EL PUNT AVUI

Dissabte, 3 de setembre de 2011
OLOT TINDRÀ ESTUDIS UNIVERSITARIS EL CURS

2012/13

La ciutat d'Olot tindrà estudis universitaris a partir del curs 2012/13, segons va avançar la regidora d'Educació,
Núria Fité. Segons ella, ara estan treballant amb les universitats de Vic i de Girona per acabar de definir-los. De
moment, només ha transcendit que estaran relacionats amb les noves tecnologies. Preguntada sobre les
dificultats que hi ha hagut durant els últims anys per lligar estudis universitaris amb la Universitat de Girona, Fité
ha indicat que l'Ajuntament d'Olot està explorant totes les possibilitats amb les universitats més pròximes al
territori. I hi ha afegit que, en tot cas, els estudis que negocien dur a Olot amb l'una i l'altra no són
incompatibles. Fité va presentar els tres cursos de la Fundació d'Estudis Superiors per al curs vinent
reconeguts per la UdG, amb crèdits de la UOC i com a formació d'Ensenyament. Es tracta de dos cursos de
cooperació al desenvolupament i gestió cultural i un de participació ciutadana en temàtiques territorials.
EL PUNT AVUI

Dimecres, 7 de setembre de 2011
“HAUREM DE SER MOLT AUSTERS”
Diu que han trobat l'Ajuntament pitjor del que es preveia
Vol que els ciutadans se sentin part del consistori
MÒNICA BOIX. ALCALDESSA DE MONTAGUT I OIX (CIU)
Boix , fotografiada a les escales d'entrada a l'ajuntament. Foto: R. E.

MONTAGUT I OIX - Ramon Estéban
Montagut i Oix En quina situació econòmica han trobat l'Ajuntament?
Ja sabíem que no podia ser bona, però un cop hi hem entrat, hem
comprovat que estava pitjor del que ens pensàvem. Per tant, haurem de ser molt austers –durant la campanya
ja ho vam dir–, i per aconseguir-ho estem treballant en la reorganització de l'Ajuntament per racionalitzar les
feines i ser més eficients. Una altra cosa que hem trobat és que s'han deixat molt de banda les feines de
manteniment general i dels locals públics (piscina, casal cultural, escola, etc.) i ara haurem de fer un treball a
fons. També estem revisant les taxes i els impostos, ja que hem comprovat algunes irregularitats i creiem que
el més just és que cadascú pagui el que li correspongui. D'altra banda, ens vam comprometre que aquests sis
primers mesos ningú de l'equip de govern cobraria res, ni sous ni indemnitzacions, ni dietes (llevat que es tracti
d'un desplaçament llarg). Amb vista al 2012 mirarem si ens podem acollir a les compensacions que atorga la
Generalitat.
Quan diu que l'Ajuntament està pitjor del que es pensaven, es refereixen al deute?
Parlem de l'endeutament, que puja a 467.000 (el 69%). A més, no hi havia prou control organitzatiu, cosa que
crea més despesa de la necessària.
Es replantejaran decisions de l'anterior consistori, com per exemple, la petició que l'Alta Garrotxa sigui
declarat parc natural?
En principi no tenim intenció de fer-ho. Potser en parlarem més endavant, però en aquests moments no és
una qüestió prioritària.
Els principals reptes per a aquests quatre anys, quins són?
Quan ens vam presentar ja vam advertir que serien quatre anys molt difícils i que no podíem prometre cap
obra de molta envergadura. Sí que vam prometre un canvi de mentalitat, un nou model d'Ajuntament, amb
més participació ciutadana, en què els veïns es puguin sentir part de l'Ajuntament. S'havia arribat a un punt en
què hi havia molta distància entre el consistori i el ciutadà. Nosaltres volem trencar amb això. Farem xerrades,
adaptarem el web municipal perquè s'hi puguin fer aportacions... Ja hem fomentat que es facin tasques de
voluntariat com, per exemple, les feines de millora de la pista poliesportiva d'aquest estiu. Anirem en aquesta
línia, que la gent entengui que Montagut i Oix som tots. Sí que farem algunes obres, com ara l'enderroc de
l'edifici del sindicat, que es va esfondrar; el local social del barri de la Cometa, i la redistribució i millora de les
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zones de contenidors. A curt termini, també volem revisar la numeració de les cases –hi ha un cert desordre i
duplicitat en el nom d'algun carrer– i construir una rampa per accedir a l'església.
I el pla general?
Ja està aprovat inicialment, i en aquest mandat acabarem el procés. Ara s'hauran de resoldre al·legacions.
Quan estàvem a l'oposició ens en vam abstenir, però ara no el modificarem de manera substancial. Corregirem
els aspectes que creiem convenients i intentarem tenir en compte les al·legacions. Cal destacar, d'altra banda,
el catàleg de masies que intentarem tirar endavant i aprovar definitivament.
L'anterior Ajuntament va preveure obrir una llar d'infants nova. Es farà?
La nostra intenció és, abans d'obrir-la, estudiar si realment hi hauria prou famílies interessades a portar-hi la
mainada. Si n'hi ha, buscarem els recursos per tirar-ho endavant i, si no, mirarem quina utilitat li donem al local.
Aquest mes passarem una enquesta als veïns, per saber si hi ha interès. Calculem que, com a mínim, la llar
d'infants hauria de tenir quinze nenes i nens.
El projecte de la planta de triatge de Sant Jaume els afecta, ja que la construirien a prop del seu terme.
Quina és la seva opinió en aquest assumpte?
Abans que es parlés de fer-la a Sant Jaume es va proposar fer-la al nostre terme (al barri dels Angles) i
l'Ajuntament hi va al·legar en contra. Nosaltres no crèiem que fos una mala idea. Al final, tindrem la planta molt
a prop; si dóna problemes en sortirem perjudicats igualment i, en canvi, no ens beneficiarem de les
compensacions que rebrà Sant Jaume. En qualsevol cas, si causa molèsties a algun veí de Montagut i Oix
també demanarem compensacions, és clar.
L'anterior consistori era crític amb el Consorci de l'Alta Garrotxa. Què en pensen vostès?
Nosaltres veiem bé la feina del consorci. Procurarem tenir-hi més presència i que se'ns escolti, ja que som dels
que tenim més terme municipal dins de l'EIN. Si hi ha diàleg, no hi hauria d'haver cap problema.
Un projecte important que encara no s'ha acabat és el centre d'interpretació de l'antiga rectoria d'Oix. Ho
acabaran en aquest mandat?
El que és segur és que n'acabarem la primera fase, que ha consistit a millorar-ne l'estructura i la coberta i fer-hi
els tancaments. No és clar a què es destinarà l
Mònica Boix i Pagès és la primera dona alcaldessa de Montagut i Oix. El seu grup municipal, de CiU, va ser
l'únic que es va presentar a les eleccions, després de dos mandats en què l'alcaldia va ser d'ERC. Boix, de 33
anys, és diplomada en ciències empresarials i treballa en el departament d'administració i logística d'una
empresa càrnia.
DIARI DE GIRONA

