell Econòmic i Social del municipi. Dijous es
farà l’última amb les associacions de veïns i amb la ciutadania palamosina en general.
Després, el dia 5 de maig, encara hi haurà una taula participativa oberta, on es podran acabar de recollir
opinions, esmenes o aportacions a l'esborrany. Aquestes també es poden aportar a través de Facebook o
Twitter. Després una comissió formada per regidors, tècnics municipals i ciutadans membres del grup impulsor
del pla, faran un redactat final que es presentarà en un acte públic i que el Ple municipal podria aprovar a
l'estiu. La finalitat és que Palamós es doti d'un reglament que reguli la participació de la ciutadania en
determinades decisions que prengui l'Ajuntament.
RADIO BANYOLES

Dimarts, 17 d'abril de 2012
L’AJUNTAMENT DE BANYOLES HA RENOVAT ELS CONVENIS AMB LES

ENTITATS DE LA CIUTAT PER VALOR DE

360

MIL EUROS

Responsables de les entitats culturals firmant els convenis, aquest dilluns.

L'Ajuntament de Banyoles ha renovat els convenis amb les entitats de
la ciutat per valor de 360 mil euros. Es tracta d'una xifra un 10% inferior
a fa dos anys, i beneficia una quarantena d'entitats locals.
Entitats culturals, festives, socials, esportives, d'ensenyament, de lleure i
de promoció econòmica de Banyoles han signat aquest dilluns la
renovació dels convenis de col·laboració amb l'Ajuntament. Es tracta
d'una ajuda econòmica per la realització de les activitats que
organitzen les entitats al llarg de l'any i que beneficien el conjunt de la
ciutadania. Enguany, s'han signat convenis per un valor total de 360 mil euros, xifra que suposa una baixada
del 10% respecte fa dos anys, condicionada per la baixada del pressupost municipal. L'alcalde de Banyoles,
Miquel Noguer, ha manifestat que tot i aquesta baixada, el consistori ha de continuar subvencionant la tasca
d'aquestes entitats. Noguer ha manifestat que si es poden continuar signant aquests convenis és perquè les
arques municipals es mantenen "estables i sanejades".
Noguer ha agraït la tasca de totes les entitats que contribueixen a dinamitzar el dia a dia de la ciutat amb les
seves propostes. L'alcalde també ha reconegut l'esforç que han de fer les associacions per continuar duent a
terme la seva activitat amb un pressupost a la baixa.
Per àmbits, 14 entitats culturals han rebut 85 mil euros; les entitats esportives, una vintena, han rebut prop de
100 mil euros; 94 mil euros per a les entitats de festes; tres convenis amb entitats d'Acció Social per valor de
6.000 euros; i 12 mil euros més per a les entitats d'Ensenyament. També s'han signat convenis amb la
Coordinadora del Lleure del Pla de l'Estany i amb dues entitats de Promoció Econòmica, tot i que en aquests
casos el consistori no ha especificat els imports.
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EL PUNT AVUI

Dimecres, 18 d'abril de 2012
FIGUERES I OLOT, UNA DIFERÈNCIA DE DETALL
La capital de la Garrotxa i la de l'Alt Empordà són, totes dues, "La ciutat dels detalls"
És la marca de Figueres des del 2009 i a Olot fa poc que l'usen com a imatge
d'un programa de participació ciutadana

