Octubre 2013

1

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 01 d'octubre de 2013
L´ALCALDE OBRE LA PORTA A FER UNA CONSULTA DE TRES TEMES POLÈMICS
Són la creació d'aparcaments als Ametllers i les ampliacions d'una casa de colònies i un hotel
La casa de colònies Albatros de Llafranc, que té una proposta de millora i ampliació.

CARLES TORRAMADÉ L'alcalde de Palafrugell, Juli
Fernández (PSC), ha anunciat que obre la porta a fer una
consulta popular perquè els veïns del municipi es
pronunciïn sobre tres temes en què hi ha certa polèmica.
Segons el batlle, aquests tres temes que podrien ser
objecte de consulta són la col·locació d'aparcaments als
Ametllers, l'ampliació de la casa de colònies Albatros de
Llafranc i la possibilitat de permetre que un nou hotel
d'Aigua Xelida tingui una norantena d'habitacions en
comptes de la vintena que li permet actualment el POUM vigent. Fernández ha destacat que "seria la primera
consulta que es fa a Palafrugell" i seria la prolongació del procés participatiu que està duent a terme amb el tema
del pressupost municipal. "Significa un canvi radical de la forma de gestionar l'administració pública", ha afirmat
l'alcalde palafrugellenc.
La intenció de Juli Fernández és fer la consulta quan finalitzi el citat procés participatiu per a la confecció del
pressupost de l'Ajuntament. Així, segons el batlle, seria entre el desembre d'aquest any i el gener i el febrer del
que ve. Que es porti a terme la consulta no és una decisió definitiva encara, però Juli Fernández ha manifestat que
"un dels tres temes segur" que es portarà a votació dels veïns, i és el tema de permetre un hotel més ampli a Aigua
Xelida. Dels altres dos, pot votar-se'n un, els dos o cap. Si es porta endavant aquesta iniciativa, tant si es vota un
tema com dos o tres, la consulta de tot serà al mateix moment.
Sobre l'ampliació de l'hotel que preveu el POUM a Aigua Xelida, Fernández ha concretat que el planejament
urbanístic preveu la construcció d'un hotel de dimensions petites (una vintena d'habitacions) amb qualitat mitjaalta. No obstant això, possibles promotors han plantejat a l'Ajuntament la necessitat d'ampliar el nombre
d'habitacions fins a una norantena perquè l'establiment sigui rentable econòmicament amb la qualitat citada.
Fernández, en aquest sentit, ha manifestat que hi ha un cert sector de la població que considera que un
establiment va contra el model turístic del municipi. Una mateixa posició que hi ha respecte de l'ampliació de la
casa de colònies.
Finalment, l'aparcament dels Ametllers "es contempla fer en el pacte per la mobilitat". En aquest sentit, l'alcalde
també vol veure què en diu la població de Palafrugell.
Entre els crítics amb els dos temes de l'allotjament hi ha el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya,
que considera que l'ampliació de casa de colònies i permetre fer un hotel més ampli va en contra del model
turístic: "50 amus defensant un model d'hotels mitjans, liderats per famílies de Palafrugell que es desviuen per
donar un servei de qualitat i omplir les seves 30-40 habitacions i ara ho volem canviar per competir en el mercat
turístic mundial a preus barats?"..

DIARI DE GIRONA
Divendres, 04 d'octubre de 2013
FIGUERES INICIA ELS PRIMERS TALLERS DE PARTICIPACIÓ DEL POUM
A la primera sessió van participar una cinquantena de veïns.

FIGUERES | DDG L'Ajuntament de Figueres ha començat aquesta setmana la primera
ronda de tallers de participació ciutadana del nou Pla d'ordenació urbanística municipal
(POUM). La primera sessió, que es va celebrar dilluns, va comptar amb la participació
d'una cinquantena de veïns i s'hi va abordar la temàtica "Figueres i l'entorn comarcal.
Model de ciutat". A la jornada s'hi va debatre la repercussió de determinats Plans que
2

afecten la ciutat així com les infraestructures que hi ha o la seva vertebració amb relació a les poblacions properes. Durant les
properes setmanes es portaran a terme la resta dels vuit tallers que hi ha previstos en aquesta primera onada de participació
ciutadana

EL PUNT AVUI
Divendres, 04 d'octubre de 2013
L'A
L'AJUNTAMENT DE FIGUERES FA UNA ENQUESTA SOBRE L'ÚS DE LA BICICLETA A LA CIUTAT
El qüestionari estarà obert al web municipal fins a final d'octubre per recollir el perfil dels usuaris, els seus
comportaments i poder millorar el servei
Uns turistes passejant amb la bicicleta a la mà ahir a la ciutat de Figueres Foto: LLUÍS SERRAT.

