EL PUNTUAL DE JOVENTUT
Dimarts, 30 de juny de 2009
Govern – Generalitat de Catalunya
El secretari general d'Interior ha participat en una jornada de debat ciutadà sobre el Pla
Estratègic de Serveis Socials, que és objectiu d’un procés participatiu
El secretari general d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Boada, ha afirmat avui que
“al segle XXI no es pot governar sense la ciutadania”, no només perquè el poble sigui la base del
sistema democràtic, sinó “perquè sense incorporar les diferents visions no es pot respondre a les
necessitats col·lectives”.
Boada ha defensat seguir incorporant la participació ciutadana en l’elaboració de lleis, plans i
projectes perquè “millora les decisions públiques”, “ajuda a assolir major eficiència i eficàcia en
l’aplicació de les polítiques públiques” i “enforteix les relacions cíviques i el capital social necessaris
per tirar endavant els projectes col·lectius que el país reclama”.
També ha recordat que el govern català ha aconseguit consolidar una política de participació
ciutadana d’àmbit nacional i ha donat un salt qualitat amb l’aprovació, el passat gener, del Pla
Interdepartamental de Participació Ciutadana 2008-2010, que preveu l’elaboració de prop de 100
plans, lleis i programes a través de processos participatius.
El secretari general d’Interior, Relacions Institucionals i Participació ho ha dit avui en la jornada de
debat sobre el Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010-2013 que se celebra avui al
World Trade Center de Barcelona. La trobada, presidida per la consellera d’Acció Social i
Ciutadania, Carme Capdevila, l’organitzen aquest departament i la Direcció General de Participació
Ciutadana. La sessió, oberta a responsables d’àrees bàsiques de serveis socials, representants
d’usuaris, sindicats, col·legis professionals..etc forma part del procés participatiu engegat per recollir
les aportacions de la ciutadania al pla i ha comptat també amb la intervenció del director general de
Participació Ciutadana, Marc Rius.
El Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya és un instrument que servirà per definir i planificar
quins són els serveis socials que Catalunya necessita. Establirà els objectius estratègics de cada
peça del sistema de serveis socials per als propers quatre anys. També aportarà un nou marc de
referència a les actuacions realitzades pel Departament, pels ens locals i pel sector privat i
d’iniciativa social en aquest camp.
El procés de participació per elaborar el Pla Estratègic de Serveis Socials, impulsat per Acció Social
i Ciutadania amb la col·laboració de la Direcció General de Participació Ciutadana, va començar el
17 de juny i s'estructurarà en dues fases: una primera de diagnòstic per tal d'avaluar la necessitat de
serveis socials, així com l'oferta de prestacions del sistema català de serveis socials, i una segona
fase de propostes per al Pla estratègic.
Així mateix, el procés comptarà amb diferents espais de participació: d'una banda, es convocaran
els diferents consells de participació de la Generalitat vinculats als serveis socials; de l'altra, es faran
tallers a les set demarcacions de la Generalitat amb els agents del territori i, per últim, es faran
sessions específiques amb professionals dels serveis socials.
A més, el Departament d'Acció Social i Ciutadania ha habilitat una bústia per tal que els ciutadans i
ciutadanes puguin fer-hi les seves aportacions.
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DIARI DE GIRONA
Divendres, 3 de juliol de 2009
Convoquen una reunió per començar a crear el Consell de Joventut
L'Estació-Espai Jove de Girona acull una reunió aquesta tarda per tal d'iniciar, entre els
representants de les entitats que hi assisteixin, la creació del nou Consell Local de Joventut. S'ha
decidit impulsar aquest organisme després que un ens similar que es va crear, batejat com el Senat
dels Joves, s'acabés dissolent perquè els membres que l'integraven s'anessin desanimant en
considerar excessiva la influència de l'equip de govern. Al mateix temps, consideraven que els
recursos que s'hi destinaven no eren suficients. La majoria dels integrants que van deixar d'assistir a
les diferents sessions eren representants dels diferents barris. A l'ens hi havia també representants
d'entitats juvenils, culturals i polítiques, entre d'altres.
A diferència del Senat dels Joves, el nou organisme no necessitarà de pressupost municipal per
funcionar. L'objectiu és crear un Consell de l'estil del que ja funciona en altres poblacions. Aquest
nou Consell tindrà el suport del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