Dijous, 08 de setembre de 2011
LA CUP PROMOU ACCIONS PER A LA PARTICIPACIÓ
Celrà. El govern de la CUP de Celrà està promovent diferents accions per promoure la participació ciutadana al
municipi. Entre elles, la creació a l'octubre d'un Consell Municipal de Joventut per incentivar la participació
democràtica dels joves i les entitats juvenils en la vida política, econòmica, social, esportiva i educativa del
poble. A més, també s'està treballant perquè el Consell Municipal de Cultura sigui una eina útil i un òrgan
participatiu per a totes les entitats culturals del municipi. També està previst realitzar diferents reunions
informatives obertes a tota la ciutadania per exposar els pressupostos i recollir propostes i prioritzar de cara al
2012.
DIARI DE GIRONA

Dijous, 8 de setembre de 2011
EL PSC PRESENTA 3 MOCIONS
El grup municipal del PSC portarà al ple de dilluns el model català d'immersió lingüística, el Modern i el Pirmi
GIRONA..El grup municipal del PSC ha presentat tres mocions per debatre al ple de dilluns a l'Ajuntament de
Girona. Una d'aquestes un acord per instar el govern de la Generalitat a recórrer la interlocutòria del TSJC que
posa en risc el consens entorn el model català d'immersió lingüística.
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Un dels acords que proposa la moció del PSC sobre el català és "demanar al Parlament que vetlli pel
compliment de la Llei d'Educació de Catalunya, com la millor forma de respondre positivament als intents de
fracturar el consens social sobre el nostre model educatiu".
El PSC ha presentat dues mocions més. Sobre l'antic cinema Modern s'insta l'equip de govern que finalitzi amb
celeritat el projecte arquitectònic de l'edifici de l'antic Modern i s'iniciïn amb la major brevetat possible les obres
per les quals en el pressupost hi ha destinats 800.000 euros, respectant així el resultat del procés participatiu
sobre usos. Finalment, conjuntament amb ICV-EUiA, sobre la renda mínima d'inserció.
HORA NOVA

Divendres, 9 de setembre de 2011
DEU REGIDORS DEL GOVERN TENEN AL SEU CÀRREC LES RELACIONS AMB ELS BARRIS
L’Ajuntament de Figueres ha decidit dividir la
ciutat en cinc districtes amb la voluntat de
potenciar la participació ciutadana com a eina
bàsica per detectar les demandes dels veïns i
donar-hi resposta des de la institució municipal.
La iniciativa es va aprovar a finals de l’anterior
mandat, però sense que tingués massa
aplicació pràctica davant la vigília de la
convocatòria electoral.

DIARI DE GIRONA

Divendres, 9 de setembre de 2011
40 BANYOLINS VOLEN TENIR UN DELS 10 HORTS URBANS PÚBLICS
Fa unes setmanes, l'Ajuntament va obrir el procés d'inscripció
que es va tancar el passat 1 de setembre
El terreny, preparat per les parcel·les, està situat sota la font de Can Puig. JOAN
COMALAT

Banyoles. Pau Esparch. Els 10 horts urbans de Banyoles
començaran a funcionar aviat. Fa unes setmanes, l'Ajuntament va
obrir el procés d'inscripció que es va tancar el passat 1 de
setembre. Un cop finalitzat el període hi ha hagut un total de 40
sol·licituds, tot i que el consistori banyolí només ofereix 10
parcel·les. D'aquestes, la meitat estan destinades a persones de
60 anys o més i la resta, a gent que es troba a l'atur o treballa
amb ingressos màxims no superiors al doble de l'IRSC. En aquest
sentit, de les 40 sol·licituds, 5 són de ciutadans amb 60 anys o més. Per tant, tots disposaran d'un hort urbà si
compleixen els requisits. En canvi, els 35 interessats restants són persones que es troben a l'atur o amb rendes
mínimes. En aquest cas, la demanda supera amb escreix l'oferta, ja que només hi ha 5 parcel·les per a les 35
sol·licituds. Per això l'Ajuntament haurà de fer un sorteig públic quan disposi de tota la documentació
necessària d'aquests interessats, amb la intenció de posar els horts en marxa el més aviat possible. El
consistori, a més, planteja la possibilitat de continuar ampliant els horts urbans a altres zones de Banyoles,
segons els resultats que obtinguin les parcel·les actuals.
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Dissabte, 10 de setembre de 2011
FIGUERES FARÀ UNA FIRA D´ENTITATS AL

PARC

DE LES

AIGÜES

Figueres celebrarà dissabte vinent a la tarda una fira d'entitats del centre històric de la ciutat amb l'objectiu de
dinamitzar la zona. L'acte, que tindrà lloc des de les quatre de la tarda fins a les nou del vespre, s'ubicarà al
pati de l'escola del Parc de les Aigües i compta amb la participació de diverses associacions de veïns,
associacions de pares i dferents entitats de la ciutat. La mostra comptarà amb una exposició fotogràfica, balls,
inflables, actuacions musicals, un torneig de futbol i una xocolatada popular.
El projecte compta amb el suport del Pla d'Intervenció Integral que s'hi està duent a terme i que en els propers
mesos implicarà diverses actuacions de millora dels carrers Canigó, Muralla i la Plaça de les Patates.
DIARI DE GIRONA

Dissabte, 10 de setembre de 2011
IMPULSAR UN PROJECTE “CIVIL” PEL CASTELL
Historiadors de la ciutat fan una crida a la discussió per poder dissenyar un pla que impliqui Figueres
La trobada va comptar amb la participació de desenes de
persones a Can Met. foto. Roger Lleixà