Mar Vicente / Jordi Casas. Sigui per coincidència, còpia o inspiració, Figueres i Olot
comparteixen l'eslògan La ciutat dels detalls, que la capital altempordanesa usa des del
2009 i que fa mesos ha incorporat la ciutat garrotxina. Fonts de l'Ajuntament de
Figueres diuen que estan contents que Olot els hagi agafat la idea i aclareixen que La
ciutat dels detalls no és una marca registrada. La idea va sorgir del programa electoral
de l'alcalde, Santi Vila, del 2007, i ha servit quatre anys com a marca de la ciutat que
vol transmetre que no tot són les grans obres, sinó que també cal estar atents a les
petites coses. El consistori avança que, tot i que es continuarà usant, s'està elaborant
una nova marca que aniria relacionada amb el fet que la ciutat sigui declarada turística i les botigues puguin
obrir tot l'any.
A Olot, el logo és la part visible d'un ambiciós programa per captar la participació ciutadana a l'hora de
mantenir la ciutat neta i endreçada. Reconeixen contactes del moment en què van confeccionar el programa
electoral amb Santi Vila i un dels temes pels quals es van interessar va ser aquest. Ells, però, van encarregar
un logo expressament a un dissenyador. Una de les preocupacions que CiU va captar amb el Caminabarris,
era la falta d'atenció a les petites coses –bombetes que no cremaven, forats, males herbes...–. Per això, una de
les prioritats va ser La ciutat dels detalls, rere el logo del qual hi ha aquesta filosofia i tot un operatiu que facilita
la comunicació amb els ciutadans. A Olot i Figueres no veuen cap problema a compartir la frase, que té usos
diferents a les dues ciutats. Al final, una diferència de detall. En pocs mesos, l'Ajuntament ha rebut més d'un
miler de suggeriments.
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 18 d'abril de 2012
L´AJUNTAMENT SIGNA CONVENIS AMB ENTITATS

PER VALOR DE

360.000€

L´Ajuntament signa convenis amb entitats per valor de 360.000 € Diari de Girona

BANYOLES. L'Ajuntament de Banyoles ha signat convenis amb
entitats locals per valor de 360.000 euros, encara que la baixada
del
pressupost
municipal
ha
suposat
un
descens
d'aproximadament un 10% en el total d'acords respecte a fa dos
anys. Els últims convenis formalitzats pel consistori els va signar
dilluns l'alcalde de Banyoles, que es va trobar amb organitzacions
culturals, d'ensenyament, d'acció social, de promoció econòmica,
de festes i esportives. En els últims dies, l'Ajuntament està
oficialitzant les seves contribucions amb les diferents entitats de la ciutat.
DIARI DE GIRONA

Dijous, 19 d'abril de 2012
LES INTERVENCIONS DE LES ENTITATS ALS PLENS ES LIMITARAN A CINC MINUTS
Mentrestant, l'última reunió de la mesa d'entitats per la participació mostra que hi ha temes interessants
a debatre
DAVID JIMÉNEZ | GIRONA Les entitats podran intervenir davant el Ple de l'Ajuntament de Girona a partir
del maig. El pas és històric, però com va dir l'alcalde Carles Puigdemont, "estem en un inici". I és cert. La
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participació està massa acotada, les entitats només disposaran de cinc minuts per defensar les seves
posicions. En canvi els regidors no tenen límit i, com es va veure en l'últim ple, s'esplaien fins arribar a les set
hores.
Com podran intervenir les entitats? De dues maneres. La primera, per parlar sobre algun punt de l'ordre del
dia. En aquest cas, han de demostrar que són "part interessada" i ho hauran de sol·licitar, com a mínim, dos
dies abans de la sessió. Això significa poc marge de temps, perquè l'ordre del dia es coneix amb escassos
dies d'antelació. L'alcalde té el poder. Decidirà si escau la participació de les entitats, que hauran de parlar
abans de la lectura, debat i votació del punt per part dels regidors. I només disposen de cinc minuts.
A més, les entitats no podran intervenir en aspectes com ordenances fiscals i tributàries o en assumptes ja
tractats en el mandat.
La segona via per participar és sol·licitar incloure, per part de les entitats, un punt en l'ordre del dia, que els
regidors hauran de votar. L'alcalde decidirà si escau i, en un mes, la pot incloure per tractar a la sessió. D'igual
manera, el representant de l'entitat que parli disposarà només de cinc minuts.
Així es regula, de forma resumida, la nova participació ciutadana. Un pas cap a una democràcia més real que,
amb tot, necessitarà de canvis si no vol morir d'èxit, o més aviat, ofegada. Les entitats haurien de poder tenir
més llibertat, i així ho reclamen. S'entén que l'equip de govern vol anar amb cura, però no haurien de témer
unes entitats que tenen temes (actuals) interessants a parlar, com es va veure en l'última reunió de la mesa
d'entitats fa una setmana.
Allà, per exemple, la FaPac va exposar com es troba una iniciativa legislativa popular (ILP) "per la igualtat
d'oportunitats en el sistema educatiu català", que continuen amb una recollida de signatures, el mateix que la
PAH, que iniciarà una ILP per la dació en pagament amb caràcter retroactiu.
En la reunió, la Mesa va decidir que demanarà participar en els comptes de l'any vinent, es va informar sobre
les darreres notícies al voltant de l'antic Club Sant Jordi per a la Gent Gran a Santa Eugènia, el mateix sector
preocupat per la "no obertura" del centre de dia, ja construït.
El procés participatiu pel parc Central o demanar que es convoqui l'audiència pública del projecte ferroviari van
ser els últims temes tractats. Ara hauran de decidir quin es durà al ple, per estrenar l'ansiada participació. Ah, i
pensar com explicar-ho en cinc minuts
EL PUNT AVUI