EL PUNT
Dissabte, 4 de juliol de 2009
Iniciativa legislativa popular i participació ciutadana
Punt de vista
Per facilitar-ne l'ús, suposadament, el Parlament va aprovar el 2 de febrer del 2006 una nova llei que
regulava el que s'anomena la iniciativa legislativa popular. Un mecanisme per permetre que la
ciutadania impulsi un procés legislatiu. Aquesta setmana s'han viscut dos casos d'ILP força
paradigmàtics: el debat sobre la iniciativa que proposava una regulació del conreu de productes
transgènics i l'inici de tramitació de la ILP perquè es prohibeixin les curses de toros, avalada per
180.000 signatures. Més enllà del fons de cadascuna de les qüestions, ha quedat palès que aquest
mecanisme de participació democràtica és del tot insuficient. En la ILP sobre transgènics, el
portaveu de la iniciativa, Alexis Inglada, només va poder fer una exposició dels seus arguments i se
li va negar tota possibilitat de rèplica als grups parlamentaris, que van despatxar l'afer amb un diàleg
de sords, sense que en realitat s'analitzés ni es negociés cap tipus d'esmena a la iniciativa
legislativa presentada. El PSC va trencar el consens de la majoria de govern i es va aliar amb
l'oposició per rebutjar la qüestió. En el cas dels toros no hi ha cap previsió sobre la ILP, perquè el
calendari depèn exclusivament de la voluntat política dels grups. Els partits tenen tot el dret a
defensar les seves posicions i els grups parlamentaris tenen tota la potestat legislativa al Parlament.
Però si la ILP ha de ser un pur tràmit administratiu com a coartada de participació ciutadana sense
que els partits tinguin cap voluntat real de debatre les iniciatives, aviat la ciutadania girarà l'esquena
a aquesta eina democràtica, com ja ho està fent també amb la participació electoral. Tot plegat, una
minva democràtica que hauria de fer reflexionar els partits polítics.
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PUNTUAL DE JOVENTUT
Dimarts, 7 de juliol de 2009
Quart celebra una jornada participativa per decidir com serà l’espai jove del municipi.
L’àrea de joventut de Quart, amb el suport i col·laboració de la Secretaria de Joventut de la
Generalitat de Catalunya, està a punt de culminar el procés participatiu que va engegar el passat
mes de Febrer. Aquest procés participatiu servirà per tal de que els joves de Quart decideixen com
ha de ser el nou espai jove de Quart, que s’està construint a l’antiga estació del carrilet de la
població.
El procés participatiu es va iniciar amb unes reunions de treball encapçalades pel tècnic de joventut
del municipi i un tècnic en participació de la Secretaria de Joventut a les quals es va convidar a joves
de Quart per tal de que creessin un grup motor, capaç de liderar el procés participatiu. Després de
més reunions realitzades per aquest grup de joves, l’ajuntament i la Secretaria de Joventut, el
procés participatiu arriba a la fase final. Diumenge 12 de juliol es celebrarà una trobada de joves de
Quart on es debatran diversos temes referents a aquest nou espai en construcció. A partir de les
19.30h s’obriran les portes del local social de Quart per tal de que els joves puguin expressar les
seves idees de com ha de ser aquest espai per a joves. La trobada anirà acompanyada d’un sopar
gratuït per a tots els assistents i un concert de pop - rock amb el grup Comet Blue, guanyadors del
concurs musical Argila Pop’08, celebrat el desembre passat en aquesta mateixa població.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 7 de juliol de 2009
Els joves, a la Brigada Municipal
Riells i Viabrea
Durant els mesos de juny i juliol l'Ajuntament de Riells i Viabrea ofereix,
per primera vegada, la possibilitat a 5 joves del municipi a participar de la
Brigada Jove. Un projecte d'inserció laboral que té com a objectiu
treballar les actituds laborals dels joves del municipi, a partir de la seva
incorporació tant a la Brigada Municipal com també en altres llocs de
treball de dependència municipal.