L'Ajuntament de Figueres ha iniciat una enquesta a la població sobre l'ús de la
bicicleta al municipi. La iniciativa del departament de Medi Ambient i
Sostenibilitat de l'Ajuntament té per objectiu recollir l'opinió i les propostes dels
veïns per a la millora d'aquest servei a la ciutat.
L'enquesta està oberta des d'ahir i fins a finals d'octubre al web de l'Ajuntament, a
l'apartat de medi ambient i sostenibilitat.
Perfil d'usuaris
El qüestionari consta de 27 punts en què es formulen diverses preguntes relacionades amb la mobilitat en bicicleta i el perfil
dels usuaris: freqüència d'ús, tipus de bicicleta utilitzada, opinió sobre l'estat de les vies, avantatges i inconvenients per
desplaçar-se amb aquest vehicle a la ciutat o fins als pobles veïns. Algunes preguntes fan referència als punts d'aparcament
per a bicicletes, al comportament dels ciclistes (si van exclusivament pels carrers o per les voreres) i a les seves relacions amb
altres col·lectius d'usuaris com poden ser els vianants o els conductors d'automòbils.
L'ús de la bicicleta a la ciutat de Figueres va ser precisament un dels temes que es van tractar en el torn de precs i preguntes del
ple de dimarts passat: el regidor del PP, Diego Borrego, va reclamar mà dura contra “els incívics que van per la vorera en
bicicleta” i el govern municipal li va respondre que hi havia “tolerància zero contra aquests comportaments”.
El model nòrdic
Borrego també va provocar en aquell ple la intervenció de la portaveu d'ERC, Mireia Mata, que va demanar que no es
criminalitzi amb multes el col·lectiu dels ciclistes i va apel·lar al model dels països nòrdics, on conviuen a les places i carrers de
les ciutats col·lectius importants de ciclistes amb els vianants. Un fet que xoca amb la normativa actual a les nostres ciutats, on
–en sentit estricte– es prohibeix l'ús de la bicicleta a les places. La possible evolució d'aquestes normatives és precisament un
dels aspectes que també es volen treballar a Figueres a partir dels resultats que s'obtindran amb l'enquesta que ara s'ha iniciat.
LA XIFRA
27 preguntes
té el qüestionari penjat al web de Figueres per consultar els veïns sobre l'ús que fan de la bicicleta

EL PUNT AVUI
Dissabte, 05 d'octubre de 2013
PRIMER TALLER PER AL POUM AMB 50 VEÏNS A FIGUERES
El dilluns i el dijous, cada un dels 8 tallers previstos tracta una temàtica
diferent
Vuit tallers oberts a la ciutadania han estat programats a Figueres per preparar el nou POUM
Foto: EL PUNT AVUI.

Més de mig centenar de veïns de Figueres van participar en el primer taller
obert a la participació ciutadana per a l'elaboració del nou pla d'ordenació
urbanística municipal (POUM). Amb el títol Figueres i l'entorn comarcal; model de ciutat, la trobada va servir per analitzar
aspectes com ara les mancances i els potencials del model de la xarxa viària territorial, avantatges i inconvenients del model
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ferroviari, (amb una o dues estacions a la ciutat), l'estació de mercaderies a Vilamalla, o les àrees d'activitat econòmiques,
entre altres qüestions. Dijous passat, el segon dels vuit tallers previstos tenia com a títol El rodal; relació del sòl no urbanitzable
amb la ciutat. Els tallers tenen lloc el dilluns i el dijous i els dos pròxims es dedicaran a Patrimoni cultural i arquitectònic (7
d'octubre) i a Mobilitat (10 d'octubre).

