EL PUNT AVUI

Dilluns, 4 de març de 2013
ELS VEÏNS DE CRUÏLLES VOLEN QUE L'AJUNTAMENT CONTROLI L'ABOCADOR DE VACAMORTA
La consulta té poca participació però el resultat deixa
clar que no se'n fa prou amb l'oposició als tribunals
Van votar 134 habitants dels 1.048 censats
Dues veïnes de Cruïlles exercint el seu dret a vot. Foto: IMMA BOSCH.

Que l'Ajuntament disposi d'eines de control sobre els
abocaments de residus a Vacamorta. Aquesta és l'opció
que van triar els veïns que van participar ahir en la
consulta ciutadana que va impulsar l'equip de govern
municipal. L'altra era continuar amb la mateixa línia que
fins ara, fent oposició a l'explotació de l'abocador a
través dels tribunals però renunciant al seu control.
La participació en la consulta, però, va ser minsa. Dels
1.048 habitants que tenien dret a vot només van exercirlo 134. Del total de paperetes, 5 van ser vots en blanc; 16, nuls; 39, a favor de l'opció de fer només oposició, i 83, a
favor de fer oposició i control sobre Vacamorta.
Comença el procés
Per tant, tal com va explicar l'alcalde, Salvi Casas, l'Ajuntament ara engegarà tot el procés per fer una modificació
del pla especial aplicat per la Generalitat per donar cobertura urbanística a aquesta instal·lació. Amb aquest tràmit
es pretén aconseguir que sigui l'Ajuntament el que tingui la competència per fer el control tècnic, limitar els
abocaments i, fins i tot, aplicar taxes. Una modificació que haurà d'aprovar el consistori però, en darrera instància,
la comissió d'Urbanisme de la Generalitat.
“Vam dir que aquesta consulta seria vinculant i malgrat la baixa participació no podem enganyar. A part, el
resultat ha estat clar”, deia ahir l'alcalde, el qual va afegir sobre el fet que pocs veïns anessin a votar: “Fa dotze
anys que aquest abocador està en funcionament, es guanyen sentències però no es compleixen. I la gent ja n'està
cansada.” La consulta es va realitzar a l'escola de Cruïlles i la mesa estava vetllada per treballadors municipals per
donar l'acte de rigorositat.
LA XIFRA

134 veïns
van participar en la consulta per decidir quin posició
havia d'adoptar l'Ajuntament davant Vacamorta.

LA FRASE
Fa dotze anys que l'abocador està en funcionament, es
guanyen sentències i no es compleixen
Salvi Casas, alcalde de cruïlles, Monells i Sant Sadurní
de l'Heura

DIARI DE GIRONA

Dimarts, 5 de març de 2013
LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA S´HA DE DEMOSTRAR PARTICIPANT

EDITORIAL Diumenge passat, la jornada de referèndums a Suïssa va tornar a acaparar l'atenció internacional. El
país helvètic és de fa dècades un exemple de participació dels ciutadans en les decisions polítiques. En aquesta
ocasió, un dels temes portats a consulta també ha transcendit més enllà de les seves fronteres: la limitació dels
salaris excessius dels directius de les grans companyies. Els suïsos han decidit que siguin les juntes d'accionistes
les que fixin aquests sous i no els mateixos directius. Espanya i Catalunya disten molt d'atorgar als ciutadans la
seva veu a través de les urnes. Convocar un referèndum és una quimera, i no només per saber si Catalunya vol
independitzar-se d'Espanya, sinó també per qüestions més domèstiques. El problema, però, no és només la
negativa dels governants a perdre el control de les decisions. És també dels ciutadans. La participació en l'esfera
pública s'ha de demostrar participant i alguns exemples recents no són gaire satisfactoris. Diumenge passat
mateix, mentre els suïssos acudien a les urnes, els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura estaven
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cridats a participar en una consulta popular per pronunciar-se sobre l'abocador de Vacamorta. Només hi va
participar un escàs 13% de la població total. I no es tractava d'un tema desconegut. L'abocador ha capitalitzat la
informació local en l'última dècada. Fa un mes, l'Ajuntament de Viladamat també va organitzar una consulta
perquè els veïns decidissin què havia de prioritzar aquest any el consistori en les inversions urbanístiques. En
aquest cas, la participació va ser d'un 24%, una mica més elevada que a Cruïlles, però igualment exigua. En
ambdós casos, els temes a consulta eren molt propers als ciutadans; afectaven de manera directa el seu municipi.
Podríem citar també un referèndum formal i àmpliament publicitat com el de l'Estatut, celebrat l'any 2006.
Malgrat que durant els tres anys anteriors no s'havia parlat d'altra cosa a Catalunya, la participació no va arribar ni
al 50% (48,85%). Està molt bé exigir als polítics, però alguns hàbits de la democràcia s'han d'impulsar des de baix,
com a Suïssa.
EL PUNT AVUI

