EL PUNT AVUI

Dimarts, 1 de novembre de 2011
UNANIMITAT EN LA CREACIÓ DEL CONSELL ECONÒMIC

Palamós. El ple de l'Ajuntament de Palamós ha acordat, per unanimitat, la creació del Consell de
Desenvolupament Econòmic i Social, que marcarà, amb el suport de tots els sectors privats, el futur dels
pròxims 20 anys del municipi. El portaveu de CiU, Kelo Martí, només es va queixar que el govern del PSCEntesa presentés el nou organisme a la premsa quan encara no estava aprovat. A.V.
EL PUNT AVUI

Dimecres, 2 de novembre de 2011
L'AJUNTAMENT D'OLOT SEMPRE TRUCA
Els serveis administratius responen les trucades als ciutadans que fan suggeriments al consistori
L'espai públic ha de ser net i polit
El forat que es va tapar gràcies a la truca d'un veí del barri de Benavent i que
es va senyalitzar com cal per evitar accidents. Foto: J.C.

Ells sempre truquen. I quan dic ells vull dir els serveis
administratius dels serveis tècnics de manteniment de
l'Ajuntament d'Olot, els quals, en el marc d'un dels programes
estrella del nou equip de govern, La ciutat dels detalls,
s'encarreguen de contestar la trucada o el correu electrònic o
el missatge de Twiter o del Facebook als olotins que s'han
posat en contacte amb l'oficina d'atenció al ciutadà, virtual o
presencial, per comunicar-los la resolució de la seva queixa,
suggeriment o informació d'alguna incidència a l'espai públic.
Un dels molts exemples de tot això és la d'un ciutadà que va
trucar a la policia municipal per avisar d'un forat mal tapat i mal
senyalitzat d'unes obres al clavegueram del carrer Volcà Santa
Margarida, al barri de Benavent, i que poc després va rebre
una trucada de l'Ajuntament anunciant-li que el forat estava arreglat provisionalment –tapat amb terra per falta
del paviment d'asfalt–, senyalitzat, i donant-li les gràcies per la seva col·laboració.
La crida a la participació ciutadana feta per l'equip de govern ha mobilitzat els ciutadans, que en un parell de
mesos han col·lapsat l'oficina d'atenció al ciutadà. Hi han fet arribar 283 peticions i avisos. N'hi ha de tot tipus,
des del forat del veí anterior, i la instal·lació de més mobiliari urbà en espais concrets on fins i tot no n'hi ha,
passant per les bombetes de l'enllumenat públic que no cremen i les branques d'alguns arbres que envaeixen
alguna vorera. L'Ajuntament, per la seva banda, ha hagut d'agrupar-les per temàtiques i prioritzar-ne la
resolució.
La ciutat dels detalls és la manera com l'equip de govern de CiU d'Olot va batejar un dels quatre eixos del seu
programa electoral. Era i és una aposta perquè els espais públics estiguin ben conservats i nets. Des de
l'oposició, però, els convergents han hagut de sentir que s'espera que la partida que hi ha per aquest
programa es noti molt més que no pas fins ara pel que fa als objectius que persegueix, com també la nova
plica de la neteja viària.
AJUNTAMENT DE BANYOLES

Divendres, 4 de novembre de 2011
AVANCEN LES OBRES DE LA PLAÇA DE LA

PAU

Aquest obra forma part del Pla de Rehabilitació Integral del Barri de la Farga dins del Pla de Barris finançat pel
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Banyoles.
Ja s’han renovat els serveis de la plaça de la Pau, a Banyoles, i s’han tapat les rases, s’han perimetrat totes
les diferents àrees de deliminatació de la nova plaça i properament es construiran els diferents paviments. Les
obres contemplen una intervenció sobre una superfície de 4.719 metres quadrats. L’ús general de la plaça de
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la Pau oferirà diversos espais diferenciats, entre els que destaquen, una zona d’estada, dues zones infantils,
una zona d’activitats polivalents i zona d’aparcament marcat. Aquests espais estaran dotats de jocs infantils
diferenciats per grups d’edats, de 3 a 7 i de 7 a 12 anys, bancs en les diverses zones i daus de formigó com
a seients pensats per a espai per la gent gran, zona de pícnic, i dunes arbrades que segmentin l’espai interior i
el perímetre de la plaça.
El dia 13 de setembre de 2011, coincidint amb l’inici del curs escolar, es van iniciar les obres previ consens
amb els veïns a fi de no intervenir a la plaça de la Pau durant l’estiu, període de màxima afluència de veïns a la
plaça. La previsió es que les obres quedin enllestides al començament de gener de 2012.
Després del procés participatiu realitzat l’any 2010 amb els veïns del barri de la Farga es van establir els
paràmetres per al desenvolupament del projecte. Posteriorment, el projecte va rebre l’aprovació definitiva per
part de la Junta de Govern Local el dia 26 d’octubre de 2010. El passat 21 d’abril de 2011 es va adjudicar el
contracte de les obres de la plaça de la Pau a Moix, Serveis i Obres, S.L.
EL PUNT AVUI

