EL PUNT
dilluns, 02 de febrer de 2009
Construint participació
Fins al 2010 el govern elaborarà una trentena de lleis, programes i plans amb participació de la ciutadania. Es
vol incrementar la quantitat i la qualitat de la participació i fer més transversal i integral la cultura de la
participació
Tribuna. Director general de Participació Ciutadana de la Generalitat. MARC RIUS. El govern
de la Generalitat ha aprovat aquest gener el Pla de Participació Ciutadana 2008-2010, previst en
l'acord pel govern d'entesa. És el primer d'aquestes característiques que s'aprova a Catalunya i a
l'Estat, i inclou un centenar d'actuacions per introduir la participació ciutadana en la definició de les
polítiques públiques. Són accions concretes, amb calendari i pressupost. Es preveu que, fins al
2010, el govern elaborarà una trentena de lleis, programes i plans amb participació de la ciutadania,
i reformarà una vintena de consells de participació per fer-los més eficients.
Dos són els objectius principals: d'una banda, incrementar la quantitat i la qualitat de la participació,
programant i coordinant les accions necessàries per tal de seguir incorporant la ciutadania en
l'elaboració de lleis i programes; i de l'altra, potser més complexa, fer més transversal i integral la
cultura de la participació dins de la Generalitat de Catalunya.
Les actuacions i la naturalesa d'aquest pla denoten que encara estem en una etapa de construcció.
La participació és un concepte fràgil i interpretable. Ara fem un pas més per impregnar
l'administració de la Generalitat de la cultura de la participació. Una nova cultura en les maneres de
fer i de pensar, basada en el diàleg, que suposa un espai de transformació, que complementa la
democràcia representativa i que és imprescindible avui per poder governar.
Decisions de més qualitat Però quines són les raons que aconsellen que el govern incorpori la
participació ciutadana? Primera, perquè la participació ciutadana permet comptar amb les
aportacions, els coneixements i les sensibilitats dels diversos actors socials i econòmics que es
veuen implicats en les polítiques públiques. Introduir la participació és prendre decisions de més
qualitat. Segona, perquè la col·laboració i la complicitat de la societat ajuden a assolir l'eficiència i
l'eficàcia en l'aplicació de les polítiques públiques. La participació, lluny d'alentir les decisions,
permet superar les resistències i els entrebancs que acompanyen, cada cop més, el desplegament
de polítiques complexes. Introduir la participació és agilitar l'aplicació de les decisions polítiques.
Tercer, perquè la participació i el diàleg fomenten espais de trobada que enforteixen les relacions
cíviques. Introduir la participació és enfortir el capital social necessari per tirar endavant els projectes
col·lectius que el país reclama. I quart, perquè la participació permet construir polítiques des de la
proximitat i incloure les preocupacions de la ciutadania. Introduir la participació és generar confiança
i apropar la ciutadania a la política.
Aquest pla cal lligar-lo també al desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia, que, en l'article 29.1, del
dret a la participació, estableix que els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en condicions
d'igualtat en els afers públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de representants. Així
mateix, l'article 43.1, del foment de la participació, estableix que els poders públics han de promoure
la participació social en l'elaboració, la prestació i l'avaluació de les polítiques públiques, i també la
participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple
respecte pels principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia. El pla vol servir per aprofundir en
un dret bàsic, que es desplegui amb força la potencialitat que l'Estatut ens ofereix.
Contra la desafecció Som conscients que fer participació no es pot basar només en el que faci el
govern. Són tots els actors polítics, socials, econòmics i la ciutadania, els que tenen drets i deures
en aquesta matèria. La democràcia i la seva qualitat no són ni poden ser una responsabilitat
exclusiva de l'administració. I també és cert que són necessaris altres instruments. La reforma que
aquest govern va fer de la regulació de la iniciativa legislativa popular, per facilitar-ne l'exercici, n'és
un exemple. Però el pla es defineix des de la convicció que incorporar la participació en l'acció
pública és la millor manera de lluitar contra la desafecció de la ciutadania respecte a la política i
generar confiança.
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DIARI DE GIRONA
Dimarts, 03 de febrer de 2009
Homenatgen 12 activistes del moviment veïnal dels anys setanta
BARCELONA | ACN/DDG. El president de la Generalitat, José Montilla, va presidir l'acte
d'homenatge a dotze dones que durant els anys 70 van liderar moviments veïnals a diverses ciutats
de Catalunya. Montilla va assegurar que aquestes dones representen valors com la lluita, l'esforç o
la dignitat dels barris, i que això ha de servir com a guia per al país. La consellera d'Acció Social i
Ciutadania, Carme Capdevila, va recordar que aquestes dones són part de la història, malgrat que
no surtin a cap llibre. L'acte s'ha fet a la seu de l'Institut Català de les Dones davant d'una
cinquantena de persones.
El president Montilla va destacar que aquestes dones van comprometre's a la millora de les
condicions de vida de les persones i a la dignitat dels barris que representaven. Va assenyalar,
sobretot, que el moment en què van dur a terme la seva tasca va ser l'època de la transició, quan
"cridar per la democràcia" volia dir també "cridar a favor de la participació" i de la seguretat dels
barris, pobles i ciutats. Per tot plegat, el president va indicar que les generacions futures no han
d'oblidar mai els valors que aquestes dones representen.

GENCAT
divendres, 06 de febrer de 2009
La Secretaria de Joventut i l’Ajuntament d’Alp fomentaran la participació juvenil
S’obrirà un procés participatiu perquè els joves puguin decidir aspectes del municipi i especialment la definició
del Lokal Jove
Comunicat de Premsa. La Secretaria de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania, a
través de la Coordinació Territorial de Girona, ha acordat impulsar amb l’Ajuntament d’Alp un procés
participatiu per tal que els i les joves del municipi ceretà augmentin la seva capacitat de decisió en la
programació d’activitats i, en especial, en la definició del Lokal Jove.