Dijous, 19 d'abril de 2012
POSEN BÚSTIES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA A
S'han instal·lat per recollir propostes veïnals
Estudien ampliar les trobades de l'alcalde amb veïns

LLAGOSTERA

L'Ajuntament de Llagostera ha posat bústies a les oficines de l'Ajuntament, a l'Oficina del Pla de Barris i
Promoció Econòmica (plaça Llibertat) i al Casino Llagosterenc amb la finalitat de facilitar la participació
ciutadana. La intenció del consistori amb aquesta actuació és “recollir propostes, suggeriments, idees,
inquietuds i crítiques” dels veïns. L'alcalde, Fermí Santamaria, i el regidor de Participació Ciutadana, Ramon
Soler, han explicat que es pretén “potenciar i motivar un model de participació ciutadana basat en la proximitat
i la transparència”. Remarquen també la importància de mantenir des del govern municipal “el diàleg
permanent amb el ciutadà i l'associacionisme amb la voluntat de fer més accessible la relació entre
l'administració i la ciutadania”.
Cafè amb l'alcalde
Una altra de les actuacions que ha impulsat recentment el consistori llagosterenc pel que fa a la participació
són les trobades de l'alcalde amb grups reduïts de veïns (tres o quatre com a molt), en algun bar de la
localitat, “per tractar temes d'interès general per al municipi” en un ambient relaxat i “sense formalismes”.
Aquestes trobades es van iniciar a final de l'any passat, el darrer divendres de cada mes, i amb petició prèvia.
Segons el consistori, arran de “l'èxit d'aquesta iniciativa es planteja ampliar d'un a dos cops mensuals aquesta
activitat”. Darrerament també han posat en marxa altres canals de comunicació amb l'Ajuntament a través de
les xarxes socials, amb un perfil de Facebook i un compte de Twitter.
LA FRASE
Es vol potenciar un model de participació ciutadana basat en la proximitat i la transparència
Fermí Santamaria, alcalde de llagostera
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EL PUNT AVUI

Dijous, 19 d'abril de 2012
ICV DE BANYOLES APOSTA PER UNA INTERVENCIÓ MODERADA A SOTA MONESTIR
Els ecosocialistes proposen conservar la majoria d'horts i recs, reduir el nombre d'edificacions
previstes i fer vials de dimensions limitades
Uns horts de Sota Monestir en una foto del mes de desembre de l'any passat. Foto: R. E.

La idea que té ICV de Banyoles sobre el pla especial de Sota Monestir
–en elaboració– s'ha plasmat en el butlletí que la formació
ecosocialista distribuirà per Sant Jordi i que van presentar ahir. De la
proposta inicial que serveix de punt de partida per redactar el pla, ICV
en salva tan sols la idea del parc fluvial que resseguiria els marges de
la riera Canaleta. En la resta no hi ha gairebé coincidències. A la part
situada al nord de la carretera de Vilavenut, on es proposa construir-hi
cases amb horts, ICV hi deixaria les cases actuals, així com els horts i els recs; entre la carretera de Vilavenut i
el barri de la Farga, espai on l'esborrany del pla situa la major part dels nous habitatges (el nombre dels quals
no s'ha concretat), els ecosocialistes hi reduirien les edificacions, i obririen uns vials “ben dimensionats i
integrats amb l'entorn”, i no pas avingudes molt àmplies.
El regidor Joan Luengo va anunciar que serà amb aquests arguments que el seu grup intervindrà en el procés
participatiu d'elaboració del pla especial. Luengo va assenyalar –en la línia del que diuen tots els grups de
l'oposició– que consideren un error el fet que es redacti primer aquest pla especial, abans que el pla general.
LA FRASE
Ara que no hi ha pressió especulativa es poden plantejar alternatives a la urbanització d'aquest sector
BUTLLETÍ ‘REBOMBORI', D'ICV