G.TUBERT. Els historiadors de Figueres fan una
crida a la ciutadania per tal que s'agrupi i elabori un
proposta alternativa a l'actual sobre el Museu Militar
al castell de Sant Ferran. Alfons Romero, Enric
Pujol, Jordi Roig i Albert Testart van criticar
durament l'actual presència militar a la fortalesa i
van emplaçar "atac preventiu" per condicionar els
usos de l'espai perquè Figueres pugui participar en
el discurs. A la trobada es va acordar participar en
l'audiència pública prevista pel proper mes
d'octubre i després decidir quins passos s'han de donar.
"En el primer Ajuntament democràtic es va presentar la possibilitat que el castell passés a mans de la ciutat. En
aquell moment, no es va acceptar per considerar que no es podria mantenir i ara ens trobem en la situació
d'una forta presència militar amb molt poc poder de decisió per part de l'Ajuntament i la Generalitat i amb la
proposta d'un Museu Militar", va assegurar l'historiador, Alfons Romero. Aquest és un dels aspectes que es van
abordar aquest dijous al debat organitzat per la CUP al centre Can Met com a pas previ per a l'audiència
pública sobre el futur del castell. Amb desenes d'assistents, els participants van posar sobre la taula les
diferents propostes que s'han fet per a la fortalesa figuerenca i els problemes que planteja la seva actual
direcció. En aquest sentit, van instar els assistents i la ciutadania en general a "elaborar una proposta
estratègica que porti gent i creï sinergies per acabar amb la percepció que aquest espai de gran valor és un
contenidor de tot allò que no es vol a altres llocs". També es va proposar la possibilitat que el consistori surti
del consorci en un intent per tornar a assentar les bases d'un conveni que, segons van explicar, deixa Figueres
"en una situació de franca minoria en el poder de decisió" sobre el seu futur. L'historiador, Albert Testar, va
assegurar mantenir una postura més "possibilista", tot i admetre estar d'acord amb les propostes d'obertura de
l'espai a la ciutadania. En aquest sentit, va dir que un museu sobre la guerra "ben explicat" també pot ajudar a
parlar sobre la pau, però va assegurar que si està dirigit pels "militars, el discurs, inevitablement partirà d'una
idea patriotista i espanyolista". Per això, va dir, "cal que comencem a donar alternatives i que fem un atac
preventiu: condicionar el projecte amb criteris ciutadans i democràtics".
Per la seva banda, Jordi Roig va recordar que hi ha hagut diverses iniciatives ciutadanes per reclamar que el
castell torni a la ciutat i va recordar la forta oposició amb què compta el projecte del Museu Militar. Un fet que
va lamentar l'historiador, Enric Pujol, que va dir que "tenim una joia arquitectònicament parlant que no podem
fer servir". "Cal trencar amb la idea tòpica que les entitats civils no poden assumir-ho i cal buscar una bona
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idea per poder-ho tirar endavant". Així, va dir, "ara queBarcelona ja ha dit que la idea de Museu per la Pau la
volen per Montjuïc, cal buscar una proposta que surti de la societat civil i que sigui fruit d'una discussió pública
i profunda".
DIARI DE GIRONA

Diumenge, 11 de setembre de 2011
EL PLA DE BARRIS REUNEIX UNES 150 PERSONES PER EXPLICAR EL PROJECTE
Les obres de la plaça del Puig comencen a la tardor i
el govern es mostra satisfet per la resposta dels veïns
La trobada amb els veïns fou als antics safarejos del Barri del Puig.
Foto ddg

La regidora del Pla de Barris, Dolors Ligero, qualifica
de "missió exitosa" la convocatòria als antics safarejos
del Barri del Puig. "Es tractava d'una reunió estratègica,
que pretenia, entre altres objectius, una qüestió
fonamental que ens preocupava des de fa temps:
molta gent forma part de l'àmbit del Pla de Barris i no
ho sabien, es pensaven que era una cosa molt més
acotada", indica l'edil. "Ara almenys, l'àmbit està més
definit, a la reunió ha vingut molta gent nova que no
havia vingut abans, i tenen una informació de les actuacions que promou l'Ajuntament i la Generalitat en
aquest ambiciós pla de transformació integral del Barri del Puig i Eixample de Llevant". En aquest sentit, diu
Ligero, "el sol fet d'ampliar el nombre de persones que ara ja coneixen el que es fa, que saben que comptem
amb ells a l'hora de la participació, i que se senten cridats en el futur d'aquest entorn, ens fa estar més que
satisfets".
Els prop de 150 veïns congregats van conèixer què és exactament el Pla de Barris i quines millores aporta; en
quins terminis es fan les coses; com s'han decidit i es decideixen (bàsicament a través de la participació del
propi veïnat); quin pressupost té; quin pla d'actuació i quins àmbits contempla.
La regidora va exposar als veïns les obres fetes, les actuacions urbanístiques properes (entre les quals hi ha
l'inici de les obres de la plaça del Puig, aquesta mateixa tardor) i també va explicar els tres grans eixos del pla
per aquesta anualitat: estimular el comerç urbà (recuperant també els baixos comercials), promoure el foment
de l'ocupació i la inserció laboral i en tercer lloc, seguir posant l'accent en polítiques socials tal com s'ha anat
fent darrerament (mediació, igualtat de gènere, millores àmbits educatius...)
Ligero va convidar els assistents a seguir participant en les decisions del Barri del Puig a través dels òrgans
decisoris, que s'escauen segons la temàtica a tractar els primers i segons dimarts de cada mes al vespre a la
Sala de Plens.
EL PUNT AVUI

Dimecres, 14 de setembre de 2011
ELS TELLS DE LA PLAÇA DE SANT PAU DE SEGÚRIES, A VOTACIÓ
L'alcalde vol fer un referèndum per decidir si s'han d'arrencar quan es remodeli la plaça Generalitat
L'Ajuntament aparca el projecte, en què es preveu cobrir
una part de l'espai i fer-hi una pèrgola
Una vista general de la plaça de la Generalitat de Sant Pau de Segúries.Foto: J.C.