EL PUNT AVUI
Dilluns, 07 d'octubre de 2013
CONSELLS SECTORIALS DE PARTICIPACIÓ A ROSES

El procés de participació ciutadana impulsat pel govern municipal de Roses es concreta a partir del mes d'octubre amb
l'entrada en funcionament dels quatre consells sectorials que hauran d'assessorar el govern municipal i plantejar propostes en
quatre temàtiques definides: esports; turisme i territori; cultura i festes, i gent gran. Cada consell serà presidit pel l'alcaldessa i
integrarà membres dels grups polítics municipals, representants de les entitats municipals implicades, dos agents socials i
dues persones d'especial rellevància vinculades amb cada una de les quatre àrees. Els consells es reuniran com a mínim dues
vegades l'any al març i a l'octubre.
Enquesta pel pàrquing
D'altra banda, l'Ajuntament de Roses encarregarà una enquesta a la població sobre la ubicació del futur pàrquing subterrani: a
la plaça Catalunya o el front de mar, l'opció del govern municipal. L'alcaldia ha optat per una enquesta telefònica que farà una
empresa especialitzada Segons l'alcaldessa, Montse Mindan, s'ha triat aquesta fórmula “per ampliar la consulta, perquè, si es
fa una votació, hi ha poca gent que vagi a votar”.

EL PUNT AVUI
Dimarts, 08 d'octubre de 2013
ELS ESPIGONS DE SANT ANTONI DE CALONGE ES PRESERVARAN
La majoria dels més de 60 participants en el debat ciutadà aposten per mantenir les estructures un cop construïts els
futurs dics
En defensen la imatge singular i la comoditat a l'estiu
Calonge i St. Antoni. La jornada de participació ciutadana que l'Ajuntament de Calonge va celebrar dissabte per decidir el
futur dels espigons de la platja de Sant Antoni va servir per confirmar les sospites: una amplíssima majoria dels 60 assistents es
van mostrar partidaris de conservar les estructures més enllà del moment en què deixin de fer servei.
La construcció de dos dics semisubmergits a banda i banda de la platja d'es Monestri, sobre la solució tècnica apuntada per
experts de la Universitat de Cantàbria i prevista a partir –com a mínim– del 2015, permetria eliminar els espigons actuals i
configurar una platja sense cap escull rocós des de Sant Antoni fins a Torre Valentina. Malgrat això, la proposta tècnica que
planteja la conservació de les estructures va ser la més ben valorada, amb arguments que van des de la imatge singular i
característica que confereixen a la platja de San Antoni fins a les comoditats que hi troben els usuaris de la platja a l'estiu.
Per exemple, els veïns i empresaris en valoren la protecció davant l'onatge, que n'afavoreixen l'ús com a platges familiars, el fet
que els dies de vent permeten arrecerar-s'hi o els usos complementaris, com ara el dels pescadors que s'enfilen a les roques
per llançar les canyes.
En cas de temporal
Respecte als temporals, ara mateix els espigons agreugen l'entrada de les onades, però els experts apunten que un cop es
regenerin les platges, amb 50 metres de sorra entre el mar i el passeig marítim, la platja contindrà els embats dels temporals.
La conservació dels espigons farà necessari desplaçar sorra periòdicament des dels punts on se n'acumuli en excés cap a les
zones on n'hi hagi menys, però com a contrapartida el consistori s'estalviarà el cost de desmuntar els espigons, ja que Costes
només pagarà les obres dels nous dics.
Amb els resultats de la jornada sota el braç, l'alcalde, Jordi Soler, es reunirà abans de final d'any amb el Ministeri de Medi
Ambient per activar la construcció dels dics. El compromís de l'Estat és redactar el projecte l'any vinent i afrontar les obres a
partir del 2015.
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AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Dijous, 10 d'octubre de 2013
PALAMÓS OBRE UN PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR 2013
L’àrea de cultura i festes de l’ajuntament de Palamós, seguint les directrius marcades pel consell de participació
ciutadana, engega el procés participatiu de l’organització de la festa major 2013.
El passat octubre es va constituir el Consell de Participació Ciutadana de Palamós. El Consell va decidir que un dels primers
processos a realitzar seria l’organització de la Festa Major 2013. Per aquest motiu, l’Àrea de Cultura i Festes de l’Ajuntament de
Palamós ha començat a traçar les línies i els passos a seguir.
El primer a realitzar és una enquesta de valoració de la Festa Major 2012 per tal de poder fer una anàlisi amb els punts forts i
febles de la Festa. Aquesta enquesta també servirà per a informar i obrir el procés participatiu a les entitats, al públic en general
i a tothom que es vulgui fer seva la Festa i formar-ne part, ja sigui realitzant activitats o expressant les seves opinions i els seus
suggeriments.
L’enquesta la podeu trobar a la plana web de l’Ajuntament de Palamós, a l’apartat de Festes i Tradicions, i s’ha de retornar
omplerta abans del dijous 15 de novembre. Un cop revisades les enquestes s’iniciarà la segona fase del procés participatiu.
Primerament, es portarà a terme una sessió informativa i de debat el dijous 29 de novembre amb l’objectiu d’oferir
informació sobre com s’ha organitzat, fins al moment, la Festa Major. A continuació s’engegarà un espai de debat on es
recolliran les propostes que seran la base del programa de la Festa Major 2013.
El grup de treball del procés participatiu de la Festa Major de Palamós 2013, es trobarà en una segona reunió el dimarts 11 de
desembre, en la que s’estructurarà el programa definitiu.
El resultat final es presentarà a la població en una tercera reunió prevista pel proper any i amb data encara per determinar.

