DIARI DE GIRONA
Divendres, 4 de gener de 2008
L’Ajuntament rep dilluns el premi als pressupostos participatius
La Direcció General de Participació Ciutadana ha concedit un dels quatre Premi Innovació
Democràtica a l'Ajuntament de Santa Cristina per la seva aposta pels pressupostos participatius i
que aquesta tardor s'ha posat en marxa per cinquè any consecutiu. L'Ajuntament rebrà el premi
dilluns. La Generalitat va convocar aquest premi amb l'objectiu de reconèixer públicament i difondre
les iniciatives municipals per introduir polítiques de participació que consolidin el diàleg entre la
ciutadania i els agents públics. Es tracta de l'experiència de pressupost participatiu, que ha de
permetre a la ciutadania la possibilitat de decidir com es poden gastar els diners de l'Ajuntament i
quin pes té cada una de les polítiques municipals en el pressupost de cada any. L'acte de lliurament
dels premis serà presidit pel Conseller d'Interior i Participació, Joan Saura.
DIARI DE GIRONA
Dimarts, 08 de gener de 2008
Premien Santa Cristina i Girona per la participació ciutadana
La capital rep el guardó pel procés d'urbanització de la frontissa
Europa Press/DdeG, Girona. Els ajuntaments de Girona, Santa Cristina d'Aro, Sitges i Vilafranca del
Penedès (Barcelona) van rebre ahir un premi de la Generalitat per les seves polítiques i processos
de participació ciutadana. Els municipis han promogut la intervenció de la ciutadania en projectes
urbanístics, en l'elaboració dels pressupostos o en reunions de barri. La segona edició dels Premis
Innovació Democràtica, lliurats ahir pel conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació,
Joan Saura, tenen com a objectiu reconèixer la tasca dels ens locals que afavoreixin el diàleg entre
institucions públiques i ciutadans. A més, es tenen en compte aspectes com la seva novetat,
aplicabilitat, transcendència i sostenibilitat.
En la categoria dels municipis de més de 50.000 habitants, Girona s'ha emportat el premi pel procés
participatiu per a la urbanització de la frontissa de Santa Eugènia. Es tracta d'un espai de 8.720
metres quadrats corresponent a l'antiga reserva de la carretera N-II entre Girona i Salt. Després de
convertir-se en un espai degradat, el Pla d'intervenció integral en els barris de Santa Eugènia-Can
Gibert, amb fons de la Llei de barris de la Generalitat, ha promogut el debat sobre els seus futurs
usos i ha recollit les propostes de joves, ancians i entitats. El premi el va recollir la tinenta d'alcalde i
regidora de l'àrea de Promoció de la Ciutat, Cristina Alsina (ERC).
Per a la categoria de municipis de 20.000 a 50.000 habitants, Vilafranca i Sitges van ser els
vencedors ex aequo. El premi ha reconegut el procés participatiu per a la definició d'usos dels nous
90.000 metres quadrats sorgits del cobriment de dos quilòmetres de vies fèrries a Vilafranca. El
guardó va ser recollit per l'alcalde, Marcel Esteve (PSC).
A l'Ajuntament de Sitges se'l va premiar per la promoció de diversos espais de trobada en els barris
de la ciutat per facilitar el diàleg entre el consistori i els ciutadans. Aquest diàleg ha permès a
l'Ajuntament millorar la seva pròpia organització per ser més eficaç en les seves actuacions. També
s'està creant una oficina específica per a la gestió de les actuacions en els barris. L'alcalde, Jordi
Baijet (PSC), va rebre el premi.
L'últim premi, en la categoria de municipis de 1.000 a 5.000 habitants, va ser per a Santa Cristina
d'Aro. Aquest municipi elabora pressupostos participatius des de 2003, fet que ja va ser premiat l'any
passat, amb la creació de comissions territorials i sectorials i les assemblees ciutadanes.
Especialment rellevant és la participació d'alumnes de cinquè i sisè de Primària de l'escola pública
del municipi. El premi el va rebre el regidor d'Hisenda.
Després de lliurar als quatre representants locals el quadre de Jaume Nicolau, Saura va dir que el
foment de la participació ciutadana és una «obligació» de les administracions públiques, ja que «la
democràcia representativa -votar cada quatre anys- és imprescindible però no suficient». Segons el
conseller, la participació «enriqueix» els projectes, alguns dels quals són impensables sense
aquella, «enforteix» el teixit social amb ciutadans «crítics», «constructius» i «preocupats» per les
qüestions públiques i «acosta» la política a la ciutadania.
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El conseller va recordar que a Catalunya hi ha «llarga experiència» en la participació ciutadana en el
món local, que no és una «moda». No obstant això, va admetre que la participació és «lenta i
complexa», «poc agraïda» i no una «vareta màgica». A més, va instar a «fugir» de
l'«assemblearisme», concretar objectius i tenir tècnics municipals formats.