L’Ajuntament d’Alp vol que l’equipament juvenil no sigui només un espai lúdic, sinó un lloc de
trobada de la joventut on aquesta pugui tractar qualsevol tema relacionat amb el seu
desenvolupament vital. L’acord de col·laboració signat entre les dues institucions s’emmarca en les
actuacions que la Secretaria de Joventut duu a terme per fomentar la participació dels i les joves en
les polítiques locals de joventut.
DIARI DE GIRONA
divendres, 06 de febrer de 2009
Santa Coloma de Farners fa una enquesta ciutadana sobre la revisió del POUM
SANTA COLOMA DE FARNERS | DDG. Santa Coloma de Farners està duent a terme la revisió del
Pla General d'Ordenació Urbana, que ha d'ajudar a establir el model de ciutat que es vol per als
propers anys. Per aquest motiu les regidories de Participació Ciutadana (ERC) i d'Urbanisme i Medi
Ambient (CiU) han enviat, casa per casa, una enquesta als ciutadans de la població per conèixer la
seva opinió sobre diferents aspectes a millorar, relacionats amb el POUM.
Entre les preguntes que aquesta enquesta fa al ciutadà hi ha qüestions relacionades amb les zones
d'aparcament al centre urbà, la millora de la mobilitat al municipi, la reserva de sòl per a usos
industrials, mitjans de desplaçament més habituals per part dels ciutadans, quins serveis o
equipaments fan més falta en l'actualitat, millores urbanístiques per millorar la qualitat de vida o el
creixement urbanístic i com volen que sigui creixement de la població.
Al mes d'abril es farà una jornada ciutadana de debat de l'avanç del Pla i de proposta de mesures i
al desembre s'ha previst la presentació del document d'aprovació inicial del POUM i una jornada
ciutadana de retorn.
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EL PUNT
Dissabte, 7 de febrer de 2009
Deu alumnes dels IES Sobrequés i Sa Palomera, al Parlament Europeu dels Joves
L.P.. Girona Blanes.
Deu alumnes d'entre 16 i 18 anys dels instituts Sobrequés de Girona i Sa Palomera de Blanes
marxen avui cap a la ciutat holandesa de Rotterdam per participar en el Parlament Europeu dels
Joves. Les jornades començaran dilluns i s'allargaran fins diumenge amb el nom d'Erasmian
European Youth Parliament, que enguany se celebra a Rotterdam perquè és la Ciutat Europea dels
Joves. Els joves gironins formaran part dels 200 estudiants que debatran propostes interculturals,
socials, econòmiques, d'educació i governamentals a les ciutats. Hi haurà estudiants anglesos,
hongaresos, belgues, alemanys, holandesos, irlandesos, polonesos, txecs, italians, turcs, suïssos,
romanesos i letons.
EL PUNT
Dissabte, 7 de febrer de 2009
Maresme. La consulta per l'ARE de Tordera es farà l'1 de març i serà oberta als majors d'edat
T.M.. Tordera (Maresme). Serà l'1 de març. Tots els grups que integren l'Ajuntament de Tordera van
decidir en una reunió dijous a la nit el dia i les característiques de la consulta popular sobre el
desenvolupament d'una àrea residencial estratègica (ARE) al veïnat de Sant Pere. Es confirma que
l'activitat s'obrirà a tots els veïns majors de 18 anys i que es farà en horari de matí i tarda.
S'habilitaran tres meses per fer les votacions en equipaments encara per determinar: una al mateix
veïnat de Sant Pere, l'altra al nucli urbà i una tercera al sector Sant Jaume / Sant Andreu. La
composició de les meses estarà formada per un funcionari de l'Ajuntament i dues persones del
municipi que estiguin en situació d'atur, i que s'escolliran de la base de dades del Servei Local
d'Ocupació. A aquests veïns se'ls remunerarà la jornada igual com es faria durant una jornada
electoral.
D'altra banda, per garantir la màxima informació sobre l'ARE de Tordera, des del consistori s'ha
previst la publicació d'un butlletí informatiu municipal específic sobre l'àrea estratègica, una sessió
informativa amb un tècnic expert en la matèria, un debat públic i es distribuiran pancartes
informatives per recordar el dia i el motiu de la consulta.
Tots els grups polítics van decidir que tant la vinculació com la validesa del resultat s'estudiarà en
funció del percentatge de participació, que s'espera que sigui alt.
DIARI DE GIRONA
Dissabte, 7 de febrer de 2009
Santa Coloma instal·larà pannells informatius
STA. COLOMA. L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners instal·larà pannells informatius a la via
pública amb l'objectiu de potenciar la informació al ciutadà i abaratir els costos de distribució de la
informació, que actualment es fa a través del tradicional "porta a porta". Els pannells facilitaran una
distribució selectiva en funció dels temes a difondre.
DIARI DE GIRONA
Diumenge, 8 de febrer de 2009
Palafrugell Punt informàtic per a informació
Les oficines principals de l'Ajuntament de Palafrugell disposen
d'un punt d'accés electrònic públic, que permet als ciutadans la
seva comunicació amb l'administració electrònica. Aquest
servei consta d'un ordinador amb accés a Internet, des del qual
les persones interessades poden consultar els llocs webs de
les diferents administracions, ja sigui per obtenir-ne informació
o bé per realitzar-hi tràmits en línia
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DIARI DE GIRONA
Diumenge, 8 de febrer de 2009
Tordera convoca per a l´1 de març una consulta popular per l’ARE a Sant Pere
TORDERA | DDG. L'Ajuntament de Tordera preguntarà als veïns de la població si volen que es
construeixi l'Àrea Residencial Estratègica (ARE) al barri de Sant Pere, tal i com té previst la
Generalitat de Catalunya. El consistori ha convocat la població el proper dia 1 de març, i tot i que en
principi la consulta no serà vinculant, si hi hagués molta participació i la posició quedés ben definida
llavors l'Ajuntament ho estudiaria i transmetria els resultats a la Generalitat.
L'ARE de Tordera preveu construir al barri de Sant Pere 380 habitatges, un institut, un centre cívic i
un parc urbà. L'organització d'una consulta popular sobre la construcció d'una ARE a Sant Pere
arriba després de la moció presentada pel MAT, grup a l'oposició, a l'últim ple municipal i que va ser
aprovada per tots els grups del consistori.