UNA

PLATAFORMA VIRTUAL

Les posicions més conservacionistes referides al pla especial de Sota Monestir s'estan difonent des de fa uns
dies a través del bloc salvemsotamonestir.blogspot.com, una iniciativa d'una sèrie de ciutadans que, segons
afirmen, s'han organitzat al marge dels partits polítics. Des d'aquesta plataforma virtual es critica que s'hi prevegi
la construcció de molts habitatges –quan a Banyoles n'hi ha centenars de buits– i s'hi vulguin obrir nous vials.
La plataforma accepta que s'ordeni la zona, però proposa com a alternativa que es destini a parc urbà i a
horts, per poder-hi desenvolupar activitats de caràcter pedagògic. L'objectiu de la iniciativa –s'explica en un
manifest– és reivindicar “que els valors paisatgístics, ambientals, de patrimoni històric, culturals i socials
prevalguin per sobre dels estrictament especulatius”. A través del mateix bloc els ciutadans es poden adherir al
manifest.
RADIO PALAMÓS

Dijous, 19 d'abril de 2012
QUARTA I DARRERA REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Avui hi ha la quarta i última reunió informativa sectorial sobre el procés de participació ciutadana que promou
l’Ajuntament de Palamós. La trobada es fa a dos quarts de vuit del vespre a l’Espai del Barri i, en aquest cas,
va adreçada a les associacions de veïns i, en general, a la ciutadania de Palamós. Aquestes reunions serveixen
per presentar l’esborrany del Pla Estratègic de Participació Ciutadana de la vila i per recollir noves aportacions
que es puguin introduir en el text definitiu. El procés no s'acaba amb la reunió d'avui, però.
El pròxim 5 de maig encara hi haurà una taula participativa oberta, on es podran acabar de recollir opinions,
esmenes o aportacions a l'esborrany. Aquestes també es poden aportar a través de Facebook o Twitter.
Després una comissió formada per regidors, tècnics municipals i ciutadans membres del grup impulsor del pla,
faran un redactat final que es presentarà en un acte públic i que el Ple municipal podria aprovar a l'estiu. La
finalitat és que Palamós es doti d'un reglament que reguli la participació de la ciutadania en determinades
decisions que prengui l'Ajuntament.
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DIARI DE GIRONA

Divendres, 20 d'abril de 2012
PARTICIPACIÓ AUDIÈNCIA

PÚBLICA

SOBRE ELS PRESSUPOSTOS

Participació Audiència Pública sobre els pressupostos Aniol Resclosa

El Centre Cultural La Mercè de Girona va viure ahir una nova
activitat de foment de la participació ciutadana, amb la
convocatòria de l'Audiència Pública sobre els Pressupostos
d'aquest any 2012. És el primer cop que es fa una activitat
d'aquest tipus de contingut econòmic. No obstant, aquesta
participació ciutadana es va veure deslluïda amb la presència i
participació de tots els grups municipals que van intervenir
després que el govern exposés al públic present el pressupost.
De fet, però la immensa majoria dels presents, unes quaranta
persones, estaven vinculats als partits polítics. La celebració de l'audiència va ser una petició de la CUP que va
acabar obtenint el suport de tots els grups.
DIARI DE GIRONA

Diumenge, 22 d'abril de 2012
LLAGOSTERA OBRE BÚSTIES PER RECOLLIR PROPOSTES CIUTADANES