La Direcció General de Participació Ciutadana va atorgar en 2007 un total d'1,8 milions d'euros en
ajudes a projectes de participació ciutadana de 109 ens locals, i des de 2005 sumen més de 4,5
milions d'euros per a uns 600 projectes. En nom dels premiats, l'alcalde de Vilafranca va dir que la
democràcia significa transparència en la informació i capacitat d'acord i que els ajuntaments
guardonats creuen en una participació ciutadana exercida amb «autoritat i responsabilitat».
El director general de Participació Ciutadana, Quim Brugué, va admetre que els ajuntaments són les
institucions més adequades perquè es porti a terme la participació ciutadana, per la qual cosa la
Generalitat seguirà donant suport financer a aquestes iniciatives.
DIARI DE GIRONA
Dijous, 10 de gener de 2008
CiU vol una consulta popular sobre el pavelló de la Devesa
T.Carreras, Girona. El grup municipal de CiU a l'Ajuntament de Girona preveu presentar una moció
en ple del mes de febrer en què reclamarà que l'Ajuntament faci una consulta popular entre els veïns
empadronats del barri Devesa-Güell per saber si volen un pavelló al Parc de la Devesa, tal com s'ha
aprovat en els darrers pressupostos i en el Pla de Mandat del tripartit.
El portaveu de CiU a Girona, Carles Puigdemont, va explicar ahir que la moció en què es demana la
consulta popular es fa en base al reglament per fomentar la participació ciutadana aprovat per
l'Ajuntament durant l'any 2005. Aquest preveu entre d'altres mecanismes "la possibilitat de convocar
consultes populars en els assumptes de competència municipal que tinguin caràcter local i que
siguin d'especial importància per als interessos dels veïns".
En referència a la participació, el portaveu nacionalista va assenyalar que cal definir un pla d'usos
per la Devesa abans de la construcció d'aquest pavelló, i no després com pretén l'Ajuntament. Un
Pla, que s'ha d'elaborar amb la participació de la ciutadania
Puigdemont va assenyalar que intentarà consensuar la moció amb les altres forces municipals i es
reunirà amb l'Associació de Veïns del barri. Al mateix temps va anunciar l'inici d'una campanya de
recollida d'adhesions per presentar-les juntament amb la moció. Al mateix temps, CiU ha obert
penjat un vídeo a Internet (http://ladevesa.blogspot.com) on es denuncia la deixadesa en què es
troba el parc de la Devesa. Per Carles Puigdemont hi ha altres prioritats d'equipaments per al barri i
no considera adient un "complex de formigó al mig d'arbres centenaris".
De fet, la moció, a més de reclamar la consulta popular inclou ja les preguntes de la consulta:
"considereu convenient ubicar a la Devesa un nou pavelló d'esports?" i "indiqueu l'equipament
municipal que considereu prioritari: centre cívic i biblioteca, llar d'infants o centre de dia per a la gent
gran". També es demana "suspendre els tràmits administratius" pel desenvolupament del projecte
de nou pavelló esportiu.
PUNT DIARI
Divendres, 11 de gener de 2008
L'Ajuntament de Palamós mostra als veïns de les Cases Noves el projecte de millora integral
A.V. Palamós. L'Ajuntament de Palamós fa avui divendres, a les 7 de la tarda al CAP, una reunió
informativa amb els veïns dels barris Cases Noves, Eixample nord i el Mas Guàrdies per presentar el
projecte de millora integral. La finalitat de la trobada és implicar els veïns en el projecte, que
comporta una inversió d'11 milions d'euros. Per aquest any es preveu redactar els projectes
d'arranjaments de carrers de les Cases Noves, però també el projecte i l'adquisició d'un local social,
el projecte de l'Espai Dona, planificar el foment de l'activitat cultural i l'estudi de mesures d'eficiència
energètica i d'estalvi d'aigua als habitatges. En aquest àmbit del projecte, subvencionat per la
Generalitat dins la llei de barris, hi viuen 2.878 persones, és a dir, el 16% dels habitants del municipi.
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DIARI DE GIRONA
Dimarts, 15 de gener de 2008
S’atrevirà?
El Nas de la Bruixa. Jordi Vilamitjana. (S’atrevirà a publicar aquesta Bruixa el recollidor o retallador
de premsa de la pàgina web de l’Ajuntament? S’atrevirà a recollir o a retallar aquesta opinió que
representa el sentir i el pensar de molts ciutadans indignats, però que no és políticament afí a les
idees del govern de la ciutat?)
