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CANAL AJUNTAMENT
Diumenge
Diumenge,, 2 de febrer e 2014
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA RENOVA 140 WEBS MUNICIPALS
Escrit per Redacció. La Diputació de Girona renovarà en els propers mesos els webs d’uns 140 municipis gironins, tots
de menys de 5.000 habitants. Els objectius de l’actualització dels webs són personalitzar-los segons el municipi, fer-los
servir d’eina de promoció i facilitar-los l’ús de les tecnologies actuals, com són ara les xarxes socials. A més, es preveu
un pla de treball entre responsables de la Diputació i els ajuntaments per facilitar-ne la millora de manera continuada.
“Sempre amb la idea d’ajudar els ajuntaments, en la millora de les seves instal·lacions, que és la raó de ser de la
Diputació”, diu el vicepresident primer de l’ens supramunicipal, Miquel Noguer.
La renovació dels webs, que s’ha començat en els municipis de Camprodon i Fornells de la Selva com a prova pilot, es fa des de
l’Oficina de Suport a l’Administració Electrònica, que depèn del servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació de l’Àrea de
Règim Econòmic i Noves Tecnologies de la Diputació. A partir d’ara, es comença amb la resta de webs municipals, fins arribar
gairebé a les 140, amb la finalitat clara de donar un aire nou als actuals webs, que han restat molt estàtics, i de mirar d’implicar
encara més els ajuntaments.
La nova actualització es concreta en una gran imatge de portada en què es poden posar fins a tres promocions destacades, ja
sigui d’alguna activitat del moment o d’un lloc especial del municipi. Seguidament, apareixen les promocions fixes, les
promocions permanents durant l’any i les promocions variables, entre les quals es troben l’agenda i les notícies del municipi. A
més, totes les pàgines noves tindran un menú dels diferents accessos i una relació de les xarxes socials. Queda clar que la
renovació comporta un canvi tecnològic, de disseny gràfic i conceptual, ja que ha de ser una eina de promoció del municipi. En
aquest punt, cada ajuntament haurà de decidir què promociona.
Els tècnics de la Diputació volen deixar clar que amb la renovació dels webs s’intenten “adaptar a la realitat actual, donant un
toc més en concordança amb el municipi”. Amb aquesta millora, els tècnics preveuen que al llarg de l’any els webs s’acabin
concretant en dues o tres plantilles bàsiques.
A més, durant l’any es preveu tirar endavant un pla de millora continuada. El pla es concretarà en sessions de treball, amb
responsables dels ajuntaments i de diverses àrees de la Diputació, per mirar de fer un treball cooperatiu sobre l’experiència de
l’actualització de cara a poder millorar el disseny, els continguts o les novetats de manera continuada.
Font: Diputació de Girona

EL PUNT AVUI
Dilluns, 3 de febrer e 2014
PETITA LLIÇÓ DE POLÍTICA A LA 22

Puigdemont va defensar l'acció política a partir de la seva experiència 
Narcís Genís Reixach