L'Ajuntament de Llagostera ha instal·lat aquesta setmana diverses bústies participatives repartides per diversos
llocs del poble amb la voluntat de recollir propostes, suggeriments, idees, inquietuds i crítiques. En una primera
fase les bústies s'han distribuït a les oficines de l'Ajuntament de Llagostera, a l'Oficina del Pla de Barris i Promoció
Econòmica, a la plaça Llibertat, i al Casino Llagosterenc.
L'alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, va explicar que "s'està potenciant i motivant un model de participació
ciutadana basada en la proximitat i la transparència fent èmfasi en el diàleg permanent amb el ciutadà i
l'associacionisme amb la voluntat de fer més accessible" la relació amb els ciutadans.
FCVS

Dilluns, 23 d'abril de 2012
EL CONSELLER CLERIES DÓNA EL TRET DE SORTIDA A L'ELABORACIÓ DE LA

LLEI

DEL VOLUNTARIAT DE CATALUNYA
El conseller de Benestar Social i Família destaca que “aquesta és una llei que neix de baix cap a dalt,
és a dir, per voluntat del sector i amb la seva col·laboració”

El conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, ha presidit avui
la 6a Reunió del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya,
que ha aprovat la creació d’un grup de treball per començar a elaborar un
text base per impulsar un projecte de Llei del Voluntariat de Catalunya.
Acompanyat de la directora general d’Acció Cívica i Comunitària, Violant
Cervera, i la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social,
Francina Alsina, el conseller Cleries ha explicat que “l’elaboració d’aquesta
llei es fa a proposta del propi Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de
Catalunya, que ha destacat la necessitat de regular l’activitat voluntària que
fan milers de catalanes i catalans”.
El conseller Cleries i Francina Alsina han recordat que amb la derogació de
la llei anterior, ara mateix Catalunya no compta amb cap llei que reguli aquest àmbit. “El Govern anterior va
elaborar un avantprojecte de llei, però sense comptar amb les entitats i les associacions i per això la vàrem
rebutjar”, ha destacat Francina Alsina. En aquest mateix sentit, el conseller ha destacat que “la nova llei haurà de
definir clarament què és el voluntariat i deixar molt clar la diferència entre la persona que fa una tasca
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professional en una associació i qui fa una tasca voluntària”. Segons Cleries “ambdues es complementen, però
mai una haurà de suplir o substituir l’altra”.
GIRONAINFO.CAT

Dimarts, 24 d'abril de 2012
GIRONA ELABORA UN QÜESTIONARI PER VALORAR LES FIRES DE SANT
L’objectiu principal és promoure la participació de ciutadans, entitats i associacions

NARCÍS

Amb la voluntat de recollir i d’integrar l’opinió de la ciutadania i de les entitats gironines en la preparació i
programació de les properes Fires de Sant Narcís, l’Ajuntament ha preparat un qüestionari que es vol fer extensiu
a tota la població. L’objectiu principal és promoure la participació de gironins i gironines, d’entitats i associacions i
de tothom que tingui ganes d’aportar idees. La intenció és la de renovar les Fires a partir de la contribució de la
gent, donar un nou aire i un nou impuls a les Fires de Sant Narcís per aquest any.
La recollida d’idees es farà a partir d’un sondeig, a través d’un qüestionari de 13 preguntes (o 14, en funció de les
respostes escollides) de caire divers sobre els diversos temes següents:
 En primer lloc, es vol recollir què pensa la gent sobre les Fires de Sant Narcís, la seva durada, allò que els
agrada i allò que no i que facin aportacions concretes per millorar-les.
 En segon lloc, es vol que es valorin els diferents esdeveniments i/o activitats dels dies de Fires (fins a 13
tipus d’esdeveniments: inauguració, espectacles infantils, correfoc, cercaviles, concerts, “barraques” de la
Copa, atraccions de Fires, castell de focs, fires i mercats...) i es vol saber quina és la participació en els
diferents actes, així com la idoneïtat de l’emplaçament on tenen lloc.
 També, amb la voluntat esmentada d’incrementar la participació ciutadana, es volen recollir propostes
concretes per promoure-la, i si es creu necessari crear una comissió de festes autònoma (financerament i
amb capacitat de decisió) per gestionar les Fires.
 Per últim, un altre tema sobre el qual interessa recollir opinió és l’apartat de concerts i activitats a la Copa:
la conveniència de l’horari de finalització dels concerts, del tancament de les “barraques”, de l’àmbit de
les entitats que poden participar en les “barraques” o l’adequació del pressupost dedicat a les actuacions
musicals.
 Gràcies a aquesta enquesta, es podrà captar l’opinió en funció de l’edat, el sexe o el barri de residència
de la gent que la respongui i això permetrà saber què pensa de les Fires, per exemple, la població més
jove o la població més gran, la població del centre o la dels barris.
Per tal de facilitar la participació al màxim nombre de persones possible, el qüestionari es planteja a través de dues
vies:
1. D’una banda, recollint les opinions en línia a través del web de l’Ajuntament
(http://www2.girona.cat/ca/enquesta) . El qüestionari estarà actiu durant 15 dies, a partir del 24 d’abril.
2. D’altra banda, a través de quatre enquestadors/es, a peu de carrer, situats en diferents punts de la ciutat, i que
treballaran durant 10 dies proposant als vianants gironins que responguin el qüestionari.
ARAGIRONA.CAT