L’han anat a recollir. Han recollit amb un somriure als llavis el Premi a la Innovació Democràtica de
mans del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya
pel procés participatiu de la reforma urbanística de la frontissa de Santa Eugènia. Han tingut la barra
de fer-ho. Quina pena i quina vergonya. un procés que ha acabat com el rosari de l’aurora amb els
veïns aixecant-se de la taula de participació i diàleg; un procés del qual fa més d’un any que se
n1espera l’acta de conclusions; un procés que ha generat articles i cartes en contra (si el recollidor o
recollidora de premsa de l’Ajuntament no tingués marginat/castigat el periòdic - eldimoni.com de
Santa Eugènia i Sant Narcís, potser els senyors regidors estarien assabentats de què diu el poble);
un procés que ha espantat tant el tarannà participatiu de l’Ajuntament que ha suspès sine die els
processos participatius de la Marfà, de la biblioteca Salvador Allende, de la Devesa i de tot arreu...
ha estat premiat, i l’Ajuntament, sense recança ni vergonya, ha anat a recollir el guardó.
Hauria estat certament digne que l’Ajuntament hagués declinat l’honor referint la veritat: tot anava bé
fins que els veïns van qüestionar el que nosaltres teníem pensat. La participació està bé si serveix
perquè el govern trobi suport; si no, el poble més aviat fa nosa. Dit d’una altra manera: tenint majoria
per què complicar-se la vida? Més eren els qui van clamar contra la variant (milers), i hom recorda
què va passar en el moment de la votació: el Sr. Nadal va tornar a guanyar. L’únic moment important
és el de votar. La frontissa de Santa Eugènia empalmarà amb la sortida de l’autopista a Sant Gregori
que s’acaba d’anunciar, i punt. El pàrquing feia nosa i ja no en farà. Un altre vial tipus clenxa pel
barri? La gent ja s’hi acostumarà! Per les queixes pel soroll, no cal patir: l’altra frontissa, la del Güell,
té un estudi ambiental de la Universitat que recomanava, fa anys, instal·lar pantalles acústiques a
prop de l’escola i ja ningú no el recorda... A més, ja se sap quina gent estudia en aquesta escola, qui
viu en aquest barri, no? No protestaran pas. Fa anys que voten fidelment.
DIARI DE GIRONA
Dimecres, 16 de gener de 2008
Porqueres està elaborant un pla de participació al municipi
Moi Camós, Porqueres. A principis de 2007, el consistori de Porqueres va encarregar la redacció
d'una memòria dels processos participatius al municipi, a través d'una subvenció del Govern.
L'objectiu era tenir una diagnosi de la situació a àmbit participatiu per redactar un pla de participació.
Aquesta fase ja està tancada i, fa unes setmanes, es va fer una presentació pública als veïns. Ara,
l'Ajuntament vol acollir-se novament a una línia de subvencions per continuar el procés de redacció i
establir les propostes que han d'impulsar la participació en el municipi.
DIARI DE GIRONA
Dijous, 17 de gener de 2008
L’Ajuntament intercedirà per millorar la convivència entre comunitats de veïns
DdeG, Castelló d'Empúries. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries des de la creació del nou
Departament d'Habitatge ha constatat que els afers comunitaris d'habitatges "esdevenen temes
totalment secundaris i són desatesos per la majoria de les persones que el regenten", ha explicat la
regidora Montse Escutia. Baranes, escales o façanes d’edificis en ocasions són desatesos.
L'Ajuntament ha decidit donar suport a les comunitats de veïns amb el propòsit de millorar i satisfer
les necessitats bàsiques per una correcta convivència. S'ha creat un programa específic que alhora
vetllarà per a la creació, consolidació i assessorament de les juntes d'escala per "millorar la
convivència dels veïns".
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DIARI DE GIRONA
Dijous, 17 de gener de 2008
Participació
DAVID CESPEDES Fa anys l'Ajuntament de Girona va fer una aposta clara pel parc de la Devesa.
Va posar-hi tanques per impedir el pas de vehicles. Alguns encara deuen recordar com la Devesa
servia bàsicament com a drecera per als cotxes que, provinents del pont de la Barca, volien evitar
passar pel mig de Girona. Va enderrocar el vell pavelló d'esports per donar pas al Palau Firal i va
renovar les piscines municipals. Ara, en canvi, pretén fer un pas enrere. Vol tornar a projectar un
pavelló que els veïns de la zona ja han dit que no volien. La tossuderia de l'Ajuntament no té límits.
No és el primer cas. Li resulta molt difícil escoltar. Resulta irònic, per no dir una altra cosa, que a
més li hagin donat un premi per fomentar la participació ciutadana. Quina participació? Que ho
preguntin als veïns de la Devesa, o als de la Creu o als de Santa Eugènia. En aquest últim barri es
va obrir un procés participatiu. En realitat de participació només n'ha quedat el nom. Hi ha qui entén
la participació com a definició d'imposició. I si a sobre et donen un premi llavors directament s'insulta
la ciutadania.
