DIARI DE GIRONA

Dijous, 4 d'agost de 2011
UNA AUDIÈNCIA PÚBLICA PER DEBATRE EL FUTUR DEL CASTELL DE SANT FERRAN
L'alcalde, Santi Vila, accepta la petició de la CUP i s'exposaran tots els projectes en marxa
C.VILÀ. L’alcalde de Figueres, Santi Vila, s'ha
compromès a convocar una audiència
pública per debatre sobre el Castell de Sant
Ferran informant dels projectes, de la feina
que s'ha fet fins al moment i del futur de la
fortificació. L'anunci es va fer a petició de la
CUP que va recordar a Vila que el mes de
maig ja s'havia compromès a convocar en
un mes una comissió acceptant una moció
de SI, però no s'ha fet. El Ministeri de Foment
ha destinat recentment un milió d'euros a la rehabilitació de l'edifici del Governador que ha d'acollir el Museu
d'Història Militar.
Des que la fortificació va deixar de tenir usos militars, s'han posat sobre la taula multitud de propostes i projectes
per al Castell de Sant Ferran, des de ser un centre vinculat als cavalls, a tenir un museu dels serrallers o acollir-hi
un hotel.
Un dels projectes que durant més anys s'ha defensat ha estat el de convertir-lo en un centre per la pau de
referència internacional. La proposta va comptar amb importants suports i va tenir bona acceptació, però va
quedar aparcada en engegar-se una iniciativa similar al Castell de Montjuïc. Justament, el trasllat de les peces
militars des d'aquest castell al de Figueres van suposar una nova proposta, ubicar un Museu d'Història Militar a la
fortificació figuerenca. Malgrat no generar tan bona acceptació per les connotacions militars és una proposta que
amb certesa sembla que tirarà endavant, a banda d'activitats que ja acull com la Fira Agrícola de les Comarques
Gironines. Moltes altres, en canvi, es desconeix si es mantenen. A principi del 2007 s'anunciava i aprovaven els
patrons del Castell la Ciutat del Cavall com a eix vertebrador al qual havien d'emmotllar-se tots els altres projectes.
Quatre més estaven sobre la taula: l'arxiu municipal, un viver d'empreses, un equipament hoteler i el museu del
gremi de serrallers de Catalunya. Són algunes de les moltes iniciatives que s'hi han plantejat.
Des de la CUP, el regidor Joan Font, va demanar en el darrer ple municipal un debat i que sigui obert a tota la
ciutadania. Font va remarcar, després de conèixer la inversió de Foment pel Museu Militar, "que el futur del Castell
és clau per al desenvolupament de la ciutat". Per això s'ha presentat una instància demanant una audiència
pública "per explicar els projectes per a la fortalesa i respondre a les preguntes dels ciutadans al respecte". Va
afegir que el govern s'havia compromès al maig a convocar en un mes una comissió per parlar del Castell,
comissió que no s'ha constituït.
L'alcalde, Santi Vila, va respondre que "no hi ha cap inconvenient per convocar una reunió per parlar del futur" i va
comprometre's. "Amb molt de gust ho farem, i donarem compte dels projectes que hi ha en marxa, de la feina que
s'ha fet i del futur", va dir Vila.
DIARI DE GIRONA

Diumenge, 7 d'agost de 2011
OLOT APROVA UNA MOCIÓ PER RETRANSMETRE EL PLE PER INTERNET

L'Ajuntament d'Olot, en el seu darrer ple, va aprovar per unanimitat una moció per la retransmissió en directe i en
diferit per Internet. La moció va ser presentada per Alternativa per la Garrotxa (ApG), un grup polític que es va
presentar a les eleccions municipals del maig però no va obtenir representació.
La moció d'ApG argumentava que "sovint els ciutadans no poden assistir presencialment a les sessions del ple" i
per corregir la mancança, la moció proposava seguir l'exemple de Castelló d'Empúries, Vilassar de Mar
Mollerussa, Sabadell, o la Bisbal del Penedès. ApG considera que la retransmissió ajudarà a la participació
ciutadana als plens.
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Dijous, 11 d'agost de 2011
ELS INDIGNATS DE LLORET SURTEN AL CARRER
Hi ha prevista una protesta per aquest dissabte a la tarda