Dimarts, 24 d'abril de 2012
L'AJUNTAMENT DE GIRONA PREGUNTA ALS CIUTADANS SOBRE LES

FIRES

DE

SANT NARCÍS
El consistori ha elaborat un qüestionari per a la valoració i millora de les festes
Amb la voluntat de recollir i d’integrar l’opinió de la ciutadania i de les entitats gironines en la preparació i
programació de les properes Fires de Sant Narcís, l’Ajuntament ha preparat un qüestionari que es vol fer
extensiu a tota la població. L’objectiu principal és promoure la participació de gironins i gironines,
d’entitats i associacions i de tothom que tingui ganes d’aportar idees. La intenció és la de renovar les
Fires a partir de la contribució de la gent, donar un nou aire i un nou impuls a les Fires de Sant Narcís
per aquest any.
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La recollida d’idees es farà a partir d’un sondeig, a través d’un qüestionari de 13 preguntes (o 14, en funció de les
respostes escollides) de caire divers sobre els diversos temes següents:
 En primer lloc, es vol recollir què pensa la gent sobre les Fires de Sant Narcís, la seva durada, allò que els
agrada i allò que no i que facin aportacions concretes per millorar-les.
 En segon lloc, es vol que es valorin els diferents esdeveniments i/o activitats dels dies de Fires (fins a 13
tipus d’esdeveniments: inauguració, espectacles infantils, correfoc, cercaviles, concerts, “barraques” de la
Copa, atraccions de Fires, castell de focs, fires i mercats...) i es vol saber quina és la participació en els
diferents actes, així com la idoneïtat de l’emplaçament on tenen lloc.
 També, amb la voluntat esmentada d’incrementar la participació ciutadana, es volen recollir propostes
concretes per promoure-la, i si es creu necessari crear una comissió de festes autònoma (financerament i
amb capacitat de decisió) per gestionar les Fires.
 Per últim, un altre tema sobre el qual interessa recollir opinió és l’apartat de concerts i activitats a la Copa:
la conveniència de l’horari de finalització dels concerts, del tancament de les “barraques”, de l’àmbit de
les entitats que poden participar en les “barraques” o l’adequació del pressupost dedicat a les actuacions
musicals.
Gràcies a aquesta enquesta, es podrà captar l’opinió en funció de l’edat, el sexe o el barri de residència de la gent
que la respongui i això permetrà saber què pensa de les Fires, per exemple, la població més jove o la població
més gran, la població del centre o la dels
barris.
Per tal de facilitar la participació al màxim
nombre de persones possible, el
qüestionari es planteja a través de dues
vies:
1. D’una banda, recollint les opinions en
línia a través del web de l’Ajuntament. El
qüestionari estarà actiu durant 15 dies, a
partir del 24 d’abril.
2. D’altra banda, a través de quatre
enquestadors/es, a peu de carrer, situats
en diferents punts de la ciutat, i que
treballaran durant 10 dies proposant als
vianants gironins que responguin el
qüestionari
RADIO BANYOLES

Dimarts, 24 d'abril de 2012
EL POUM DE VILADEMULS ENCARA LA RECTA FINAL AMB DIVERSES SESSIONS

DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
El POUM de Vilademuls encara la recta final amb diverses sessions de participació ciutadana.
L'alcaldessa del municipi assegura que la voluntat és aprovar el document amb el màxim
consens i ha destacat el caràcter rural que vol mantenir el nou planejament.
Aquest cap de setmana han finalitzat les diferents sessions de participació ciutadana que ha
organitzat l'Ajuntament de Vilademuls per informar els diferents nuclis i sectors sobre el nou
POUM, en la fase final de redacció. L'alcaldessa del municipi, Dolors Rovirola, ha valorat molt
positivament tal com s'està desenvolupant el procés, i ha assegurat que aquesta feina
d'informació i participació permetrà aprovar el document amb el màxim consens.
Els darrers dies l'Associació de Naturalistes de Girona ha emès un informe sobre el nou
planejament de Vilademuls, unes valoracions que són bastant positives. Només incideixen en un parell
d'aspectes, com són que el projecte s'acabi executant per fases, i que es mantingui la ruralitat del municipi,
caracteritzat per la seva divisió en tretze nuclis diferents. En aquest sentit, Dolors Rovirola ha garantit que el POUM
contempla aquestes consideracions, i ha detallat que el creixement principal es concentra en els nuclis de Sant
Esteve de Guialbes i Vilademuls.
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Els veïns de Vilademuls encara tenen temps per fer aportacions al nou POUM els dijous d'aquests mesos d'abril i
maig. Tot i que no s'ha marcat cap termini, la voluntat de l'Ajuntament és aprovar el document el més aviat
possible, i la previsió és que estigui enllestit entre finals d'aquest any i principis del vinent.
EL PUNT AVUI

Dimecres, 25 d'abril de 2012
GIRONA DEBAT L'HORARI DE LES BARRAQUES
El consistori demana si cal avançar o retardar l'hora de tancar
S'inclou a l'enquesta per redefinir les Fires
Una de les tradicionals atraccions de Fires que se situen a la Devesa i que també pregunta l'enquesta
Foto: M.LLADÓ.1

L'equip de govern de Girona va penjar ahir mateix l'enquesta ciutadana que haurà
de servir per introduir canvis i redefinir el model de les Fires de Sant Narcís. Una de
les catorze preguntes que es fan vol copsar l'opinió de si cal allargar o escurçar
l'horari de les barraques de La Copa. En l'actualitat tanquen a les tres del matinada
entre setmana i a les cinc els caps de setmana i les vigílies de festius. Les opcions
de l'enquesta són escurçar l'horari a les dues de la matinada els feiners, i a les
quatre els caps de setmana, o, al contrari, permetre tancar a les quatre i les sis respectivament.
L'enquesta es pot respondre des d'ahir i durant quinze dies a través de la plana
http://www2.girona.cat/ca/enquesta o bé localitzant algun dels quatre enquestadors de carrer que durant deu dies
oferiran a la ciutadania, a peu de carrer, que pugui respondre l'enquesta.
Tal com es preveia, una de les preguntes té a veure amb la durada de les Fires i si els sembla bé que en la
propera edició duressin set dies, entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre. En el formulari els participants han
d'assenyalar també tres aspectes que els satisfacin més de les Fires, així com tres que no els agradin. Una part del
qüestionari obliga a valorar i puntuar tretze activitats, com ara el pregó, els focs, les barraques, els concerts, el
correfoc, la plantada de gegants, les cercaviles, les atraccions i els mercats, entre altres. Amb la voluntat de
promoure una participació més àmplia es demana als gironins que responguin l'enquesta que facin propostes per
vincular més la ciutadania amb les activitats de les Fires.

Comissió autònoma
En una altra de les preguntes que es fan es demana la conveniència de crear una comissió de festes autònoma
pel que fa als seu finançament i amb capacitat de decisió per recollir i gestionar les Fires. Quant a La Copa també
s'analitza si els prop de 55.000 euros que es van invertir en els grups que van tocar a les barraques es considera
una quantitat adequada, així com quin seria el millor horari, segons el parer dels enquestats per acabar els
concerts.
Cal tenir en compte que el consistori pretén que les principals aportacions que es facin, i que els canvis que es
vulguin introduir ja s'apliquin a l'edició del 2012. Per aquest motiu, només es donen quinze dies per respondre
l'enquesta: falta mig any per a la propera edició de les Fires de Sant Narcís.
LA XIFRA