GENERALITAT DE CATALUNYA
Divendres, 18 de gener de 2008
Procés participatiu per al desplegament reglamentari de la Llei d'espectacles públics i
activitats recreatives
El Projecte de llei d’espectacles públics i activitats recreatives es troba actualment en tramitació al
Parlament de Catalunya. L’aprovació de la llei per part de la cambra catalana es preveu que es faci
al llarg de l’any 2008. Del text del projecte de llei es desprèn la necessitat d’un posterior
desplegament reglamentari. És per aquesta raó que el Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació, a través de la Direcció General del Joc i d’Espectacles i la Direcció
General de Participació Ciutadana, inicia un procés amb l’objectiu d’afavorir la participació dels
diversos actors implicats en el desplegament reglamentari de la Llei. L’objectiu és establir canals
perquè la ciutadania i els representants de les institucions, col·lectius i entitats implicades en aquest
sector, puguin debatre i fer aportacions que es consideraran a l’hora de redactar el projecte del
reglament que ha de desplegar la llei.
Qui hi participarà? Els destinataris principals del procés participatiu són:
• Representants polítics i personal tècnic de les administracions locals de Catalunya amb
responsabilitat en l’àmbit dels espectacles públics i les activitats recreatives.
• Representants de les organitzacions que agrupen les persones treballadores i el sector
empresarial: sindicats, associacions empresarials, associacions professionals, cambres de comerç,
etc.
• Representants de la societat civil: entitats veïnals, associacions de pares i mares d’alumnes,
organitzacions de defensa dels consumidors i dels usuaris, entitats juvenils, etc.
Així mateix, la ciutadania a títol individual també pot prendre part en els diferents instruments de
participació previstos.
Com s'hi pot participar?
Hi ha dues formes de participar-hi:
1) TALLERS PARTICIPATIUS. Es faran cinc tallers per tal d’afavorir la participació dels diferents
actors implicats en aquesta matèria al llarg del territori:
Tortosa. Dimarts, 12 de febrer de 2008. De 18.30 a 21.15 h. Serveis Territorials d’Educació a les
Terres de l’Ebre (c. de la Providència, 5-9)
Tarragona. Dimarts, 19 de febrer de 2008. De 18.30 a 21.15 h. Delegació Territorial del Govern de
la Generalitat a Tarragona (c. de Sant Francesc, 3)
Lleida. Dimarts, 26 de febrer de 2008. De 18.30 a 21.15 h. Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat a Lleida (c. de Lluís Companys, 1)
Barcelona. Dijous, 28 de febrer de 2008. De 18.30 a 21.15 hores. Seu del Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació (c. Diputació, 355)
Girona. Dijous, 13 de març de 2008. De 18.30 a 21.15 h. Centre Cultural La Mercè (Pujada de la
Mercè, 12)
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En els tallers s’utilitzaran metodologies participatives conduïdes per un equip tècnic especialista en
dinàmiques de grup per tal de moderar els debats, garantir la participació activa de tothom amb
criteris
d’igualtat
i
eficiència,
i
finalitzar
la
sessió
amb
resultats
concrets (de cada un dels tallers s’elaborarà un informe de síntesi de les aportacions).Per assistir a
un taller participatiu cal confirmar l’assistència trucant al 93 552 60 63 o enviant un correu electrònic
a dgparticipacio.ri@gencat.net en què cal consignar a quin taller es vol participar, el nom i cognoms,
el telèfon, l’adreça electrònica i, si s’escau, l’organització a la qual es pertany.
2) APORTACIONS ESCRITES
Les entitats, les administracions i la ciutadania a títol individual poden enviar les seves aportacions
escrites a través del correu electrònic (dgparticipacio.ri@gencat.netdgparticipacio.ri@gencat.net),
correu postal o fax (vegeu els mitjans de contacte al final d’aquesta pàgina). Les aportacions escrites
que es rebin, s’analitzaran i s’incorporaran a l’informe final de resultats.
Quines temàtiques centraran els debats del procés?
El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació ha elaborat un document de treball
que recull els aspectes que han de ser objecte de debat durant el procés participatiu. Aquest
document es podrà obtenir properament en aquesta pàgina. El desplegament reglamentari hauria de
tractar, entre altres qüestions, les següents:
• Com cercar l’equilibri entre els drets dels qui volen gaudir dels espectacles i de les activitats
recreatives, dels que hi treballen i dels de la resta de ciutadania.
• La descentralització envers els ajuntaments i els mecanismes de col·laboració entre
administracions.