Dimarts, 5 de març de 2013
ESCARXOFATS AL SOFÀ

 Lamentar la nostra dissort no canviarà res 
Opinió. Anna Puig Cantarero
Asseguts al sofà no canviarem res. Estem empipats per la crisi econòmica, per la corrupció política, perquè no ens
deixen ser un país lliure i per mil coses més. Estem empipats, i amb raó, però escarxofats al sofà lamentant-nos de
la nostra dissort no solucionarem res. La implicació de la ciutadania és imprescindible en qualsevol canvi social. La
nostra participació no s'ha de limitar a posar una papereta en una urna cada quatre anys. Ens hem de fer sentir,
ens han d'escoltar. Per això sobta la poca concurrència en actes, per exemple, com l'assemblea de la CUP a Girona
o la consulta ciutadana de Cruïlles. Una cinquantena de persones en el primer acte i prop d'un 13% de vots, en el
segon. Poques eines que ens posen a l'abast i encara les ignorem. A títol individual o des d'una entitat, ens hem de
fer notar. Ja no s'hi val conformar-se i dir “tots són iguals”, “faran el que voldran”. Aquí s'ha de fer el que la
ciutadania vol. La història ens demostra que moltes utopies s'han convertit en realitat.
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 06 de març de 2013
SALT INICIA UN PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER DEFINIR ELS USOS D´EQUIPAMENTS LOCALS