L'Agrupació de Veïns Indignats de Lloret de Mar protestarà davant l'ajuntament aquest dissabte. Des de
l'Agrupació es demana que l'Ajuntament escolti les propostes de la ciutadania, és a dir, que es fomenti la
participació ciutadana mitjançant reunions, taules rodones o altres vies, segons explica Irene Barcia, la portaveu
de l'Agrupació de Veïns Indignats.
L'Agrupació també denuncia que Lloret només inverteix diners en el turisme, i que aquest és de poca qualitat. En
aquest sentit, creuen que caldria fomentar altres aspectes del municipi, 'no només els bars i discoteques'.
Per protestar per aquesta situació, l'Agrupació ha convocat una concentració de protesta davant de l'Ajuntament el
proper dissabte 13 d'agost a les 19h. Posteriorment es recolliran les opinions de tothom, i es demanarà audiència
amb l'alcalde per tal d'exposar-li les seves demandes.
ARAGIRONA.cat

Dimecres, 17 d'agost de 2011

PUIGDEMONT TORNARÀ
USOS DE LA DEVESA

DIARI DE GIRONA

Dimecres, 17 d’agost de 2011
A POSAR SOBRE LA TAULA EL DEBAT SOBRE ELS

L'alcalde diu que la gent "té ganes d'opinar" i que al parc li cal un pla especial que determini el seu futur

ACN - Girona. L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, vol tornar a obrir el debat entorn els usos i el futur
del parc de la Devesa. El tripartit va dedicar bona part del darrer mandat a obrir un procés participatiu -que
va durar tres mesos i hi van participar 800 persones- perquè els gironins poguessin dir què volien que es
fes i què no dins el parc. Un procés participatiu que, per Puigdemont, ha estat insuficient i "dirigit" per
l'anterior govern que, segons sosté, "buscava unes conclusions determinades". Per això, l'alcalde diu que
vol fer un "gran debat de ciutat" entorn el parc. "La gent està cansada de simulacres, no pot estar cansada
de veritables debats que és el que la ciutat reclama", ha justificat
El juny de 2008 va acabar el procés de participació ciutadana previ a la redacció del Pla d'Usos de la Devesa. El
procés participatiu va durar tres mesos i, segons l'ajuntament, hi van participar 800 persones. El setembre de
2010, dos anys després de finalitzar el procés participatiu, es va aprovar el document que regia els usos dins el
parc urbà i que, entre d'altres, incloïa un pla per protegir l'arbrat, preveia treure els cotxes del parc i resituava les
fires i el mercat.
Amb el canvi de govern al consistori, l'alcalde, Carles Puigdemont, ha anunciat que pensa reobrir el debat entorn
del parc perquè considera que el Pla d'Usos és un document insuficient i perquè el debat ciutadà que es va fer
amb el procés participatiu va ser "circumstancial i dirigit" i que, per tant, va tenir com a resultat un document amb
"solucions transitòries i pedaços".
Puigdemont vol, per tant, que aquest mandat es faci un "debat de ciutat" que, segons l'alcalde, ha de ser similar a
un "congrés" on hi participin des de tècnics de medi ambient a arquitectes, artistes, literats o paisatgistes.
"Processos participatius com els que hem tingut aquests quatre anys hem de mirar de no fer-ne perquè costen
diners i generen frustració; cal debat ciutadà sense apriorismes, que sigui transversals", ha reflexionat Puigdemont.
L'alcalde justifica que cal tornar a obrir el debat entorn del parc perquè la gent no va poder participar en l'anterior
procés participatiu que, segons Puigdemont, era "reglat i dirigit pel govern". "La gent està cansada de simulacres,
no pot estar cansada de veritables debats que és el que la ciutat reclama, participar de manera real i no
impostada", ha resposta Puigdemont a la pregunta de si la gent entendrà que es torni a encetar el procés entorn el
parc.
"La gent té ganes de dir coses sobre la Devesa però dir-les de veritat, sense debats impostats", ha dit Puigdemont
que sosté que el debat entorn del parc serà "un dels temes destacats del mandat".
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Cal un pla d'usos
L'alcalde ha puntualitzat no pensa deixar en un calaix el Pla d'Usos aprovat per l'anterior govern perquè hi ha
alguns aspectes que comparteixen però consideren que li falta "ambició". "Mentre mirem què es pot tirar endavant
del Pla d'Usos impulsarem un pla especial perquè és l'eina amb visió de futur que li cal a la Devesa"; ha destacat.
CiU havia manifestat la seva voluntat de treure de la Devesa tant el mercat com les atraccions de Sant Narcís.
L'aposta més agosarada era la de traslladar les instal·lacions de Fira de Girona també fora del parc perquè
considera que no té espai per créixer. En campanya, CiU havia proposat destinar l'espai a instal·lacions esportives.
Puigdemont ha explicat que en aquest mandat, per temes de calendari i pressupostaris, és "impossible" treure Fira
de Girona però continua sostenint que la proposta és "bona" però que cal "debatre-la a fons". "En el futur hi ha
qüestions com Fira de Girona i el mercat que s'han de situar en un altre lloc", ha dit.
EL PUNT AVUI