EL PUNT AVUI
Dimecres, 16 d'octubre de 2013
CONSULTA DIGITAL A RIUDELLOTS PER DISSENYAR EL CARRER MAJOR
L'Ajuntament implantarà la plataforma electrònica de gestió electoral Scytl perquè els veïns decideixin, el març del
2014, quin projecte de remodelació es durà a terme
Una part del carrer Major, que l'Ajuntament preveu remodelar. Foto: EL PUNT AVUI.

Riudellots de la Selva. L'Ajuntament de Riudellots de la Selva
implantarà el sistema de signatura electrònica en els processos de
participació ciutadana que durà a terme a partir d'ara, i serà el primer
municipi gironí que incorpora aquest sistema. Segons va explicar el
regidor responsable de l'àrea, Lluís Barnés, la primera gran decisió que
podrà prendre la població és com haurà de ser la remodelació del
carrer Major. La participació ciutadana es farà mitjançant un procés
semblant a unes eleccions o referèndum el mes de març de l'any 2014.
Durant una setmana, els veïns del municipi podran accedir als projectes proposats per remodelar el carrer Major a través de la
plataforma de gestió electoral barcelonina Scytl. Per poder votar un dels projectes caldrà estar empadronat al municipi i ser
major d'edat, tot i que l'Ajuntament està valorant que puguin participar també en la votació els majors de setze anys.
Barnés va explicar que s'han decantat per aquest sistema perquè és el que garanteix la fiabilitat de les votacions, i per la
comoditat que representarà per als veïns. “Podran votar des de casa seva a les 2 de la matinada, si volen. I a més, durant la
setmana que estarà oberta la mesa electoral, hi haurà ordinadors a l'Ajuntament perquè la gent pugui votar si no té internet a
casa”, va dir el regidor, que també va remarcar que l'eina que han triat és molt significativa, però encara ho és més que a
Riudellots s'engeguin processos participatius. El cost inicial per implantar el sistema de signatura electrònica és d'entre 14.000 i
25.000 euros (l'Ajuntament encara està estudiant quina proposta convé més), però a partir de la segona consulta que es faci, el
cost passa a ser d'entre 2.000 i 3.000 euros. “No pretenem posar-ho tot a consulta, però pensem que en les decisions
importants la població ha de dir-hi la seva, per exemple en la reforma del pavelló”, va afegir-hi Lluís Barnés.
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El regidor de noves tecnologies també va destacar que un cop fet el recompte de les votacions, es donarà a conèixer el resultat
i la decisió dels veïns serà vinculant. Pel que fa a la remodelació, Barnés va exposar que es plantegen diverses possibilitats, com
ara fer-lo de vianants, o mantenir els aparcaments només en una banda del carrer.
LA FRASE
No pretenem posar-ho tot a consulta, però sí projectes importants
LLUÍS BARNÉS, REGIDOR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I NOVES TECNOLOGIES