L'Ajuntament de Salt iniciarà durant aquest mes de març un procés participatiu per tal
d'ajudar a definir els futurs equipaments ciutadans del municipi. El consistori ha detectat
que hi ha la demanda social d'un centre cívic a la Coma Cros i, amb la idea d'augmentar el
rendiment de l'actual Ateneu d'Entitats, es preveu obrir un procés durant el qual tothom
pugui aportar les seves idees per tal d'incrementar els espais d'ús polivalent al municipi.
L'Ajuntament encarregarà aquest procés de participació a una empresa especialitzada, que
tindrà en compte les opinions tant dels actuals integrants de l'Ateneu com dels potencials
futurs usuaris i experts en la matèria.
A partir del procés participatiu, es preveu crear un grup motor que establirà criteris tant pel
que fa a les obres a realitzar a l'espai com als futurs continguts, que informarà a la comissió
de seguiment de la Coma Cros. Llavors, si la Coma Cros passa a acollir un centre cívic, altres
espais del municipi quedarien lliures i podrien convertir-se en casals de barri.
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 13 de març de 2013
NOMÉS CINC AJUNTAMENTS OFEREIXEN PROU INFORMACIÓ A LA WEB
Un estudi realitzat a la UAB mostra com molts municipis ni tan sols tenen informació sobre l'alcalde al seu
portal
GIRONA | R.VAN EECKHOUT/ACN Només cinc dels 221 municipis de la demarcació de Girona ofereixen un nivell
d'informació al ciutadà suficient a través de les seves pàgines web. Així ho demostra un estudi fet pel Laboratori
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de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB publicat a Internet, amb un mapa que
analitza la informació que ofereixen els webs municipals de Catalunya. El Mapa de les Bones Pràctiques de la
Comunicació Pública Local a Catalunya fa una avaluació dels recursos que ofereixen els ajuntaments als seus webs
sobre qui són els representants polítics i com gestionen els recursos col·lectius. El resultat indica que aquesta
informació és, en termes generals, insuficient i deficient. A les comarques gironines, només 5 dels 221 webs
analitzats han assolit més del 50% d'indicadors positius, i el 89% no informa sobre el pla d'acció del mandat.
Tan sols Girona, Blanes, Santa Coloma de Farners, Llagostera i Palafrugell donen prou informació als ciutadans
segons aquest Mapa de les Bones Pràctiques. Dels 41 indicadors del qual consta aquest estudi, Girona en compleix
un 68%, i Blanes un 61%. Llagostera, Palafugell i Santa Coloma en compleixen un 59%, un 56% i un 51%
respectivament. Tota la resta de municipis gironins es troben per sota del llindar del 50% de les condicions. Entre
els barems que es tenen en compte hi ha la informació sobre els alcaldes, regidors i membres de l'oposició; la
publicació dels plens i juntes de govern, la informació sobre els plans d'actuació o urbanístics; dels pressupostos i
les retribucions dels càrrecs electes; o les eines de participació ciutadana i les facilitats comunicatives que es
donen.
El mapa proporciona una fitxa de cada web municipals
amb els 41 indicadors que es consideren bàsics en
relació amb qui són els representants polítics, com
gestionen els recursos col·lectius i quina informació i
eines de participació ciutadana ofereixen. El
percentatge d'indicadors positius que s'ha assolit en
cada cas es representa en un color definit a
l'"infòmetre" que va del blanc (menys del 25%), al groc
(entre el 25 i el 50%) i al verd (si ha superat el 50%).
D'aquesta manera qualsevol persona disposa d'una
informació entenedora sobre la puntuació que ha
obtingut el web corporatiu del seu municipi i si ho
desitja pot contrastar-la.
Aquest mapa vol ser també una guia tant per a
representants polítics com per a tècnics, tot prenent com a referent el Decàleg de Bones Pràctiques de la
Comunicació Pública Local a Catalunya elaborat pel mateix equip l'any 2003. L'estudi s'ha anat completant
progressivament des dels mes d'abril passat i, a mesura que s'han fet públics els informes parcials, ha propiciat
que alguns responsables polítics i tècnics s'hagin interessat per millorar la seva qualificació i hagin introduït noves
dades als webs.
Informació molt deficient
A les comarques gironines, només el 38% dels webs dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa, amb
nom i cognom, foto i partit polític al qual pertany. Aquesta informació bàsica es redueix al 21% dels webs en el cas
dels representants polítics que formen part del govern; i passa al 15% en el cas dels representants que formen part
de l'oposició.
Només el 13% dels webs municipals dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern; el 6,25% sobre el
calendari de treball d'aquests òrgans; i el 6% sobre les seves competències. Per comarques, les que tenen un
nombre de webs municipals un percentatge més elevat d'informació bàsica són l'Alt Empordà, la Garrotxa i el
Gironès.
Segons el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB aquestes dades
posen de manifest la necessitat que les Diputacions adoptin mesures per a la millora de la informació dels webs
dels municipis amb menys de 10.000 habitants.
En l'àmbit de Catalunya, només 57 dels 947 webs analitzats han superat el llindar 50% d'indicadors positius. I el
95% no informa sobre el pla d'acció del mandat. A més, tan sols el 43% dels webs dóna informació bàsica sobre
l'alcalde; un nombre que es redueix al 24% dels webs en el cas dels regidors de l'equip de govern; i que passa al
17% en el cas dels membres dels grups polítics que formen part de l'oposició.
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EL PUNT AVUI