Dissabte, 5 de novembre de 2011
FIGUERES DÓNA NOVES AJUDES A ENTITATS JUVENILS

El servei de Joventut de l'Ajuntament de Figueres ha aprovat, aquesta setmana, una nova convocatòria
d'ajudes a les entitats juvenils de la ciutat, unes subvencions destinades al teixit associatiu que es van convocar
per primer cop ja fa vuit anys.
L'objectiu d'aquesta convocatòria és dotar econòmicament aquells projectes que, amb el lideratge de les
associacions, tinguin incidència sobre els joves de la ciutat. En total, es destinen a aquesta tasca 14.780 euros
i es preveu que s'hi presentin una trentena de projectes. Les bases de la convocatòria estan a exposició
pública al llarg del mes de novembre i les sol·licituds es podran presentar fins al desembre.
EL PUNT AVUI

Dissabte, 5 de novembre de 2011
NENS DE LA MARCA DE L'HAM REFLEXIONEN SOBRE EL SEU BARRI

El saló de plens de l'ajuntament de Figueres va rebre ahir al matí un grup de nenes i nens de l'escola Anicet de
Pagès, que van protagonitzar un acte peculiar,
amb l'objectiu de fonamentar la reflexió i la
implicació dels escolars en la millora de l'espai
urbà on viuen. Al llarg de l'acte, els protagonistes
van exposar la seva visió sobre la millora que ha
experimentat el barri figuerenc de la Marca de
l'Ham, gràcies al pla de barris. L'acte va servir
també perquè els escolars exposessin a l'alcalde
Santi Vila i als regidors presents la seva visió
d'allò que cal al barri per fer-lo millor en un futur.
Imatge de l'acte fet al saló de plens de l'ajuntament de
Figueres de la campanya “El barri que volem”. Foto: EL
PUNT AVUI.

AJUNTAMENT DE CELRÀ

Dimecres, 9 de novembre de 2011
LA DIPUTACIÓ OFEREIX UN CURS SOBRE PARTICIPACIÓ A L'AJUNTAMENT

La Diputació de Girona a ofert a l'ajuntament de Celrà un curs de Participació Ciutadana adreçat a personal,
càrrecs i persones col·laboradores en comissions de treball. La sessió es va celebrar el 25 d'octubre al vespre, a la
sala de plens de l'ajuntament, i va anar a càrrec de Tatiana Mansilla i Raquel Garcia.
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Es tractava d'un curs bàsic o d'iniciació sobre Participació ciutadana aplicable als ajuntaments. Les professores
van explicar el concepte de participació ciutadana, característiques i maneres d'aplicar-la a un ajuntament. Van
exposar clarament alguns conceptes bàsics. Entre altres, van ser:
1. Abans de començar s'han de deixar molt clares les regles del joc.
2. Inicialment no s'ha de pretendre abastar massa i tenir en compte que la participació de la ciutadania és limitada
(per exemple, uns pressupostos participatius no ho poden ser mai en la seva totalitat i, per això, potser és més
correcte parlar de pressupostos participats).
3. La participació ciutadans està contemplada a la Constitució (articles 23 i 48).
4. Una manera de començar és amb el mateix personal de l'Ajuntament (treballadors, regidors del govern i
l'oposició...)
5. Comunicació i participació són dos conceptes íntimament lligats i no s'entenen l'un sense l'altre.
6. No és estrictament necessari disposar d'un Reglament de Participació; fins i tot pot arribar a ser contraproduent
perquè pot encotillar el mateix procés participatiu.
Les professores van fer que el curs fos molt interactiu i els i les alumnes van participar-hi activament. En tractar-se
d'un curs bàsic, es van explicar els conceptes clau sobre el tema i quines coses cal tenir en compte a l'hora
d'iniciar qualsevol projecte participatiu. Aquest primer curs ha servit per tenir clar què és la participació ciutadana i
com podem començar a articular aquest tipus de processos a l'Ajuntament.
Les docents van explicar experiències pròpies i altres exemples pràctics, la qual cosa va afavorir que el curs fos
amè i didàctic. La valoració, per tant, és clarament positiva. L'ajuntament de Celrà expressa el seu agraïment a les
dues formadores per la seva professionalitat i dedicació i també a Anna Brunsó, responsable d'aquesta àrea de la
Diputació de Girona, pel seu entusiasme i suport.
RADIOBANYOLES.CAT

Dimecres, 9 de novembre de 2011
L’EQUIP DE GOVERN JA TÉ PRÀCTICAMENT ENLLESTIT EL PRIMER ESBÓS DE