EL PUNT
Dimarts, 7 de juliol de 2009
Es crea el servei de participació ciutadana
Figueres
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha creat el servei de participació ciutadana i promou
l'elaboració d'un pla director per diagnosticar les necessitats dels municipis en relació amb la
participació i preveure les accions per donar-hi resposta.
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DIARI DE GIRONA
Dissabte, 11 de juliol de 2009
Quart celebra una jornada per decidir com serà l´Espai Jove
Després d'engegar-lo al mes de febrer, el procés participatiu per decidir com ha de ser el nou Espai
Jove de Quart, que s'està construint a l'antiga estació del carrilet del municipi, continuarà diumenge
amb una jornada. Serà al local social a partir de dos quarts de vuit del vespre, i la trobada anirà
acompanyada d'un sopar gratuït per a totes les persones assistents i d'un concert de pop-rock amb
el grup Comet Blue, guanyadors del concurs musical Argila Pop'08, celebrat el desembre a Quart.
El procés participatiu va començar amb unes reunions de treball encapçalades per dos tècnics
municipals i en què es va crear un grup de joves capaç de liderar-lo.

EL PUNT
Dilluns, 13 de juliol de 2009
Jornades de pressupostos participatius
Santa Cristina d’Aro
Com enfortir els processos de pressupostos participatius en un context
de crisi? Aquesta és la pregunta que s'ha plantejat aquests dies a les
Jornades Formatives en Pressupostos Participatius de Santa Cristina
d'Aro. Les jornades van repassar experiències similars en altres pobles.

EL PUNT
Dimarts, 14 de juliol de 2009
Polítics i veïns creen una comissió per a la nova incineradora
Sant Julià de Ramis
Els partits polítics i les diverses associacions de veïns de Sant Julià de Ramis crearan una comissió
de seguiment de la nova incineradora i planta de residus que es construirà al nucli de Campdorà de
Girona. Aquesta decisió arriba després que la setmana passada l'Agència Catalana de Residus
presentés el projecte en una reunió amb uns 70 veïns. La preocupació dels ciutadans era sobre la
seguretat tècnica i mediambiental. El govern seguirà de prop del projecte.
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DIARI DE GIRONA
Dimarts, 14 de juliol de 2009
Valdé presenta el servei d’orientació jurídica
Santa Cristina d’A ro
La presidenta del torn d'ofici i membre de la Junta del Col·legi d'Advocats de Girona, Anna Valdé,
l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Ricard Herrero, la regidora d'Igualtat, Teresa Moreno, i el regidor de
Participació Ciutadana, Joan Bou, han presentat el nou servei d'orientació jurídica gratuïta del
municipi. Valdé va destacar el caràcter orientador i no directiu d'aquest a través del qual s'ofereix un
primer consell sobre qualsevol aspecte jurídic com separacions o divorcis, mediació familiar,
arrendaments o contractes

EL PUNT
Dimecres, 15 de juliol de 2009
La Comissió de seguiment del POUM es reuneix amb les entitats de Calonge
La comissió de seguiment del pla d'ordenació urbanística
municipal (POUM) s'ha reunit amb les entitats de Calonge i
Sant Antoni per tal d'escoltar les seves peticions. La reunió
s'emmarca en el programa de participació ciutadana que ha
de permetre a les entitats i associacions del municipi fer
arribar les seves peticions tant a l'equip redactor com als
representants polítics. L'Ajuntament de Calonge va
encarregar a primers de maig la redacció del nou POUM i ara
es porten a terme els treballs de diagnosi i estudi.