15 dies
és el temps durant el qual es podrà respondre l'enquesta via internet, a banda de les enquestes al carrer.
DIARI DE GIRONA

Dijous, 26 d'abril de 2012
HOSTALRIC INICIA EL PROCÉS DEL SEU PRIMER PRESSUPOST PARTICIPATIU

Hostalric ha engegat el procés dels pressupostos participatius amb una reunió ahir a la Sala Serafí Pitarra. I és que
en els pressupostos d'enguany hi ha la novetat que una partida de 24.000 euros aniran destinats al què decideixi
la població a través d'un procés de participació ciutadana.
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El procés per determinar en què i com gastar aquests diners va començar ahir amb la primera reunió però abans,
amb l'objectiu d'afavorir la màxima participació, el consistori d'Hostalric ha distribuït entre les llars del municipi unes
cartes i uns díptics informatius, així com uns quaderns didàctics als nens i nenes de l'Escola perquè treballin la
iniciativa. L'Ajuntament segons diu en un comunicat espera,poder destinar unes partides pressupostaries a
projectes que interessin més a la ciutadania i, alhora, propiciar una oportunitat a la gestió conjunta.
ARAGIRONA.CAT

Dijous, 26 d'abril de 2012
LA CUP CONSIDERA INSUFICIENT L'ENQUESTA DE LES

FIRES

DE

SANT

NARCÍS

ENDEGADA PER L'AJUNTAMENT
La formació reclama que s'enceti un autèntic debat ciutadà sobre el model
La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Girona s'ha pronunciat sobre l'enquesta que l'equip de govern de
la ciutat ha posat en marxa per tal de redefinir les Fires de Sant Narcís. La formació ha valorat positivament
que s'engegui un procés de debat per redefinir el model de Festa Major, però considera que el mecanisme
habilitat és "totalment insuficient ", tant pels terminis, com pel format i la poca difusió que se n'està fent. "Si tot
queda en una simple enquesta, de la qual no se sap la incidència que tindrà, perdrem una oportunitat d'or
per fer un autèntic debat ciutadà sobre aquesta qüestió", han declarat des de la CUP.
Per la CUP hi el risc que l'enquesta acabi esdevenint un instrument participatiu "de cares a la galeria", i ha reclamat
a l'equip de govern que engegui un procés de diàleg profund i sincer amb la ciutadania i les entitats, "que duri tan
temps com calgui" i que "assenti les bases d'un model de Fires realment consensuat i participatiu". Igualment, la
formació ha lamentat que l'enquesta estigui, en certa manera, "orientada i dirigida" cap als interessos del govern
de Puigdemont.
La CUP també ha alertat del perill que, que al seu entendre, l'equip de govern plantegi el debat de les Fires en
termes restrictius, la qual cosa podria "deixar tocats de mort alguns espais puntals de les Fires com ara les
barraques i el recinte de la Copa. El tarannà conservador de l'equip de govern i el model de ciutat que planteja CiU
poden posar en risc elements importants de les Fires", ha declarat la CUP. Per això la formació independentista
considera que "el que necessitem són canvis que obrin la festa major a la ciutat i a la gent: tendir cap a un model
més descentralitzat, participatiu i popular".
La "broma" del PSC
Finalment, la CUP ha valorat l'enquesta sobre les Fires que el PSC va fer durant la diada de Sant Jordi a la seva
parada. La CUP considera que el PSC "no té cap credibilitat per fer gala de diàleg i participació, ni reclamar-ne al
govern de CiU", ja que "va tenir més de 30 anys per preguntar a les entitats i la ciutadania sobre el model de Fires i
no ho va fer mai". En aquest sentit, la CUP ha qualificat la iniciativa del PSC de "propaganda oportunista" i de
"broma de mal gust".
Per la seva banda, els socialistes han presentat avui els resultats de la seva enquesta realitzada a 300 persones.
Segons expliquen els socialistes, els ciutadans de Girona volen, majoritàriament, continuar amb el model actual
sense retallar el nombre de dies de celebració com també mantenir el nom de Fires i Festes de Sant Narcís
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