• Condicions mínimes necessàries per garantir la seguretat de les persones: horaris, assegurances,
control d’accés i de vigilància, etc.
• Condicions generals i específiques i/o excepcionals de les activitats, dels establiments i
espectacles sotmesos a llicència, de la informació als ciutadans, de la integració amb altres
llicències i dels establiments de règim especial.
• Catàleg d’espectacles, activitats, espais i establiments oberts al públic.
Document amb PDF: http://www.gencat.net/interior/espectacles/Document_Llei_Espectacles.pdf
DIARI DE GIRONA
Diumenge, 20 de gener de 2008
Santa Eugènia demana a l’Ajuntament que retorni el Premi d’Innovació Democràtica
Critiquen que el procés participatiu del vial de la frontissa va acabar "de manera sobtada"
DdeG, Girona. L'assemblea de l'Associació de Veïns de Santa Eugènia ha demanat a l'Ajuntament
de Girona que retorni a la Generalitat el premi a la Innovació Democràtica. El guardó, de la
Conselleria d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, pretén reconèixer el procés participatiu
per decidir l'ordenació de la frontissa de Santa Eugènia. Els veïns critiquen que aquest procediment
va acabar "de manera sobtada".
En l'assemblea celebrada dimarts passat, alguns veïns assistents
que havien estat membres de la comissió creada per treballar amb
l'Ajuntament de Girona i van informar amb tot detall de com s'havia
desenvolupat el tram final d'aquest procés truncat, com recull la
publicació digital Eldimoni.com. Segons els participants, els veïns
havien posat moltes expectatives en aquesta nova eina de
participació i finalment els tècnics de l'Ajuntament no van recollir cap
de les tres propostes sorgides del procés participatiu i la comissió
tècnica es va deixar de convocar. Segons la publicació digital del barri, la decisió d'instar
l'Ajuntament de Girona a retornar el premi a la Innovació Democràtica va ser aprovada per 14 vots
afirmatius, 2 de negatius i 2 abstencions.
Precisament en la mateixa assemblea es va debatre quin és el posicionament de l'Associació en
relació a la proposta que la regidoria d'Urbanisme està treballant per a la superfície de la frontissa de
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Santa Eugènia. Aquesta idea consisteix en un fer un vial pel centre de l'espai, amb dos ?carrils, i un
més per a càrrega i descàrrega. L’entitat havia de decidir si es reafirmava amb un anterior acord de
l'AV en què es rebutjava la construcció de cap vial per aquest espai entre Salt i Santa Eugènia. Altra
vegada 14 vots a favor van validar aquell acord per rebutjar la proposta del vial, mentre que tres
persones es van mostrar a favor de la darrera proposta de l'Ajuntament de Girona va ser el resultat.
Els problemes de l'aparcament
Davant els dubtes sorgits arran de la construcció del futur aparcament a la frontissa, els veïns van
acordar sol·licitar als tècnics de l'Ajuntament de Girona que estudiïn totes les fórmules possibles per
aconseguir un estacionament - que els veïns varen definir com a pàrquing de caràcter social- que
permeti mantenir el que el Pla de barris i viles proposava. Fins i tot es va apuntar que, de la mateixa
manera que en una promoció immobiliària es reserven habitatges de lloguer per a joves, pisos de
protecció oficial i de preu de mercat, el pàrquing de la frontissa hauria de ser possible amb fórmules
imaginatives. Per als veïns "perdre aquesta oportunitat -ara- farà perdre qualitat -demà- en uns
barris que ho necessiten més que mai", segons la publicació digital.
DIARI DE GIRONA
Dimarts, 22 de gener de 2008
El Senat dels Joves desapareix per donar pas a un consell desvinculat de l’Ajuntament
La desmotivació ha portat les entitats a buscar fórmules deslligades de l'equip de govern
Una de les principals figures impulsades pel grup municipal d'ERC de l'Ajuntament de Girona per
difondre la participació entre la joventut, conegut com el Senat dels Joves, ha acabat morint
d'inactivitat i de desmotivació entre alguns dels membres que integraven aquest òrgan.
Multitud de representants d'entitats gironines han estat convocats per demà a una reunió per crear
un nou organisme independent de l'Ajuntament que els permeti fer els seus plantejaments i
propostes amb total llibertat. Alguns dels qui ja han anunciat la seva presència en aquesta reunió,
esperen que la nova etapa sigui més engrescadora que la primera iniciativa. A diferència del Senat
dels joves, aquest nou organisme no necessitarà del pressupost que hi destini l'Ajuntament per
poder funcionar.
L'objectiu és crear un consell local de joventut a l'estil del que ja funciona en altres poblacions, on
l'Ajuntament ja no hi tindria cap influència. Aquest nou consell tindria el suport del Consell Nacional
de la Joventut de Catalunya.