Sant Pau de Segúries Sant Joan de les Abadesses
Camprodon Ripoll El futur dels setze tells de la plaça
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Generalitat de Sant Pau de Segúries depèn de la voluntat dels veïns del poble. Es tracta d'un dels elements
que han configurat durant anys l'aspecte d'aquest espai tan significatiu de Sant Pau i una de les cares més
visibles del poble, ja que està situat a tocar de la carretera C-38, que uneix el municipi amb Camprodon i amb
Sant Joan de les Abadesses i Ripoll. Aquest espai s'ha de rehabilitar i el futur dels arbres, doncs, és una peça
clau del projecte que s'hi ha d'executar.
Per tot plegat, l'alcalde de Sant Pau de Segúries, Josep Palos, vol sotmetre a referèndum si s'han d'eliminar o
no els tells de la plaça Generalitat. Les obres de remodelació d'aquest espai públic no s'impulsaran de manera
immediata, però, segons l'alcalde, convé anar-hi treballant. Josep Palos explica que els tells embruten el terra
de la plaça i atrauen massa insectes a l'estiu. La saba enganxifosa que deixen anar empastifa els cotxes que
aparquen a la zona, i a sota de cadascun el terra està negre perquè per la mateixa saba s'hi agafa molt la
brutícia. Palos afirma que als calaixos dels seu despatx hi ha un ambiciós projecte de remodelació urbanística
d'aquesta plaça, que ha heretat de l'anterior equip de govern. Segons ell, però, aquest projecte és fora de mida
i és molt costós, i, per tant, en el moment actual no es pot dur a terme. En concret, s'hi preveu fer una pèrgola
i una part coberta, i col·locar-hi un paviment molt car. Palos considera que la plaça es pot millorar sense haverhi d'invertir tants diners. Sí que cal renovar, sempre segons el seu criteri, la zona de la font, perquè està
passada de moda.
LA XIFRA

16 són els tells que hi ha a la plaça Generalitat
de Sant Pau de Segúries i que seran objecte de votació

VEGETALS POLÈMICS A MOLTS MUNICIPIS
La tala o el manteniment d'arbres dels anomenats històrics han estat objecte de polèmica en diversos
municipis gironins. A Banyoles, per exemple, la tala dels plàtans històrics de la plaça Major, fa sis anys, va
aixecar molta controvèrsia ciutadana. L'equip de govern, aleshores d'ERC, va justificar la substitució dels arbres
pel seu mal estat de salut i de conservació. A Sant Pau, es vol evitar la polèmica amb el referèndum
DIARI DE GIRONA

Divendres, 16 de setembre de 2011
ARBÚCIES TORNA A INICIAR EL PROCÉS PER A LA REFORMA DEL CARRER

CAMPRODON
L'Ajuntament convoca els grups municipals, agents socials i veïns per a dilluns, que coordinaran la
renovació
L'Ajuntament d'Arbúcies ha decidit reiniciar el procés per reformar el carrer Francesc Camprodon, l'eix
comercial de la vila i un projecte que en l'anterior mandat no es va materialitzar després que hi hagués
oposició per part de veïns i grups polítics per l'alt cost del projecte, entre d'altres.
Ara el nou govern de l'Entesa ha decidit reiniciar el procés per reformar aquest carrer i per això ha convocat a
una primera reunió el dilluns vinent a grup promotor format per: grups muicipals, els comerciants, restauradors
i veïns del carrer. Aquest grp serà el que coordinarà i impulsarà aquest procés de reforma que segons l'alcalde
Pere Garriga hi ha la intenció que es comenci a fer l'any que ve.
El carrer Francesc Camprodon és el carrer principal d'Arbúcies i l'última remodelació data dels anys 60 del
segle passat. I amb la remodelació es convertirà en una via que continuarà sent de sentit únic i combinarà la
presència dels vehicles i vianants, tot i que aquests seran els grans beneficiats. La renovació de l'arbrat ajudarà
a embellir un carrer que també tindrà aparcaments per als vehicles, que s'alternaran en un costat i altre de
vorera per tal d'evitar la situació actual, sempre situats a la part dreta de la carretera en sentit pujada. El
projecte actual del carrer està valorat en uns 1,7 milins d'euros.
L'alcalde assegura que "l'objectiu és que els vianants siguin els grans protagonistes del carrer".
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Dissabte, 17 de setembre de 2011
Diumenge, 18 de setembre de 2011
OBRES AL CENTRE HISTÒRIC PER REDUIR EL TRÀNSIT RODAT
El projecte canviarà el sentit d'alguns carrers prioritzant els vianants al rovell de l'ou
La zona engegarà els treballs aquest dilluns i es durà a terme en quatre
fases. Foto Jaume Purcallas

GEMMA TUBERT | DDG L'Ajuntament de Figueres
engegarà les obres per reformar part del centre històric
aquest dilluns amb l'objectiu de prioritzar els vianants i
reduir el trànsit rodat per aquesta zona del rovell de l'ou.
Les actuacions, incloses dins el Pla de Barris, implicaran
una transformació al carrer Canigó, el carrer Muralla i
l'emblemàtica plaça de les Patates en una intervenció
que també implicarà el canvi de sentit d'una part dels
carrers Peralada -entre Rec Arnau i la Jonquera- i Muralla , que es convertiran en accessos d'entrada. No es
prohibirà la circulació a la zona però s'hi instal·larà una plataforma i s'eliminaran els aparcament amb la intenció
de evitar que hi passin els conductors que no tinguin com a destí final el centre de la ciutat. La intervenció està
valorada en 867.536 euros i està previst que els treballs durin fins a l'estiu vinent.
"És una actuació que durant molts anys s'ha deixat de banda però nosaltres sempre hem cregut que calia
apostar per dinamitzar econòmicament el centre històric", assegura l'alcalde de la ciutat, Santi Vila (CiU). Per
aquest motiu, es va dur a terme un procés de participació ciutadana que ha buscat la complicitat dels veïns,
que hi aportaran un 15% a través de contribucions especials d'un projecte valorat en 867.536 euros.
L'actuació preveu crear en aquests carrers una plataforma única on els paviments tindran diferents usos
segons la funció -per a vianants, per a descans, per a càrrega i descàrrega i per a vehicles-; s'eliminaran els
aparcaments en tot el perímetre i es renovaran tots els serveis. També es "tatuaran" textos d'autors
empordanesos en nou punts. Entre ells, hi haurà escrits de Salvador Dalí; Carles Fages de Climent; Anicet de
Pagès; M. Àngels Anglada o Ramon Muntaner.
El gerent d'Urbanisme, Xavier Ludevid, ha negat que es prohibeixi el trànsit d'accés a aquestes zones però sí
que ha admès que es busca un efecte dissuasiu per tal que l'acabin utilitzant només els veïns i s'hi facin
només càrregues i descàrregues. "L'accés serà lliure però es canviarà d'una part dels carrers perquè siguin
d'entrada i així s'eviti entrar en aquesta zona del centre un cop estigui enllestida la reforma", assegura. I, sens
dubte, el fet d'eliminar els aparcaments hi ha persegueixen aquest objectiu.
I és que Vila ha insistit en que cal seguir pel camí de prioritzar els vianants al centre de la ciutat i limitar el
trànsit rodat a la perifèria. Especialment, per evitar que els vehicles que només venen de pas hi accedeixen i
provoquin més problemes circulatoris dels que la ciutat ja pateix. El projecte s'executarà en quatre fases i està
previst que acabi l'estiu vinent.
CONSORCI BENESTAR SOCIAL Pla de L'Estany-Banyoles