Girona. Érem pocs a la 22 per fer costat a l'autor de Game over. Hi havia, és clar, el presentador, Josep M.
Fonalleras –que deu ser, de llarg, l'home que més llibres presenta a la ciutat– i en Guillem, que no per ser
interessat en el negoci deixa d'intervenir sempre en els debats. Amb els dos que vam arribar una mica tard, potser
érem una desena. I no devia pas ser que el tema no tingués interès. Un llibre que té per títol Game over. Els partits
polítics: corrupció i vicis del sistema, en aquests moments agitats hauria de moure força ciutadans. No és pas que
el títol sigui atractiu per si mateix (si conegués l'autor, Fidel Masreal, li hauria desaconsellat, si me n'hagués donat
l'oportunitat), però el tema té ganxo, no m'ho podreu negar.
Les xerrades del presentador i de l'autor van ser interessants i van provocar una colla de paraules del públic. Ja ho
diu en Guillem per experiència: quan hi ha poca gent, acabem tard. Les intervencions van mirar d'aprofundir en el
desinterès ciutadà per la política, el desengany, la falta d'implicació... I, és clar, anàvem cap a la llei electoral, els
partits polítics menats amb mà de ferro pels aparells, les llistes tancades, les votacions previsibles. I la corrupció,
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amb els exemples que planen en el panorama. Un arrelat desànim ens aclaparava a tots. Ningú defensava cap
argument més enllà de les idees del llibre (si més no, de les idees resumides en les presentacions).
Però llavors, quan ja tots pensàvem a abrigar-nos i tornar cap a casa, on ens devia esperar el plat del sopar calent,
va parlar l'alcalde. Sí, vull dir l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, que havia escoltat amb atenció totes les
intervencions. En Carles no va pas discutir amb els presentadors ni amb els convençuts participants en el col·loqui.
De fet, va defensar l'acció política, els partits, aportant-hi la seva experiència personal. Pel que fa al treball dels
partits, sense polemitzar, adduí que ell els veia com a escoles de democràcia i d'aprenentatge polític. Es referia
sempre a la seva vida com a militant. Era un testimoni que feia de contrapès senzill, honest, clar però educat, a
l'aire de desencís que la presentació del llibre havia remogut entre els presents. I encara, parlant de la participació
ciutadana en els afers públics, va exposar, sense pretendre donar lliçons de cap mena, algunes experiències reals i
concretes realitzades en l'àmbit municipal –i a Girona també– que permetien tenir alguna esperança. Recordo que
va parlar sumàriament dels pressupostos participatius, de la cessió d'estructures públiques a entitats privades i de
la participació dels ciutadans en els plens.
Jo li vaig agrair aquella modesta intervenció que ens era donada de propina a la Llibreria 22. Vaig anar al llit més
animat.

EL PUNT AVUI
Dimecres, 5 de febrer e 2014
ELS VEÏNS DE SANT HILARI PODRAN AJUDAR A FER EL PRESSUPOST
Cada ciutadà podrà fer fins a tres aportacions, que el govern local valorarà
Joan Garriga, tinent d'alcalde d'Hisenda.

L'Ajuntament de Sant Hilari elaborarà el pressupost del 2014 a partir de les
propostes que facin els ciutadans, segons va explicar ahir el primer tinent
d'alcalde, Joan Garriga. L'equip de govern impulsarà una campanya a través
del web municipal, els perfils oficials de Facebook i Twitter i mitjançant
cartells informatius per convidar la gent a participar en l'elaboració del
pressupost, que es vol portar en el ple el mes de març.
Cada ciutadà podrà fer un màxim de tres aportacions, per via del web, a través
d'un formulari electrònic, mitjançant correu electrònic
( pressupost2014@santhilari.cat) o omplint les butlletes, que es podran trobar
a la Casa de Cultura i a Can Rovira. Qui vulgui aportar idees per a l'elaboració dels comptes haurà d'especificar
noms i cognoms i deixar una adreça electrònica o un número de telèfon de contacte. El termini per presentar
idees i propostes s'acaba el 5 de març.
Una vegada recollides totes les propostes, l'equip de govern en valorarà la viabilitat i estudiarà si les incorpora al
pressupost del 2014 i les dota de les partides pressupostàries preceptives. “No estem parlant de grans números,
perquè el marge de maniobra que tenim amb el pressupost, en el context econòmic actual, és, malauradament,
molt reduït”, explica Garriga. No obstant això, assenyala, “la iniciativa té com a objectiu fomentar la participació
ciutadana i la transparència municipal”. “Veurem què preocupa realment als ciutadans i què no, i intentarem
explicar després quines propostes es poden dur a terme i perquè”. L'Ajuntament va fer el mes de novembre una
jornada informativa sobre com s'elabora el pressupost, i va contestar 43 preguntes que els vilatans havien fet
arribar als representants polítics prèviament. Una de les preguntes més recurrents, segons Garriga, era “què
cobren els polítics”, quantitat que representa un 2,5% dels ingressos ordinaris, segons Garriga.
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CANAL AJUNTAMENT
Dimecres, 5 de febrer e 2014
GOVERNACIÓ OBRE LA CONVOCATÒRIA DEL

