DIARI DE GIRONA
Dijous, 4 de setembre de 2008
El nou POUM de Vall-llobrega recollirà l’opinió dels seus vilatans
L'Ajuntament de Vall-llobrega va aprovar ahir en sessió plenària el Programa de Participació Ciutadana per a la
elaboració del POUM, per tal de potenciar la col·laboració i iniciativa dels habitants de la localitat per acordar el
seu redactat final.
D'aquesta manera, l'Ajuntament es compromet que "les necessitats de tots els col·lectiu i sectors del municipi
estiguin recollides al POUM i a través d'aquest text es doni resposta a la diversitat d'interessos, vetllant per
aconseguir el màxim consens possible i per arribar a propostes coherents amb la realitat". Entre altres es pretén
informar periòdicament dels diversos acords i possibilitar l'intercanvi d'opinions, així com crear espais
participatius de debat i impulsar la relació i les sinèrgies entre entitats, administració i ciutadania.

DIARI DE GIRONA
dimarts, 16 de setembre de 2008
El Consell organitza una jornada de participació ciutadana i immigració
Durant el dia d'avui i el proper dijous el Consell Comarcal del Baix Empordà organitza una jornada formativa
sobre "Planificació i gestió de projectes de participació ciutadana i immigració" que tindrà lloc al Centre
Municipal d'Educació de Palafrugell.
Polítics, tècnics i membres d'entitats diverses estan convocats a participar en aquesta iniciativa que sorgeix per
tal d'oferir un marc teòric i pràctic entorn "el disseny, l'execució, el seguiment i l'avaluació de projecte
d'intervenció social vinculats a processos participatius i a actuacions en l'àmbit de la immigració", segons es va
explicar des del Consell Comarcal.
La jornada, proposada pel Pla de Ciutadania i Participació del Consell, i elaborada amb la col·laboració del
Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de l'Estat, ha estat conseqüència de l'increment
migratori recent en aquestes localitat, així com la necessitat d'escoltar les necessitats socials, fet que ha
provocat un replantejament de les línies de treball de les organitzacions tant públiques com aquelles que són
privades.
Polítiques socials
En aquest sentit durant les 18 hores d'aquestes dues sessions es reflexionarà entorn de la necessitat
d'incorporar la participació ciutadana i la perspectiva intercultural com a eixos transversals de les polítiques
socials. Aquesta formació anirà a càrrec de Josep Rodríguez Roca, professor del Departament de Metodologia
de les Ciències del Comportament de la Universitat de Barcelona (UB) i actual director de serveis i recursos del
Consorci de Serveis Socials de Barcelona.
DIARI DE GIRONA
Diumenge, 21 de setembre de 2008
La Bisbal obre un procés participatiu per a la recuperació del riu Daró
L'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha encarregat a l'empresa Geoservei la
redacció del Pla de recuperació integral del riu Daró dins el terme municipal. Després d'haver prohibit
l'aparcament de vehicles a la llera del riu a l'agost, l'Ajuntament incorpora d'un procés participatiu en la redacció
del pla.
Els objectius del pla són millorar la qualitat ambiental i paisatgística; potenciar els elements naturals i
patrimonials singulars; promoure la integració paisatgística de les façanes i murs que contacten amb el riu, i
ordenar els usos de la llera i de la zona urbana annexa. Des de l'any 2005, l'Ajuntament té un document que
evidencia la necessitat de redactar el pla de recuperació del riu, atès l'estat de degradació general del Daró, la
repercussió que aquest espai té per a la imatge que projecte el municipi i el nucli antic.
En la primera fase del procés participatiu, es farà una presentació pública i un primer fòrum de debat del

projecte per tal de donar-ne a conèixer els objectius, criteris, metodologia i calendari dels treballs. Les dates en
les quals es faran aquestes sessions encara estan per definir. Més endavant es convocarà un segon fòrum de
debat obert als ciutadans per oferir el retorn de la participació en la fase d'anàlisi - diagnosi, en forma de
proposta de pla.