A partir d'ara, el consistori farà difusió de les característiques de l'Àrea Residencial Estratègica per
tal que tots els veïns puguin expressar la seva opinió amb coneixement de causa.
EL PUNT
Dilluns, 9 de febrer de 2009
Comença el procés de participació ciutadana de l'Agenda 21 conjuntament amb Sant Pere
M.V. Castelló d'Empúries. Els ajuntaments de Castelló d'Empúries i Sant Pere Pescador inicien el
procés de participació ciutadana de l'Agenda 21 que els dos consistoris elaboren conjuntament, amb
la col·laboració de la Diputació. Segons van explicar ahir l'alcalde de Sant Pere, Jordi Martí, i la
regidora de Medi Natural de Castelló, Montse Escutia, les primeres reunions amb els veïns es faran
el 17 de febrer a les 7 del vespre al casal cultural de Sant Pere i el 19 a la mateixa hora a la sala
gòtica de l'ajuntament de Castelló. Els documents més importants que sorgiran de l'Agenda 21, que
elaboren conjuntament els dos consistoris, seran el pla especial del connector de la Mugueta i els
plans d'usos del Fluvià i les platges.
EL PUNT
Dimarts, 10 de febrer de 2009
Els joves elaboren el seu propi calendari d'activitats
J.C.. Ripoll. El consell de joventut de Ripoll ha elaborat en la seva última reunió un calendari anual
d'activitats destinades als joves. El consell, que ha tingut una participació molt elevada, ha servit per
tractar del pla local de joventut. És un òrgan consultiu juvenil obert a joves, tant a títol individual com
en representació de les diferents entitats, i hi participa el regidor de Joventut, Enric Pérez.
DIARI DE GIRONA
dimarts, 10 de febrer de 2009
Veïns d’Arbúcies volen aturar el procés de reforma del carrer Camprodon
Acusen el govern de no atendre les seves demandes i sospiten de les enquestes realitzades
ARBÚCIES | MARTÍ SANTIAGO. El procés participatiu per decidir la reforma del carrer Francesc
Camprodon no agrada tothom. L'associació de veïns del carrer, en especial, acusa el govern i en
especial el regidor de participació, Jordi Auladell (CUPA), de no donar resposta a cap de les seves
preguntes ni acceptar "cap proposta". Els membres de l'associació de veïns i el regidor de
Participació van reunir-se el passat dilluns, 2 de febrer, i Auladell va confirmar que el procés seguia
endavant tot i que restava obert a noves aportacions. En aquesta mateixa reunió, el regidor va
assegurar que donaria resposta a totes les preguntes formulades pels veïns, però que "ho faria per
escrit", resposta que de moment no ha estat donada perquè la reunió de l'equip de govern per a tal
efecte va ser ahir. D'altra banda, els veïns acusen el govern de no respectar els temps marcats i
continuar admetent enquestes a les urnes després que aquestes haguessin d'haver estat tancades
el mateix dilluns de la reunió.
Respecte a això, Auladell comenta que efectivament les urnes van tancar-se el dilluns a la nit, tal i
com estava previst, i que no va entrar cap altra enquesta fora de termini. "Si poden demostrar que hi
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havia bústies de participació el dia 3 de febrer jo quedaré com un mentider i dimitiré" sentencia
Auladell.
L'associació de veïns, formada per una seixantena de persones, segons explica el regidor de
Participació, vol que s'aturi el procés participatiu i s'endarrereixi el projecte de reforma. Es mostren
crítics amb l'equip de govern perquè aquest va assegurar-los que el procés no es podia aturar, ja
que "el tempo el marca l'Ajuntament", emfatitza Auladell.
Tot i això, amb les obres del Fons Estatal d'Inversió Local, el carrer Francesc Camprodon no es
podrà començar a reformar, ja que això afectaria en gran mesura la circulació, a l'haver-hi carrers
adjacents que també restarien en obres degut a les inversions del Pla Zapatero. Per aquest motiu,
els veïns creuen que el govern "canvia les seves posicions a conveniència" sense tenir en compte
"la majoria dels veïns".
El regidor de Participació explica que la reforma del carrer Camprodon és integral i no afecta uns
veïns en concret sinó que el procés "és de tot el poble". Amb això, el regidor indica que l'esmentat
carrer no deixa de ser una artèria principal d'Arbúcies, en la qual hi ha ubicats tots els bancs i caixes,
l'única farmàcia del poble i els principals comerços. Per aquest motiu, evita reduir la problemàtica
que genera el procés participatiu a una única qüestió, ja que el govern vol implicar tota la ciutadania
en la reforma.
LA MALLA
Dimarts, 10 de febrer de 2009
L’agenda gironina més participativa
MERITXELL MARTÍNEZ I PAUNÉ. Agenda GRN és un nou blog col·laboratiu per als joves gironins.
Els usuaris hi poden penjar activitats i recomanacions i consultar les propostes dels altres en el
calendari interactiu.
En format Wordpress, l’agenda col·laborativa Agendagrn.tk és una nova forma d’estar al dia en les
activitats culturals, sobretot les adreçades a joves, que es fan a la capital gironina. Però també a tot
Catalunya, perquè els visitants hi han publicat esdeveniments d’altres municipis catalans.
Per a publicar-hi només cal escriure un correu electrònic a agendagrn@gmail.com amb les dades de
l’activitat. La portada ordena les propostes cronològicament, però a través del calendari és possible
localitzar quines activitats es faran cada dia del mes. En una columna a la dreta hi ha també l’espai
de suggerències, una mena de taulell d’anuncis informal on cadascú hi diu la seva i recomana un
llibre, una pel·lícula, un grup de música o el que prefereixi.
També es poden consultar les activitats segons la temàtica, com cinema, infantils, gastronomia,
teatre, etcètera. Els qui vulguin assegurar-se de llegir cada nou ítem publicat poden subscriure’s per
correu electrònic i rebre les activitats per email, o bé descarregar el calendari amb una aplicació
iCalendar i combinar-lo en serveis d’agenda personal, tipus PDA o Google Calendar.