EL PUNT AVUI
Dimarts, 22 d'octubre de 2013
EL PLE DE SANTA COLOMA APROVA REBAIXAR L'IBI
El gravamen de l'IBI passa del 0,79 al 0,76, i es mantenen les bonificacions
Santa Coloma de Farners. El ple de Santa Coloma de Farners va aprovar ahir amb els vots a favor de CiU i el PSC (govern) i
Colomencs pel Canvi, l'abstenció de la CUP i el vot en contra d'ERC les ordenances pel 2014, que inclouen com una de les
mesures més significatives una rebaixa del gravamen de l'IBI, que passarà del 0,79 al 0,76. Aquests tres punts representen a la
pràctica una rebaixa del 3,5%. A més, es mantindrà la bonificació del 3% als que tenen el rebut de l'IBI domiciliat, com ja es feia
l'any passat.
En el ple anterior, CxC havia presentat una moció per rebaixar el gravamen en cinc punts, que no es va aprovar. L'alcalde,
Antoni Solà, va explicar llavors que s'estava estudiant una rebaixa que no comprometés tant els ingressos municipals. “Són
unes ordenances que tenen en compte la realitat que vivim, que per a tots és complicada, i per això la rebaixa de l'IBI, que és el
que més grava al ciutadà”, va dir ahir l'alcalde, Antoni Solà, que calcula que la rebaixa significarà uns 200.000 euros d'ingressos
menys l'any. També s'ha ampliat el ventall de ciutadans que poden beneficiar-se d'una bonificació, ja que les famílies
nombroses amb ingressos de menys de 28.000 euros a l'any tindran una rebaixa. Fins ara el límit eren 24.000 euros. També
s'abaixen les plusvàlues, un 7,5%, mentre que la resta de taxes es congelen. Les quotes de les llars d'infants, de l'escola de
música i l'escola d'adults, en canvi, pugen un 4%.
El ple de Santa Coloma, en la sessió del mes de setembre. Foto: N. FORNS.

Reunió informativa sobre el POUM
Demà hi haurà una sessió informativa sobre el POUM, convocada
per l'Ajuntament, a les 7 de la tarda a l'Auditori Municipal. En
aquest acte públic s'informarà de diversos aspectes relatius a la
revisió del POUM, com ara les jornades de participació ciutadana
que es van fer, el període d'exposició al públic, el nombre
d'al·legacions presentades a la revisió i una previsió de resolució.
Després de la seva aprovació inicial, els documents i plànols de la
revisió del POUM s'han exposat al públic durant quatre mesos, fins al 30 de setembre passat. El procés de revisió del pla
general ha inclòs accions de participació ciutadana per tal de difondre els treballs, i poder-hi fer incorporacions.

EL PUNT AVUI
Dimecres, 23 d'octubre de 2013
ELS COMPTES DE PALAMÓS DEL 2014 NO PREVEUEN INVERSIÓ
L'executiu local, “per prudència”, no inclou cap partida, tot i que confia disposar d'1,8 milions si l'endeutament se situa
sota el 65%
La previsió de cobrar part del deute de la Generalitat, pendent
El govern de Palamós (PSC-Entesa), d'entrada, durà a aprovació el pressupost municipal pel 2014 amb zero euros en el capítol
d'inversions. El tinent d'alcalde d'Hisenda, Joan Gea, ho argumenta pel criteri de “prudència”, ja que la llei estatal d'estabilitat
pressupostària impedeix als municipis recórrer a crèdits nous mentre no situïn la ràtio d'endeutament sota el 65%.

6

De moment, els comptes municipals superen aquest límit, de manera que tècnicament és inviable la inclusió de projectes
d'inversió. Però, segons Gea, d'acord amb les “bones dades de la liquidació de 2012” i la previsió que el comportament dels
números al final del present exercici també ho siguin, es desencallaria la possibilitat d'incloure, sobre la marxa, una partida
d'inversions equivalent als diners nets que l'Ajuntament cada any amortitza de deute, 1,8 milions.
Per quadrar els números, l'alcaldessa, Teresa Ferrés, comptava que la Generalitat pagaria els 1,3 milions que deu al consistori
d'obres del pla de barris, menys d'un terç dels 5 milions que l'administració catalana deu a Palamós. Però el compromís
anunciat fa mesos per la vicepresidenta, Joana Ortega, està pendent després que el govern estatal hagi retallat 1.700 milions
l'aportació anual del fons de liquiditat. Ferrés tem que l'ajust de la Generalitat torni a ajornar el cobraments dels municipis.
La piscina coberta, una de les poques inversions que Palamós impulsa, en ser privada Foto: E.A.