MODIFICACIÓ DEL

PLA GENERAL A SOTA MONESTIR

L'equip de govern de Banyoles ja té pràcticament enllestit el primer esbós de modificació del Pla general a
Sota Monestir i la riera Canaleta. El document no satisfà l'entitat ecologista Limnos, que demana a l'Ajuntament
que protegeixi la zona d'hortes i limiti el creixement urbanístic al sector.
Després de gairebé dos anys de treballar-hi, l'equip de govern té previst presentar el primer esbós de
l'ordenació urbanística del sector de Sota Monestir en les pròximes setmanes. El document ja ha estat
presentat a algunes de les entitats i els grups municipals, i el consistori té previst obrir un procés participatiu un
cop presentat l'avantprojecte.
De fet, una de les entitats ja s'ha pronunciat sobre aquest plantejament. Després d'analitzar l'esborrany del
projecte, Limnos lamenta que el document preveu un creixement urbanístic "excessiu", d'uns 700 habitatges, i
que no protegeix la façana del Monestir de Banyoles, que quedaria tapada per les edificacions. En
declaracions a aquesta emissora, el coordinador de l'entitat ecologista, Moisès Jordi, assegura que el nou
planejament "no els acaba de convèncer", ja que contempla una important edificació i es protegeixen pocs
horts. Moisès Jordi, però, ha valorat positivament que l'equip de govern hagi començat a parlar amb les entitats
i obri la porta a la participació ciutadana.
Per altra banda, Limnos també lamenta que el planejament crea poques zones verdes al voltant dels recs i els
molins. A més, demana que el pla inclogui el sector de Can Castanyer i de la Cooperativa Agrícola, zones que
considera que també caldria ordenar.
Moisès Jordi creu que la zona de Sota Monestir és un "buit històric" sense edificar, i "és bo que en part continuï
així". El coordinador de Limnos assegura que el planejament hauria de convertir aquesta zona en un "pulmó
verd" al costat del centre urbà de Banyoles.
L'Ajuntament assegura que el document presentat és un primer esbós a partir del qual entitats i veïns podran
dir-hi la seva a través d'un procés participatiu. Tot i això, des de Limnos aquest procés de participació es veu
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amb reserves, i temen que només es puguin fer "petites esmenes" al projecte inicial sense poder incidir en
"aspectes clau".
El planejament urbanístic de la zona de Sota Monestir modifica el pla general del 1984, i s'ha d'incorporar
posteriorment al nou POUM que s'està elaborant paral·lelament. El pla del 1984 ja definia el sector de Sota
Monestir com a zona urbanitzable, però fins ara no s'ha desenvolupat.
Aquest sector comprèn la reordenació urbanística de 25 hectàrees a la
franja entre la riera Canaleta i la Ronda Monestir, els espais catalogats
com a UP5, UP8 i NP4. Es tracta de l'última zona de sòl urbanitzable de
Banyoles on encara no s'ha edificat. El projecte es va encarregar a
principis de 2010 a l'estudi de l'arquitecte Esteve Corominas.
Segons Limnos es contempla una important edificació i es protegeixen pocs horts.

ARAGIRONA.CAT

Dimecres, 9 de novembre de 2011
BANYOLES ASSEGURA QUE ES FARÀ UN PROCÉS PARTICIPATIU PER AL PLA

URBANÍSTIC DE SOTA MONESTIR
Banyoles assegura que es farà un procés participatiu per al pla urbanístic de Sota Monestir
L'Ajuntament de Banyoles assegura que el planejament urbanístic del sector de Sota Monestir i la riera
Canaleta es farà participativament. En aquest sentit,
concreta que ja està mantenint converses amb les entitats i
els grups municipals. Les previsions són que el consistori
presenti en les pròximes setmanes aquest pla urbanístic,
després d'haver-hi treballat durant gairebé dos anys. Una
de les entitats que ja s'ha pronunciat sobre aquest
planejament és l'ecologista Limnos, que demana a
l'Ajuntament que protegeixi la zona d'hortes i limiti el
creixement urbanístic al sector. Els ecologistes també
alerten que una edificació excessiva taparia la façana del
Monestir de Banyoles.
El primer esbós del planejament urbanístic del sector de Sota
Monestir -pendent de l'aprovació inicial i que de moment
l'Ajuntament ha presentat a les entitats, experts i als grups municipals-, no satisfà Limnos, que considera
insuficients la zona d'hortes que quedaria amb l'aplicació del pla. En una entrevista, el coordinador de l'entitat
ecologista, Moisès Jordi, deia que el planejament hauria de convertir aquesta zona en "el pulmó verd" de
Banyoles. Per contra, però, hi contempla una "important edificació", tot i que "Banyoles ja ha crescut molt en
els últims anys", amb habitatges buits actualment, segons argumentava Jordi.
Així mateix, Limnos lamentava que el planejament creï poques zones verdes al voltant dels recs i els molins, a
la vegada que demanava que el pla inclogui el sector de Can Castañer i de la Cooperativa Agrícola, zones que
considera que també caldria ordenar.
El planejament urbanístic de la zona de Sota Monestir modifica el pla general del 1984, i s'ha d'incorporar
posteriorment al nou POUM que s'està elaborant per regular la ciutat. El pla del 1984 ja definia el sector de
Sota Monestir com a zona urbanitzable, però fins ara encara no s'ha desenvolupat. Aquest sector comprèn
unes 25 hectàrees entre la riera Canaleta i la ronda Monestir, que constitueixen l'última zona de sòl urbanitzable
de Banyoles on encara no s'ha edificat.
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AJUNTAMENT DE LA BISBAL

