EL PUNT

Dimecres, 1 de juny de 2011
DOS-CENTS “INDIGNATS” PORTEN LA PROTESTA A SALT
Un centenar van sortir de Girona i al tram final s'hi va anar afegint més gent
La manifestació va transcorre des del centre de Girona fins al centre de
Salt Foto: J. SABATER.

Jordi Nadal. Unes dues-centes persones van participar
ahir en la manifestació que els “indignats” van fer des de
la plaça del Vi de Girona, a davant de l'ajuntament, fins a
la plaça Llibertat de Salt. De fet, des de Girona van sortir
al voltant d'un centenar de persones, però al llarg del
recorregut se n'hi van anar afegint. El lloc on la
manifestació va créixer més va ser en el tram final, al
carrer Àngel Guimerà de Salt, on s'hi van sumar també
alguns grups d'immigrants.
El recorregut
Tant la policia local de Girona com la de Salt van anar tallant el trànsit al pas dels “indignats”, que circulaven pel
mig dels carrers. La manifestació va sortir de la plaça del Vi i va travessar el Pont de Pedra en direcció al carrer
Nou. Des d'aquest punt van seguir per la carretera Santa Eugènia fins a la plaça del Barco, on es van asseure
enmig de la via durant uns minuts. Després van continuar pel carrer Agudes fins al carrer de la Maçana i des
d'aquest punt van enfilar cap a Salt. Tot i que estava previst que a Salt anessin directament cap a la plaça Llibertat,
els “indignats” van tirar pel carrer Major fins al passeig Marquès de Camps, llavors van tornar per Àngel Guimerà i
van arribar, finalment, a la plaça Llibertat, on els que ho van volen van poder dirigir-se als manifestants. Durant el
trajecte es van cridar eslògans contra els Mossos d'Esquadra i el conseller de l'Interior, Felip Puig. També cridaven
per animar la gent que els veia passar a afegir-se a la marxa. A la plaça de la Llibertat, els “indignats” van dir que la
setmana que ve volen celebrar l'assemblea dels dimecres a Salt, a la mateixa plaça. Cap a quarts d'onze de la nit,
dues hores després d'haver iniciat la concentració, un centenar de manifestants van tornar cap la plaça Catalunya
de Girona, on alguns d'ells estan acampats.

Consorci de Benestar Social. Pla de l'Estany - Banyoles

Dimecres, 1 de juny de 2011
EL PLA DE L’ESTANY CELEBRARÀ L’ANY EUROPEU DEL VOLUNTARIAT
Aquest 2011 és l’Any Europeu del Voluntariat i per celebrar-ho el Consorci de
Benestar Social Pla de l’Estany - Banyoles està organitzant un acte pel dia 1
d’octubre per tal de: reconèixer la tasca de les persones de la comarca que
fan activitats solidàries i de voluntariat, ajudar les entitats de la comarca a
captar nous membres i animar totes les persones a fer voluntariat*. Per
aquest motiu, el Consorci està recollint per tota la comarca:


Experiències de persones voluntàries. El Consorci es dirigeix a totes les persones que fan o han fet
voluntariat o activitats de solidaritat en qualsevol àmbit (social, cultural, ambiental, esportiu...) perquè
expliquin la seva experiència responent a les següents qüestions:
•
Com et dius? Quina edat tens?
•
Fas activitats de solidaritat a través d’una entitat? Sí/No. Quina/es?
•
Digues, en una paraula, què t’aporta fer voluntariat.
•
Explica’ns una activitat viscuda (màx. 5 línies).
•
Adjunta-hi una fotografia, si en tens alguna!
El Consorci farà difusió de totes les experiències rebudes per tal d’animar totes les persones de la
comarca a fer voluntariat. Es farà un sorteig i l’experiència escollida guanyarà un sopar per a dues
persones.
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Cal dir que per voluntariat s’entén el conjunt d’activitats d’interès general que porten a terme les persones
que dediquen part del seu temps lliure a realitzar una acció al servei dels altres o de la comunitat en
general sense contraprestació econòmica, dins del marc d’una organització estable i democràtica sense
afany de lucre. Per activitats de solidaritat, en canvi, s’entén el conjunt d’activitats que també realitzen les
persones que es mouen de manera desinteressada però sense estar vinculades a cap entitat.
Anuncis de voluntariat de les entitats. El Consorci vol ajudar totes les entitats de la comarca a trobar
més voluntaris/àries i per això demana a totes les entitats de la comarca a que enviïn anuncis de
demandes de voluntariat. Es farà difusió per diverses vies de tots els anuncis rebuts.