Dijous, 18 d'agost de 2011
CIU REOBRIRÀ EL DEBAT DE LA DEVESA DE

GIRONA

Un ciclista passant un dia d'aquest mes d'agost pel mig de la Devesa
de Girona Foto: MANEL LLADÓ.

L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, està disposat a
reobrir el debat sobre els futurs usos de la Devesa en
aquest mandat amb la voluntat d'impulsar “un debat
real” del gran parc urbà de la capital gironina.
Puigdemont considera que el procés participatiu que va
fer el govern tripartit va ser “insuficient” i “dirigit” i que al
darrere hi havia la voluntat de “buscar unes conclusions
determinades”. Per això, CiU té la intenció d'obrir “un
debat de ciutat” que s'assimili a “un congrés” en què
puguin participar tècnics de medi ambient, arquitectes,
artistes, literats o paisatgistes.
Tot i aquesta voluntat, Puigdemont explica que no deixaran “en un calaix” el pla d'usos aprovat pel tripartit, malgrat
pensar que li manca “ambició”. S'intentarà aplicar alguns dels preceptes que incloïa el pla d'usos aprovat a finals
del 2010, però proposa tirar endavant un pla especial “perquè és l'eina amb visió de futur que cal a la Devesa”. El
govern de CiU manté la voluntat de repensar a mitjà termini una nova ubicació per a la Fira de Girona, a més
d'estudiar canvis en les Fires o el mercat.
DIARI DE GIRONA

EMPORDA.info

Dijous, 18 d'agost de 2011
Divendres, 19 d'agost de 2011
PUIGDEMONT REOBRIRÀ EL DEBAT ENTORN DE LA DEVESA PERQUÈ VA SER

“DIRIGIT PEL TRIPARTIT”