Dimecres, 13 de març de 2013
ELS AJUNTAMENTS GIRONINS SUSPENEN EN TRANSPARÈNCIA
Un estudi de la UAB avalua les bones pràctiques en comunicació local dels consistoris catalans
A la demarcació aproven Girona, Llagostera, Blanes, Palafrugell i Santa Coloma de Farners
La Universitat Autònoma de Barcelona ha elaborat un mapa de les bones pràctiques de la comunicació pública
local a Catalunya. A la demarcació de Girona, només cinc municipis –Girona, Llagostera, Blanes, Palafrugell i
Santa Coloma de Farners– dels 221 que hi ha compleixen el 50% dels indicadors que l'estudi considera
representatius d'una bona informació als ciutadans.
El primer lloc l'ocupa Girona, que compleix un 68% dels indicadors. La principal mancança de la capital de la
demarcació és la manera com informa de la gestió dels recursos col·lectius –només compleix dos dels set
indicadors possibles.
A Girona la segueix Blanes, que compleix el 61% dels indicadors, i Llagostera, amb el 59%. Darrere queden
Palafrugell, que en compleix el 56%, i Santa Coloma, amb el 51%.
Les dades, analitzades pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB, consten
de 41 indicadors. S'avalua la informació que es dóna sobre els representants polítics, com es gestionen els
recursos col·lectius, com s'informa d'aquesta gestió i quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana.
Els indicadors es deriven del decàleg de bones pràctiques de la comunicació pública local que es va elaborar el
2003, i que assenyala els objectius que han d'acomplir els mitjans de comunicació locals de titularitat pública.
Entre aquests objectius, hi ha la finalitat cohesionadora, la professionalitat i la transparència, han d'evitar el
partidisme, i han de fomentar el debat i la participació. En el conjunt de Catalunya són 57 –de 947– els municipis
que aproven. El mapa de les bones pràctiques de la comunicació pública local a Catalunya es pot consultar en línia,
municipi per municipi, a través del lloc web .
LA XIFRA

68 per cent
dels indicadors compleix Girona, seguida de Blanes, amb el 61%, i Llagostera, amb el 59%.
EL PUNT AVUI

Dimecres, 13 de març de 2013
CASSÀ MILLORARÀ EL PASSEIG VILARET PER EVITAR BASSALS AL MERCAT ELS DIES DE PLUJA
L'alcalde preveu que l'obra es faci el 2015 i diu que triaran l'alternativa d'acord amb els veïns
L'Ajuntament demana 150.000 euros en el
PUOSC
Una foto del passeig Vilaret de Cassà, amb bassals, en el mercat
de dimecres passat. Foto: MANEL LLADÓ.

Cassà de la Selva L'Ajuntament de Cassà de la Selva
té ganes de posar remei al fang i als bassals del
passeig Vilaret, on es fa mercat els dimecres i els
dissabtes. És un assumpte pendent des de fa temps
a Cassà i l'equip de govern, de CiU, ha demanat
155.000 euros al govern, dins el Pla Únic d'Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC) per al trienni 20132016. L'alcalde de Cassà, Enric Bagué, explica que
exposaran als veïns quines són les alternatives tècniques per fer el canvi, previst per al 2015: “Hem d'arreglar el
terra. Ara no engoleix prou.”
Bagué, que ha assumit l'àrea d'Hisenda amb la dimissió de Sergi Baulida, explica que l'obra ha estat valorada en
155.000 euros i que el govern podria finançar-ne el 75%. El batlle cassanenc diu que el sòl podria mantenir-se de
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terra –“amb un tipus de resines que s'experimenten en altres llocs, amb resultats diversos”, matisa– o bé optar per
ciment o una superfície més dura. En aquest cas, la neteja és més ràpida i s'eviten el fang i l'aigua. “Quan tinguem
les alternatives tècniques, les explicarem a la gent i hi haurà un procés de participació ciutadana per acabar de
triar-ho.”
Abans de la reforma del passeig Vilaret, un dels espais més transitats de Cassà, l'Ajuntament demana per a l'any
que ve 199.000 euros en el PUOSC per pavimentar, asfaltar i conservar vies públiques. Aquest any Cassà ha
preferit no demanar ajuts per a cap actuació.
LA FRASE
Quan plou, hi ha molt de fang els dies de mercat.
Exposarem als veïns quins canvis hi podem fer
Enric Bagué ALCALDE DE CASSÀ DE LA SELVA

LA XIFRA

199.000 euros
demanarà Cassà en el PUOSC de la Generalitat per
pavimentar i conservar vies públiques l'any que ve.