Dijous, 10 de novembre de 2011
CONSELL D'ENTITATS DE LA

BISBAL D'EMPORDÀ

L’any 2009, l'Ajuntament de la Bisbal va aprovar el Pla Director de Participació Ciutadania que tenia com a
principal objectiu analitzar l’estat de la participació al municipi i definir propostes de millora. De les propostes que
derivaven del treball de les entitats destacava la proposta de creació d’un Consell d’Entitats, un òrgan estable de
treball i coordinació entre entitats, i també espai d’interlocució entre entitats i ajuntament.
L'Ajuntament de la Bisbal va encarregar a Neópolis la redacció d'una Proposta de procés participat per a la
definició i posada en marxa d'un Consell d'Entitats finançant una part del projecte amb una subvenció del
Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació. El 21 de desembre del 2010 es van fer a Torre Maria
les dues primeres reunions del Grup Promotor i la Comissió Tècnica de suport. Posteriorment es van dur a terme
entrevistes en profunditat a persones coneixedores del món associatiu, qüestionaris a totes les entitats, grups de
treball amb els representants de les entitats i diverses reunions més del Grup Promotor i de la Comissió Tècnica
de suport per poder arribar a definir el Consell d'Entitats i el seu funcionament.
El 19 d'octubre del 2011 la comissió informativa de Participació Ciutadana va informar favorablement del
Document de definició del Consell d'Entitats i del Reglament. El ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment el
document que defineix el Consell d'Entitats i el Reglament el 25 d'octubre del 2011.
El dia 9 de novembre, a dos quarts de deu del vespre, s'ha presentat una Guia ràpida de la proposta de Consell
d'Entitats de la Bisbal d'Empordà. Per un major aprofundiment en el funcionament del Consell d'Entitats, també
podeu consultar el Document que defineix el Consell d'Entitats i el Reglament. Si us voleu descarregar aquests
documents, els trobareu disponibles a l'apartat de documents adjunts d'aquesta mateixa secció. Aquí podreu llegir
l'anunci de l'aprovació inicial al BOP.
Documents adjunts
2011-11-18 Consell d'entitats la Bisbal : http://www.labisbal.cat/documents/contingut/contingut340.pdf
2011-11-18 Reglament Consell Entitats Bisbal: http://www.labisbal.cat/documents/contingut/contingut341.pdf
Guia del Consell d'Entitats_provisional_nov_2011: http://www.labisbal.cat/documents/contingut/contingut356.pdf
AJUNTAMENT DE LA BISBAL

Dijous, 10 de novembre de 2011
L’AJUNTAMENT PRESENTA A LES ENTITATS BISBALENQUES EL REGLAMENT

PROVISIONAL DEL

CONSELL D’ENTITATS I UNA PROPOSTA DE FULL DE RUTA

PER ENGEGAR-LO

L’Ajuntament de la Bisbal va presentar aquest
dimecres la proposta de reglament que ha de
regular el funcionament del Consell d’Entitats i una
proposta de full de ruta per posar-lo en marxa, a
l’amfiteatre del Mundial. La presentació de l’acte va
anar a càrrec de la regidora de Participació
Ciutadana, Gemma Pascual. El reglament i el
funcionament del Consell d’Entitats el van explicar
el tècnic de Neòpolis, l’empresa que ha
confeccionat els treballs previs i de redacció del
reglament, i el tècnic de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de la Bisbal.
En aquest acte també es van presentar els
coordinadors de les diferents comissions sectorials
i de la comissió permanent que formaran part del
Consell d’Entitats. Es tracta de quatre tècnics
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municipals que donaran suport administratiu i informatiu a les entitats i vetllaran pel correcte funcionament del dia
a dia del Consell d’Entitats.
En la reunió es va explicar a les entitats que el reglament que se’ls ha enviat és provisional. El reglament el va
aprovar el Ple de forma inicial el passat 25 d’octubre i hi ha un termini de 30 dies per presentar propostes o
al·legacions. També es va informar que les entitats podran disposar d’un espai web propi que podran gestionar
de forma autònoma per fer difusió de les seves activitats.
Sobre el full de ruta de la posada en marxa de les entitats, es va proposar començar les reunions de les
comissions sectorials a mitjans de gener, per, posteriorment, constituir la comissió permanent el mes de febrer.
Aquesta comissió permanent, a la vegada, haurà de preparar la celebració del primer plenari del Consell
d’Entitats, previst inicialment per mitjans de març.
El procés de creació del Consell d’Entitats de la Bisbal d’Empordà es fa seguint un procés de participació
ciutadana i va ser una de les demandes prioritàries que van fer les entitats bisbalenques quan es va elaborar el Pla
Director de Participació Ciutadana, aprovat el setembre del 2009.
Posteriorment, l’Ajuntament va demanar una subvenció a la Direcció General de Participació Ciutadana, que la va
concedir a finals del 2010. Amb aquesta subvenció i una aportació de l’Ajuntament de la Bisbal, es va iniciar el
procés de creació del Consell d’Entitats a finals del 2010 amb la participació de l’empresa Neópolis.
RADIOBANYOLES.CAT

Dijous, 10 de novembre de 2011
LES OBRES DE REFORMA DE LA PLAÇA DE LA

PAU DE BANYOLES JA ESTAN

EN MARXA
Foto: L’obra és una de les més destacades dins el Pla de
Barris de Banyoles