L'alcalde de Girona considera que "la gent està cansada de simulacres" i obrirà un procés participatiu
sobre el parc
GIRONA | ACN/DDG L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, vol tornar a obrir el debat entorn els usos i el futur
del parc de la Devesa. El tripartit va dedicar bona part del darrer mandat a obrir un procés participatiu -que va
durar tres mesos i en què van participar 800 persones- perquè els gironins poguessin dir què volien que es fes i
què no dins el parc. Un procés participatiu que, per Puigdemont, va ser insuficient i "dirigit" per l'anterior govern
que, segons sosté, "buscava unes conclusions determinades". Per això, l'alcalde diu que vol fer un "gran debat de
ciutat" entorn el parc. "La gent està cansada de simulacres, no pot estar cansada de veritables debats, que és el
que la ciutat reclama", va justificar.
El juny de 2008 va acabar el procés de participació ciutadana previ a la redacció del Pla d'Usos de la Devesa. El
setembre de 2010, dos anys després de finalitzar el procés participatiu, es va aprovar el document que regia els
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usos dins el parc urbà i que, entre d'altres, incloïa un pla per protegir l'arbrat, preveia treure els cotxes del parc i
resituava les fires i el mercat.
Amb el canvi de govern al consistori, l'alcalde, Carles Puigdemo nt, ha anunciat que pensa reobrir el debat entorn
del parc perquè considera que el Pla d'Usos és un document insuficient i perquè el debat ciutadà que es va fer
amb el procés participatiu va ser "circumstancial i dirigit" i que, per tant, va tenir com a resultat un document amb
"solucions transitòries i pedaços".
Puigdemont vol, per tant, que aquest mandat es faci un "debat de ciutat" que, segons l'alcalde, ha de ser similar a
un "congrés" on participin des de tècnics de medi ambient a arquitectes, artistes, literats o paisatgistes. "Processos
participatius com els que hem tingut aquests quatre anys hem de mirar de no fer-ne perquè costen diners i
generen frustració; cal debat ciutadà sense apriorismes, que sigui transversals", va reflexionar Puigdemont.
L'alcalde justifica que cal tornar a obrir el debat entorn del parc perquè la gent no va poder participar en l'anterior
procés participatiu. "La gent està cansada de simulacres, no pot estar cansada de veritables debats que és el que
la ciutat reclama, participar de manera real i no impostada", va respondre Puigdemont a la pregunta de si la gent
entendrà que es torni a encetar el procés entorn el parc. "La gent té ganes de dir coses sobre la Devesa però dirles de veritat, sense debats impostats", va dir. Sosté que el debat sobre el parc serà "un dels temes destacats del
mandat".
Cal un pla d'usos
L'alcalde va puntualitzar que no pensa deixar en un calaix el Pla d'Usos de l'anterior govern perquè hi ha alguns
aspectes que comparteixen però considera que li falta "ambició". "Mentre mirem què es pot tirar endavant del Pla
d'Usos impulsarem un pla especial perquè és l'eina amb visió de futur que cal a la Devesa", va destacar.
CiU havia manifestat la seva voluntat de treure de la Devesa tant el mercat com les atraccions de Sant Narcís.
L'aposta més agosarada era la de traslladar les instal·lacions de Fira de Girona també fora del parc perquè
considera que no té espai per créixer. CiU havia proposat destinar l'espai a instal·lacions esportives.
Puigdemont va dir que en aquest mandat, per temes de calendari i pressupostaris, és "impossible" treure Fira de
Girona però continua sostenint que la proposta és "bona" però que cal "debatre-la a fons". "En el futur hi ha
qüestions com Fira de Girona i el mercat que s'han de situar en un altre lloc", va dir.
DIARI DE GIRONA

Dissabte, 27 d'agost de 2011

A PUNT D’INICIAR LES OBRES A LA PLAÇA DE LA PAU DE BANYOLES

La reforma començarà al setembre, aprofitant el curs escolar, tot i que el projecte es va aprovar mesos enrere
Foto. Estat actual de la plaça de la Pau. RÀDIO BANYOLES

Segons informa Ràdio Banyoles, la millora de la plaça de la Pau
s'iniciarà al setembre un cop ja hagi començat el curs escolar.
L'Ajuntament ha cregut convenient deixar passar l'estiu perquè al
llarg d'aquests mesos, juliol i agost, hi ha una afluència molt alta
de joves del barri de la Farga que utilitzen l'espai, aprofitant que
no han d'anar a classe. El projecte d'urbanització de la plaça,
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 part d'una zona d'aparcament. A més, la
plaça de la Pau és un centre neuràlgic del barri de la Farga, ja que
és l'espai públic més gran de la zona i per això, al llarg del dia, s'hi concentra un nombre important de persones,
especialment infants i durant els mesos d'estiu.
Projecte del Pla de Barris
La plaça de la Pau és un dels grans projectes que s'inclouen al Pla de Barris concedit el 2006 amb un termini
d'execució de 4 anys. Però el 2009, la Generalitat va atorgar una pròrroga de 2 anys més a l'Ajuntament i,
recentment, el Govern ha confirmat al consistori una segona pròrroga que permetrà allargar el Pla fins al 2014.
La propera actuació després de la plaça de la Pau, serà la urbanització del carrer Barcelona. La resta de projectes,
com la seu de la policia local o el centre cívic, encara es podran aplaçar per més endavant. D'aquesta manera,
segons ha detallat l'alcalde, Miquel Noguer, en declaracions a Ràdio Banyoles, l'Ajuntament tindrà ara més temps
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per poder debatre i definir aquests projectes amb tots els veïns. També, en aquest sentit, s'haurà de treballar en la
millora de les façanes i l'estructura dels pisos.
DIARI DE GIRONA