Dimarts, 20 de setembre de 2011
FESTA DEL VOLUNTARIAT DEL

PLA

DE L’ESTANY

El dissabte 1 d’octubre tindrà lloc a Banyoles la “Festa del Voluntariat del
Pla de l’Estany”. La festa comptarà amb tallers per a totes les edats,
espectacles i diverses activitats ofertes pel voluntariat de la comarca. A
més, s’hi podrà visitar la primera Mostra d’Entitats d’Acció Social del Pla
de l’Estany.
La festa es celebra amb motiu de l’Any Europeu del Voluntariat 2011 i es vol donar reconeixement a la
importància i el gran valor de la tasca de les persones de la comarca que fan voluntariat. L’acte l’organitza
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l’Oficina del Pla Local d’Inclusió Social de Banyoles i de suport comarcal a la participació ciutadana del
Consorci de Benestar Social del Pla de l'Estany-Banyoles, junt amb l'Ajuntament de Banyoles i el Consell
Comarcal.
Consulta el programa de la Festa a http://www.voluntariatplaestany.blogspot.com
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 21 de setembre de 2011
ES REPRENEN LES REUNIONS DEL

CONSELL MUNICIPAL

DE

SOLIDARITAT

Girona. El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació va celebrar dilluns la seva primera reunió des del canvi
de govern. La trobada va servir per establir un primer contacte entre el nou consistori i les entitats.
L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, i el regidor de Serveis Socials, Eduard Berloso, van participar en la
sessió del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació a l'Espai de Solidaritat, en la qual també hi varen ser
presents Amèlia Barbero (PSC-PM), Anna Pujolàs (CUP-PA) i Núria Terés (ICV-EIUA-E). Aquest òrgan és un
espai de debat entre l'Ajuntament i la societat civil gironina implicada en la cooperació i la solidaritat, guiant les
prioritats i actuacions de la corporació municipal en aquestes matèries sobre una base consultiva. Hi són
presents els representants dels grups polítics amb presència al consistori i els representants de les entitats de
cooperació i/o educació pel desenvolupament escollits per la Coordinadora d'ONG Solidàries. Aquesta sessió
va servir per establir un primer contacte entre els representants municipals i les entitats de la ciutat i fixar les
bases per a les actuacions futures en matèria de cooperació i solidaritat a la ciutat de Girona. L'Ajuntament va
tenir així ocasió d'exposar també els principals instruments de planificació de la política de cooperació
municipal i els seus principis rectors.

DIARI DE GIRONA

Dijous, 22 de setembre de 2011
JORNADA DEDICADA A L´ASSOCIACIONISME LOCAL
PALAMÓS. L'Àrea d'Acció Social i Ciutadania, Cooperació i Desenvolupament de l'Ajuntament de Palamós,
organitza avui a la tarda, mitjançant el projecte Pla de Barris, una jornada dedicada a l'associacionisme local.
L'activitat tindrà lloc al parc municipal de l'Arbreda amb el títol "Compartir experiències que ens uneixen" i té
com a objectiu seguir fomentant l'associacionisme creant un espai on compartir aquesta experiència.
DIPUTACIÓ DE GIRONA

Dijous, 22 de setembre de 2011
TALLER DE TRANSVERSALITAT I COMUNICACIÓ INTERNA
La Diputació de Girona, mitjançant el Servei de Participació Ciutadana, organitza el curs Transversalitat i
comunicació interna al Parc Científic i Tecnològic de la UdG. El curs, adreçat a responsables tècnics i polítics
de l’Administració local, té com a objectiu principal millorar la
transversalitat i la comunicació interna als ajuntaments. El curs
consta de dues jornades, la primera de les quals es va fer ahir
i la segona tindrà lloc el proper dijous. La primera jornada va
ser conduïda per Jordi Joly, gerent d’Economia, Empresa i
Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona.
El curs està inclòs dins el Programa de Formació en
Participació Ciutadana de la Diputació de Girona per l’any
2011. Els objectius del programa són: oferir coneixements
teòrics i pràctics, donar eines per adquirir habilitats personals i
col·laborar en la capacitació contínua del personal de
l’Administració local en temes de participació ciutadana. A
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més, el programa pretén enfortir la xarxa de tècnics locals mitjançant la reflexió, l’intercanvi d’experiències i el
foment del debat.
ARAGIRONA.CAT

Divendres, 23 de setembre de 2011
EL SEGON FÒRUM CIUTADÀ DEL TAV FINALMENT TINDRÀ LLOC EL PROPER 13 D'OCTUBRE
En el darrer ple municipal es va dir que la intenció inicial era celebrar-lo aquest setembre
Foto. El primer Fòrum ciutadà va tenir lloc a l'Auditori de la Mercè

La Junta de Portaveus que conformen l'Ajuntament de Girona es van
reunir ahir a la nit i van acordar que la segona trobada del Fòrum
ciutadà per les obres del Tren d'Alta Velocitat (TAV) tindrà lloc el proper
13 d'octubre. Així ho ha avançat el regidor a l'oposició d'Iniciativa per
Catalunya Verds, Joan Olòriz, en una entrada publicada al seu bloc.
Inicialment estava previst que es reunirien una setmana abans però finalment s'ha decidit aquesta data per així
poder preparar bé la trobada i garantir-se més assistència. En el darrer ple municipal es va anunciar per part
de l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont (CiU) que s'estava treballant per poder-lo celebrar aquest setembre
però finalment no ha estat possible
Joan Olòriz explica en el seu bloc que de la trobada d'ahir no es va desgranar cap novetat sobre el tren
convencional, com tampoc sobre la futura reunió entre l'alcalde Puigdemont i el ministre de Foment, José
Blanco. El que si avança l'ecosocialista és que ha entrat al consistori un "preprojecte de l’estació provisional.
Encara no l’he vist però preferiria que fos un simple baixador perquè si està ben construïda, el caràcter
provisional es pot eternitzar", explica el regidor.
En el transcurs del ple celebrat el dilluns 12 de setembre, l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont (CiU), va
avançar que a finals de setembre o, com a molt, a principis d'octubre se celebraria el segon Fòrum ciutadà de
les obres del TAV, materialitzant-se finalment pel proper 13 d'octubre. Fins al moment, només s'ha celebrat un
fòrum durant el mandat del tripartit, amb Anna Pagans com alcaldessa després de ser àmpliament reivindicat
pels grups aleshores a l'oposició.
De moment no ha transcendit el lloc on es portarà a terme el segon Fòrum però es podria repetir
l'emplaçament del primer, celebrat a l'Auditori de la Mercè.
EL PUNT AVUI