Els impulsors del blog són Miniatures, una botiga de Girona de moda per a infants, que ja s’havia
llançat a la piscina de la informació per internet a través d’un blog per la revista ELLE.
DIARI DE GIRONA
Dimecres, 11 de febrer de 2009
Campanya de dues associacions de veïns contra els 207 pisos a Frigorífics
del Ter
M.B.. Salt. Les associacions de veïns del Barri Vell i del barri dels
Escriptors de Salt preparen una campanya contra el projecte de 207 pisos
que es preveu construir al solar que ara ocupa l'empresa Frigorífics del
Ter. Els veïns, que des del principi s'han oposat al projecte perquè ells
volen que es mantinguin les altures actuals a la zona de planta baixa i dos
pisos, quan el projecte preveu fins a quatre plantes, repartiran cartells –
com el de la fotografia– en senyal de protesta i també presentaran
al·legacions.
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EL PUNT
Dimecres, 11 de febrer de 2009
L'Ajuntament estrena un web
M.B.. Llagostera. El nou web Llagostera.cat, en servei des d'ahir, incorpora eines de participació i
comunicació, i està agrupat en diversos blocs. Ofereix l'apartat Vull rebre informació, en què l'usuari
pot triar els temes de què vol ser informat. Hi ha un bloc de turisme destinat a la promoció del
municipi.
EL PUNT
Dimecres, 11 de febrer de 2009
El web Totsalt.cat ha arribat als 3 milions d'usuaris
M.B.. Salt. El web Totsalt.cat, d'informació ciutadana i sense ànim de lucre, ha arribat als tres milions
de visites des que va ser fundat, l'11 de setembre del 2005. En aquests anys ha acumulat 832
fotonotícies, 70 entrevistes a gent de Salt i 171 més a entitats.
EL PUNT
Dimecres, 11 de febrer de 2009
Els fons d'inversió estatal servirà per completar el local d'entitats
R. ESTÉBAN. Serinyà. Els 190.000 euros del fons d'inversió de
l'Estat que corresponen a Serinyà serviran per completar la
remodelació de Can Beia, una casa destinada a espai per a joves i
local de les entitats. Actualment, Can Beia –un edifici de planta i
dos pisos– té arranjades una planta i mitja, que ja s'utilitza com a
espai per als joves. Amb aquesta inversió, l'Ajuntament en farà el
condicionament restant amb l'objectiu que serveixi per al jovent i
també per a totes les entitats locals. El projecte preveu reformar la
coberta, instal·lar-hi un ascensor, fer dues sales grans d'uns 90 m²,
una sala més petita i despatxos, ha explicat l'alcalde, Josep Antoni Ramon (a la foto). Així mateix, el
ple ha aprovat per unanimitat els pressupostos del 2009, que pugen a 1,4 milions, un 27,3 % més
que l'any passat. Les inversions més destacades són per a la millora del clavegueram i la
construcció d'un pou, pressupostades en 460.000 i 380.000, respectivament. En part, es finançaran
amb fons del pla d'obres i serveis i de l'Agència Catalana de l'Aigua.
LA MALLA
Dijous, 12 de febrer de 2009
Alp comptarà amb els joves a cada regidoria
L’ajuntament i la Secretaria de Joventut hi impulsen un pla innovador per involucrar al jovent local en
totes les àrees de govern
MERITXELL MARTÍNEZ I PAUNÉ. La petita població d’Alp aposta pels joves amb un projecte
experimental de participació ciutadana activa. Amb l’ajuda d’un tècnic de Joventut de la Secretaria,
vingut des de la Coordinació Territorial de Girona, els nois i noies de 15 a 30 empadronats al
municipi podran proposar, escollir opcions i decidir aspectes que els afectin de cada regidoria. La
primera passa és la constitució del Consell de Joves i la firma del conveni amb la Secretaria.
“Inicialment només vam dissenyar un Pla Local de Joventut, tot i que incorporava molta dinamització
juvenil”, recorda Judith Santmartí, regidora de Joventut i segona tinent d’alcalde. “Quan el vam
presentar a Secretaria per rebre’n el vist-i-plau, els va interessar molt perquè tenia un plantejament
molt participatiu i des d’aleshores han apostat per nosaltres”, relata. El pla per involucrar als joves
d’Alp s’ha consolidat com a un projecte separat a quatre anys vista, amb pressupost i calendari.
Cada regidoria –i també l’Alcaldia– han delimitat uns aspectes i àrees reservades als joves. En
aquests camps, que solen ser els que afecten directament als menors de 30 anys, el futur Consell
de Joves tindrà capacitat per proposar, aprovar, esmenar i oposar-se a mesures concretes. “Per
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exemple, ens podran demanar que creem un cicle formatiu nou o que es pugui fer part de la
formació per internet”, cita Santmartí com a casos pràctics.
Abans no acabi febrer tindrà lloc la firma de conveni entre el consistori i la Secretaria i abans del juny
s’haurà d’haver aplicat la interacció amb les regidories. El tècnic que finança l’acord s’encarregarà
d’acompanyar als joves en la constitució d’un Consell Local de Joves, que serà l’interlocutor de
l’Ajuntament. Una tècnica contractada per l’ajuntament dinamitzarà la relació amb les regidories. Un
cop creat podria incorporar-se a la Xarxa de Consells Locals, que és entitat adherida del Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC). A l’estiu començarà l’avaluació dels primers resultats i
del grau d’incidència.
Per la regidora, involucrar als joves és una acció estratègica per al futur del poble, no només una
forma de participació: “Som una localitat petita, amb dues pistes d’esquí dins del terme municipal [La
Molina i Masella], amb molts joves que prefereixen ser monitors de temporada que fer carrera, amb
molta població jove empadronada que té Alp com a segona residència...”. “Hem d’aconseguir
implicar-los en el govern del poble, perquè són el futur”. Amb sort, potser també cacen algun dels
alpencs intermitents, perquè s’hi quedi a viure tot l’any i no només estius, setmana santa i ponts
d’hivern.