ERC diu que no hi ha hagut diàleg sobre les obres
En l'últim ple de Cassà, el principal grup de l'oposició, ERC, va lamentar que el govern de CiU no hagués fet
reunions monogràfiques per debatre les obres del PUOSC. “En el mandat passat i en altres d'anteriors, eren
tradicionals les reunions entre tots els grups per acabar de definir les obres que s'han de fer”, va lamentar el
portaveu d'ERC i exalcalde, Carles Casanova.
EL PUNT AVUI

Dimarts, 13 de març de 2013
MANAR I INFORMAR

La transparència no és una virtut estesa
Opinió. Xavier Sala Puig
La recuperació dels ajuntaments democràtics va anar aparellada d'una fal·lera per editar butlletins i revistes
municipals. Connectar amb la ciutadania era un dels primers manaments dels nous regidors, que accedien al
càrrec amb joventut i voluntat de servei. De mica en mica, és clar, van anar sorgint les excepcions i, entre la
incipient classe política incorporada a les administracions locals, van anar apareixent casos de corrupció i de
transfuguisme que amb el temps només han fet que augmentar. Ara, les noves tecnologies van arraconant els
vells butlletins i els actuals governants es van adaptant als nous temps, que requereixen més que mai altes dosis
de vocació i baixes aspiracions econòmiques. Per això és decebedor el resultat de l'estudi de la Universitat
Autònoma de Barcelona segons el qual només cinc ajuntaments gironins compleixen els nivells de transparència
recomanables. Saber informar com cal el ciutadà és tan important com governar-lo.
EL PUNT AVUI

Dijous, 14 de març de 2013
EL NOU PARC CENTRAL TÉ UN COST DE 6,1 MILIONS
És el càlcul fet pels tècnics municipals del projecte que
ara traslladaran a Adif
Un recreació virtual de com es vol que quedi la reposició del parc
Central Foto: EL PUNT AVUI.

Les obres de recuperació i reposició del parc Central de
Girona i el sector de la plaça Europa tenen un cost de 6,1
milions d'euros. Aquest és el càlcul que estimen els
tècnics municipals i que s'adjunta al projecte d'obres de
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recuperació de tot l'espai que va aprovar el ple de dilluns i que es traslladarà ara a Adif perquè executi les obres
que preveu el projecte.
El regidor responsable del projecte ferroviari, Carles Ribas, detalla que “el cost del projecte és l'estimació dels
tècnics, perquè per aprovar-lo és obligatòria una memòria valorada”. Admet que ara amb Adif és quan s'entrarà
“en el debat d'alguns dels elements que preveu el projecte, però són qüestions del material o de les marques”.
Amb l'aprovació dilluns d'aquest projecte s'obre el termini ara d'un mes d'exposició pública perquè qui vulgui
pugui presentar-hi al·legacions i propostes de millora. Ribas assenyala que la voluntat és aprovar definitivament el
projecte en el ple del mes d'abril perquè Adif comenci de seguida la recuperació d'aquest espai tan cèntric de
Girona. L'objectiu és que l'espai es recuperi i es finalitzi la reurbanització abans d'acabar aquest any 2013.
Espai obert i vegetal
El consistori proposa una reposició del parc Central com un espai obert i en el qual predomini la part vegetal a
tocar del carrer Bisbe Sivilla, i que sobre la llosa s'hi puguin plantar alguns arbustos o gespa perquè faci més la
sensació d'espai natural. L'espai només mantindria l'actual estació del TAV, així com els edicles de les sortides
d'emergència i de ventilació que aquest mes s'han de reduir de mida.
Per a una segona fase hi hauria un procés participatiu obert per decidir a llarg termini quin ús es dóna a l'espai,
tenint en compte si s'executa el projecte que permetria enderrocar el viaducte.
EL PUNT AVUI

Dissabte, 16 de març de 2013
SUSPESOS EN BONES PRÀCTIQUES
Opinió. Teia Bastons Prats