Les obres de reforma de la plaça de la Pau de
Banyoles ja estan en marxa. El projecte, fruit
d'un procés de participació ciutadana, costarà
360 mil euros i suposarà un rentat de cara total
a un dels centres neuràlgics del barri de la
Farga.
La reurbanització de la plaça de la Pau és un
dels projectes més destacats del pla de barris
de la Farga. Les obres han començat fa poques
setmanes, i en aquests moments ja s'han renovat els serveis, s'han tapat les rases i s'han perimetrat les àrees
de delimitació de la nova plaça. El regidor de Barris de Banyoles, Jordi Bosch "Barraca", ha detallat que les
obres avancen a bon ritme i properament es col·locarà el paviment. Tot i això, ha detallat que s'ha hagut de
solucionar el mal estat amb què es trobava el sanejament, un problema amb el qual no s'hi comptava.
El projecte, elaborat després d'un procés de participació ciutadana, inclou una zona verda, jocs per a la
mainada, espais per a la gent gran i una àrea de pícnic, a més d'una zona d'aparcament. El pressupost inicial
de l'obra era de 460 mil euros, tot i que el consistori el va replantejar a la baixa i finalment costarà 360 mil
euros. Està previst que els treballs finalitzin a principis de l'any vinent, tot i que els imprevistos amb què s'ha
topat podrien fer que variés una mica aquest termini.
L'obra és una de les més destacades dins el Pla de Barris de Banyoles. Pròximament es farà la reurbanització
del carrer Barcelona, i queda pendent la ubicació de la nova seu de la policia local. En global, el Pla de Barris
de la Farga preveu una inversió de 7,4 milions d'euros a càrrec de la Generalitat i l'Ajuntament de Banyoles.
Després de diverses pròrrogues, el termini d'execució s'ha allargat fins al 2014.
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ARAGIRONA.CAT

Diumenge, 13 de novembre de 2011
POC A POC, LA DEMOCRÀCIA...
Martí Carreras
Perfil. Vaig estudiar dos anys de Biologia, i en fa vint que treballo de fuster. Fa
set anys que sóc president de l'AV de Sant Narcís. La primera Festa Major que
vaig haver de parlar en públic vaig passar ràpidament el micro a l'alcaldessa de
tant vergonya que em feia. Els dos anys següents em va fer tanta ràbia sentir-la
fer mítings a la "nostra" festa que em vaig obligar a parlar per fer-ho del barri... ara m'ha de treure el micro si vol
dir res!!
Al darrer ple de l'ajuntament de Girona, la membre de la Plataforma Afectats per la Hipoteca, Marta Afuera, va
intentar exposar personalment la moció que es presentava a través dels grups de la CUP i d'ICV que pretenia
declarar Girona ciutat lliure de desnonaments.
El regidor de la CUP, Jordi Navarro, demanava als presents bona voluntat per fer una excepció en el reglament
pel que fa a la participació dels ciutadans donada la rellevància, importància i transcendència social de la
proposta, i cedia seu torn de paraula a la representant de la PAH per poder llegir un comunicat.
Entenc que la negativa de l'alcalde responia a la lectura literal del reglament , però ell mateix va fer un
comentari que obria una nova porta: "si s'hagués demanat en la reunió de portaveus s'hauria buscat una
solució".
Per aquesta raó, les entitats que formem part de la Mesa d'Entitats per la Participació, on hi som presents
algunes de les AV que varem impulsar la "campanya per la participació als plens municipals" , varem tornar a
demanar al regidor Navarro que fes arribar a la junta de portaveus la demanda de poder participar al ple de
dilluns que ve (14 de novembre) i preguntar com i quan es reformarà el ROM (reglament orgànic municipal)
per permetre, precisament, la participació d'entitats i ciutadans al ple.
De nou, a la junta de portaveus s'insisteix que no és el procediment normal i que s'han de seguir tots els
protocols establerts. Ens cal doncs, entrar la petició per registre.
La MESA no té "entitat jurídica", per tant un dels membres, Xavier Villareal (membre de l'AMPA Montfalgàs)
entra, en nom propi, la petició per registre. I el mateix divendres una trucada d'alcaldia ens informa que NO es
tindrà en compte la petició perquè el ROM no ho permet.
Hem aconseguit (després d'anys de reivindicacions) el compromís DE TOTS els partits polítics per a modificar
el ROM i permetre la participació ciutadana als Plens. Però no podem saber el punt on es troba la modificació,
ni si es tindrà en compte l'opinió dels qui ho hem demanat, perquè l'actual ROM els dóna la "coartada"
perfecte.
No vull deixar passar la oportunitat de fer saber als representants polítics el nostre permanent interès a podernos presentar (com a entitat i en nom propi) als plens per poder expressar les queixes, reclamacions o
propostes de qualsevol ciutadà, directament, sense la necessitat de cap intermediari polític (tot i que agraïm la
bona voluntat i la feina feta per la CUP).
Després de quatre anys insistint, cada dia tenim més raons per continuar exigint la participació directa d'entitats
i veïns als plens...
Ara mateix, s'està intentant aprovar unes ordenances fiscals que en el capítol d'Ocupació d'espais públics i d'ús
d'equipaments municipals perjudica greument a moltes de les entitats gironines, que no només no hem estat
avisats de les intencions del govern de la nostra ciutat, sinó que tenim el temps just per poder dir-hi la nostra
(les al·legacions s'acaben el 4 de desembre).
Com a entitat membre de la MESA ens comprometem a fer arribar la informació a la resta d'entitats, a
promoure una resposta conjunta i a continuar exigint el nostre dret a ser consultats, escoltats i tinguts en
compte.
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Dijous, 17 de novembre de 2011
GIRONA ORGANITZA UNA SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE LES INSTAL·LACIONS