El Senat dels joves, creat a finals de l'any 2006, tenia com a presidenta l'alcaldessa de Girona, Anna
Pagans, i com a vicepresident el regidor de Joventut. Primer va ser Xavier Manyer, i després Quim
Ayats, tots dos d'ERC.
El Senat dels Joves, però, ja va néixer tocat de mort. Des d'un bon principi alguns integrants del
Senat van veure amb mals ulls l'excessiva presència de polítics amb representació a l'Ajuntament.
En una de les seves sessions plenàries van arribar a aprovar aspectes de caire reivindicatiu i fins i
tot contra acords de l'equip de govern. Així, hi va haver un pronunciament en contra de l'ampliació
de l'Hipercor a partir dels "errors de forma comesos" en el procediment emprat per l’Ajuntament de
Girona.
Al mateix temps, consideraven que els recursos que s'hi destinaven no eren suficients.
El 13 d'octubre de l'any 2005 es va iniciar el procés participatiu per a la redacció del Reglament del
Senat dels Joves de Girona. El 29 de novembre de l'any 2006 es va constituir el Senat. El segon ple
del Senat dels Joves es va fer el 2 de març de l'any 2007. Des d'aleshores, l'organisme va anar
agonitzant fins al punt que la pàgina web va quedar en desús. A les reunions de treball hi van deixar
d'assistir alguns dels representants. Els membres absents eren sobretot els qui havien estat escollits
en representació dels diferents barris gironins.
PUNT DIARI
Dijous, 24 de gener de 2008
Volen crear un consell local de joventut a Girona per rellevar el Senat dels Joves
DANI VILÀ. Girona. Diverses entitats juvenils de la ciutat de Girona es van reunir ahir al vespre amb
els representants del Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) a Girona amb la voluntat
de crear un consell local de joventut a la ciutat.
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Aquest nou òrgan agafaria el relleu al Senat dels Joves, que va celebrar el primer ple el novembre
del 2006 i des de després de les eleccions municipals no s'ha tornat a reunir de manera oficial. El
CNJC assegura que la voluntat de l'Ajuntament de Girona és reconduir la situació i crear el consell
local de joventut, com a òrgan independent al consistori.
Tot aquest procés s'ha iniciat malgrat que el portaveu del Senat dels Joves, Borja Vilallonga, certifica
que ningú li ha comunicat la dissolució del senat. Ell mateix considera que tots els temors que van
expressar en un comunicat consensuat pels membres del Senat dels Joves «s'han anat confirmant»
i reconeix que alguns dels integrants se senten «decebuts» pel desenllaç del senat.
La voluntat del CNJC és crear un nou òrgan que sigui tan representatiu com sigui possible de la
xarxa d'entitats juvenils de la capital gironina i donar-li suport i assessorament si finalment es tira
endavant.
L'Estació Espai Jove va ser l'escenari ahir de la primera reunió informativa amb entitats i integrants
del Senat dels Joves per conèixer les possibilitats de crear el consell local.
DIARI DE GIRONA
Dijous, 24 de gener de 2008
La insuportable fragilitat de la democràcia.
“El nas de la bruixa”. JORDI VILAMITJANA D os exemples a la ciutat de Girona mostren la fragilitat
de la democràcia participativa. D'una banda, el trist final del procés participatiu per al disseny de la
Frontissa de Santa Eugènia; de l'altra, la autodissolució - denúncia del Senat dels Joves. La
participança cruix, òbviament. I ho fa, bàsicament, perquè el sector més dur de l'Ajuntament no creu
ni ha cregut mai en la democràcia participativa.
Per entendre bé aquesta qüestió cal remuntar-se al ple de l'Ajuntament del dia 4 de novembre de
2003. En aquella ocasió es debatia una moció presentada per IC-V contra el projecte d'aparcament
subterrani previst al carrer de la Creu, entre Balmes i Migdia. Aquell debat es donava en un context
en què els veïns de la Creu estaven en contra del pàrquing i amb manifestacions i pancartes ho
feien saber dia sí, dia també. Aquell dia el debat es va acabar centrant en el valor de la democràcia
representativa i el de la democràcia participativa. En la discussió entre els tinents d'alcalde Joan
Manuel del Pozo (PSC) i Joan Olóriz (IC-V), hi havia en joc una possible primera derrota del PSC en
24 anys de govern municipal. Tothom es va treure la careta, com es pot deduir dels discursos: "(...)
no sempre tenim la raó, jo em puc equivocar, avui em podia equivocar, i és bo escoltar els altres, i
en casos com aquest, la participació és un instrument tan digne, tan important, que les eleccions.
(...) Què és més important, la democràcia representativa o la democràcia participativa? Jo sempre
he pensat que les dues es complementen, i en temes ciutadans són fonamentals" (Joan Olóriz).
