EL PUNTAVUI

Dimecres, 3 d'octubre de 2012
LA CUP DE BANYOLES PRESENTA DEU AL·LEGACIONS AL PROJECTE DE

SOTA MONESTIR
L'incompliment de l'obligació de facilitar la participació ciutadana en
l'elaboració del document; una protecció insuficient del patrimoni natural
i arquitectònic, i la inexistència d'una valoració econòmica i financera
completa són alguns dels arguments que la CUP de Banyoles fa servir
en les deu al·legacions que ahir va presentar contra el projecte de
modificació del pla general a la zona de Sota Monestir i Riera Canaleta,
que volen que es retiri. La CUP, que té una regidora i un regidor a
l'oposició, també considera que la modificació s'hauria de fer en el marc
de la redacció del nou pla general i que les expectatives de creixement
de la ciutat no justifiquen que s'urbanitzi la zona. Respecte a això últim,
les portaveus de la CUP Anna Jiménez i Anna Sánchez, en la
presentació de les al·legacions a la premsa, ahir van remarcar que
Banyoles té prou habitatges buits per absorbir 8.000 habitants més, una
xifra que, a més –segons elles–, no s'adiu amb les perspectives de
creixement. Les projeccions demogràfiques i d'habitatge del projecte es
basen –van assegurar– en unes dades obsoletes, corresponents a més
de deu anys enrere. El termini per presentar al·legacions s'acaba el dia
13 i seguidament l'equip de govern (CiU i el regidor no adscrit Jordi
Bosch Barraca) tindrà uns mesos per resoldre-les. Jiménez i Sánchez no confien que el govern sigui gaire receptiu
a les al·legacions, “atesa la manera com han enfocat el procés participatiu”. La CUP –com també ICV– s'ha
queixat diverses vegades que les dues grans reunions amb els ciutadans que s'han organitzat han estat
merament informatives.
EL PUNTAVUI
Dimarts, 4 d'octubre de 2012

AMB EL BARÇA NO CALDRÀ EL ROM
Esteve Gratacós –a la dreta de la imatge– va prendre possessió com a
regidor no adscrit. Foto: M.V.

Figueres. Els grups municipals de Figueres fa mesos que
negocien la redacció del nou reglament orgànic
municipal, el famós ROM, que ha d'agilitzar els plens. És
una bona iniciativa, però potser ja no caldrà, perquè l'últim
ple, el de dimarts, es va enllestir en dues horetes i mitja. El
cert és que no és gens habitual. Recordo alguna sessió
de més de cinc hores i precisament per evitar-ho aquest mandat s'ha decidit donar un impuls a la reforma del
ROM. Però aquest cop no vam viure cap sessió maratoniana de mocions, precs i preguntes, rèpliques i
contrarèpliques. Havíem entrat a les set, a quarts de deu ja érem fora i encara anàvem tard, es veu. Per què?
Doncs perquè jugava el Barça, que a l'hora que es va aixecar la sessió plenària ja havia jugat la primera part i
guanyava per un gol, resultat que vam saber en directe gràcies a la retransmissió gestual improvisada pel públic.
Val a dir que el ple de dimarts no va ser dels més carregats de contingut ni dels més intensos. Sí que es van
aprovar la pujada d'impostos i taxes per a l'any que ve, però tot i les crítiques de l'oposició el debat va ser ràpid. I hi
va haver molts tràmits. Es va acordar donar a Martí Carreras Ginjaume i a la Societat Coral Erato la Fulla de
Figuera de plata, i la medalla al mèrit esportiu a Joel González, Javier Marrón i Zouhair Feddal. Es va donar la
benvinguda al nou regidor Esteve Gratacós i es van fer els canvis necessaris per a l'entrada del nou regidor del
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govern de CiU, Jordi Masquef, que substitueix Mercè Castelló i que a partir d'ara s'encarregarà de la Participació
Ciutadana i de la transformació del barri de Sant Joan. I així fins a vint.
La monotonia de la sessió va donar gairebé tot el protagonisme a la protesta dels treballadors de la Guàrdia
Urbana, que va ser tan sorollosa que fins i tot quan ja eren fora de la sala de plens encara se'ls sentia cridar al
carrer i el que no se sentia eren les intervencions dels regidors. I dic gairebé, perquè la discussió entre el portaveu
de la CUP, Joan Font, que vol treure la medalla de la ciutat al rei, i la resposta de l'alcalde, Santi Vila, que creu que
retirar-la és un “anacronisme”, es va endur la resta d'atenció.
Els grups municipals de Figueres van acordar, en el marc de la negociació del ROM, controlar-se una mica per no
allargar innecessàriament les intervencions. I això ja s'ha notat en plens anteriors. A més, dimarts va tenir un paper
decisiu el fet que no hi havia mocions –i les que hi havia es van retirar a última hora–. Tot plegat hi va ajudar, no ho
negarem, però el cert és que es notava a l'ambient i fins i tot l'alcalde en va fer un comentari, que hi havia qui
estava més que pendent del partit de Champions. Vist el resultat ho veig clar! Per fer els plens més àgils potser no
cal que es revisi el ROM. Perquè no fem coincidir els plens amb els partits de futbol?