Dels 1600 habitants censats, Alp té uns 300 nois i noies d’entre 15 i 30 anys, comptant els que
també hi són empadronats sense ser residents fixes. A tots indistintament se’ls oferirà la possibilitat
de participar en la tria de la programació d’El Búnker, l’equipament juvenil que l’ajuntament va
inaugurar el passat Sant Jordi. “Als joves de les segones residències també els donarem la
possibilitat de fer i triar les activitats del centre, sobretot durant les vacances, tot i que per participar
com a interlocutors de les regidories caldrà un compromís més regular”, conclou Santmartí.

EL PUNT
divendres, 13 de febrer de 2009
L'alcalde retira la CUPA del procés del carrer Camprodon
J.C.. Arbúcies. El regidor de Participació Ciutadana d'Arbúcies, Jordi Auladell (CUPA), ha denunciat
que l'alcalde, Roger Zamorano (ERC), l'ha apartat del procés del carrer Camprodon per l'oposició del
seu grup a aquest pla.

DIARI DE GIRONA
divendres, 13 de febrer de 2009
La reforma del carrer Camprodon torna a enfrontar el govern d’Arbúcies
El regidor de Participació, Jordi Auladell (CUPA) denuncia que l'alcalde l'ha apartat del procés
participatiu, que ara durà l'edil d'Urbanisme (PSC)
E.BATLLE. El procés participatiu del carrer Camprodon ha tornat a
El regidor de Participació (CUPA).
obrir una esquerda a l'equip de govern d'Arbúcies. La CUPA s'ha
tornat a desmarcar dels seus socis de govern, ERC i PSC, en un
comunicat emès en el seu bloc i signat pel regidor de Participació
ciutadana, Jordi Auladell (CUPA), on explica el seu desacord amb
la forma que s'està duent el procés participatiu de la reforma
d'aquest carrer, eix comercial del poble.
Segons Auladell, la CUPA creu que cal més informació prèvia
sobre la necessitat de posar nous serveis al carrer i la quantia de
les contribucions especials que afectaran els veïns. També
reconeix que després d'haver recollit enquestes i vistes les 41 persones apuntades en els tallers
participatius, que s'inicien la setmana vinent, i les signatures de veïns contra del procés, "cal aturar
el procés en aquest punt i reconduir-lo perquè sigui realment profitós per al poble".
D'altra banda, segons explica el regidor, dilluns passat l'equip de govern es va reunir i l'alcalde,
Roger Zamorano (ERC), "va desautoritzar aquest regidor i va decidir passar la responsabilitat
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política d'aquest procés participatiu al senyor Antoni Ronda, responsable de l'àrea d'Urbanisme".
Davant d'això, el batlle assegura que "som tots els que participem del procés perquè és transversal i
que no he desautoritzat ningú", i recorda que "en les reunions amb els veïns qui ha participat són
l'alcalde i el regidor de l'Urbanisme i puntualment altres regidors".
Davant les crítiques sobre el procés, Zamorano assegura que "no s'aturarà perquè tot just estem al
mig". Pel que fa a les contribucions especials, el batlle remarca que "s'està treballant per aconseguir
el màxim de recursos per aquesta obra" i que de moment, a més de la subvenció del Pla Únic
d'Obres i Serveis (PUOSC), n'hi ha d'emparaulades de la Generalitat, la Diputació de Girona i s'està
parlant amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) pel tema dels serveis, com el clavegueram.
Finalment, el regidor d'Urbanisme Antoni Ronda (PSC), explica que la crítica de la CUPA per la seva
designació com a interlocutor en el procés participatiu el sorprèn perquè "la mateixa CUPA em va
proposar liderar el projecte fa temps perquè jo porto comerços i urbanisme".
DIARI DE GIRONA
Dissabte, 14 de febrer de 2009
Santa Coloma recollirà enquestes sobre el POUM al carrer
L'Ajuntament de Santa Coloma ha tret al carrer la revisió del Pla Ordenament Urbanístic Municipal
(POUM) i avui instal·larà una parada de recollida d'enquestes a la plaça Farners aprofitant el dia de
mercat. Actualment la redacció del POUM es troba en la fase de recollida de l'opinió ciutadana i, per
això, l'Ajuntament colomenc ha dut a terme diferents accions. Així, cada llar de la ciutat ha rebut a
casa una enquesta que pot ser lliurada a diferents punts de recollida. Simultàniament, aquesta
mateixa enquesta pot ser contestada i enviada a través del web municipal (www.scf.cat). Finalment,
dissabte passat es va instal·lar una parada on es pot aconseguir, emplenar i lliurar l'enquesta.
JOVENTUT.INFO
Dilluns, 16 de febrer de 2009
Guia de recursos pràctics per promoure la participació interna en les associacions
El Departament de Projectes Socials de la Fundació Pere Tarrés, en col·laboració amb l’Ajuntament
de Barcelona, ha realitzat una guia de recursos pràctics per ajudar a les entitats a incrementar la
participació interna, tant de les persones associades o voluntàries com, si és el cas, del personal
remunerat.
L'autora de la guia és Mireia Juan Badia. Es tracta d’onze fitxes explicatives, amb esquema comú
per unificar i facilitar la consulta. La guia destaca les enquestes d’opinió als usuaris i beneficiaris, les
fitxes personals dels associats i associades, els grups de millora i els sistemes automatitzats
d’avaluació.
DIARI DE GIRONA
dimecres, 18 de febrer de 2009
Les entitats obren el diàleg amb Figueres i faran propostes per a l´Embarraca´t
Les entitats de Figueres, que fa una setmana van anunciar que es plantejarien la seva continuïtat a
l'Embarraca't si el consistori no reconsiderava la seva posició respecte a la reducció dels dies, han
manifestat ara que s'obren al diàleg amb l'Ajuntament per apropar postures. A més, han anunciat
que presentaran una proposta "que millori les edicions anteriors". A les onze associacions que van
adherir-se al manifest, s'hi han afegit les entitats Dansa mediterrània, Bàsquet Escolàpies i els
Castellers.
Les diverses entitats de la ciutat que participen en l'edició de l'Embarraca't volen arribar a un acord
"fruit del consens", i per això han anunciat que volen dialogar amb el consistori amb l'objectiu de
"millorar les edicions anteriors". Un propòsit que, des de l'equip de govern, asseguren compartir.