A més a més el Consorci també vol animar totes les entitats d’acció social de la comarca a participar a la
primera mostra d’entitats d’acció social que està organitzant pel dia de l’acte (l’1 d’octubre). Amb aquesta
mostra les entitats disposaran d’una excel·lent oportunitat per trobar-se i donar-se a conèixer.
El 15 de juliol és la data límit per rebre les experiències i els anuncis de voluntariat i per rebre sol•licituds per
inscriure’s a la mostra. Per a més informació: Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany - Banyoles, tel: 972 58
03 88, a/e: plis@cbsplaestany.cat, web: http://www.cbsplaestany.cat.
*Nota: Per accions de solidaritat o voluntariat s’entén totes aquelles
activitats que porten a terme les persones que dediquen part del seu temps
lliure a realitzar una acció al servei dels altres o de la comunitat dins o fora
d’una organització estable i democràtica sense afany de lucre.

Consorci de Benestar Social. Pla de l'Estany - Banyoles

Dimecres, 1 de juny de 2011
DURANT ELS MESOS D’ABRIL I MAIG DEL 2011 S’HAN CELEBRAT ELS CONSELLS

SOCIALS MUNICIPALS DE LA COMARCA DEL PLA DE L’ESTANY
Imatge Consell Social de Vilademuls

Durant aquests mesos d’abril i maig s’han celebrat els Consells Socials
Municipals de la Comarca del Pla de l’Estany. Així doncs, s’han reunit els
Consells dels municipis de Camós, Cornellà del Terri, Palol de Revardit, Porqueres, Fontcoberta, Sant Miquel de
Campmajor, Esponellà, Vilademuls, Crespià i Serinyà (en aquests moments l’únic municipi que encara no ha
iniciat el procés de creació del consell social municipal és Banyoles).
Els Consells Socials Municipals es van crear el 2006 a iniciativa del Consorci de Benestar Social del Pla de l’Estany
- Banyoles, amb el convenciment que en el disseny, execució i avaluació de les polítiques socials cal comptar amb
tots els agents implicats del territori. Els objectius dels Consells són els de fomentar la participació ciutadana,
donar a conèixer tots els recursos i programes existents i promoure noves iniciatives per a millorar la qualitat de
vida de la ciutadania als diferents municipis de la Comarca.
Els Consells Socials Municipals són un model de participació cívica amb la finalitat d'implicar a la ciutadania en el
sistema de serveis socials, tant en el que es refereix a la definició de necessitats com a la presa de decisions i en la
gestió dels serveis. Funcionen com un òrgan consultiu i de participació de la ciutadania amb l’administració per a
debatre de manera conjunta els aspectes relacionats amb els serveis socials del municipi.
Aquests Consells tenen una composició mixta i representativa dels diferents agents del territori. Estan formats per
representants polítics, mestres i professorat de centres educatius, representants de les AMPAS, representants del
teixit associatiu, personal sanitari, Mossos d’Esquadra, tècnics/ques del Consorci de Benestar Social, jutges de
pau, etc.
Es troben regulats pel Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del
Sistema Català de Serveis Socials i La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, que dedica el seu Títol IV a
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la participació cívica en els serveis socials i parteix dels principis que les decisions relatives als serveis socials s’han
de prendre amb la participació dels ciutadans sempre que sigui possible. La planificació, el seguiment de la gestió
i l’avaluació del sistema de serveis socials han d’incorporar els sectors socials afectats o implicats.
L’experiència del Pla de l’Estany esdevé pionera a nivell de Catalunya, essent l’única comarca amb consells
municipals en quasi la totalitat dels municipis.
DIARI DE GIRONA