 No es pot justificar l'opacitat que envolta tot allò que és públic 
Poca informació sobre l'alcalde o alcaldessa i el seu equip de govern, sobre els òrgans de govern i el calendari de
treball, sobre els sous dels càrrecs electes, sobre els plens i els acords que s'hi prenen, sobre els plans d'actuació
municipals, sobre els pressupostos i la gestió econòmica, sobre els contractes amb empreses, entitats o
particulars; poques eines de participació ciutadana, poques eines per comunicar-se amb el consistori... En
definitiva, i com titulava aquest diari, suspesos en transparència. Aquesta és la realitat dels ajuntaments gironins i,
per extensió, dels catalans, segons un estudi del Laboratori de Periodisme i Comunicació, de la UAB. Després
d'analitzar els webs dels 221 municipis gironins –i els 947 catalans–, els resultats són demolidors, decebedors i
concloents. Només cinc municipis gironins –57 de catalans– compleixen la meitat dels 41 indicadors per mesurar la
seva transparència. Uns indicadors que es consideren bàsics per saber qui són i què fan els nostres polítics
municipals, com gestionen els recursos de tots plegats i quina informació i quines eines de participació ciutadana
ofereixen. Davant uns resultats tan minsos, n'hi de sobres perquè els caigui la cara de vergonya. No hi ha excusa
que valgui per justificar l'obscurantisme que envolta tot allò que és públic. Precisament per la seva condició de
públic, hauria de ser transparent, clar, diàfan... El pitjor de tot és que encara hi ha qui no entén per què els
ciutadans estem tan farts de tot plegat! Com volen que estiguem davant uns representants que no donen la cara,
que no expliquen com gasten els nostres diners, que no informen de què fan ni de quan ho fan, si no és per motius
propagandístics, electoralistes. Que no siguin transparents, que no posin les cartes sobre la taula, no vol dir
necessàriament que actuïn incorrectament. Però d'entrada, fa de mal pensar. Si no hi ha res a amagar, perquè no
s'informa amb tota normalitat sobre sous, acords, pactes, contractes i càrrecs i no s'escolten les opinions dels
ciutadans? Tan difícil és? Ara els responsables municipals ho tenen fàcil. Poden consultar el mapa de los bones
pràctiques de la UAB i coneixeran fil per randa per on començar per aprovar l'assignatura de transparència. Potser
no és la solució per escurçar el distanciament que hi ha entre ciutadans i polítics. Però pot ser un bon punt de
partida.
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EL PUNT AVUI

Dilluns, 18 de març de 2013
POLÈMICA ENTORN DE L'ELECCIÓ DEL NOU SÍNDIC DE FIGUERES
EL PSC I ERC VOLEN QUE S'OBRI UN PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER ESCOLLIR-LO
CiU els replica que facin propostes
El govern de CiU ha proposat l'advocat Jaume Torrent per al càrrec.
Foto: J.P.

L'elecció del nou síndic de greuges de Figueres està
portant polèmica entre govern i oposició. El govern de
CiU, que lidera l'alcaldessa, Marta Felip, va anunciar que
la seva aposta és que l'advocat Jaume Torrent assumeixi
el càrrec un cop l'actual síndic, Eduard Puig, acabi el seu
mandat.
Això ha molestat el PSC i ERC, que reclamen que hi hagi
un procés de participació per escollir el nou síndic. Segons fonts del govern local, però, tots els grups municipals
van quedar entesos perquè el dimecres 20 de març, quan hi haurà la junta de portaveus en què es discutirà
aquesta qüestió, es portessin diverses propostes. El govern insta l'oposició a fer-ho.
Les crítiques
Les primeres crítiques van arribar del portaveu socialista, Pere Casellas, que vol obrir la decisió a les entitats i
associacions de la ciutat. “Pensem que el síndic hauria de ser una persona que hagi destacat per la seva implicació
en el teixit social i que sigui reconeguda per la ciutadania, perquè el seu paper ha de ser la defensa del ciutadà i el
control de l'acció de govern, atenent les queixes que li arribin”, ha explicat Casellas. El PSC tampoc veu clar que el
síndic faci aplicar el codi ètic, com ha anunciat l'alcaldessa.
ERC també ha fet públic que s'afegeix a la proposta del PSC. Pels republicans, el relleu del síndic està en una
situació de cul-de-sac perquè està “encallat per tota l'oposició”. Segons la portaveu, Mireia Mata, que es faci un
procés de participació facilitaria “la vinculació de la ciutat a un Ajuntament més obert, més participatiu i més
transparent”.
REPTE TERRITORIAL