DIARI DE GIRONA
Dijous, 16 de juliol de 2009
Calonge parla del nou POUM amb les entitats del municipi
La Comissió de seguiment del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal s'ha reunit amb les entitats i associacions de Calonge i
Sant Antoni per tal d'escoltar les peticions de les entitats per
incorporar al nou Pla General. Una trentena d'entitats van
participar en aquesta reunió que s'emmarca dins del programa
de participació ciutadana aprovat pel ple i que ha de permetre a
les entitats i associacions del municipi fer arribar les seves
peticions tant a l'equip redactor com a polítics. L'Ajuntament va
encarregar a primers de maig la redacció del nou POUM.
Actualment s'estan fent els treballs de diagnosi i estudi per tal d'elaborar un primer document
d'avanç de planejament.

EL PUNT
Dijous, 16 de juliol de 2009
Unes 90 propostes de nom per al servei de bicis públiques
Els ciutadans poden triar entre prop de 90 noms per posar al nou servei de lloguer de bicicletes
públiques. Es pot votar pel nom a www.girona.cat/bicicleta. Girona participa en un projecte europeu
per compartir bones pràctiques com ara la T-12 i els camins segurs per als escolars.
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DIARI DE GIRONA
Dijous, 16 de juliol de 2009
CiU de Cornellà critica que el POUM no hagi estat participatiu
El grup municipal de CiU de Cornellà del Terri ha lamentat que la redacció del POUM, que sortirà a
informació pública en el termini d'un mes o dos, hagi estat redactat sense el concurs dels veïns del
municipi i d'esquena al poble. CiU ho lamenta "especialment perquè el POUM aprovat
provisionalment per l'anterior govern municipal, del qual n'érem responsables, i que fou retirat per
l'actual, havia implicat ciutadans de tots els colors polítics en el procés de redacció per aconseguir
un document consensuat". CiU prossegueix que l'actual equip de govern ha elaborat un nou POUM
sense participació ciutadana, després de repetir del dret i del revés que es faria entre tots.

RECULL DE PREMSA – DIPUTACIÓ DE GIRONA
Dijous, 16 de juliol de 2009
Diputació i FAPAC impulsen les AMPA gironines
La Diputació de Girona i la Federació d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya (FAPAC) han
presentat al Saló de Plens de la Diputació el "Programa de dinamització de les Associacions de
Mares i Pares d'Alumnes (AMPA)". El projecte té per objectiu donar suport a aquests col·lectius i
potenciar la participació activa dels progenitors a la comunitat educativa gironina mitjançant la
promoció de l'autonomia i l'eficàcia en la gestió de projectes i serveis propis de e
l s AMPA. La
iniciativa busca, a més, desenvolupar un espai de coordinació i comunicació entre les AMPA de la
comarca per aconseguir un teixit associatiu fort que permeti aprofitar al màxim els recursos existents
a nivell institucional i associatiu.
Per aconseguir aquestes fites, es procedirà a la contractació de diversos dinamitzadors i
dinamitzadores, distribuïts per comarques, que promouran una xarxa social entre les AMPA de
bressol, primària i secundària i que proporcionaran eines pràctiques per ajudar a millorar els
funcionament d'aquestes associacions. També proposaran, programaran i coordinaran activitats
informatives sobre les AMPA.
El programa, que té un cost total de 40.000 euros i està subvencionat per la Diputació de Girona
amb 20.000 euros, ha estat presentat per la vicepresidenta primera de la Diputació de Girona, Maria
Teresa Ferrés, el president de la FAPAC, Walter Garcia, i el vocal de la delegació de Girona de la
FAPAC, Josep Anguera.
A l'acte de presentació, la vicepresidenta primera de la Diputació de Girona, Maria Teresa Ferrés, ha
destacat que "les AMPA tenen un rol importantíssim en el procés d'aprenentatge dels alumnes i en
la comunitat educativa. Per això -ha afirmat Ferrés- la Diputació els dóna tot el seu suport en el marc
de les seves competències." La vicepresidenta també ha assenyalat el canvi positiu que ha fet l'ens
supramunicipal en els darrers anys ampliant les seves funcions i serveis, de manera que "a banda
de donar suport econòmic i prestar serveis directes als ajuntaments, també col·labora amb les
organitzacions no polítiques que treballen intensament per al benestar i el progrés social i cultural de
les comarques gironines."
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