LA XIFRA
1,8 milions
podria acabar invertint el municipi l'any vinent si la ràtio d'endeutament davalla per
sota del 65%,
Aposta per la participació per triar projectes
El tinent d'alcalde d'Hisenda, que també és el màxim responsable de Participació Ciutadana, defensa que, tot i la manca de
partides d'inversió, els diners que hi havia reservats per a l'edifici de la ciutadania i els romanents d'altres obres, com el pla de
barris o la reforma del nucli antic, han permès pavimentar algun carrer, habilitar aparcaments o reformar algunes
dependències. Tot i així, si finalment s'habilita la possibilitat de fer inversions al 2014, l'edil diu que li agradaria sotmetre la llista
al dictamen del consell local de participació, “perquè la ciutadania prioritzi les obres més necessàries i urgents”. Entre les
possibilitats, segurament hi haurà la millora d'alguns carrers, la instal·lació de sistemes d'estalvi energètic en l'enllumenat i la
creació d'un equipament cultural i d'exposicions.

EL PUNT AVUI
Divendres, 25 d'octubre de 2013
L'ORDENACIÓ URBANA, OBERTA ALS CIUTADANS

Pals. El procés de redacció del pla d'ordenació urbana municipal (POUM) de Pals ha entrat ja plenament en la fase de
participació ciutadana, que consta de tres jornades –la primera es va celebrar ahir–, durant les quals els ciutadans poden
aportar idees i propostes per al nou pla. La primera sessió temàtica va tenir com a títol La protecció del medi natural i els límits
de l'expansió urbana; l'agricultura i la ramaderia en el municipi. Espais lliures, vies verdes. La sessió es va celebrar al centre cívic
de la població a les vuit del vespre, la mateixa hora en què estan previstes les sessions dels dies 7 i 21 de novembre, que
tancaran aquesta fase del procés de participació ciutadana.

EL PUNT AVUI
Dimecres, 30 d'octubre de 2013
ERC D'OLOT VOL UN PLA D'USOS DE L'HOSPITAL PARTICIPAT

El grup municipal d'ERC a Olot, a l'oposició, vol que el pressupost de l'Ajuntament del 2014 inclogui una partida per a
l'elaboració d'un pla d'usos de l'hospital vell, que ha d'entrar en funcionament en el primer semestre de l'any vinent, i que
prèviament es dugui a terme una consulta popular en aquest sentit. El portaveu d'ERC, Pere Gómez, ha explicat que estan
lluny ideològicament de l'equip de govern de CiU, però que s'abstindran en el debat del pressupost que es farà en el ple de
demà, perquè entenen que la conjuntura és difícil i perquè els convergents han estat dialogants i hi han inclòs algunes de les
seves peticions. Gómez ha valorat que la pressió fiscal no s'incrementi i, en els casos que sí, no ho faci més enllà de l'IPC. Per a
ell, també és important que es commemori el 300 aniversari dels fets de l'11 de setembre i que, si pot ser, s'instal·li un monòlit o
una escultura commemorativa a l'avinguda olotina que du aquest nom. També ha reclamat més ambició en la inversió en
energies alternatives, en l'aplicació del pla de millora de passos de vianants, en un pla perquè es torni a obrir la llar d'infants de
Sant Miquel i, entre altres coses, en un document de consens amb els veïns del Firal sobre els usos d'aquest passeig
emblemàtic.
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DIARI DE GIRONA
Dimecres, 30 d'octubre de 2013
LLAGOSTERA FA BALANÇ DE GOVERN AMB L´ÈMFASI A LES ACCIONS SOCIALS
L'equip de Govern preveu seguir desplegant les actuacions del Pla Estratègic i les obres en
diferents carrers
Llagostera fa balanç de govern amb l´èmfasi a les accions socials. Marc sureda