D'altra banda, el grup municipal d'ERC, a l'oposició del govern municipal, reclama un model de Fires
i Festes de la Santa Creu "més ciutadanes" i que "comptin amb la participació dels joves". Des
d'Esquerra han contestat així a la polèmica que ha sorgit en els darrers dies, després de l'anunci del

8

consistori figuerenc de la reducció dels dies de l'Embarraca't, de nou a quatre, defensant una nova
oferta al centre de la ciutat.
"La realització de les activitats lúdiques adreçades als joves al centre de la ciutat ha estat una de les
propostes del nostre programa electoral", asseguren des d'ERC. Malgrat això, diuen, "ens sembla
també evident que la durada i dates d'obertura de les barraques ha de ser un tema consensuat amb
els principals actors, les entitats organitzadores de les barraques".
DIARI DE GIRONA
dijous, 19 de febrer de 2009
El debat del carrer Camprodon genera poca participació
Van assistir-hi unes quaranta persones i només una desena van acabar el taller participatiu
E.B. La reforma del carrer Camprodon d'Arbúcies es troba en
aquests moments en la seva fase de participació ciutadana, que
ha d'ajudar l'Ajuntament a definir com vol que sigui el carrer, però
ha topat amb l'oposició de part dels veïns d'aquesta zona i també
amb el rebuig d'una associació veïnal, que denuncia que el procés
participatiu s'hauria d'aturar perquè "cal primer un informe tècnic
que digui què manca fer en aquest carrer", segons un dels seus
membres, Joan Mujal.
Aquesta manca d'interès pel procés participatiu va quedar pal·lès
en el primer taller, que es va celebrar dilluns a l'IES Montsoriu
amb la participació d'una quarantena de persones, de les quals una trentena va decidir marxar a
causa "del rebuig al projecte de remodelació i del mateix procés participatiu", segons assegura
l'Ajuntament en una nota al seu web.
Definir el projecte
L'alcalde, Roger Zamorano (ERC), assegura que a l'Ajuntament el que l'importa ara és "la definició
del projecte", i creu que el procés participatiu és una forma de col·laboració ciutadana voluntària. Tot
i els fets, el batlle explica que no es canviarà la forma de treball i afirma que entén que "en aquest
moment potser hi ha qüestions que neguitegen més la gent".
Zamorano assegura que, un cop s'acabi el procés participatiu, "es parlarà de les contribucions
especials" i que el consistori oferirà una moratòria en el pagament a la gent que ho necessiti.
De fet, el pagament de les obres, que a més de la reforma de carrer suposaran un canvi dels
sistemes dels serveis d'aigua i gas, és un dels punts que més han criticat els ?veïns, a banda del
procés participatiu.
Des de fa dies, per demostrar el seu rebuig, als balcons i terrasses del carrer Camprodon hi ha
penjades una cinquantena de pancartes on es poden llegir expressions com "No és el moment",
"Volem ser escoltats" o "L'Ajuntament no ens escolta"; un seguit d'expressions que, segons
Zamorano, són del tot legítimes i que ja s'imaginaven que es penjarien.
EL PUNT
divendres, 20 de febrer de 2009
Posen en marxa un portal d'entitats
J.P.. Figueres. L'àrea d'Acció Cívica de l'Ajuntament de Figueres, juntament amb les associacions i
entitats de la ciutat, han impulsat un portal web, que garanteix que tot el teixit associatiu sigui
present a la xarxa. Per fer-ho possible, s'ha realitzat una feina conjunta amb els cursos de formació
del centre cívic Creu de la Mà, on s'han elaborat els continguts i les webs de les entitats.
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DIARI DE GIRONA
Dissabte, 21 de febrer de 2009
Figueres posa en marxa un portal d’entitats de la ciutat a Internet
L'àrea d'Acció Cívica de l'Ajuntament de Figueres ha posat en marxa un portal a Internet destinat a
les entitats de la ciutat. La confecció de l'espai s'ha fet conjuntament amb les diferents associacions
amb cursos de formació al centre cívic de la Creu de la Mà, on s'elaboraven els continguts del portal
i els webs de les entitats. Amb aquesta nova eina, des del consistori esperen que totes les entitats i
associacions de la capital altempordanesa tinguin la seva presència a la xarxa i puguin compartir
objectius i preocupacions diverses.
DIARI DE GIRONA
Dissabte, 21 de febrer de 2009
Un Consell d’Infants fa propostes a l’alcalde
L'Ajuntament de la Jonquera ha posat en marxa un Consell dels Infants. Es tracta d'un òrgan de
participació dels petits en la vida pública, al mateix temps que serveix de via d’aprenentatge de
d'adopció d'una cultura cívica amb compromís amb el poble. Prèviament a la primera sessió, els
alumnes van fer eleccions per triar els 12 representants, que ja s'han reunit amb l'alcalde per fer
propostes.
DIARI DE GIRONA
Diumenge, 22 de febrer de 2009
El PSC vol un nou model econòmic participatiu a Palafrugell
Consideren que el poble hi ha d'intervenir i que s'ha de diversificar, apostar per la qualitat i la
sostenibilitat
En el ple del mes de febrer de Palafrugell es portarà a votació la moció entrada pel PSC a
l'Ajuntament en la qual demana que l'actual equip de Govern (ERC, Entesa i CiU) permeti que la
població participi en la definició del model econòmic que necessita la localitat per tal de fer front a la
crisi. Una de les reivindicacions principals del grup socialista és que el nou model resultant es
desmarqui de "l'excessiva dependència del sector de la construcció", tal i com creuen que
Palafrugell té avui dia. El partit considera que el model que s'ha gestat durant els anys de creixement
econòmic és el culpable de "l'excessiva precarietat laboral", provocada per un creixement "molt
gran" de l'atur que està afectant "greument" les famílies. La situació a la qual s'ha arribat té en la
seva base un component financer important al nostre país, a la qual cal afegir la greu crisi del sector
immobiliari i la pèrdua de la competitivitat de determinats sectors.