PREMI COMPROMÍS DEMOCRÀTIC 2014

PER A

PROJECTES DELS ENS LOCALS I DEL MÓN ASSOCIATIU CATALÀ
Escrit per Redacció. El programa d’Innovació i Qualitat Democràtica del Departament de Governació i Relacions
Institucionals ha obert la convocatòria del Premi Compromís Democràtic per a projectes o accions promogudes
pels ens locals i el món associatiu de Catalunya, per a l'any 2014.
L'objecte del Premi és premiar experiències reeixides del món local i de les entitats sense afany de lucre,
desenvolupades durant l’any 2013, que hagin contribuït a l'enriquiment i a la millora de la qualitat democràtica del
municipi o de l'entitat, a través de la participació ciutadana, la transparència i la rendició de comptes.
El Premi Compromís Democràtic té dues modalitats: una per a projectes i accions desenvolupades pels ens locals
catalans, i l’altra per a propostes generades per alguna associació o federació d’associacions catalanes. L'import
destinat a l'atorgament d'aquest Premi és de 8.000 euros i els guanyadors del Premi, en cadascuna de les dues
modalitats, rebran un diploma de reconeixement pel projecte o acció desenvolupada i un import màxim de 4.000
euros.
Presentació de sol·licituds fins al 5 d’abril
Les sol·licituds es poden presentar a partir del dijous 6 de febrer i fins al dia 5 d’abril d’enguany. En la modalitat
d’ens locals, les sol·licituds es presentaran per mitjans electrònics a través de l’extranet de les administracions
públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat). En la modalitat del món associatiu, les sol·licituds
es poden presentar per mitjans electrònics des de l’Oficina Virtual de Tràmits (http://www.gencat.cat/ovt) o
presencialment al Registre de la Subdirecció General de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat
Democràtica.
El Departament de Governació va crear l’any 2012 el Premi Compromís Democràtic, partint del convenciment que
un sistema democràtic és de qualitat quan garanteix l’exercici dels drets polítics, té un sistema electoral just i
proporcionat, facilita la informació sobre les actuacions públiques, dóna compte dels seus resultats i posa a
disposició de la ciutadania instruments i canals perquè pugui contribuir a la concreció de les accions dels poders
públics.

EL PUNT AVUI
Dijous, 13 de febrer e 2014
ENTREBANCS JURÍDICS PER FER L'ATENEU DE SALT
L'Ajuntament estudia una fórmula per poder-lo tirar endavant
Els promotors del futur equipament volen que s'ubiqui al complex cultural de la ComaCros Foto: J.N

Salt Els assessors legals de l'Ajuntament de Salt estan
estudiant fórmules jurídiques per poder tirar endavant el
projecte d'un ateneu popular a Salt, impulsat per diverses
entitats i particulars. El regidor de Joventut, Francisco
Honrado (CiU), situa el problema en el conveni que els
promotors del nou equipament —que tenen previst constituirse en associació per gestionar-lo— volen signar. “Demanen
una aportació econòmica de l'Ajuntament per a la gestió de
l'equipament. Aquest fet invalida la possibilitat de signar un
conveni, i s'hauria de fer tot a través d'un contracte. Això
obligaria, però, a fer un concurs públic i s'hi podria presentar qualsevol empresa, a més de les entitats”, assegura.
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El govern també va demanar en la reunió amb els promotors —celebrada a principis de setmana— “més
representativitat”. És a dir, que s'impliquin en el projecte un ventall més ampli d'entitats del poble. Tot i aquestes
condicions, Honrado assegura que “en essència” veuen bé el projecte. D'altra banda, les entitats que van
participar en el procés participatiu per definir el model d'equipament social que volien tenen previst fer avui una
assemblea per valorar la trobada amb el govern.

AJUNTAMENT DE CELRÀ
Dilluns, 17 de febrer de 2014
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ DESENVOLUPA UN PROJECTE QUE TRASLLADA LA PARTICIPACIÓ INFANTIL