DIARI DE GIRONA
Diumenge, 21 de setembre de 2008
Riells engega el procés de participació ciutadana per redactar el POUM
Riells i Viabrea ha iniciat els tràmits per redactar el Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i divendres es
van engegar les sessions de participació ciutadana. La
iniciativa, impulsada per la Regidoria de Participació
Ciutadana de l'ajuntament de Riells i Viabrea i secundada
per la Direcció General de Participació Ciutadana de la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, pretén
implicar la població en la redacció del nou POUM del
municipi. Després d'una sessió informativa que va tenir
lloc el 5 de setembre, divendres es va convocar la
primera plataforma de debat, a la que hi van assistir 75
persones que, organitzades en tres taules de treball, van
aportar i treballar idees i propostes per tal que es tinguin
en compte en el document inicial per al nou POUM
elaborat per l'equip redactor i l'equip de tècnics municipals. Aquest procés durarà fins a principis de 2010 i
comptarà amb un total de sis plataformes de debat. Paral·lelament, es faran conferències sobre aspectes
vinculats amb el planejament.

PUNT DIARI
Dimarts, 23 de setembre de 2008
Comencen a Riells i Viabrea el procés de participació ciutadana del nou pla general
L'Ajuntament de Riells i Viabrea ha començat el procés de participació ciutadana de la revisió del pla general.
Divendres passat es va celebrar la primera plataforma de debat, en què van participar 75 persones, que es van
organitzar en tres equips de treball. Es van aportar idees i propostes per complementar el document inicial del
nou pla general. Aquest procés participatiu està previst que duri fins a principis del 2010 i inclourà sis
plataformes de debat. Paral·lelament, s'organitzaran xerrades monogràfiques, es recollirà informació a través de
dossiers de consulta familiar i es faran atencions personalitzades, entre altres.

PUNT DIARI
divendres, 26 de setembre de 2008
Convoquen un referèndum sobre el procés de Bolonya a la UdG
El ple del consell d'estudiants de la UdG ha aprovat una proposta de referèndum sobre l'aplicació del procés de
Bolonya pel 12 de novembre en què es preguntarà als alumnes: «S'ha de congelar l'aplicació de l'espai europeu
d'ensenyament superior i iniciar un procés de debat sobre el futur de la universitat pública?» La consulta, en la
qual podran participar tots els alumnes, conté un dels reptes que el consell d'estudiants s'ha marcat pel nou
curs: augmentar la participació i el debat entre els alumnes.

PUNT DIARI
divendres, 26 de setembre de 2008
Governació farà una prova pilot de vot electrònic el novembre vinent
Se centrarà en l'elecció de l'«ajuntament jove» de Sant Andreu de Llavaneres
P. ABARCA ACN. Quebec. El Departament de Governació i Administracions Públiques posarà en marxa el
novembre vinent una prova pilot de votació electrònica a Sant Andreu de Llavaneres (Maresme), amb l'objectiu
de determinar la viabilitat del sistema amb vista a les eleccions al Parlament previstes pel 2010. D'altra banda,
el conseller de Governació, Jordi Ausàs, va destacar ahir, des del Quebec, les «enormes coincidències» entre
Catalunya i aquest territori, després d'una reunió amb el Parti Québécois.
El conseller de Governació va aprofitar la visita de tres dies que fa al Quebec per posar data a la prova pilot de
vot electrònic que el seu departament ja havia anunciat el juliol passat, en el marc d'un programa per introduir
millores tecnològiques en els processos electorals. S'aprofitarà la
iniciativa de l'Ajuntament de Llavaneres d'escollir un executiu jove
per introduir el vot electrònic en el procés, en el qual podran
participar totes les persones censades al municipi, a més dels
alumnes de l'institut d'entre 14 i 18 anys.
Governació va signar, el març passat, un conveni amb la
Universitat de Barcelona per estudiar, analitzar i assessorar la
introducció de les noves tecnologies de la informació en matèria
electoral i determinar la viabilitat del vot electrònic, com una
mesura per fomentar la participació ciutadana, reduir despeses
organitzatives i facilitar l'accés al vot a persones amb mobilitat
reduïda. En les eleccions al Parlament del 2003, la Generalitat ja
va fer una prova amb els residents absents, però els resultats, pel que fa al nombre de vots, no van ser bons.
DE CATALUNYA AL QUEBEC
Jordi Ausàs es va reunir ahir amb la líder de l'independentista Parti Québécois, Pauline Marois, i amb
representants d'Acció Democràtica del Quebec. El conseller va veure, després de la reunió amb Marois,
«coincidències» amb ERC pel que fa a «avançar cap a més altes cotes d'autogovern i competències». Ausàs
va visitar també ahir l'Assemblea Nacional del Quebec i per aquest motiu, durant tot el dia, una senyera va
onejar en una de les puntes de la façana de l'edifici.