Dissabte, 27 d'agost de 2011
L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL APROVA LA CREACIÓ D’UN NOU

CONSELL

ECONÒMIC I SOCIAL

L'Ajuntament de Palafrugell va aprovar la creació del Consell Econòmic i Social que, a partir de l'1 de gener de
2012, serà un òrgan consultiu en matèria socioeconòmica i laboral, amb l'objectiu d'informar i assessorar la
corporació amb caràcter no vinculant.
Les principals finalitats de l'esmentat Consell seran informar sobre polítiques de formació ocupacional; sobre la
realització de plans formatius per col·lectius amb especials dificultats (aturats de llarga durada, joves, persones
amb discapacitat); sobre els processos d'orientació laboral i intermediació local; el foment d'autocupació i creació
d'empresa; la millora d'infraestructures que donin suport a l'activitat econòmica, optimització del sòl industrial i
plans de millora de polígons i informar sobre mesures de promoció turística i comerç urbà. Així mateix, també ha
de dictaminar sobre el foment de l'economia social i cooperativa, explorar nous jaciments d'ocupació.
L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, va afirmar que espera que "sigui flexible, participatiu i que ens ajudi a
reflexionar sobre decisions polítiques importants en matèria econòmica i social".
GIRONANOTICIES.com

Diumenge, 28 d'agost de 2011

OLOT, CAP A UN NOU MODEL D'AJUNTAMENT

L’equip de govern ha de concentrar la seva disponibilitat en tenir un
coneixement notori del què passa a la ciutat
Josep M. Corominas. Alcalde d’Olot
Dir que els ajuntaments viuen moments delicats no és descobrir res a aquestes alçades. A la mancança històrica
d’un finançament local raonable, i després de molts anys de vaques grasses gràcies a la bonança econòmica i a
la febre de la construcció, ara les finances municipals no permeten gaires alegries. Els ingressos han caigut i les
situacions heretades i consolidades no permeten anar gaire més enllà a l’hora de decidir les actuacions d’un
equip de govern.
Ha arribat l’hora, per tant, d’avançar cap a un nou model d’ajuntament, uns ajuntaments facilitadors, uns
ajuntaments al servei dels ciutadans i que generin sensacions de proximitat i complicitat en totes i cada una de les
seves actuacions. Un nou model que l’equip de govern de l’ajuntament d’Olot basem en els següents eixos:
1.- Un Ajuntament capaç de facilitar la creació de riquesa, col•laborant en la implantació i el creixement de les
empreses, que són les que ens trauran de la crisi, contribuint a l’economia productiva i a la generació de llocs de
treball, és a dir, al creixement econòmic real.
2.- Ajuntaments que afrontin decididament canvis en la seva organització interna. Cal millorar l’eficiència de tota la
organització, modernitzar les seves estructures internes i aplicar criteris empresarials. S’ha de racionalitzar la
despesa fixa, tallar amb els dèficits continuats i aprimar el deute. Només així serem capaços de oferir, amb la
major eficiència possible, aquells serveis imprescindibles pels benestar dels nostres conciutadans.
3.- Ajuntaments capaços de generar una autèntica participació ciutadana, implicant en els quefers públics la millor
gent que hi estigui disposada. És a dir, institucionalitzant la participació com a font de diàleg, d’arguments i de