DE LES AULES A L’AJUNTAMENT

Per segon any consecutiu l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament, amb la col·laboració de les escoles L'Aulet i Les
Falgueres, ha donat el tret de sortida al Consell Infantil 2014, un projecte pedagògic de participació infantil. El
divendres 7 i el dijous 13 de febrer es va fer el primer treball a les aules de les dues escoles amb l'alumnat de 6è de
primària. A través d'una dinàmica de treball, l'alumnat va identificar què els agrada i què no els agrada del seu
poble. Aquesta primera dinàmica servirà per elaborar un quadern de debat que l'alumnat haurà de fer a casa amb
la família, del qual sortiran les actuacions que els infants volen que es facin a Celrà.
L'Àrea de Joventut considera que la implicació de la ciutadania en els assumptes públics esdevé un dret, però que
cal treballar-lo a partir de l'educació. Educar en la participació és l'instrument per avançar cap a una societat activa
i solidària, i el Consell Infantil busca unir dos grans elements: la infància i la participació.
El Consell Infantil és un aprenentatge democràtic per als infants, però també és un espai per conèixer la forma que
tenen de veure i de viure el municipi. És una proposta d'educació en valors que vol sensibilitzar els infants i tota la
ciutadania sobre la importància de la participació ciutadana en els assumptes públics.

CANAL AJUNTAMENT
Dilluns
Dilluns,, 17
17 de febrer de 2014
COMENÇA A GIRONA EL PROCÉS PARTICIPATIU DEL NOU PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Escrit per Redacció. L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha celebrat aquest matí a Girona el procés
participatiu del Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20),
que recull les actuacions per fer front als reptes estratègics i els objectius en matèria de prevenció i gestió de
residus amb l’horitzó de l’any 2020 i amb una visió més enllà, del 2050. El PRECAT20 es complementa amb el Pla
territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20), que fins l’any
2020 programa inversions per valor de 400 milions.
El delegat del Govern, Eudald Casadesús, ha obert la sessió remarcant el progrés que ha fet el país en matèria de
residus en les darreres dècades, però destacant la importància del procés que s’obre ara per la planificació dels
propers anys. El director de l’ARC, Josep Maria Tost, ha fet una explicació detallada dels dos plans. A la sessió hi
han participat més de seixanta persones, provinents del món local, empreses, entitats, entre d’altres.
El procés participatiu durarà tres mesos, durant els quals els ciutadans, a través del portal de participació de l’ARC,
poden fer suggeriments sobre la planificació de residus, que es valoraran i s’incorporaran, si s’escau, a la
documentació, que haurà de continuar la tramitació prevista. La previsió és que la planificació definitiva quedi
aprovada a finals d’aquest 2014.
La nova planificació de residus a Catalunya preveu que en els propers set anys es redueixi un 15% la generació de
deixalles i que la recollida selectiva de residus municipals assoleixi ja el 60% del total. L’aplicació del programa
suposarà també la reducció del 30% de la petjada de carboni, que l’any 2012 va ser d’1,5 milions de tones de
CO2eq/any.

5

PUNT AVUI
Dimarts, 18 de febrer de 2014
ELS VEÏNS DECIDIRAN EL DESTÍ D'UN 15% DEL PRESSUPOST A VILADAMAT
La consulta està regulada en el reglament de participació ciutadana aprovat en el darrer ple municipal
Una de les reunions prèvies amb els veïns. Foto: EL PUNT AVUI.

Viladamat L'Ajuntament de Viladamat, governat per la CUP, va aprovar
la setmana passada el reglament de participació ciutadana, que,
segons el parer de l'alcaldessa, Irene Palol, és un dels “més avançats
de Catalunya”. El reglament es va aprovar tant amb els vots de l'equip
de govern com de l'oposició i té com a primera missió la consecució
del procés participatiu que ha de definir el pressupost municipal, un
15% del qual es decidirà a través de la consulta als ciutadans, que ja
s'ha convocat per al dia 1 de març.
El reglament habilita el Consell de Poble, que és l'ens encarregat de
coordinar tots els processos de participació ciutadana, garantint-ne la
transparència i la neutralitat. Aquest òrgan també és l'encarregat
d'organitzar el procés d'informació i reflexió previ a la celebració, per exemple, d'una audiència pública o d'una
assemblea de poble, que són formes d'expressió popular que es preveuen dins del procés continu de participació.
En la línia que els veïns cada cop estiguin més implicats en la gestió municipal, les reunions veïnals sovintegen en
el que l'alcaldessa anomena “pedagogia de la participació”. El regidor Robert Sabater ha estat l'encarregat
d'explicar-ho als veïns.
El pla anual de participació és el procés de debat i decisió de pressupostos. Enguany un 15% del total es decidirà
de manera participativa, de manera que 22.267 euros es gastaran en el que els ciutadans decideixin.
Les propostes es poden presentar al llarg d'aquest mes i l'1 de març se sotmetran a la consulta, en la qual podran
participar tots el veïns de més de setze anys. El PUOSC ja va ser sotmès a una consulta l'any passat, en què es va
decidir en què calia gastar 49.000 euros.
LA DATA
01.03.14 Consulta.
El poble de Viladamat serà cridat a una consulta per decidir a què es destina un 15% del pressupost.