Dilluns, 6 de juny de 2011
ELS INDIGNATS DE GIRONA TENEN CLAR QUE CONTINUARAN L’ACAMPADA

JOAQUIM BOHIGAS/ACN. Els indignats acampats a la plaça de Catalunya de Girona van expressar ahir la
voluntat de continuar l'acampada i han programat algunes activitats per als propers dies. Ahir van decidir, en
assemblea, el logotip a usar en la difusió. En canvi, els indignats de Lleida van decidir acabar l'acampada de la
plaça Ricard Vinyes després de 17 dies d'activitat pel desgast físic. A partir d'avui, es trobaran cada dia a la plaça
per celebrar l'assemblea. A més, tornaran a dormir una nit a Ricard Vinyes com una acció simbòlica el 15 de juny.

Consell Comarcal del Baix Empordà

Dimecres, 8 de juny de 2011
JOVES DEL BAIX EMPORDÀ, JOVES AMB OPINIÓ ARRIBA A LA SEVA RECTA FINAL

L’experiència participativa dins de les aules de l’IES Montgrí de
Torroella de Montgrí i de l’IES La Bisbal del municipi de la Bisbal
d’Empordà, iniciada a principis de gener d’enguany, finalitza amb la
posada en comú per part dels joves com a protagonistes del procés.
Amb la col·laboració de professors i de l’equip directiu dels centres,
que han permès generar espais d’intercanvi i fer possible la realització
dels tallers participatius dins de l’assignatura de Ciutadania i Ètica amb
els alumnes de 3r i 4t ESO, l’Àrea de Participació Ciutadana del Consell
Comarcal del Baix Empordà, amb el suport de la Generalitat de
Catalunya, ha completat la diagnosi participativa juvenil a la comarca.
La bona acceptació del projecte va fer possible que fos seleccionat per
al concurs realitzat a Sevilla els dies 20-22 de març dins del “I Foro de las políticas para la participación.”
Com a recta final del projecte els alumnes expliquen l’experiència viscuda de primera mà en forma de roda de
premsa. Aquesta jornada de clausura del projecte, què s’ha dut a terme el passat dia 6 a l’IES Montgrí de Torroella
de Montgrí i el proper 14 de juny a l’IES La Bisbal, no tindria sentit sense la presència institucional de representants
polítics, tècnics i d’entitats, tant de l’àmbit local com autonòmic, per poder conèixer les necessitats i inquietuds dels
joves.
PUNT DIARI

Dimecres, 8 de juny de 2011
ASSEMBLEA D'“INDIGNATS”, AQUEST VESPRE
Banyoles. Les persones del Pla de l'Estany implicades en el moviment dels “indignats” estan convocades a les
vuit d'aquest vespre a la plaça Major de Banyoles per celebrar una assemblea. La trobada ha de servir per acabar
de debatre i, si hi ha consens, redactar un manifest. Dissabte ja va tenir lloc una primera assemblea, que va servir
per establir les bases del document.
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DIARI DE GIRONA

Divendres, 10 de juny de 2011
ELS "INDIGNATS" DE BANYOLES DEBATEN EL SEU
MANIFEST
Membres del moviment ahir a la plaça Major. Joan Comalat

Els acampats i "indignats" de Banyoles van celebrar ahir al vespre una
nova assemblea a la plaça Major per debatre entre d'altres punts la
redacció d'un manifest.
En l'assemblea de dissabte, els membres del moviment van debatre i aprovar els mateixos punts que prèviament
s'han debatut a les assemblees de Madrid i Barcelona, segons va informar Ràdio Banyoles.
En alguns punts, però, per exemple el que fa referència al dret a l'autodeterminació, es va optar per donar-los més
rellevància. Els "indignats" de Banyoles han establert assemblees cada dissabte a dos quarts de set de la tarda.