L'equip de govern de l'Ajuntament de Llagostera (CiU) va fer balanç dels dos primers anys de
legislatura al capdavant del consistori. L'alcalde. Fermí Santamaria, acompanyat del regidor
d'Hisenda i Promoció Local, Ramon Soler, va exposar les principals actuacions derivades de les 15
prioritats del programa electoral (2011-2015) amb què la formació de CiU es va presentar a les eleccions municipals del 2011,
quan va aconseguir 11 dels 13 regidors.
Entre les actuacions, Santamaría va destacar l'elaboració del Pla Estratègic de Desenvolupament Local, la construcció del nou
dipòsit d'aigua, la creació de l'espai jove, la construcció de les pistes de pàdel, el foment de la rehabilitació de façanes, la millora
de la zona esportiva, el foment de la participació ciutadana i el suport a les persones amb dificultats des de Serveis Socials. Pel
que fa a les actuacions del Pla de Barris, Ramon Soler va explicar que atesa la situació econòmica conjuntural i dels problemes
de liquiditat de la Generalitat de Catalunya s'han prioritzat les actuacions socials per sobre de les urbanístiques. Així mateix
Soler ha destacat que s'ha optat per una clara política fiscal de contenció amb la congelació de la majoria de taxes i impostos i
s'ha aconseguit una reducció del 20% dels valors cadastrals.
L'acte va servir també per presentar les actuacions previstes pels propers anys, en què destaca el desplagament de les
actuacions del Pla Estratègic, les obres de carrer Fivaller, el trasllat de l'Àrea de Cultura al nou equipament de Can Caciques,
l'arranjament del camí de la Bruguera, la millora dels lavabos del Teatre del Casino, la pista de Skate Park i l'arranjament de la
carretera Panedes-Camprodon que ja disposa del corresponent projecte aprovat. A l'acte, celebrat al local social, hi han
participat una quarantena de persones.

EL PUNT AVUI
Dijous, 31 d'octubre de 2013
EL JACIMENT DE LA DEVESA DE BESALÚ ARA ÉS UN PÀRQUING
Després d'excavar-hi i de retirar-ne materials, s'han cobert unes estructures d'entre els segles II aC i XIII dC
Treballs d'anivellament de la Devesa perquè s'hi pugui estacionar, en el lloc on fins fa
poc es podia veure un jaciment arqueològic. Foto: EL PUNT AVUI.

Ramon Estéban. La necessitat d'oferir espais perquè es pugui
aparcar a prop del centre de Besalú ha comportat la desaparició
del jaciment arqueològic de la Devesa. L'Ajuntament ha cobert les
estructures que s'hi conservaven –que abracen testimonis d'entre
els segles II aC i XIII dC– i hi ha condicionat un recinte per a una
quinzena de cotxes.
Tant el consistori com els responsables de la recerca i el
departament de Cultura (que ha donat els permisos
corresponents) han considerat que deixar el jaciment a la vista del
públic no era indispensable, entre altres raons, perquè a tocar
d'aquest espai hi ha el passeig arqueològic de Capellada, on s'hi poden veure unes estructures similars a les de la Devesa.
Prèviament al cobriment s'ha fet una excavació i s'han recollit els materials localitzats. “El jaciment és important perquè
abraça des de l'època tardoibèrica a l'edat mitjana, però el que era important era tenir-lo documentat, que és el que hem fet”,
va comentar ahir el director de la recerca, l'arqueòleg Joan Frigola. Les estructures amagades a sota de l'aparcament són
sitges de les èpoques romana i medieval, i unes quantes que no s'han pogut datar, restes d'un petit edifici tardoibèric, un edifici
d'època romana de grans dimensions, la base d'un doli (gran recipient per guardar aliments) i una sèrie de murs alterats i
fragmentats de la segona meitat del segle XIII. De restes, s'ha retirat principalment ceràmica tardoibèrica i medieval, i moltes
restes d'àmfores romanes.
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Només hi podran estacionar els veïns de la zona
El nou aparcament de la Devesa, amb una quinzena de places de capacitat, està destinat als veïns del barri vell. La intervenció
forma part de la política de l'Ajuntament d'anar condicionant llocs a prop del centre perquè s'hi pugui deixar el cotxe de
manera gratuïta, a fi que els carrers i places restin principalment per a l'ús dels vianants. L'alcalde, Lluís Guinó, va recordar ahir
que la creació d'aparcaments dissuasius va ser una de les conclusions a les quals es va arribar durant el procés participatiu per
elaborar el pla de mobilitat del municipi – i la consegüent ordenança–, que també inclou, entre altres mesures, la restricció de
l'accés als vehicles forans.