solucions el màxim de consensuades possible, no només per les forces polítiques, sinó pels representants de la
societat civil.
4.- Ajuntaments que cuidin els detalls, que sàpiguen i puguin mantenir les inversions fetes, conscients que ja no
serà possible, durant molts anys, crear noves infraestructures. I, menys encara, mantenir-les. Que facin que la
ciutat funcioni. Que sigui còmode i agradable viure-hi.
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Vull aprofundir mínimament en el punt número 2, l’organització interna de l’ajuntament d’Olot, avui indispensable
per aconseguir uns millors serveis pels ciutadans. Aquí és on dibuixem tres nivells:
1.- El nivell polític. L’equip de govern.
Els regidors i regidores als quals la població els ha fet confiança de forma majoritària. Aquí és on es
dibuixen les grans apostes de la ciutat pels pròxims anys. La responsabilitat els ha estat donada per la
ciutadania, però aquesta ha de ser una tasca comuna. Pròximament, l’ajuntament d’Olot posarà en
marxa els consells ciutadans adscrits a les grans àrees de govern, per escoltar-los i perquè ajudin a
encertar en les decisions. L’equip de govern ha de concentrar la seva disponibilitat en tenir un
coneixement notori del què passa a la ciutat, com respira la seva gent, quines són les seves
preocupacions, com evolucionem com a ciutat en el marc de Catalunya, establir aliances amb qui calgui i
defensar els nostres interessos allà on calgui. El polític ha de transformar aquest coneixement en
necessitats, i defugir de convertir-se en un polític-gestor-tècnic. Ha de saber traslladar aquestes
necessitats al següent nivell per la seva execució.
2.- El nivell executiu. La gerència i la direcció.
L’equip de govern ha de deixar en mans de professionals i tècnics la gestió del dia a dia de l'ajuntament.
Per això, ens calen persones preparades en el complex món de l’administració pública. Hem de saber
potenciar els perfils professionals dels caps d'àrea de l'ajuntament i dels directius dels organismes
autònoms i participats de l' Ajuntament. Que tinguin més capacitat per proposar iniciatives, més llibertat
d'actuació per millorar la nostra administració i més autonomia per exercir les seves responsabilitats.
Sempre amb l’objectiu de millorar els serveis cap als ciutadans. El gerent i l'equip directiu han d'afinar en
l'elaboració de propostes que responguin a la voluntat política del govern de la ciutat, i aproximar totes les
capacitats dels treballadors de l'ajuntament per millorar-ne l'acció política.
3.- L’atenció als ciutadans. El front -office.
Són tots aquells treballadors municipals que està en contacte amb els ciutadans: Els nostres clients. Aquí és on
realment ens juguem la percepció que l’ajuntament funciona. Començant per les formes, hem de ser una
administració amable i amiga. I continuant per l’eficàcia en els tràmits, que no faci perdre el temps
innecessàriament als nostres contribuents, aquells que paguen i que ens poden exigir que la màquina funcioni.
Aquest és el nostre model, que anirem desenvolupant en els pròxims mesos i que esperem que contribueixi a
anar dibuixant un ajuntament d’acord amb els nous temps. El que ens reclamen els ciutadans i el que hem de
saber construir per fer de l’administració local el primer graó perquè la ciutadania recuperi la seva confiança cap
en l’acció política.
EL PUNT AVUI