És per aquest motiu que consideren que per tal de "sortir de la crisi en millors condicions" cal obrir
un debat sobre els canvis necessaris del model actual i que el nou tendeixi a la "diversificació", així
com presenti una aposta clara per la "diferenciació i l'especialització". Entre altres paràmetres, el
PSC entén que aquest ha ser més sostenible i de més qualitat i que aporti un fet diferencial a
l'entorn de Palafrugell.
Des del PSC s'opina que per dur a terme aquesta modificació, cal la participació de "tota la societat".
És més, recorden que aquesta tasca és "obligació" de totes les administracions, agents socials i
societat civil.
EL PUNT
dimarts, 24 de febrer de 2009
Estudien fer un procés participatiu per l'antic Modern
L'equip de govern de Girona no descarta obrir un procés participatiu amb els ciutadans per decidir
què es fa amb l'antic cinema Modern. El regidor de Relacions Ciutadanes, Miquel Poch, va admetre
que el projecte «està sobre la taula i seria un bon tema», per bé que «cal discutir-ho entre els socis
per veure quin marc seria». Poch va fer una bona valoració del procés participatiu de la Devesa, tot i
que l'equip de govern no preveu més processos aquest any. En la memòria, 408 entitats van fer
activitats al carrer i es va editar la guia d'entitats.
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EL PUNT
dimarts, 24 de febrer de 2009
El Consell d'Infants demana millores al poble
La Jonquera. Els dotze representants dels alumnes
de cinquè i sisè de la Jonquera han fet el primer ple
del Consell d'Infants, amb presència de l'alcalde,
Jordi Cabezas. Es va proposar, entre d'altres,
arreglar la pista de patinatge, fer un equip de
bàsquet, millorar el poliesportiu i fer un aparcament
de bicis.
EL PUNT
dimecres, 25 de febrer de 2009
Crearan un consell municipal de la salut, amb una àmplia representació ciutadana.
Banyoles. El ple municipal ha aprovat aquesta setmana, per unanimitat, una moció presentada pel
grup d'ICV –a l'oposició– en què el consistori es compromet a crear un consell municipal de salut. El
text assenyala que el futur organisme haurà de tenir «la més àmplia participació ciutadana (tots els
grups municipals, entitats, associacions, sindicats, etc.)» i que les propostes que faci en matèria de
planificació, gestió i programes d'actuació hauran de ser motiu d'«especial consideració» per part de
l'Ajuntament. La regidora ecosocialista Núria Langa va explicar que el consell serà també una bona
eina per coordinar les diferents àrees municipals implicades en la salut pública. No es va concretar,
però, un calendari per constituir aquest organisme.
DIARI DE GIRONA
dimecres, 25 de febrer de 2009
L’Ajuntament de Banyoles crea el Consell Municipal de Salut
El ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat la creació d'un Consell Municipal de Salut. La
proposta, presentada per Iniciativa per Catalunya-Verds, té com a objectiu garantir la participació de
tots els agents socials en les decisions municipals referents a salut, segons va informar Ràdio
Banyoles.
La portaveu d'Iniciativa per Catalunya-Verds, Núria Langa, va afirmar que aquest nou consell de
salut ha de ser una eina de treball per garantir la qualitat de la salut al municipi. Estarà formada per
representants de tots els grups municipals del consistori, professionals, entitats i associacions que
treballen en l'àmbit de la salut al municipi, i s'encarregarà d'elaborar propostes en aquesta línia.
Segons Langa, es tracta d'un important instrument de participació democràtica, que millorarà
notablement els mecanismes de coordinació en temes de salut a Banyoles.
Per la seva banda, el portaveu del grup municipal del PSC, Jordi Bosch, va defensar la qualitat de
l'atenció sanitària a la ciutat. Tot i això, considera que aquest mecanisme serà una bona eina a l'hora
de gestionar els nous consorcis de salut territorial que està impulsant la Generalitat.
EL PUNT
dijous, 26 de febrer de 2009
El govern desestima un procés participatiu del model econòmic en espera de fer un pla
L'equip de govern de l'Ajuntament de Palafrugell, format per Entesa, ERC i CiU, va desestimar en el
ple d'ahir a la nit la moció de la principal força de l'oposició, el PSC, de començar un procés de
participació i debat ciutadà per definir el model de l'activitat econòmica per després de la crisi.
L'alcalde accidental, Sergi Sabrià, va justificar la seva oposició, després que els socialistes
descartessin deixar la proposta sobre la taula per estudiar-la més bé, pel fet que en aquests
moments estan treballant en la redacció del pla de participació ciutadana i el pla de Ciutat del
Coneixement. El PSC, que va rebre el suport d'AMC, va plantejar sense èxit aprovar-la i iniciar-la
quan s'aprovin els plans esmentats.
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DIARI DE GIRONA
dijous, 26 de febrer de 2009
Rep 545 enquestes per la revisió del pla general.
SANTA COLOMA. Santa Coloma ha enquestat la ciutadania per saber la seva valoració respecte al
procés de revisió del Pla General d'Ordenació Urbanística (POUM). L'enquesta s'ha realitzat en un
període de dues setmanes a través de la distribució a totes les llars colomenques del model
d'enquesta. Ara, les enquestes s'han enviat a l'empresa de sociologia que n'analitzarà el contingut i
n'extraurà les dades per poder-les incorporar, en la mesura que sigui possible, als treballs tècnics de
revisió del POUM.
JOVENTUT.INFO
dijous, 26 de febrer de 2009
La Secretaria de Joventut i l’Ajuntament de Quart fomentaran la participació juvenil
S’obrirà un procés participatiu perquè els joves puguin decidir sobre les polítiques locals de joventut i
la programació d’activitats de la futura Estació Jove. La Secretaria de Joventut del Departament
d’Acció Social i Ciutadania ha acordat impulsar amb l’Ajuntament de Quart un procés participatiu per
potenciar i fer més pròximes les polítiques de joventut del municipi. Concretament, es vol que els i
les joves augmentin la seva capacitat de decisió i d’interlocució en aquest àmbit i que liderin el
projecte Estació Jove, el nou equipament juvenil del poble que s’inaugurarà properament.