DIARI DE GIRONA

Dimarts, 14 de juny de 2011
ELS «INDIGNATS» DE GIRONA ABANDONARAN LA PLAÇA

CATALUNYA

AQUEST

DIUMENGE
Coincidirà amb una gran manifestació i una nit abans volen fer una darrera acampada massiva
Campament del moviment dels «indignats» a la plaça Catalunya de Girona.
Aniol Resclosa

Tapi Carreras. Els «indignats» de Girona han decidit
abandonar la plaça Catalunya aquest diumenge. La decisió i
la data coincideix amb la de molts altres punts de l'Estat
espanyol on s'està aprovant deixar els punts de trobada
també el 19 de juny. Precisament per aquell dia s'han
convocat manifestacions massives per deixar clar a la Unió
Europea i als governs la seva disconformitat en el que s'ha
anomenat «El pacte de l'euro».
Els acampats gironins van prendre la decisió en una assemblea celebrada dissabte al vespre. Allà es va acordar
però que la nit abans es convoqui una gran acampada a la plaça Catalunya. Serà l'última nit i volen acomiadar-se
demostrant la seva força. Tot i que es desmantelli el campament, el moviment ha volgut posar l'accent en el fet
que no significarà un punt i final.
En un comunicat, els «indignats gironins» indiquen que fruit de l'acampada d'un mes a la plaça Catalunya, «s'ha
creat una xarxa de persones que treballen creant propostes, accions i un canal d'informació a la ciutadania» i que
fruit d'això ja saben què és el que no volen, però admeten que «encara queda molta feina per fer», indiquen que
necessiten «temps per reflexionar sobre què està passant, per posar-ho en comú, definir i concretar cap a on
volem anar». De moment, han previst obrir els debats a altres barris on associacions, entitats populars i centres
cívics han vist amb bons ulls la presència del moviment. També preveuen deixar un punt informatiu del moviment.
A Girona, els indignats van començar a acampar a la plaça Catalunya precisament el 19 de maig. Havien
convocat una concentració a la plaça del Vi després que altres ciutats com Madrid o Barcelona s'haguessin alçat a
partir del 15 de maig. A Girona la primera nit van plantar-se tres tendes, a poc a poc, el nombre va anar en
augment i actualment se'n poden veure prop de trenta. Aquest creixement, però, no ha anat seguit per la mateixa
resposta a l'hora de les concentracions, que sí que han estat massives el primer dia i l'endemà de la càrrega dels
Mossos d'Esquadra a Barcelona.
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EL PUNT

Dimecres, 15 de juny de 2011
ELS “INDIGNATS” DE GIRONA ACABARAN L'ACAMPADA EL DIA 19
L'acampada a la plaça Catalunya de Girona, en la primera setmana que es van instal·lar
el "indignats". Foto O. Mas

Dani Vilà. El col·lectiu d'“indignats” de Girona ha decidit aixecar el
campament que des de fa gairebé un mes ocupa la plaça Catalunya
el diumenge dia 19 de juny. Així ho van decidir en l'assemblea que
els integrants del moviment van celebrar dissabte passat, i també s'hi
va prendre la decisió que, durant el cap de setmana, tothom que
vulgui vagi a la plaça amb tendes de campanya. El final de l'acampada serà la manifestació que es farà diumenge
a les set de la tarda, que es pretén que sigui multitudinària, amb el lema Contra el pacte de l'euro. Es deixarà un
punt d'informació físic i es prepararan més actes i accions per fer en un futur.

EL PUNT

Dimecres, 15 de juny de 2011
LES ENTITATS DE LA VILA JA TENEN EL SEU “LIP DUB”
Puigcerdà. J.C. Puigcerdà ha gravat amb un gran èxit de participació un “lip dub” en què s'han implicat la majoria
de les entitats i associacions de la vila i que ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Puigcerdà. La idea
va sorgir de l'Associació Universitària de la Cerdanya i hi han participat clubs esportius, associacions de teatre i de
música, casals de gent gran i, sobretot, la unió de botiguers.
EL PUNT

Dilluns, 20 de juny de 2011
PROP DE 3.000 “INDIGNATS” ES MANIFESTEN A GIRONA
La marxa va anar des de Santa Eugènia fins al centre, no es van produir incidents i el to festiu va ser la
tònica dominant
El col·lectiu també ha posat fi a l'acampada de la plaça de Catalunya
Josep Maria Sebastian l protegit La manifestació dels “indignats” en
una aturada a la carretera de Santa Eugènia de Girona, ahir a la tarda.
Foto: MANEL LLADÓ.