DE TELEFONIA MÒBIL
La trobada tindrà lloc aquest dijous a les 20 h al Centre Cultural La Mercè i està oberta a tota la
ciutadania.
L’Ajuntament de Girona portarà a terme aquest dijous una sessió informativa, oberta a tota la ciutadania, on
s’explicarà el marc legal i tècnic de les instal·lacions de telefonia mòbil, i sobretot com es pot aplicar el principi
de precaució i com es pot tenir la ciutadania informada. La sessió, que tindrà lloc al Centre Cultural La Mercè a
les vuit del vespre, servirà també per recollir les preocupacions i opinions dels ciutadans. El regidor de
Sostenibilitat i Participació Ciutadana, Jordi Fàbrega, donarà la benvinguda als assistents, entre els quals hi
haurà membres d’associacions de veïns i entitats ambientals, que han sigut convidades a l’acte.
L’Ajuntament està treballant conjuntament amb el Centre de Recerca i Governança del Risc de la Universitat
Autònoma de Barcelona en el projecte GECODIT per a la generació de consens social en el desplegament de
la telefonia mòbil (3G). La finalitat d’aquest treball és afavorir les dinàmiques de consens i diàleg que han de
possibilitar un desplegament eficient d’aquestes infraestructures. La tasca se centra a facilitar un diàleg fluid i
obert entre els diferents actors implicats (ciutadania, operadors, Ajuntament).
A la reunió informativa de demà, també hi assistirà un tècnic de la Direcció General de Telecomunicacions i
Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya per tal de donar informació sobre les instal·lacions de
telefonia mòbil i aclarir dubtes. Per últim, s’aprofitarà la reunió per explicar el procés GECODIT que està
seguint.
L’ordre del dia per la reunió serà el següent:
20.00 h
20.20 h
20.45 h
21.00 h

Benvinguda, a càrrec del regidor de Sostenibilitat i Participació Ciutadania, Jordi Fàbrega
Explicació del projecte GECODIT i la seva finalitat
Les ITM: marc legal, marc tècnic i com aplicar el principi de precaució
Precs i preguntes

SELVA.CAT (SATEL·LIT JOVE)

Divendres, 18 de novembre de 2011
FIRA D'ENTITATS DE RIUDELLOTS DE LA

SELVA

Durant 3 dies es celebra la 7a Fira d'entitats de Riudellots de la Selva. És un acte popular on les entitats
municipals mostren als veïns les actuacions que porten a terme. La fira realitza actes 3 dies, del 18 al 20 de
novembre de 2011 i els principals actes són els següents:
Divendres 18 de novembre de 2011
A les 20 h, a la sala polivalent
Benvinguda a càrrec de l’alcaldessa, Montserrat Roura
Presentació de l’agenda llatinoamericana Bon viure - Bon conviure a càrrec de Salomó Marquès
En acabar, tast i venda de productes de comerç just
A les 22 h, a la sala d’actes
Concert de música de cobla Música i literatura d’un territori: Girona panoràmica a càrrec de la cobla Bisbal
Jove i Cristina Cervià
Dissabte 19 de novembre de 2011
A les 16 h, a la plaça de l’Ajuntament
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Jocs i entreteniments per a la mainada
Inici de la mostra d'entitats a la sala polivalent
A les 17.30 h, a la sala polivalent
Berenar sostenible de pa amb oli i sucre
A les 18.00 h
Taller de confecció de paperines per a les castanyes
A les 18.30 h
Castanyada amb garnatxa
En acabar la castanyada es farà la rifa d’un quadre donat en benefici de l’AECC de Riudellots.
Diumenge 20 de novembre de 2011
Hora: 09:00
Lloc: Aparcament del costat del pavelló municipal
Primera ruta de les Creus de vehicles clàssics i esportius de Riudellots de la Selva organitzada per l’Associació
de Vehicles Clàssics i Esportius Riudellots.
De 9 a 10 h, concentració de vehicles clàssics i esportius. A continuació, sortida.
Per aquest acte podeu demanar més informació i inscripcions podeu trucar a qualsevol dels telèfons següents:
618 263 888, 655 830 411, 600 569 330. També podeu enviar un correu electrònic a l’adreça
classicsiesportiusriudellots@gmail.comAquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu
brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la
TORROELLAESTARTIT.COM