Dissabte, 24 de setembre de 2011
CELRÀ CREARÀ CONSELLS DE JOVENTUT I CULTURA
L'Ajuntament de Celrà ha decidit formar un consell municipal de joventut perquè els joves puguin participar en
les decisions que es prenen al municipi i que els afecten. A principis d'octubre es farà la primera assemblea,
formada per joves de 16 a 29 anys. També se n'escolliran sis que s'integraran en el ple del consell, en el qual
hi haurà a més els responsables polítics. A més s'està treballant per fer un consell similar de cultura, destinat a
les entitats culturals de Celrà. Aquesta mena d'òrgans són, pels grups del govern (CUP i iCelrà), “una eina útil”
per fomentar la participació ciutadana. També es vol fer un procés participatiu per elaborar els pressupostos
del 2012.
DIARI DE GIRONA

Dissabte, 24 de setembre de 2011
EL FÒRUM CIUTADÀ SERÀ EL

EMPORDA.INFO

Diumenge, 25 de setembre de 2011

13 D´OCTUBRE

Després de mesos d'impàs, ja se sap la data per a la celebració del segon Fòrum Ciutadà de les obres del
TAV de Girona. Serà el 13 d'octubre. Aquest espai, on s'exposen les actuacions relatives al tren i es debaten
diferents problemàtiques i informacions vinculades al TAV s'hauria de celebrar cada tres mesos. Tenint en
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compte que el primer cop que es va convocar va ser al març, hauria tocat celebrar el segon durant el mes de
juny. El procés electoral, inclòs el recurs d'ERC per intentar obtenir un regidor, van anar retardant la segona
convocatòria. Finalment, en la Junta de Portaveus de dijous, es va fixar la data. Girona.
EL PUNT AVUI

Dilluns, 26 de setembre de 2011
EL FÒRUM CIUTADÀ DEL TAV ES FARÀ EL

13 D'OCTUBRE

Un detall de les obres al parc Central Foto: J.SABATER.

Girona L'equip de govern de CiU a Girona ha convocat el fòrum ciutadà del TAV per al dijous dia
13 d'octubre. Les entitats feia mesos que reclamaven la convocatòria després de l'audiència
pública celebrada pel tripartit. Per altra banda, Adif assumeix les restriccions imposades per
treballar de nit al sector del parc Central, per bé que alerta que això obliga a modificar els terminis
d'execució.
EL PUNT AVUI

Dilluns, 26 de setembre de 2011
EL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA, A LES XARXES SOCIALS
Girona El defensor de la ciutadania de Girona, Ramon Llorente, ha entrat en el món de les xarxes socials amb
la voluntat de donar a conèixer la funció del seu càrrec. Amb aquest objectiu, la figura del defensor ha obert
compte a Twitter i a Facebook per facilitar el contacte amb els ciutadans. També ha creat el bloc
defensorciutadaniagiorna.blogspot.com, on se li pot fer arribar suggeriments.. D.V.

EL PUNT AVUI

Dilluns, 26 de setembre de 2011
ABANS DEL DAT I BENEÏT
Opinió. Josep Matas

Transparència' i ‘participació ciutadana' són paraules
que van bé per guarnir qualsevol discurs, però es
posen poc a la pràctica



Ser al capdavant de les institucions públiques en temps difícils com els que estem vivint no deu pas ser fàcil
però al mateix temps ha de ser apassionant per als que s'ho agafen amb veritable esperit de servei. Les
dificultats creixen a mesura que els pressupostos minven i que la crisi s'allarga fent estralls a més i més famílies
i sectors socials. Si em permeten afegir una feina més a la llista de treballs herculis que ja aclaparen els
nostres representants i administradors, diré que és en aquest context quan s'hauria de fer un esforç per afavorir
al màxim possible la participació dels ciutadans en les decisions que s'hagin de prendre. Transparència i
participació ciutadana són paraules que van bé per guarnir qualsevol discurs però que es posen poc a la
pràctica. Les associacions de veïns o les de defensa de territoris, les associacions de consumidors o qualsevol
agrupació de ciutadans que adquireix un to reivindicatiu solen ser vistes amb recel pels que estan al poder per
por de ser criticats o posats en evidència. No hauria de ser així, perquè una de les grans oportunitats, i
exigències, de la democràcia és crear i aprofitar canals de comunicació entre la societat civil i les instàncies
des d'on es governen els afers públic. Se'n diu participació ciutadana i en parlen les nostres lleis, encara que
sovint s'ha entès com una participació organitzada de dalt a baix (quan toca opinar i sobre què toca opinar)
per la via de simples consultes puntuals, simple maquillatge. En la gestió dels afers públics es troba a faltar
que s'obrin portes als ciutadans, que sovint s'assabenten o ens assabentem de decisions que afecten la nostra
vida i els serveis que necessitem un cop ja han estat preses, quan ja està dat i beneït. Més informació sobre
els nostres migrats recursos i la forma com s'administren, més consultes i debat abans de prendre decisions,
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escoltar i prendre en consideració l'opinió de la gent, dels col·lectius d'afectats per una decisió, per una
“retallada”, ja haurien de ser actituds habituals dels governants que ara són més necessàries que mai. Si els
ciutadans podem seguir i, d'alguna manera, participar en la presa de decisions, les decisions que es prenguin
seran una mica més nostres, encara que siguin difícils d'acceptar. O això o cada cop hi haurà més ciutadans
abocats a estèrils actituds antisistema.
DIARI DE GIRONA

EMPORDA.INFO

Diumenge, 25 de setembre de 2011
Dilluns, 26 de setembre de 2011
LILAINA, NOM DE LA NOVA LLAR D´INFANTS DE FIGUERES
L'espai té 54 alumnes inscrits i amplia l'oferta de places
Èxit de públic en la jornada de portes obertes celebrada ahir Ajuntament de
Figueres