PUNT AVUI
Divendres, 21 de febrer de 2014
PERMÍS PER FER CASES A LA FALDA DEL MONTGRÍ, A TORROELLA
La modificació del PGOU aprovada permet construir 66 habitatges al vessant nord de la ronda Pau Casals
A canvi, l'Ajuntament vol rebre solars de franc per a equipaments i evitar pagar expropiacions
Foto: JOAN PUNTÍ.

Torroella de Montgrí i l'Estartit L'Ajuntament de
Torroella de Montgrí va aprovar inicialment una
modificació del pla general (PGOU) en el darrer ple
que suposa la transformació d'una zona ja
classificada com a sòl urbà –però destinada a
equipaments– en zona urbana residencial, on es
podrien construir fins a 66 habitatges, en uns
terrenys de la falda de la muntanya del Montgrí.
Aquest solar de 42.698 metres quadrats preveu tres
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blocs diferenciats d'habitatges, dels quals 42 serien lliures i 24 protegits, amb una alçària proposada de planta i
dos pisos, el mateix que és permès al vessant sud de la mateixa ronda. Els terrenys afectats són a la banda nord de
la ronda Pau Casals, just al límit de l'espai del parc natural, a tocar del centre educatiu Guillem de Montgrí.
El canvi ja ha causat alarma en diversos veïns de la zona que s'estan organitzant per rebre explicacions del
consistori i oposar-se a la transformació per a ús residencial. Ahir l'Ajuntament va anunciar que iniciarà
pròximament un procés de participació ciutadana perquè els ciutadans opinin.
L'Ajuntament argumenta la necessitat del canvi amb dos objectius. D'una banda, evitar haver de suportar el cost
de l'expropiació d'uns terrenys que els privats poden reclamar que els expropiïn, i, de l'altra, aconseguir
gratuïtament la cessió de la resta de zona d'equipaments que es mantindria rere l'espai actual del Guillem de
Montgrí que afronta pel sud amb l'espai on està previst el tanatori. En la modificació del sector nord es preveu el
manteniment d'uns espais a l'est i oest del sector també per a equipaments. L'aprovació es va fer en un ple en què
l'atenció va estar centrada en la dimissió de la regidora Sandra Bartomeus de l'equip de govern. Tot i això, tots els
grups municipals a l'oposició hi van votar en contra. Va ser UPM qui va fer especial incidència en les crítiques cap a
la modificació.
El grup de la Coet no veu amb bons ulls la modificació i proposa una alternativa que consistiria a facilitar als privats
una permuta amb terrenys residencials propietat municipal. Gregori Sarquella planteja, en concret, que siguin els
solars municipals de Mas Déu. Per ERC la modificació no té “cap justificació pública ni cap viabilitat” en aquests
moments. “Torroella disposa de centenars d'habitatges buits i no necessita planificacions urbanístiques
expansives”, assegura el portaveu republicà, Josep Maria Rufí.
El grup d'UPM també va votar en contra de la modificació en el ple. El portaveu, Lluís Coll, considera que la zona
s'hauria de mantenir com a espai d'equipament “de baixa intensitat”, i exposa que l'adequat seria que es reservés
per a una possible ampliació de l'escola, “per exemple”. “Caldria buscar altres solucions als actuals propietaris dels
terrenys”, afirmava.
LA XIFRA
66 habitatges. Dels 66 habitatges previstos a la zona, 42 serien