Dimarts, 30 d'agost de 2011

CIU PACTARÀ AMB ELS VEÏNS L'ÚS DE LA NOVA MARFÀ DE GIRONA

L'equip de govern té previst convocar una reunió amb els veïns de Santa Eugènia per decidir els usos
que tindrà aquest gran espai per al barri
Les obres de l'antiga fàbrica estaran acabades a finals del mes que ve
La part exterior de l'antiga fàbrica Marfà ja està acabada i ara es treballa en l'acabament de l'interior
Foto: JOAN SABATER.

~La reforma de l'antiga Marfà era l'actuació estel·lar del pla de barris ~
El govern en minoria de CiU a Girona pretén consensuar amb els veïns de
Santa Eugènia quin ús ha de tenir el nou espai de l'antiga fàbrica Marfà. Així, el
mateix alcalde de Girona, Carles Puigdemont, té previst convocar per al mes
de setembre els veïns del barri per poder posar sobre la taula les intencions
de l'equip de govern i conèixer de primera mà les necessitats que el barri podria cobrir amb l'ús del gran edifici.
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Per aquest motiu, l'equip de govern de Girona supedita el model d'ús de l'edifici a la voluntat que expressin els
veïns del mateix equipament i un cop ja hi hagi el projecte definit i parlat. El mateix Puigdemont ja va anunciar en
l'últim ple la voluntat que la infraestructura tingués una funció fonamentalment cívica, complementant i cobrint les
necessitats del centre cívic de Can Ninetes, un dels més actius de la ciutat i que ara tindrà més espais per
desenvolupar-hi activitats. La part cultural del centre la centrarà la gran biblioteca Salvador Allende, que s'instal·la a
la planta baixa i al primer pis del nou edifici.
Finalitzen les obres
Les obres de rehabilitació i recuperació de l'antiga i històrica fàbrica tèxtil ja estan en la recta final. A l'exterior del
recinte els treballs ja estan completament acabats i només falten uns quants retocs a la part interior de l'edifici.
L'empresa responsable de les obres ha demanat al consistori una pròrroga per poder concloure la feina i està
previst que a finals de setembre estiguin completament acabades.
Una de les tasques més complexes del procés serà el trasllat de la biblioteca Salvador Allende des de la seu
actual fins a les noves i àmplies instal·lacions. També caldrà instal·lar el mobiliari nou de la biblioteca.
Un dels serveis que també s'hi volen emplaçar és un punt d'informació jove, en un dels barris més poblats.
Una obra tardana
La rehabilitació de l'antiga fàbrica Marfà era sense cap mena de dubte l'actuació estel·lar del pla de barris.
L'ajornament de tot el procés haurà provocat que l'acabament de l'obra arribi amb diversos anys de retard sobre el
calendari previst inicialment i un cop ja s'ha produït un canvi de govern al consistori. Els veïns sempre havien
manifestat la voluntat de poder participar en la gestió per fer-se més seu l'edifici i garantir-hi un ús real del barri,
més enllà de l'ús de ciutat que tindrà la Marfà, ja sigui amb els bucs d'assaig o la sala polivalent del centre.
LA XIFRA
3.500 metres quadrats
farà tot l'edifici de la Marfà, que inclou la biblioteca
Salvador Allende.

LA DATA
30.09.11
D'aquí a un mes està previst que s'hagin acabat les
obres d'aquest gran edifici al cor de Santa Eugènia.

El nou ús per a la seu actual de la biblioteca
El trasllat de la biblioteca Salvador Allende deixarà buit l'actual seu del carrer Montseny. L'equip de govern també
vol escoltar quines són les preferències dels veïns per poder reaprofitar l'edifici perquè doni servei al barri. CiU va
descartar des de la campanya enderrocar l'edifici de l'actual biblioteca i apuntava la possibilitat que es pogués
transformar en espai per a joves de Santa Eugènia. Un problema que també vol corregir l'actual govern és la
manca de previsió d'aparcament a la nova Marfà. CiU estudia algunes alternatives per poder garantir un mínim de
places per a turismes per als usuaris d'aquest nou espai cívic, que potenciarà totes les activitats i facultats del
centre cívic del barri.
DIARI DE GIRONA

Dimarts, 30 d'agost de 2011

ROSES TINDRÀ UN MUSEU SOBRE EL BULLI I LA GASTRONOMIA

El consistori va aprovar ahir una moció proposada pel PSC d'acollir l'exposició itinerant del restaurant
L'equip de govern de Roses impulsarà la creació d'un museu sobre el prestigiós restaurant El Bulli i, molt
probablement, sobre la història gastronòmica de la zona al llarg de la història. El projecte es gestarà a través d'una
Comissió de Participació Ciutadana on es decidirà, entre altres coses, la ubicació del futur espai.
El consistori va aprovar ahir una moció presentada pel PSC on es demana que l'exposició itinerant sobre El Bulli i
Ferran Adrià -que serà dos mesos al Palau Robert de Barcelona i després a diversos punts del món- arribés a la
població costanera per tenir-la com a seu permanent. Arran d'això, l'alcalde, Carles Pàramo (CiU), ha anunciat la
voluntat d'ampliar el projecte i crear una mena de museu gastronòmic que giraria entorn del Bulli i on, fins i tot, es
podrien veure estris de les diferents èpoques.
La idea és aprofitar l'empenta que ha tingut el restaurant en els darrers anys i fer que això perduri a la població.
Segons ha explicat Pàramo, va ser el mateix Adrià qui els va fer la proposta i ara estan pendents de dur a terme
una nova reunió quan el xef torni de les seves vacances. El batlle admet que tot es troba en una fase molt inicial
però que la iniciativa tirarà endavant. Per la seva banda, la portaveu socialista, Magda Casamitjana, va explicar que
la seva formació ja tenia aquesta idea amb l'objectiu de donar ressò a l'important establiment, que va tancar les
seves portes el mes de juliol.
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