Va contestar el senyor Del Pozo: "la democràcia participativa en cap cas pot soscavar o substituir a
la representativa, en cap dels casos (...) les garanties de validesa dels hipotètics participants són
unes garanties que no tenen comparació per baix, per suposat, amb les garanties de la
representació democràtica plenària, i és aquest el nucli de la qüestió i és aquest el nucli de la nostra
argumentació".
Finalment, el resultat de la votació fou 11 en contra d'aturar el projecte (PSC) i 11 a favor d'aturar-lo
(IC-V, ERC i CiU). L'abstenció del PP (3) i el vot de qualitat de l'alcaldessa van tombar la proposta.
Com és sabut "la lliçó" de democràcia no es va acabar aquí. L'alcaldessa, sense encomanar-se ni a
Déu ni al Diable, va decidir al cap d'uns dies canviar el pàrquing de la Creu a Emili Grahit. Au!
Poc després, amb Francesc Ferrer, va arribar la participança, un ambiciós projecte de participació
ciutadana. Les dues patacades que ha rebut ara la democràcia participativa, a la frontissa de Santa
Eugènia i al Senat dels Joves, són la reedició d'aquell cop de timó de fa més de 4 anys, perquè els
qui duen la vara són encara els mateixos, que pensen de la mateixa manera i que no creuen en la
democràcia participativa.
El més greu és que la democràcia representativa, la de cada quatre anys, la dels qui porten 29 anys
a cavall del matxo, arriba ja al 50% d'abstenció i va pujant. La democràcia és en aquesta ciutat d'una
fragilitat insuportable.
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PUNT DIARI
Divendres, 25 de gener de 2008
Les entitats de joves de Girona tiren endavant el consell de joventut
La reunió que es va fer dimecres amb les entitats juvenils de Girona va servir per impulsar la
formació del consell local de la joventut de la ciutat. A la trobada, convocada arran d'una petició
informal del Senat dels Joves, es va decidir impulsar un grup que acabarà en la creació del consell
local de joventut. Els impulsors de la iniciativa han insistit que el procés s'ha fet de manera
transparent, sense ocultar informació i amb el suport del Consell Nacional de Joventut de Catalunya.
El regidor de Joventut, Quim Ayats, dóna suport al nou grup i a la reconversió del Senat.
DIARI DE GIRONA
Divendres, 25 de gener de 2008
Ayats dóna suport a la creació del Consell Local de Joventut de Girona
DdeG, Girona. El regidor de Joventut de Girona, Quim Ayats, dóna ple suport al grup impulsor
format en la reunió que dimecres van tenir diverses entitats juvenils a L'Estació Espai Jove per a la
creació del nou Consell Local de Joventut de Girona. A aquesta reunió, convocada pel Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) hi van assistir 14 membres d'entitats juvenils i es van
posar les bases per a l'inici del treball d'un grup impulsor per a la creació del nou Consell Local de
Joventut.
Aquest suport es concretarà probablement en un protocol de relacions entre l'Ajuntament de Girona i
el Consell Local de Joventut i implicarà suport econòmic, en recursos i la validació d'aquest consell
com a interlocutor amb l'Ajuntament per les qüestions que afectin els joves. L'objectiu és superar
l'estat d'inactivitat al qual havia arribat el Senat dels Joves.
PUNT DIARI
Dissabte, 26 de gener de 2008
Reclamen que el futur de la Devesa de Girona es decideixi conjuntament amb els gironins
Unes 150 persones van seguir la xerrada a la Farinera
DANI VILÀ. Girona. Diverses entitats de la plataforma Salvem la
Devesa de Girona i alguns dels veïns assistents van reclamar
l'elaboració d'un pla d'usos del parc que tingui la participació
ciutadana. Unes 150 persones van seguir la xerrada que es va fer
ahir al vespre a la Farinera, on també es va demanar aturar el
projecte del pavelló que projecta l'Ajuntament dins del parc.
El portaveu de la CUP, Jordi Navarro, va proposar «fer una
moratòria urbanística» al parc de la Devesa en espera que l'espai natural disposi d'un model de
gestió. Navarro va subratllar que «el més important és que el model i el futur de la Devesa es
decideixi entre tots». Una línia d'actuació que també van apuntar diverses persones del públic.
L'associació de veïns Devesa-Güell, coorganitzadora de l'acte amb la CUP, va reiterar la necessitat
d'aturar el projecte del pavelló que l'Ajuntament de Girona té previst fer aprofitant la remodelació del
complex esportiu. El president de l'associació de veïns, Josep Plazas, va afirmar que la protecció de
la Devesa «és un problema de ciutat i de país». Ell mateix va proposar que el pavelló es fes a
Fontajau o es reaprofités l'edifici de Fira de Girona i va expressar el temor que la Devesa «sigui
només l'espai des de la Copa fins al passeig de la Sardana. La plataforma va recordar els actes
reivindicatius que s'han previst per l'1 i 2 de març.