A Girona va tenir lloc ahir una de les manifestacions
més nombroses que es recorden a la ciutat. Amb to
festiu, tambors i càntics i corejant consignes, la
manifestació dels “indignats” va arrencar de la plaça de
Santa Eugènia quan passaven pocs minuts de les set
de la tarda. Durant el recorregut s'hi anava afegint cada
vegada més gent, fins al punt que es calcula que quan la comitiva va arribar a la plaça Marquès de Camps, el
nombre de concentrats ja rondava els tres milers de persones.
Al llarg de dues hores no es va produir cap incident de tipus violent tot i l'heterogeneïtat dels “indignats”. Molta
gent jove, amb estètiques de tot tipus, compartien el carrer amb homes i dones endiumenjats. Gent que, pel seu
perfil, fa poc temps hagués estat difícil tenir-los presents en una manifestació com la d'ahir.
La marxa es va aturar en determinats llocs estratègics, com ara una benzinera, les oficines de la Seguretat Social,
entitats bancàries i la mateixa seu d'aquest diari. Es va llegir un document molt crític amb els mitjans de
comunicació, i en especial amb TV3, a causa del tractament informatiu que van donar als incidents al Parlament
de Catalunya. De consignes se'n van corejar contra quasi tot: contra el petroli, contra els diaris, contra els bancs,
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contra la televisió, contra el capitalisme... Les que obtenien, però, la resposta més unànime i contundent eren les
que es dedicaven al conseller de Governació, Felip Puig. Els concentrats no eren pas només de Girona. Hi havia
pancartes que ja deixaven clar d'on procedien els qui l'envoltaven: n'hi havia de gent de Banyoles, de Sant Feliu de
Guíxols, de Lloret de Mar o d'Amer, entre altres.
I així, parant de tant en tant, la manifestació es va plantar davant la comissaria que hi ha al darrere de la delegació
de la Generalitat. La comissaria era tancada i no es va veure ni una sola gorra de la policia catalana. Allà, es va
llegir un manifest, es va tornar a escridassar Felip Puig i es va redactar una denúncia col·lectiva en què qui volia
podia fer constar algun motiu d'indignació amb els Mossos. Una delegació va trucar al timbre per fer-los entrega
del comunitat. Rere el vidre no es va veure ni una ombra, ni tampoc ningú va obrir la porta. Finalment es va deixar
l'escrit recolzat a la paret. Es va fer la volta a l'edifici i l'acte va acabar amb la lectura d'un comunicat i amb crits de
solidaritat amb els detinguts a Barcelona. També es va anunciar que es donava per acabada l'acampada a la
plaça de Catalunya. De fet, ahir mateix al llarg del matí ja s'anava retirant l'attrezzo que hi ha hagut les darreres
setmanes a la plaça. Es va anunciar, però, que cada dilluns, dimecres, dijous i dissabte s'hi faran assemblees.
LA XIFRA
3.000 Nombre de persones que es calcula que van participar en la manifestació de Girona.
Polítics d'esquerres amb els “indignats”
Una de les reivindicacions del moviment dels “indignats” és el seu apoliticisme. Tot i així, entre els manifestants hi
havia el regidor de Maçanet, Joan Romaguera, i el de Blanes, Joan Salmeron.
Pancartes amb missatges contundents
En les pancartes que portaven molts dels manifestants s'hi podien llegir tota mena de missatges. Al davant, un
home en duia una que deia: “Que manin les putes, ja que els seus fills no se'n surten”.
Missatges amb un alt contingut poètic
Algunes pancartes contenien missatges molt elaborats i fins i tot vorejant la poesia. Una noia duia una pancarta en
què es podia llegir: “Som al principi de la muntanya, no pas a la vora
del precipici”.
La fi de l'acampada a Girona
Amb el final de la manifestació també es donar per acabada
l'acampada a la plaça de Catalunya. Els organitzadors calculen que
en un parell de dies ja no en quedarà cap rastre.
Molt pocs policies vigilant la manifestació
Del caràcter pacífic de la marxa n'era un clar exemple el fet que la
presència policial es va reduir a quatre policies locals regulant el
tràfic. De Mossos d'Esquadra, almenys d'uniforme, ni un.
la denúncia que es va entregar als Mossos. Foto: M.LL.