EL PUNT AVUI

Dissabte, 6 d’octubre de 2012
ERC DEMANA REPLANTEJAR EL CREIXEMENT EN EL NOU

POUM

El grup d'ERC a l'Ajuntament de Palafrugell es va mostrar contrari a la línia de creixement que, segons el seu parer,
marca l'avançament del POUM fet per l'equip de govern. ERC considera que el nou plantejament recull un
projecte de poble que s'acosta als 36.500 habitants i creu que, en el context actual, cal una previsió de creixement
molt més continguda. Els republicans proposen que durant el procés de participació ciutadana que ara s'obre el
govern de la ciutat reconsideri la idea d'un pla d'ordenació urbanística municipal amb una progressió de
creixement fins al 2032: “Les incerteses que es viuen actualment fan molt més aconsellable fer un treball a més
curt termini, fixant una durada aproximada del POUM de quinze anys i amb la preservació del territori com a idea
cabdal.” Esquerra considera que no concorden les previsions de creixement (uns 28.000 habitants el 2027 i uns
30.000 el 2032) amb la proposta d'augment del nombre d'habitatges.
EL PUNT AVUI

Dijous, 11 d’octubre de 2012
COMENÇA LA PARTICIPACIÓ PEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
L'Ajuntament de Figueres ha iniciat el procés de participació ciutadana del pla d'acció municipal (PAM). En
concret, s'han iniciat les sessions sectorials. La primera trobada s'ha fet aquesta setmana amb els representants
de les entitats del sectors social i sanitari de la ciutat. En les pròximes setmanes es faran també trobades amb
entitats esportives, juvenils i de lleure, educatives, de comerç i empresa, associacions de veïns i entitats culturals.
L'objectiu és aprovar el pla el mes de novembre. La tinent d'alcalde de Figueres, Marta Felip, destaca aquest
procés com una experiència pionera a Figueres, en la qual els ciutadans i entitats poden intervenir directament en
les polítiques que es fan des de l'administració més propera.
EL PUNT AVUI

Dimarts 23 d’octubre de 2012
LA CIUTAT JA TÉ EN MARXA EL

BANC DEL TEMPS DE LA GARROTXA

La fira d'Entitats del diumenge passat ha servit de marc a la presentació del Banc del Temps de la Garrotxa. És
una iniciativa promoguda per deu persones a títol individual que tenen experiència en aquest tema. Els que hi
estiguin interessats han de donar-se d'alta i penjar ofertes i demandes un cop hagin passat l'aprovació de l'equip
promotor del banc. L'adreça és www.bdtgarrotxa.org/. “El nostre objectiu és assolir la participació ciutadana per
cohesionar socialment la comarca i trobar punts d'ajuda, comptar amb un punt de trobada, aconseguir la
implicació de joves i de les associacions de veïns, detectar necessitats de la població i ajudar a satisfer-les dins la
mateixa població amb els propis recursos, activant vincles i relacions d'ajuda mútua i en què l'única moneda sigui
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el temps”, afirma la portaveu del Banc del Temps de la Garrotxa, Francesca Herrero. El punt de trobada amb els
usuaris i els futurs tallers es realitzaran a l'Espai Social de la Fundació Catalunya Caixa / Ajuntament d'Olot. J.C.
EL PUNT AVUI