Dilluns, 25 de març de 2013
LA FORMALITZACIÓ DE COMPROMISOS I LA CONCRECIÓ D’UN PLA DE TREBALL ASSEGUREN EL

DESENVOLUPAMENT D’UNA ESTRATÈGIA DE TURISME SOSTENIBLE AL MONTSENY
Administracions amb competències turístiques i de conservació
del territori, representants d’empreses del sector i agents del
territori es reuneixen de nou per a concretar les actuacions a
desenvolupar aquest 2013 en el marc de Carta Europea de
Turisme Sostenible

El desembre de 2009 es donava el tret de sortida al procés
participatiu i de treball que duria el Montseny a obtenir la Carta
Europea de Turisme Sostenible (CETS), una distinció que atorga la
Federació Europarc a aquells territoris que, entorn un espai
protegit, treballen vers un model turístic on la qualitat de vida de la
població local, l’impuls del turisme a la zona i la conservació del
territori en són els eixos vertebradors.
Actualment, 107 espais protegits de tot Europa gaudeixen d’aquesta acreditació. A Catalunya són quatre el parcs
naturals acreditats: Zona Volcànica de la Garrotxa, Delta de l’Ebre, Sant Llorenç del Munt i l’Obac i Montseny.
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Superada satisfactòriament l’auditoria realitzada per Europarc, des de finals del 2011 les entitats participants en el
Programa d’Actuacions han mantingut la seva vinculació amb el projecte de la Carta Europea de Turisme
Sostenible (CETS) del Montseny, desenvolupant aquelles accions de les quals n’eren partícips. La seva execució
s’ha dut a terme amb un ritme que s’ha anat adequant a la pròpia dinàmica dels organismes i entitats que l’han de
dur a terme. La desaparició o remodelació d’entitats, els canvis de responsables o les reduccions pressupostàries,
així com la redefinició o concreció d’algunes de les accions previstes han marcat el calendari de treball en aquest
any i mig de vida del projecte.
Conscients de la importància de la cooperació i del diàleg entre els agents encarregats de la gestió del territori i el
sector turístic, totes les entitats implicades en la CETS al Montseny es van reunir la primera quinzena de març per
tal de concretar llurs compromisos per aquest 2013.
Així, amb la assistència totes les entitats i persones convocades, el territori es beneficiarà d’un diàleg i una
coordinació real entre sector públic i privat, fet que dotarà de major eficàcia les decisions en matèria turisme
sostenible que es duguin a terme al Montseny.
En paraules de la Secretaria Tècnica: “Veient el quòrum de la reunió de treball així com les resolucions aprovades
per ajuntaments i entitats de promoció turística i conservació del territori que manifesten el seu compromís de
treball amb la CETS, sembla que aquest territori s’està constituint com a laboratori de bones pràctiques en
matèria de turisme sostenible tant pel que fa als seus continguts com respecte l’optimització del treball de les
diferents entitats. Aquesta dinàmica ha de facilitar l’acord entre les entitats per l’execució de les seves accions
minimitzant el solapament de tasques i projectes.”
Més informació a:
Sobre la Carta Europea de Turisme Sostenible: http://www.european-charter.org/home/
Sobre la Carta Europea de Turisme Sostenible al Montseny:
http://www.diba.cat/parcsn/parcs/plana.asp?parc=3&m=32&s=1296
Contacte:
REPTE TERRITORIAL, SC Isabel Junquera 608 556 873 isabel@repte.net
ELPUNT AVUI

Dimecres, 27 de març de 2013
COMENÇA LA TRAMITACIÓ DE LA LLEI DE CONSULTES
L'última reunió de la ponència de la llei de consultes es va celebrar
el 19 de març Foto: M.PÉREZ.