L’Ajuntament de Quart vol que l’Estació sigui un espai de trobada dels joves on, a més d’informar-se
sobre diversos temes del seu interès, aquests puguin decidir la programació de tallers i activitats que
hi volen realitzar. La Secretaria de Joventut donarà suport al consistori en el disseny i la realització
del procés participatiu. L’acord de col·laboració signat s’emmarca en les actuacions que la
Secretaria de Joventut duu a terme per fomentar la participació dels i les joves en les polítiques
locals de joventut.
GENCAT
Dijous, 26 de febrer de 2009
Comença el procés de debat de l'Informe sobre la desafecció amb entitats i tècnics en l'àmbit
local arreu de Catalunya
Avui comencen les sessions a Tarragona, que acabaran amb una sessió plenària a Barcelona al maig.
L’estudi proposa obrir el debat sobre mesures com: establir mecanisme més efectius de rendiment de
comptes per part d’institucions i partits o promoure la formació política en l’ensenyament obligatori .
Al maig es presentaran les conclusions obtingudes fruit del debat amb agents socials, tècnics del món local,
entitats, etc.
El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació inicia avui, 26 de febrer, un procés
de debat sobre l’Informe sobre la desafecció política perquè càrrecs electes, tècnics en l’àmbit local
català i entitats de la societat civil organitzada, facin propostes per combatre la desafecció política.
El debat parteix de l’estudi “Actituds polítiques i comportament electoral a Catalunya: materials per a
un debat social” encarregat pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació per
combatre l’abstenció i l’allunyament entre la política i la ciutadania.
Les sessions, que s’inicien avui a Tarragona, se celebraran arreu del territori durant el mes de març
i, al maig, es farà la sessió plenària a Barcelona, on es presentaran les conclusions. La dinàmica de
les sessions consisteix a presentar l’informe per part d’un representant de l’equip que el va elaborar
i, posteriorment, debatre’l en grups de treball entre entitats, càrrecs electes i tècnics del món local.
La Generalitat va presentar l’estudi al maig de 2008 amb la voluntat de posar-ho a debat entre tots
els actors implicats: partits polítics, administracions, ciutadania i mitjans de comunicació. Ara la
Direcció General de Participació Ciutadana porta aquest debat arreu del territori català amb l’objectiu
de recollir les seves propostes i més tard, al mes de maig, poder presentar les conclusions en una
sessió plenària, amb l’objectiu de consensuar mesures per combatre la desafecció política.
El document, resultat del treball d’investigadors de la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Fundació Bofill i la DG de Participació Ciutadana de la Generalitat,
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proposa que institucions, administracions, partits polítics i mitjans de comunicació adoptin mesures
per ser més transparents, participatius i clars. També proposa que siguin més responsables i retin
comptes de les seves actuacions davant la ciutadania. A més, inclou una cinquantena de possibles
mesures com ara garantir per llei la transparència d’institucions i partits; establir mecanismes per
avaluar el rendiment de les lleis del Parlament o els plans de les administracions; elaborar un codi
de comportament que comprometi als responsables polítics; reconèixer els drets electorals dels
estrangers; rebaixar l’edat del dret al sufragi actiu o promoure la formació política en l’ensenyament
obligatori. Algunes d’aquestes mesures ja s’estan implantant, o estan en vies de fer-ho, com ara el
Pla de Participació Ciutadana aprovat pel Govern o la Iniciativa Ciutadana Municipal, que es troba
en procés de debat.
EL PUNT
divendres, 27 de febrer de 2009
«Pare, què hi fas, a l'Ajuntament»
El llibre «L'Ajuntament explicat a les meves filles», de David Pujol, narra amb un llenguatge planer
com funciona un consistori, quin és el paper dels regidors i què és la democràcia
Pau – MAR VICENTE. «Pare, què hi fas, a l'Ajuntament?»
Amb el pretext de respondre aquesta pregunta a les seves
filles, David Pujol ha escrit un llibre en què explica de manera
planera com funciona un consistori, quina és la feina dels
regidors i de l'alcalde i, en definitiva, què és la democràcia. La
resposta de l'autor –que treballa a l'Ajuntament de Girona i és
regidor d'ERC a Pau– és que els regidors «només remenen
l'olla per delegació», és a dir, que són representants del
poble, que és qui realment mana. La idea és transmetre als
joves que participin més en política –assegura que hi ha poca
gent que «s'arromangui»– i aconseguir que entenguin el seu
funcionament.
L'autor de L'Ajuntament explicat a les meves filles diu que
sempre li ha preocupat el tema de construir ciutadania. La
seva formació com a pedagog i la seva feina a l'Ajuntament
de Girona i el càrrec de regidor d'ERC a l'Ajuntament de Pau
van fer que decidís traslladar els coneixements que ha anat
adquirint en forma de llibre didàctic. «El missatge que vull
donar és que la cosa pública és cosa de tots; com a regidor
he trobat que em demanen coses molt bàsiques, com ara si
els veïns poden assistir en un ple o si es poden fer
al·legacions a un projecte... Per això crec que el llibre pot ser útil no només als joves sinó a tot el
públic», assegura Pujol. Precisament, entorn d'aquesta idea l'autor cita una frase que diu que ha
llegit en un lavabo de la universitat: «De vegades, rentant-nos les mans ens embrutem la
consciència.» Els lectors poden trobar informació sobre alguns termes usats en política com ara la
llei d'Hondt, oposició, majoria absoluta, etcètera. De fet, el text inclou un glossari i un índex de noms.
L'autor aprofita també per introduir algunes opinions pròpies sobre el que considera que ha de ser la
política. Defensa les llistes obertes, la democràcia participativa i la limitació dels mandats dels
polítics.
El llibre va sortir publicat el novembre de l'any passat, després d'haver quedat finalista en el Premi
Nacional d'Assaig Francesc Ferrer i Gironès 2008. David Pujol assegura que les opinions que ha
rebut fins ara són bones i, en clau d'anècdota, afegeix que la seva filla gran ja s'ha llegit el llibre i la
petita, només alguns fragments.
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