Dimecres, 24 d’octubre de 2012
ADIF VEU VIABLE FER UN PAS SUBTERRANI DE L'ESTACIÓ AL TAV
El govern de Girona valora positivament la reunió tècnica, en la qual també demana que l'edifici
provisional se cedeixi a la ciutat quan ja no s'usi
La connexió pel subsòl no estaria fins al 2014
Adif veu viable tècnicament poder realitzar un pas subterrani que connecti de manera directa l'actual estació de
Renfe amb les andanes del TAV. Així ho va explicar el regidor responsable del projecte ferroviari, Carles Ribas, a la
sortida de la trobada que s'havia acordat fer la setmana passada per proposar millores en el projecte inicial d'Adif.
En aquest sentit, Ribas va qualificar de “molt positiva” l'entesa entre les parts i va certificar que “per primer cop
tenim ponts definits amb Adif i amb plantejaments realistes”.
La nova connexió subterrània enllaçaria des de la zona de taquilles de l'actual estació de tren i passaria pel nivell -1
de l'estació de sota del parc Central per cobrir una distància d'uns 80 metres en direcció a l'Estació Jove, des d'on
s'accediria a les andanes del TAV al nivell més profund de l'estació. Això si, Ribas admet que en el millors dels
escenaris aquesta connexió subterrània “no estaria acabada fins al 2014”. Per això, mentrestant, s'usaria el
passadís en superfície previst des d'un dels extrems de l'estació de Renfe que connectaria amb el nou edifici de
1.200 metres quadrats que s'utilitzarà com a estació provisional.
Una altra petició que va posar sobre la taula el consistori és la possibilitat que un cop es fes el pas subterrani es
desmuntés la passarel·la feta amb material transparent per donar major permeabilitat a la mobilitat del parc Central
i que l'edifici pogués passar a ser d'ús per a la ciutat. Això implicaria que el pas subterrani també fos el que
utilitzessin els viatgers que es dirigissin a l'estació d'autobusos. De fet, en la reunió d'ahir també hi van participar
tècnics de la Generalitat, ja que serà l'administració responsable d'executar la nova estació subterrània per als
autobusos, que si es compleixen les previsions podria entrar en funcionament el mateix 2014. Això sí, perquè sigui
realitat el pas subterrani caldrà que el govern espanyol prevegi una partida que permeti tirar endavant aquesta
obra. Adif es va comprometre a tenir ja un avantprojecte sobre el cost i l'actuació prevista aquest mateix novembre.
Protocols entre les parts
Totes les peticions fetes per les parts quedaran recollides en uns protocols que hauran de subscriure les properes
setmanes diverses administracions amb Adif. El consistori també donarà la possibilitat que firmin els diversos
grups municipals en aquests protocols. Adif també va valorar “el clima cordial i constructiu” de la trobada després
de la tensió de la setmana passada durant la visita del president d'Adif, Enrique Verdeguer. El conveni també
recolliria totes les reposicions de la plaça Europa, del parc Central i i del carrer Oviedo que Adif ha d'executar en
uns mesos.
LA XIFRA

80 metres
de llargada tindria el pas subterrani que connectaria l'estació actual amb les andanes del TAV.

Al·legacions als pressupostos i al PITVI
Girona pretén presentar al·legacions als pressupostos de l'Esta, així com al pla d'infraestructures (PITVI) perquè es
reculli la culminació del projecte ferroviari en la seva totalitat.
El govern espera poder reunir-se aviat amb la ministra
El regidor Carles Ribas va subratllar que el govern municipal “no renuncia al projecte ferroviari complet, que inclou
les fases II i III del projecte, però davant la possibilitat que allò provisional sigui definitiu cal fer-hi millores”. Ribas
explica que serà en la trobada amb la ministra de Foment, Ana Pastor, on incidiran en la necessitat d'executar el
projecte per fer subterrani el tren convencional i va recordar la petició de reunió feta per l'alcalde.
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Reposició del parc Central i procés participatiu per decidir el projecte
L'Ajuntament de Girona va reiterar també la voluntat d'obrir un procés participatiu perquè els ciutadans puguin fer
aportacions de què consideren que hi ha d'haver en el parc Central. L'equip de govern va emfatitzar que “serà
Girona qui decidirà com serà el parc Central i Adif ho haurà de fer possible”. Es preveu que el desembre hi hagi ja
el projecte, i que després s'obri el procés per redefinir aquells aspectes que els veïns del barri i de la ciutat vulguin.

EL PUNT AVUI

Dimecres, 24 d’octubre de 2012
EL CONGRÉS DE LA GENT

GRAN DE GIRONA ABORDARÀ ELS

MALTRACTAMENTS ALS AVIS
Es farà divendres a Lloret amb la participació d'un centenar d'avis gironins
Les ponències s'han treballat des dels casals durant sis mesos
Més d'un centenar d'avis gironins es reuniran divendres a Lloret de Mar en el Congrés de la Gent Gran. S'hi
debatran dues ponències treballades durant mig any en els casals d'avis de la demarcació. Un dels aspectes que
s'hi abordaran és el del maltractament dels avis.
“Dels maltractaments contra els avis, se n'ha parlat poc; on són la gent gran maltractada?”, es va preguntar Josep
Maria Bosch, vicepresident del Consell Consultiu de la Gent Gran de la Selva. Per Bosch, es té consciència del
maltractament a les dones i als infants, però no als avis. “Els maltractaments a la gent gran no són enlloc, perquè
mai hem fet fressa i mentre no fem fresa no existim”. És per això que els maltractaments que pateixen els avis
centrarà bona part del congrés. A part de formar part d'una ponència, també serà el tema de la conferència
inaugural, a càrrec de Mercè Tabueña, doctora en psicologia i coordinadora de l'Equip per a la Investigació del
Maltractament.
Un dels aspectes nous del congrés és el procés participatiu. “S'han fet reunions des del març; cada casal ha
aportat una part dels seus pensaments”, va dir Joan Garriga, conseller de Serveis a la Ciutadania del Consell
Comarcal de la Selva. Eduard Solé, director general de la Fundació Campus Arnau Escala, va remarcar que
quatre dels 37 compromisos que surtin del congrés seran avaluats durant un any perquè les ponències “tinguin
un impacte clar i mesurable als casals”.
LA FRASE
Sempre se'ns ha presentat la gent gran com els que
només parem la mà; volem demostrar que també
podem donar.
Josep Maria Bosch. Consell Consultiu Gent Gran