El botànic i professor de la UdG Lluís Vilar va assenyalar que «l'error és pensar que l'important són
els arbres, quan ho hauria de ser l'espai» i va apuntar que si es fes un espai obert es possibilitaria
un major ús ciutadà.
L'historiador i professor de la UdG Pere Cornellà va repassar els principals episodis històrics que ha
viscut la Devesa: des del 1767 que l'espai ja rebia aquest nom, o que les tropes franceses no van
ser les encarregades de plantar els arbres, com creuen molts gironins.
Entre els assistents es va mostrar preocupació per com pot afectar el pas dels futurs túnels del TAV
per sota del parc i les obres d'aquesta infrastructura.
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PUNT DIARI
Dissabte, 26 de gener de 2008
ERC vol que el govern de Llagostera apliqui el reglament de participació
M.B.. Llagostera.. El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Llagostera demana a l'equip de govern
(CiU-IpLl) que apliqui el reglament de participació ciutadana, aprovat el maig del 2006. En aquest
sentit, el grup republicà proposa, en una moció que es tractarà en el proper ple, que el govern
convidi de manera oficial tots els regidors a assistir a les reunions amb veïns, i que formuli quins
projectes impulsarà aplicant la metodologia participativa que marca el reglament de participació.
PUNT DIARI
Dimarts, 29 de gener de 2008
Olot, seu de l'Assemblea de la Confederació d'Associacions de Veïns
J.C.. Olot. La Federació d'Associacions de Veïns d'Olot és l'encarregada d'organitzar per al 19 i 20
d'abril la 23a Assemblea de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya, amb el lema
«Construint ponts de cultura, convivència i comunicació». Durant la trobada es pretén reivindicar el
dret a decidir que correspon també a les entitats veïnals. «El dret a decidir sobre el nostre futur,
sobre les infraestructures necessàries per tal de no quedar arraconats de la resta del país», ha dit el
president de la federació olotina, Josep Comas. L'entitat ha organitzat, per demà a les vuit del
vespre i al casal de Sant Miquel, una xerrada informativa sobre l'assemblea. La federació té previst
presentar-hi el cartell de la trobada.
DIARI DE GIRONA
Dimecres, 30 de gener de 2008
Uns 25 joves han contestat el qüestionari per fer el Pla local de Joventut
DdeG, Girona. Vint-i-cinc joves de la ciutat han contestat ja el qüestionari a Internet amb el qual la
regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Girona demana la participació en l'elaboració del Pla local
de Joventut 2008-2011. És un qüestionari que es pot trobar a www.ajuntament.gi/joventut/enquesta i
permet als joves expressar la seva opinió sobre què creuen que hauria de fer per a ells l'Ajuntament
en els propers anys. L'objectiu d'aquest qüestionari és tenir coneixement directe de quines
necessitats expressen els joves en el procés d'elaboració del Pla local de Joventut 2008-2011, un
document on es recolliran les línies de treball de l'Ajuntament en política de joventut pels propers
quatre anys. El regidor de Joventut, Quim Ayats, envia un correu electrònic als joves que volen
deixar les seves dades en el moment de contestar el qüestionari. Així es vol assegurar un contacte
directe amb els joves.
DIARI DE GIRONA
Dimecres, 30 de gener de 2008
Salt crearà una oficina de queixes i suggeriments per als ciutadans
DdeG, Salt. L'Ajuntament de Salt està treballant per posar en marxa una oficina de queixes i
suggeriments per atendre el ciutadà pel que fa als serveis que presta el mateix Ajuntament. L'oficina
tindrà un gestor que farà un seguiment de les queixes i els suggeriments dels ciutadans i en
garantirà una resposta. L'oficina de queixes i suggeriments (OQS) buscarà que el ciutadà tingui la
màxima facilitat a l'hora de fer el tràmit, que es podrà fer arribar a l'Ajuntament per telèfon, carta,
correu electrònic, formulari a la web municipal o de forma presencial.
Un cop rebuda la queixa o el suggeriment un gestor en farà el seguiment fins a l'àrea encarregada i
s'ocuparà que el ciutadà rebi resposta o informació sobre la qüestió que hagi plantejat. Una comissió
de seguiment controlarà i avaluarà la tasca del gestor i el funcionament de l'oficina. Aquesta oficina
dependrà de les àrees de Serveis Públics i Servei d'atenció al ciutadà responsabilitat dels regidors
Josep Soler i Mingo Àlvarez.
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