Divendres, 18 de novembre de 2011
PRIMERA SESSIÓ PÚBLICA DE LA JUNTA DEL

CONSELL MUNICIPAL DE

L'ESTARTIT
L'Ajuntament ha volgut fer un pas més en el procés d'apropar la gestió municipal i fomentar la
participació ciutadana a l'Estartit.
L'Ajuntament ha volgut fer un pas més en el procés d'apropar la gestió municipal i fomentar la participació
ciutadana a l'Estartit. Per aquest motiu, anit va organitzar la primera sessió pública de la junta del Consell
Municipal de l'Estartit. A partir d'ara, una de les dues sessions que l'ens celebra cada mes estarà oberta al
públic i seguirà el format similar al d'un ple de la corporació municipal. Per bé que les sessions estan
presidides per la presidenta del Consell Municipal de l'Estartit, Sílvia Comas, en aquesta ocasió i donat el
simbolisme que va tenir l'acte, l'encarregat de presidir-lo va ser l'alcalde, Jordi Cordon. En començar la sessió,
la presidenta del consell va explicar a tots els assistents quins eren els motius que havien portat l'equip de
govern a prendre la decisió d'obrir al públic una de les juntes mensuals i va recordar quines eren les funcions
reglamentàries del consell. Comas va recordar que es tracta d'un instrument de desconcentració política i de
descentralització de la gestió municipal. Va refermar el seu compromís d'avançar en la millora de la participació
ciutadana. Entre els diferents punts l'ordre del dia hi va haver la presentació dels pressupostos, que va anar a
càrrec de l'alcalde, Jordi Cordon. En acabar la sessió, que va se seguida per mig centenar de persones, es va
obrir un torn de precs i preguntes.
Contingut original extret dels RSS de la web Municipal.
Us recomanem visitar l'enllaç original per què possiblement hi trobareu la informació correctament estructurada
i moltes vegades amb documents adjunts:
http://www.torroella-estartit.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=1496&Itemid=215
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Diumenge, 27 de novembre de 2011
CELRÀ IMPLICA VINT VEÏNS PER DIGNIFICAR UN ESPAI URBÀ
Van acudir a la crida de l'Ajuntament per repintar el Torrent
de l'Aigua Calenta
Escolars hi faran murals
El túnel s'ha pintat de color groc i blanc, i els nens del poble hi faran aviat murals
Foto: CLICK ART FOTO/JOAN CASTRO.

L'Ajuntament de Celrà va aconseguir ahir implicar una vintena de
veïns en la recuperació del Torrent de l'Aigua Calenta. La crida va
sorgir arran d'una reunió veïnal en què els mateixos veïns van
demanar la dignificació d'aquest espai, que estava molt degradat.
En la política d'implicació de la ciutadania en els afers municipals, el
govern de Celrà va promoure la jornada d'ahir. L'actuació és la
primera part de la recuperació. Els veïns van repintar-ne les parets
de color blanc i groc en diversos trams, però els escolars del poble,
ajudats d'artistes locals, l'acabaran d'embellir fent-hi murals. Faltarà, a més, la instal·lació d'un llum per il·luminar
el pas subterrani.
No és pas la primera acció de manteniment amb participació ciutadana que darrerament es fa a Celrà. A
principi de mes una quinzena de veïns ja van participar en la neteja i recuperació de la mina del Nen Jesús, un
espai declarat d'interès dins la zona del PEIN de les Gavarres. L'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, diu que
aquestes accions neixen de les reunions que tenen amb grups reduïts de veïns de zones ben concretes del
municipi, per tal de conèixer les seves necessitats i urgències de primera mà. A partir de les reunions, s'han fet
actuacions al carrer de Sant Feliu i al carrer Costa Brava, per exemple, i ja es treballa en una proposta per
ordenar l'aparcament del carrer de la Cabanya. La proposta es presentarà als veïns la setmana que ve.
RADIO PALAMÓS

Dilluns, 28 de novembre de 2011
HI HAURÀ PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA REDACCIÓ DE L'ORDENANÇA DE

RESIDUS
L’Ajuntament de Palamós ha començat el procés de participació ciutadana que acompanyarà la
redacció de la nova ordenança de gestió de residus i neteja viària. Hi haurà campanyes informatives
per donar a conèixer el procés i fer que hi prengui part el màxim possible de gent. Des de
l’Ajuntament es pretén un doble objectiu: fer una ordenança que la ciutadania se senti seva i que,
per damunt de tot, funcioni bé.
De moment, el Ple municipal ha aprovat per unanimitat l'inici d'aquest procés de participació ciutadana. L'Àrea
de Medi Ambient ja ha fet la fase de seleccionar les entitats amb les quals haurà de parlar i ara ja s'ha entrat
en la de generar estímuls. En aquest sentit, s'articularan una sèrie de vies per tal de donar a conèixer el
projecte i facilitar la participació de la ciutadania. Èrik Solés regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de
Palamós.
CITA ÈRIK SOLÉS 1
Solés explica que aquest procés de participació ciutadana en la redacció de l'ordenança de residus té uns
objectius clars.
CITA ÈRIK SOLÉS 2
La nova ordenança ha de regular com es fa el procés de recollida i gestió de residus a Palamós. Fins ara hi
havia una ordenança de policia i bon govern que data de l'any 1997.
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Dimarts, 29 de novembre de 2011
EL PLE DE BANYOLES JA ESCALFA MOTORS PER AL DEBAT SOBRE EL FUTUR