Figueres va inaugurar dissabte la nova llar d'infants del barri
del Poble Nou, que disposa de 54 alumnes inscrits i que ha
ampliat l'oferta de la ciutat arribant fins a les 300 places
disponibles. L'espai, que va obrir les portes coincidint amb
l'inici del curs escolar, va comptar amb una jornada de portes
obertes amb música, inflables i un esmorzar durant tot el matí i
posteriorment es va donar a conèixer el nom "Lilaina", que ha
estat escollit a través d'un procés participatiu.
El centre, que té 73 places disponibles, atendrà nens d'entre 0 i 3 anys, tot i que durant el primer curs
mantindrà tancada una de les dues aules de P2. L'equipament comptarà, doncs, amb una aula de P2, de dos
a tres anys; dues de P1, d'un a dos anys i una per a nadons. L'edifici també compta amb un gran vestíbul per
a reunions, una sala polivalent, un espai per a guardar cotxets, una cuina i una zona de pati per als nens. La
nova llar incrementa el nombre de places que té a la ciutat i se suma a les altres que ja hi ha en funcionament
com són la d'Els Pins, la Bon Pastor i la Xuclamel.
L'acte inaugural va comptar amb la presència de l'alcalde, Santi Vila (CiU), i el director dels Serveis Territorials
del departament d'Ensenyament a Girona, Albert Bayot.
EMPORDA.INFO

Dimecres, 28 de setembre de 2011
FIGUERES CONSTITUEIX EL CONSELL D´EDUCACIÓ DE LA CIUTAT
Fa les funcions d´assessorament, consulta i participació sobre qualsevol tema relacionat amb
l'educació no universitària
El nou Consell d´Educació de la Ciutat de Figueres s´ha constituït aquest dilluns en una trobada al saló de
Sessions de l´Ajuntament. L´òrgan, que substitueix, amplia i millora les funcions i objectius del Consell Escolar
Municipal, fa les funcions d´assessorament, consulta i participació sobre qualsevol tema relacionat amb
l'educació no universitària dins l´àmbit territorial de la capital de l´Alt Empordà.
Durant la trobada -presidida per l´alcalde Santi Vila i amb la presència del director dels Serveis Territorials d
´Ensenyament a Girona, Albert Bayot- s´ha aprovat el reglament del nou organisme que té per objectius
ampliar la representació, la participació, l´agilitat i la utilitat del consell. El regidor d´Educació, Josep Maria
Godoy, destaca la posada en funcionament "d´un nou consell que ens ajudarà d´estudiar, planificar, millorar i
promoure les necessitats educatives a la ciutat".
El Consell d´Educació de la Ciutat de Figueres neix arrel del Pla estratègic educatiu i formatiu de la ciutat
(http://www.figueres.cat/educa/). Una diagnosi realitzada en l´anterior mandat municipal, la qual reflexiona i
projecta accions sobre l'educació, la formació i els seus àmbits d'actuació a Figueres.
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Òrgans motors
Aquest dilluns s´ha reunit el plenari del nou consell, que juntament amb la Comissió permanent i les
Comissions de treball integren els tres òrgans motors de l´organisme. El plenari, amb un màxim de 70
representants, està format per regidors de l´Ajuntament; representants d´alumnes; de pares i mares; de
professors; de directors; de personal d´administració i servei; dels serveis territorials d´Ensenyament; i,
finalment, d´altres àmbits educatius de Figueres. En totes les categories de representació hi ha membres d
´escoles de primària, secundària i de centres públics i concertats. El plenari es reunirà quatre vegades durant
el curs escolar: setembre (preparació curs), desembre, març i juny (cloenda curs).
La Comissió permanent és l´òrgan de dinamització del consell que amb els representants municipals i de cada
sector es troba per acordar les ordres del dia dels plenaris, així com per supervisar les comissions de treball.
Unes comissions que es poden proposar des del plenari i que han de ser les encarregades dur a terme
accions concretes.
EL PUNT AVUI

Dimecres, 28 de setembre de 2011
RESOLDRE EL TRÀNSIT ÉS COSA DE TOTS, A BESALÚ
L'Ajuntament obre un procés participatiu per decidir les mesures a aplicar
Un dels aparells ja instal·lats per restringir el pas al centre Foto: R. E.

L'Ajuntament de Besalú vol replantejar la mobilitat al centre del poble, amb
l'objectiu de “pacificar-hi” el trànsit, però abans de prendre decisions concretes,
ho consultarà als veïns en un procés participatiu que començarà aquesta
setmana. Es partirà, però, de la premissa que la millora de la mobilitat al barri
vell ha de passar forçosament per la limitació del trànsit i la regulació de
l'aparcament. Com fer-ho és la pregunta que ajudaran a respondre els
besaluencs. Com en la majoria de barris antics, en aquest popular nucli
medieval hi conflueixen els interessos dels automobilistes, vianants,
comerciants, restauradors, habitants i visitants. Per tant, conciliar-los pot ser una
feina complexa. Per copsar la percepció que en tenen i recollir propostes, es donarà l'oportunitat als veïns de
tot el municipi -no només els del centre- perquè hi diguin la seva, a través d'una enquesta.
Enquesta i reunió
Les preguntes tracten dels aparcaments, l'accessibilitat i la seguretat, així com de la promoció de l'espai públic
al centre històric de la vila. Es demana, per exemple, per què no es respecten els senyals de prohibit aparcar o
si consideren que cal habilitar més zones de pàrquing a prop del centre. També es demana que apuntin quin
és el principal problema de mobilitat que té Besalú i quins són els seus hàbits d'ús dels vehicles i d'anar a peu
al centre. Finalment, es demana als besaluencs idees per potenciar els atractius turístics i el comerç i la
restauració.
Un cop recollides les enquestes, al novembre s'organitzarà una jornada per concretar les accions que es duran
a terme. Aquest divendres, a les 20.30 a la sala d'actes de l'Ajuntament, s'explicarà als veïns tot aquest procés
participatiu.
GIRONAINFO.CAT

Dijous, 29 de setembre de 2011
CASERO CRITICA EL PLA LOCAL D'EQUIPAMENTS CULTURALS DE
El regidor del PSC afirma que s'ha aprovat el pla que volia el govern i no el poble