PUNT AVUI
Diumenge, 23 de febrer de 2014
AGERMANAMENT DE CERVIÀ AMB LAMA DEI PELIGNI
Els dos municipis promouran la participació ciutadana i intercanvis
L'alcaldessa de Cervià, Roser Estañol, amb l'alcalde de
Lama dei Peligni, Antonino Amorosi. Foto: EL PUNT AVUI.
Cervià de Ter El municipi de Cervià de Ter es va agermanar,
ahir, de manera oficial amb el poble italià de Lama dei
Peligni (Abruzzo), en el marc d'un projecte europeu que
pretén promoure la participació de les petites comunitats
en les polítiques europees. El programa, que duu per títol
Petits contra la crisi, (SMAC, pel nom en anglès, Small
Against Crisis) s'emmarca dins el projecte europeu Europa
per als ciutadans. Un dels moments més especials va ser
quan els dos alcaldes van fer el jurament d'agermanament
europeu utilitzant l'idioma de l'altre municipi. Un jurament
en què els dos municipis afirmen adoptar “el solemne
compromís de mantenir llaços permanents entre els
nostres municipis a fi de dialogar, intercanviar experiències
i posar en pràctica tota acció conjunta susceptible
d'enriquir-nos mútuament en tots els àmbits de la nostra competència”. L'alcalde italià, que a més és membre
d'Eurocivis, detallava que “la participació política oferirà als ciutadans l'oportunitat d'intercanviar opinions i
propostes, a més d'opinar sobre els efectes de les polítiques europees i el seu impacte sobre la vida quotidiana.
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PUNT AVUI
Dimarts, 25 de febrer de 2014
PALAFRUGELL CONSULTA ELS SEUS CIUTADANS
La votació sobre el pàrquing dels Ametllers, finalment aquest març
L'Ajuntament de Palafrugell farà la consulta sobre el pàrquing dels
Ametllers al llarg del proper mes de març i hi podran votar tots els
ciutadans empadronats més grans de 16 anys. El resultat serà
vinculant si hi voten 1.924 persones, és a dir, el deu per cent de tots
els que ho poden fer.
El vot es podrà dipositar en l'oficina d'atenció ciutadana i en un
estand que s'habilitarà a la plaça Nova. L'alcalde Fernández va
explicar al gener que la consulta seria durant la primera quinzena
del mes de febrer, però finalment ara està prevista pel març (de l'1
al 31). Els diumenges en què es podrà votar a la plaça Nova seran el
9, el 16, el 23 i el 30.
El portaveu d'ERC a Torroella, Sergi Sabrià, demana si per fer
aquesta consulta “es podrà fer servir el padró” i perquè no es
pregunta als palafrugellencs, per exemple, sobre els creixements que preveu el nou POUM. Fernández troba
“ridícula “ l'actitud dels republicans i demana al regidor Sergi Sabrià si també vol que es consulti el poble sobre qui
ha de pagar les indemnitzacions, per import de 230.500 euros, de la resolució sobre les parades que van quedar
excloses de les peixateries.

DIARI DE GIRONA
Dimecres, 26 de febrer de 2014
OBRE EL PERÍODE PER FER PROPOSTES PELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS

GIRONA | DDG El període per fer propostes de cara als pressupostos participats dels barris de Girona per a aquest
2014 s'inicia avui. El pressupost municipal torna a ser d'un milió d'euros per als barris que serà sotmesa a
participació ciutadana, com l'any passat. Malgrat que el procés començarà el març amb la celebració de les
assemblees, des d'avui i fins al 12 de març, els veïns ja poden fer arribar les seves propostes.
Com a novetat, els veïns poden proposar projectes per al seu barri a través d'un formulari al web municipal
(www.girona.cat/consultabarris). Els ciutadans tenen l'opció de proposar projectes amb la partida econòmica
assignada a través d'aquest canal, o dirigint les propostes a les associacions de veïns. Totes les propostes es
presentaran el dia de l'assemblea de cada barri.

PUNT AVUI
Divendres, 28 de febrer de 2014
NOMÉS S'HAN EXECUTAT UN TERÇ DE LES OBRES PREVISTES ALS BARRIS DE GIRONA
Una trentena dels projectes escollits en la consulta ciutadana del
juliol del 2013 estan per fer
Representants d'entitats de veïns detecten frustració
La ludoteca de Sant Pau, inaugurada al setembre de l'any passat, és un dels projectes
executats per l'ajuntament de Girona i que s'havia triat en la consulta ciutadana del juliol
Foto: LLUÍS SERRAT.