DIARI DE GIRONA
Divendres, 26 de setembre de 2008
La plataforma cívica exigeix la consulta popular sobre el futur del tren a Figueres
Defensem el Tren diu que davant la posició municipal "cal donar resposta a les signatures"
FIGUERES | GEMMA TUBERT
La plataforma ciutadana Defensem el Tren reclamarà al consistori que convoqui la consulta popular sobre el
ferrocarril "perquè sigui la ciutadania la que decideixi quin futur ferroviari vol per a la ciutat de Figueres". Així ho
ha explicat el portaveu de l'entitat, Pep Gou, arran de les declaracions de l'alcalde, Santi Vila (CiU), en les quals
afirmava que el Ministeri de Foment no volia dues estacions per a la ciutat - una per a trens convencionals, al
centre i una altra per a l'alta velocitat, a Vilafant- i que el govern municipal acceptaria aquesta decisió.
En aquest sentit, Gou va insistir que des de la plataforma no veuen res tancat "perquè tot i que es pugui fer
l'estació a l'oest, si no funciona es veuran obligats a mantenir la d'aquí, com ha passat a Tarragona, però en
cap cas permetrem que si això es fa no es doni resposta a les més de 6.000 signatures que hem recollit".
Segons el portaveu de la plataforma, el problema principal no és Foment "sinó que el tenim molt més a prop i es
diu Joaquim Nadal". A banda d'això, Gou va insistir que l'equip de govern ho ha gestionat tot malament des del
principi. I és que, afirma, "no han buscat el consens entre tots els grup polítics, així com tampoc entre els
principals ajuntaments de la comarca que, en la seva majoria, han aprovat mocions demanant el manteniment
de l'actual estació del centre amb les vies soterrades".

Amb tot, Gou assegura que tot està obert i, encara més, "tenint en compte que en el Pla director del sistema
urbà de Figueres es contempla a l’horitzó del 2026, el desplaçament de l'actual estació". A més, insisteix que el
trasllat de l'estació a l'oest de la ciutat és una "total incongruència amb el que estan intentant fer amb el Pla de
mobilitat de la ciutat i que el propi professor encarregat d'elaborar-lo ho considera un error per a la mobilitat de
la ciutat". Un fet que des d'ERC també consideren una contradicció perquè "es fomentarà l'ús del vehicle privat".
A banda d'això, des d'Esquerra afirmen no sentir-se sorpresos per les declaracions de Vila. "Es demostra
presoner del PSC al govern i al costum de dir que sí a tothom fins que topa. De fet, no ens hem cregut mai la
seva sinceritat pel que fa a les dites estacions. Ha jugat a acontentar tothom i ara es troba amb això", assegura
el portaveu d'Esquerra, Francesc Canet.
El procés de consulta
Segons l'article 149.1.32 de la Constitució Espanyola, la competència exclusiva per autoritzar referèndums és
de l'Estat. No obstant, l'Estatut atorga a la Generalitat i als ajuntaments la facultat de convocar consultes. En
aquest sentit, el primer pas, donada l'existència de més de 6.000 signatures a favor de la consulta, el ple de
l'Ajuntament haurà debatre si vol realitzar la consulta o no i, per tant, a posicionar-se. En cas afirmatiu i per
unanimitat, el consistori hauria de trametre la decisió al Departament competent en la matèria de la Generalitat.