La mesa del Parlament va admetre ahir a tràmit la
proposició de llei de consultes populars no
referendàries i participació ciutadana que ha de
donar aixopluc al dret a decidir
La proposició, redactada per una ponència conjunta i
subscrita per CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA i la CUP, inicia
així la seva tramitació, que es farà per via ordinària si
cap grup en demana la tramitació urgent. La previsió
és poder debatre la totalitat en el ple del Parlament a finals d'abril o a principis de maig. Després, el projecte de llei
passarà a la comissió d'Afers Institucionals, que elevarà al ple un dictamen sobre el text. Si un mínim de dos grups
o 14 diputats ho demanessin, l'informe hauria de ser estudiat pel Consell de Garanties Estatutàries, fet que
endarreriria un mes el procés. En tot cas, el debat i l'aprovació definitius hauran d'esperar a passat l'estiu.
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ELPUNT AVUI

Dimecres, 27 de març de 2013
EL PLE DE GIRONA APROVA UNA MOCIÓ EN QUÈ DECLARA LLANOS DE LUNA “NON GRATA”
CIU, la CUP i ICV-EUIA van votar-hi a favor, el PSC es va abstenir i el PP, en contra
La delegada té “hostilitat” cap a les decisions del consistori, segons l'acord
El defensor del ciutadà Ramon Llorente al fons a l'esquerra,
presentant el seu informe del 2012 durant el ple Foto: JOAN
SABATER.

El ple de Girona va declarar ahir la delegada del
govern de l'Estat, María de los Llanos de Luna,
persona non grata, amb els vots favorables de la
CUP, CiU i ICV-EUiA. El PSC es va abstenir i el PP hi
va votar en contra. La moció, presentada per la CUP
i defensada pel regidor de RCat, Carles
Bonaventura, proposava la mesura “per l'actitud
hostil” de Llanos de Luna cap a les decisions preses
pel consistori i pel fet de “menysprear [...] la voluntat dels ciutadans expressada democràticament a les urnes”. En
la moció també es dóna suport a la iniciativa del Parlament de demanar a l'Estat la destitució de la delegada.
Entre els greuges contra Llanos de Luna hi ha els recursos judicials contra la decisió del consistori de declarar
Girona territori català lliure i el noliejament de dos trens per facilitar el trasllat de ciutadans de Girona i Figueres a
la manifestació de l'Onze de Setembre a Barcelona.
Altres mocions
D'altra banda, el ple va votar tres mocions més. En la primera, presentada per l'Ateneu Juvenil, Cultural i
Naturalista de Girona, es buscava municipalitzar la gestió del servei d'aigua, actualment en mans d'Aigües de
Girona, Salt i Sarrià. La moció no va prosperar pels vots contraris de CiU i el PP.
El grup del PSC va presentar una moció a favor de la transparència democràtica i la participació ciutadana. CiU i el
PP van demanar que es deixés la moció sobre la taula per poder discutir els detalls de la moció conjuntament,
proposta que el PSC no va acceptar. La moció no es va aprovar.
El grup municipal d'ICV-EUiA va portar a votació una moció demanant que es garanteixi als ciutadans la cobertura
de necessitats bàsiques com ara l'alimentació, ingressos mínims, habitatge i subministraments d'aigua, llum i gas.
La moció es va aprovar amb el suport de tots els grups, menys el PP, que es va abstenir.
El defensor del ciutadà presenta l'informe del 2012
La sessió plenària va començar amb la presentació per part del defensor del ciutadà de Girona, Ramon Llorente,
de l'informe de les activitats fetes per la seva oficina el 2012. Al llarg de l'any es van tramitar 341 expedients, xifra
que suposa un increment del 15% respecte de l'any anterior. Les queixes admeses a tràmit van ser 249, de les
quals se'n van desestimar 68. El 31% es van resoldre d'acord amb l'àrea competent. La preocupació màxima
detectada pel defensor han estat els problemes derivats de la falta de treball, amb especial incidència en les
execucions hipotecàries. El total d'actuacions durant l'any van ser 2.055, que inclouen 471 visites concertades i 970
consultes i assessoraments.
D'altra banda, el síndic va anunciar que denunciarà davant l'Ajuntament de la ciutat i la defensora del poble,
Soledad Becerril, la “desproporció” dels imports de les sancions de trànsit en relació amb l'economia de les
famílies. Llorente assegura que coneix casos de persones a les quals s'ha multat amb 200 euros per haver aparcat
malament el cotxe i que, d'altra banda, els serveis socials les han d'ajudar a pagar els subministraments bàsics de
casa seva per falta d'ingressos.
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