Girona L'Ajuntament de Girona només ha executat un terç de
la quarantena de projectes triats pels veïns en el procés
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participatiu del 2013. Una trentena de les 45 obres escollides en la consulta ciutadana del 17 de juliol de l'any
passat estan per fer.
La regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, diu que l'any passat la tardana aprovació del pressupost va endarrerir
l'execució dels treballs. Però representats d'entitats veïnals admeten que hi ha certa frustració pel fet que les
obres escollides i votades no s'hagin fet.
Planas explica que aquest any han començat amb més antelació el procés: “L'any passat el pressupost es va
aprovar al març, vam haver d'aprovar el reglament, cosa que ara no cal fer, i qualsevol procés de licitació dura
almenys dos mesos. Ara les coses seran diferents.” Després de la trentena d'assemblees de barri, la previsió és fer
la consulta ciutadana, d'un dia i mig, a finals del mes de maig.
La ludoteca
Pel que fa a les actuacions demanades pels veïns a partir de la votació del juliol de l'any passat, s'han fet, entre
molts altres, la ludoteca del barri de Sant Pau, un local social per als veïns de Palau o la instal·lació d'uns jocs
infantils a la zona verda al carrer Taialà. Però n'hi ha que no han començat o que ni tan sols tenen el projecte fet,
com ara l'accés a la pujada de la Torrassa des del carrer de Sant Daniel o la instal·lació d'una escala mecànica al
carrer Punta del Pi, a Montilivi. La regidora Planas explica que aquest any s'haurien de completar els treballs triats
l'any passat.
El president de l'associació de veïns de Sant Ponç, Josep Maria Castañer, ha explicat que alguns dels conciutadans
se senten “frustrats” pel fet que el projecte triat, l'adequació d'un espai d'esbarjo al sud del pavelló, valorada en
27.000 euros, està pendent. Castañer és alhora el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Girona i va
participar dimecres en una segona trobada de la comissió mixta.
Als barris de Can Gibert i Santa Eugènia hi ha prevista una partida de 70.000 euros per al 2014. Però els
representants veïnals tenen la intenció de destinar-los –si així ho escullen els veïns– a projectes socials i no pas a
obres, segons explica el president de la mancomunitat dels veïns dels dos barris, Ramon Macaya.
L'any passat, la mancomunitat va invertir els 75.000 euros en projectes com ara l'escudella solidària o l'horta
col·lectiva, o en la biblioteca de l'institut de Santa Eugènia, que es manté oberta perquè s'hi ha destinat una
persona. “Més que projectes globals, nosaltres som partidaris de mesures concretes, com ara abaratir les quotes
per a activitats de lleure”, destaca Macaya.
El representant veïnal considera que la implicació de la ciutadania i l'elecció de les inversions (o projectes)
requereixen un període d'aprenentatge. Però a llarg termini –sosté Macaya– els veïns haurien de poder decidir la
inversió i vetllar per la seva execució.
LES FRASES

L'Ajuntament vol agilitzar el procés, però és cert que hi ha
certa frustració per les coses que no s'han fet
Josep Maria Castañer. PRESIDENT dels veïns de Sant
Ponç i de la federació d'associacions

És un aprenentatge democràtic. No hi ha costum de votar,
però n'hem d'aprendre tots, els uns i els altres
Ramon Macaya. PRESIDENT De la mancomunitat de
veïns Santa Eugènia-Can Gibert

La CUP i Iniciativa volen més implicació municipal
Els regidors Jordi Navarro (CUP) i Núria Terés (ICV-EUiA) demanen més implicació de l'equip de govern per
augmentar la participació de la ciutadania en la segona edició del procés participatiu.
Navarro troba que la comissió mixta “no és prou representativa”, i considera que l'èxit del procés depèn de “la
implicació de la gent i també del fet que l'equip de govern hi posi més mitjans”. Veu el 2,27% de participació de la
consulta del juliol del 2013 com “un punt de partida i no pas un fracàs”.
Terés considera que el model escollit és reproduir, amb les assemblees de barris, els plens municipals: “Es
reprodueix la política institucional amb debats i votacions quan el que s'hauria de fer és, des de baix, que les
entitats es moguin i es fomenti la relació.” Tant Navarro com Terés van participar el dimarts 11 en la reunió inicial
de la comissió mixta, l'acta de la qual ja es pot consultar en el web de l'Ajuntament de Girona.
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