LA DATA

26.10.12 Celebració del Congrés de la Gent Gran a
Lloret de Mar, amb la participació de més de 100
avis de la demarcació

RÀDIO PALAMÓS

Dilluns 29 d’octubre de 2012
OBREN EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA

FESTA MAJOR

Palamós ha obert ja el procés de participació ciutadana per a l’organització de la Festa Major de l’any que
ve. El primer pas és fer una enquesta de valoració de la darrera edició, oberta a tothom i que ja es pot
trobar al web de l’Ajuntament de Palamós. Al desembre, el grup de treball del procés participatiu de la
Festa Major ja vol tenir estructurat el programa de l’edició de l’any que ve.
L'enquesta la podeu trobar al web palamos.cat, en l'apartat de Festes i Tradicions, i s'ha de retornar omplerta
abans del dijous 15 de novembre. El document servirà per a informar i obrir el procés participatiu a les entitats, al
públic en general i a tothom que vulgui implicar-se en la Festa Major, ja sigui fent activitats o expressant les seves
opinions i suggeriments. Un cop revisades les enquestes s'obrirà la segona fase del procés. El 29 de novembre es
farà una reunió per explicar com s'ha organitzat fins ara la Festa i, a continuació, s'engegarà un debat per recollir
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propostes per a la base del programa de la Festa Major 2013. Joan Gea, regidor de Participació Ciutadana de
l'Ajuntament de Palamós.
El grup de treball es trobarà en una segona reunió el dimarts 11 de desembre, per a estructurar el programa
definitiu. El resultat final es presentarà a la població, a començament d'any. La Festa Major és un dels dos temes
elegits per encetar els processos de participació ciutadana promoguts per l'Ajuntament de Palamós. L'altre és el
pla de gestió de Can Pere Tià, que es farà més endavant. Joan Gea.
El passat mes d'octubre es va constituir el Consell de Participació Ciutadana de Palamós, l'òrgan resultant del
projecte que s'ha treballat durant el darrer any per tirar endavant aquests processos d'intervenció de la ciutadania
en la presa de decisions municipals.
EL PUNT AVUI

Dilluns 29 d’octubre de 2012
DES D'AVINGUDES DE 60 METRES A UN TRAMVIA
Girona. El govern municipal havia manifestat en alguna ocasió les grans possibilitats que obriria la desaparició del
viaducte del tren del centre de Girona. Malgrat que tot quedava supeditat al procés participatiu que es vol obrir, el
govern de CiU ja havia manifestat la voluntat que l'alliberament de terrenys pogués ajudar a crear una nova
mobilitat a la ciutat.
La desaparició del viaducte amb terraplè a tot el tram sud de Girona, des de la rotonda de Mas Gri fins gairebé al
parc Central, permetia generar una avinguda de gairebé 60 metres d'amplada a la zona del carrer Oviedo.
Aquesta realitat permetia plantejar-se moltes possibilitats per modificar l'entrada i sortida pel sud de Girona. Més al
centre de la ciutat, la desaparició del formigó armat també generava un carrer de 35 metres d'amplada a
Bonastruc de Porta, obrint una àmplia gamma de possibilitats. El govern municipal havia manifestat que aquest
nou eix permetia plantejar-se un altre cop la possibilitat d'implantar un tramvia, així com crear carrils bici o nous
passejos que permetessin una nova mobilitat més sostenible a la capital gironina. També l'alliberament dels
terrenys en punts tan cèntrics havia de permetre situar equipaments nous en espais on ara és impensable poderhi fer qualsevol tipus d'operació malgrat la necessitat que hi ha en molts barris. L'aturada del projecte i la certesa
que si s'acaba fent que la via passi sota terra hauran de passar encara molts anys abans no sigui una realitat,
suposarà que la ciutat hagi de seguir convivint amb aquesta traça de formigó que a tot el tram sud suposa una
autèntica barrera per a barris com ara els de Sant Narcís i de Santa Eugènia.
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