SARRIÀ

Nota de premsa - PSC Sarrià de Ter. El PSC lamenta que una vegada més el govern municipal no hagi obert un
debat obert ciutadà i amb les entitats cíviques i culturals per elaborar les propostes del PLEC
El PSC de Sarrià de Ter es va abstenir en l’aprovació del Pla Local d’Equipaments Culturals (PLEC) al ple
municipal celebrat dimarts, fonamentant l’abstenció principalment per la manca de participació ciutadana en
general, i de les entitats cíviques i culturals en particular, en l’elaboració de les propostes i usos dels equipaments
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culturals de Sarrià de Ter. El PSC lamenta que una vegada més el govern municipal no hagi fomentat la
participació ciutadana, ni tan sols hagi facilitat informació, abans de l’aprovació del PLEC per part del pla
municipal.
Segons Roger Casero “al ple de dimarts es va aprovar el PLEC del govern municipal, no el de Sarrià de Ter,
doncs ni els veïns i veïnes en general ni les entitats cíviques i culturals en particular han pogut formular les seves
demandes i propostes”.
El PSC considera a més que el PLEC posa en evidència la cessió gratuïta de 860 m2 que al seu dia l’Ajuntament
va fer al Consell Comarcal del Gironès pel Centre de Visitants, doncs equipaments i espais que recomana el
document del PLEC, com l’arxiu municipal, una sala d’exposicions, més espai per al fons de la biblioteca o un
espai per al fons de l’artista Emília Xargay estaven previstos a l’espai ara cedit.
Per Roger Casero “el PLEC també posa en evidència la necessitat de construir l’Auditori, projecte que el propi
govern ha aparcat “sine die”. El que realment s’evidencia és la manca de planificació del govern, ja que totes
aquestes necessitats ja les coneixien, quan van decidir cedir espai al Consell Comarcal, com quan van descartar
el projecte de l’Auditori, amb finançament garantit al PUOSC 2012”.
El PSC ha demanat que el govern informi a les entitats dels futurs nous usos dels equipaments culturals afectats i
que faci una previsió de reubicació de les activitats que s’hi fan actualment.
RADIO BANYOLES

Dijous, 29 de setembre de 2011
EL PLA DE L’ESTANY COMMEMORA AQUEST DISSABTE L’ANY

EUROPEU

DEL

VOLUNTARIAT AMB UNA DESENA DE PROPOSTES
El Pla de l'Estany commemora aquest dissabte l'Any Europeu del
Voluntariat amb una desena de propostes. Hi haurà tallers de tot
tipus, cercavila de gegants i capgrossos i la primera Mostra
d'Entitats d'Acció Social de la comarca.
En motiu de l'Any Europeu del Voluntariat, el Consorci de Benestar
Social del Pla de l'Estany, junt amb l'Ajuntament de Banyoles i el
Consell Comarcal, ha organitzat un acte festiu per aquest dissabte.
Des de les 10 del matí i fins al migdia, la plaça Major de Banyoles
acollirà activitats de tot tipus, a càrrec de diferents entitats voluntàries. La festa començarà amb una desfilada de
gegants i capgrossos i xocolatada per a tothom. També es podrà participar a un taller de caixes niu a càrrec de
Limnos, al taller de diables de Gàrgoles de Foc o al circuit de bicicletes per a nens i nenes organitzat pel Club
Ciclista de Serinyà, entre moltes altres propostes.
Segons una de les tècniques de participació ciutadana del Consorci de Benestar Social, Andrea March, l'objectiu
de tot plegat és reconèixer la tasca de les entitats i persones que fan voluntariat a la comarca i alhora engrescar el
màxim de persones per desenvolupar aquestes tasques.
Un altre dels objectius que es persegueix amb la festa del voluntariat és donar a conèixer i establir un punt de
trobada de totes les entitats que treballen per a la inclusió social de determinats col·lectius. Per això, segons ha
detallat una de les tècniques del Pla Local d'Inclusió Social, Lídia Artigas, dissabte també s'ha organitzat la primera
Mostra d'Entitats d'Acció Social del Pla de l'Estany.
Per altra banda, s'exposaran les experiències de persones voluntàries i anuncis de voluntariat de les diferents
entitats de la comarca que el Consorci de Benestar Social ha estat recollint els darrers mesos. Entre totes les
experiències rebudes, al final de la jornada es farà un sorteig d'un sopar per a dues persones a un restaurant de la
comarca.
Coincidint amb la Festa del Voluntariat, l'entitat ecologista Limnos celebrarà aquest dissabte el Dia Mundial dels
Ocells, amb un taller de caixes niu a la plaça Major.
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TOTS ELS GRUPS DE BLANES S´UNEIXEN PER FER FRONT A LA SITUACIÓ ECONÒMICA
L'Ajuntament aprova aturar el projecte del carrer Colom fins a trobar el finançament adequat
Jordi Vera. Tots els grups de l'Ajuntament de Blanes (PSC, CiU, ICV-EUiA i PP) van aprovar ahir una declaració
d'intencions en què "manifesten la voluntat política" de treballar tots junts per la situació econòmica del municipi.
Cal recordar que Blanes té un dèficit de 13,8 milions d'euros i que, per tant, aquest és un dels temes principals del
consistori. En el punt, aprovat per tots els grups, també es va acordar que els portaveus de tots els grups es reu?
niran cada 15 dies "per consensuar les mesures a prendre" per intentar solucionar la qüestió econòmica. L'alcalde
Josep Marigó va agrair la voluntat dels grups i va destacar que era una "lliçó".
Per altra banda, l'Ajuntament va aprovar aturar el projecte del carrer Colom, després que l'empresa Aigües de
Blanes no hagi obtingut un crèdit d'uns tres milions d'euros que havia de finançar una part dels set milions del
total, com va avançar Diari de Girona. El projecte, doncs, queda aturat i es recuperarà quan es disposi del
finançament adequat, segons va explicar l'alcalde. I no es va aprovar la moció d'EUiA que demanava que es fes
un sanejament de l'escola Sa Forcanera amb una sèrie d'actuacions, ja que el Govern va assegurar que ja estaven
fetes.
Participació ciutadana. Finalment, tots els grups també van aprovar la constitució d'una comissió de Participació
Ciutadana de seguiment de reajustos econòmics i de serveis, en la qual hi haurà representants de tots els grups,
sectors veinals, AMPAs i entitats de l'àmbit social.
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VILABLAREIX ES CONVERTEIX EN EL PRIMER POBLE PETIT A TENIR TELEVISIÓ EN LÍNIA
L'Ajuntament de Vilablareix ha impulsat un nou servei informatiu per als seus ciutadans. Es tracta d'un canal de
televisió per Internet on els visitants podran visualitzar un programa d'informació municipal cada setmana.
D'aquesta manera, Vilablareix es converteix en el primer poble de menys de 5.000 habitants en disposar d'un
canal de televisió en línia propi.
L'objectiu d'aquest nou servei és informar de tot allò que succeeix al municipi, des d'esdeveniments i actes oficials
fins a tota l'activitat que facin setmanalment les entitats i associacions del municipi. Vilablareix TV posarà tots els
seus vídeos a domini públic i pretén ser accessible a tots els ciutadans del poble i d'altres interessats.
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