DELS HORTS
Junts per Banyoles dóna suport a l'equip de govern en l'aprovació del procés participatiu del pla
especial de sota Monestir

Va ser un dels temes més utilitzats pels candidats durant la campanya electoral de Banyoles i ahir es va
confirmar que condicionarà aquest mandat: el pla especial de sota Monestir –la zona de les preuades hortes
urbanes i últim gran espai pendent d'urbanitzar de la ciutat– va irrompre amb força en el ple municipal, quan
encara el pla no és ni tan sols un avantprojecte. Es tractava d'aprovar el procés participatiu que s'ha d'obrir a
partir d'unes línies mestres elaborades per l'equip de l'urbanista olotí Esteve Corominas.
La CUP i ICV van criticar-ho amb contundència, entre altres raons, perquè entenen que només es pot parlar de
procés “participatiu” si es parteix de zero i perquè voldrien que el pla especial de sota Monestir s'elaborés en el
marc de la revisió del pla general. Consegüentment, van votar-hi en contra.
El principal partit de l'oposició, Junts per Banyoles, també va criticar que la zona es tracti com una peça a part,
però van valorar sobretot que el procés pot ser un camí per aconseguir el consens i van acabar votant-hi a
favor.
En nom de l'equip de govern (format per CiU i el regidor no adscrit Jordi Bosch Barraca), Miquel Vilanova va
fer notar que no es partia de zero, però gairebé. “L'únic que s'ha fet fins ara és recollir el que marca el pla
director urbanístic comarcal”, va resumir.
El procés s'obrirà amb dues gran reunions en què podran participar-hi els partits, les entitats i els ciutadans en
general. La idea que serveix de base és que cal combinar la conservació dels recs, els horts i el paper de
corredor biològic de la riera Canaleta amb una actuació urbanística que relligui els barris de la zona amb la
resta de la ciutat.
LA FRASE

Serà un procés complex en què tothom haurà de fer un esforç i cedir una mica
Miquel Vilanova, PRIMER TINENT D'ALCALDE

La càmera amb què ICV va retransmetre per Internet el ple
d'ahir. Foto: R. E.1

RETRANSMISSIÓ EN DIRECTE DEL
PLE PER INTERNET
La sessió d'ahir al vespre al saló de plens de
Banyoles va ser històrica perquè es va
retransmetre en directe per un mitjà audiovisual: el
livestream d'ICV a internet. La intenció dels
ecosocialistes és consolidar l'experiència i
retransmetre tots els plens. L'objectiu –han
explicat– és facilitar que els ciutadans s'impliquin més en el govern del municipi.
DIARI DE GIRONA

Dimarts, 29 de novembre de 2011
MÉS DE 50 JOVES PARTICIPEN EN EL

PLA DE JOVENTUT DE BLANES
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Més de 50 joves van participar dissabte en una jornada per elaborar el nou Pla Local de Joventut 2012-15.
L'acte, organitzat per l'àrea de Joventut de l'Ajuntament de Blanes, va tenir lloc a l'espai Morralla. Els joves van
debatre en grups sobre quatre àmbits: educació; cultura, lleure i hàbits saludables; què significa ser jove; i
emancipació, treball i habitatge. Les sessions van consistir en una diagnosi de la realitat i una posterior
elaboració i priorització de propostes. La regidora de Joventut, Lourdes Fàbrega, va mostrar-se molt satisfeta
de la resposta dels joves i es va comprometre a efectuar un retorn dels resultats de la jornada. El Pla
s'elaborarà a partir de la recollida i anàlisi de dades que estan realitzant els responsables tècnics municipals i
dels resultats de la jornada
EL PUNT AVUI

Dimecres, 30 de novembre de 2011
PALAMÓS I PALAFRUGELL TIREN ENDAVANT CONSELLS ANTICRISI

Els ajuntaments de Palamós i Palafrugell han tirat endavant els consells de desenvolupament econòmic i
social, que intenten aplegar els sectors públic i privat per unir esforços contra la crisi. L'Ajuntament de Palamós
ja va aprovar en el ple d'aquest mes els integrants del consell, en què descarta la presència d'un membre de
cada grup municipal de l'oposició. Tot i això va rebre atacs del PP pel fet de considerar que la proposta
“arribava tard”. El nou organisme, però, a part de polítics, té una àmplia presència de persones de diferents
àmbits econòmics i socials del municipi. La constitució del nou ens es farà el pròxim 17 de desembre. D'altra
banda, a Palafrugell, la proposta del nou consell s'ha aprovat inicialment, encara que no té tot el suport de
l'oposició, ja que veu en aquest nou organisme elements similars a l'actual Institut de Promoció Econòmica de
Palafrugell (IPEP). El govern intenta diferenciar els dos organismes.
El ple de Palamós que va aprovar els integrants del consell de desenvolupament
econòmic i social. Foto: A.V.
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