EL PUNT AVUI
Dijous, 31 d'octubre de 2013
UN PLA PEL TURISME
Un dels carrer comercials de Lloret de Mar. Foto: NURI FORNS.

Opinió REGIDOR DE TURISME DE L'AJUNTAMENT LLORET DE MAR - JORDI
OROBITG I SOLÉ
L'any 2010, després d'un ampli procés participatiu, la direcció
operativa de Lloret Turisme, integrada, a més de l'alcalde i altres regidors del govern del moment, pels representants dels
diferents gremis i/o associacions professionals (gremi d'hotelers, associació de bars i restaurants, oci nocturn, agències de
viatges i associació de comerciants), va aprovar el pla estratègic de turisme de Lloret de Mar pel període 2010-2014.
Aquest document, que estableix el camí i les mesures a seguir perquè Lloret de Mar, com a destinació turística, assoleixi
l'excel·lència, detalla en l'apartat de diagnosi les amenaces que poden sorgir durant el seu desenvolupament, que el poden dur
al fracàs. Entre d'altres, defineix les següents: la resistència a emprendre canvis estructurals de model, el fet de no resoldre els
conflictes entre el segment de la nit i el familiar, l'extensió de la modalitat del tot inclòs i la banalització i l'homogeneïtat de
l'oferta comercial.
Crec que és obligació de qui ha assumit la responsabilitat de l'àrea, donar compliment als objectius de tan cabdal document,
més encara pel fet que recull, no només les aspiracions dels ciutadans de Lloret expressades per mediació dels seus
representants, sinó especialment les de l'empresariat turístic de la ciutat. És per tal fet que Lloret està treballant activament
entre d'altres aspectes per ser una destinació turística plenament accessible tal com demanda aquest document estratègic.
El tantes vegades esmentat esborrany de pla d'usos comercials, objecte de multitud de comentaris i notícies i al qual s'oposa la
mesa empresarial del turisme de Lloret de Mar, no deixa de ser una eina que pretén diluir una de les amenaces que pesen
sobre la destinació i que la diagnosi establia, és a dir: “la banalització i homogeneïtat de l'oferta comercial”. El pla d'acció
operatiu, que la qualificà com una carència important, proposava millorar, diversificar i especialitzar l'oferta comercial, d'acord
amb el pla d'orientació d'equipaments comercials de la ciutat, aprovat pel ple per unanimitat (2008), que proposava actuar via
ordenança per: limitar/restringir l'obertura d'establiments de restauració en l'eix de la zona centre, restringir l'obertura
d'establiments de records, via activitat comercial, i no permetre la venda d'alcohol en establiments que no tinguin una sèrie de
característiques. En síntesi, la proposta de pla d'usos recull aquestes indicacions.
Tal com ja he expressat en declaracions a aquest diari, el govern no pot/vol legislar contra l'opinió majoritària de l'empresariat,
però sí demanar-li coherència i col·laboració, per trobar les eines que permetin assolir la finalitat d'evitar tal banalització i
homogeneïtat de l'oferta comercial que, pel que els representants de les associacions i alhora membres de la mesa
empresarial del turisme de Lloret han reconegut públicament, existeix.
Si lògica entenc que és tal demanda de col·laboració i coherència, més lògic encara serà demanar-les al president de la mesa
empresarial del turisme de Lloret de Mar, qui va defensar en una entrevista a El Punt Avui, del dia 27 d'octubre, el model del tot
inclòs amb begudes alcohòliques, quan, com he avançat, és precisament una de les principals amenaces per la destinació que
la diagnosi del pla estratègic, fet del qual entre tots els lloretencs ens vàrem adonar.
Tal com ja he dit a tots els que m'han volgut escoltar, vull expressar la meva absoluta disposició per treballar braç a braç amb
tots els sectors i els seus representants, per donar compliment a allò que persegueix el pla que entre tots vàrem aprovar,
modulant si cal les eines i la seva aplicació, però sense mirar cap a un altre costat i sense perdre de vista l'objectiu, evitant els
perills i les amenaces que pel camí ens trobarem, dels quals el mateix pla ens advertia.
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