EL PUINT

Dilluns, 20 de juny de 2011
ELS “INDIGNATS” D'OLOT AIXEQUEN EL CAMPAMENT
L'assemblea del moviment d'“indignats” de la plaça Major d'Olot va acordar per unanimitat gairebé al punt de la
mitjanit aixecar el campament que hi han tingut des del passat dia 23 de maig i van voler deixar clar que si algú es
manté en aquell espai públic és per iniciativa individual.
L'assemblea va rebutjar la violència i va acordar també que el punt d'informació i de recollida de signatures que hi
ha hagut fins ara a la plaça Major sigui itinerant. També van voler deixar clar que no es dissolen, sinó que
continuaran treballant i organitzant actes com per exemple unes jornades que faran pròximament sobre el dret a
l'habitatge. Finalment, van mostrar el seu rebuig a l'anomenada llei òmnibus.
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EL PUNT

Dimarts, 21 de juny de 2011
ASSEMBLEA D'“INDIGNATS” AVUI, A LA PLAÇA DE BANYOLES
La concentració d' "indignats" de finals de maig a Banyoles. Foto: R. E.

La gent involucrada en el moviment dels “indignats” a la comarca del
Pla de l'Estany està convocada avui a una nova assemblea, que
començarà a les vuit del vespre a la plaça Major de Banyoles. La
reunió estarà dedicada a debatre els continguts elaborats prèviament
per les comissions de banca, política, medi ambient i comerç local.
També es farà una valoració de les manifestacions que van tenir lloc
diumenge passat. Altres qüestions que està previst tractar a
l'assemblea d'avui és la possibilitat d'instal·lar un punt d'informació i la
possibilitat de fer alguna acció de cara al proper cap de setmana,
coincidint amb el festival de la veu Aphònica i la revetlla de Sant Joan.

DIARI DE GIRONA

Dimecres, 22 de juny de 2011
LLAGOSTERA ENCARREGA

A

UNA

CONSULTORIA

UNA

ENQUESTA

PEL

PRESSUPOST
L'Ajuntament consultarà els veïns amb un procés participatiu per elaborar els comptes de 2012
L'Ajuntament de Llagostera va explicar ahir que ha iniciat un procés de participació ciutadana amb l'objectiu de
"millorar la gestió i l'eficiència" de les polítiques públiques que es duen a terme al municipi. En aquest sentit, han
encarregat a una consultoria una enquesta que respondran els veïns del poble. L'objectiu principal és, segons van
detallar, "promoure i canalitzar espais de reflexió conjunta entorn dels diferents temes que afecten la vida
quotidiana del municipi, i així fer possible una major corresponsabilització dels ciutadans i les ciutadanes en els
afers públics de la vila".
L'Ajuntament de Llagostera va informar que per tal d'assegurar la qualitat del projecte, que ha rebut una subvenció
de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, ha encarregat a la consultoria
sociopolítica Neòpolis iniciar les tasques d'aquest procés participatiu.
Per tal d'explicar aquest procés s'ha organitzat una xerrada informativa que tindrà lloc el proper dijous 30 de juny a
les 21 hores al local Social de La Caixa. El procés de consulta es basarà en un qüestionari que es repartirà casa
per casa perquè sigui contestat en família. "Es tracta de reflexionar sobre els principals temes de present i futur del
poble; entorn natural i medi ambient, promoció econòmica, comerç i turisme, equipaments i serveis,
esdeveniments i activitats festives i culturals, model de poble, etc", explica l'Ajuntament. Posteriorment, i mitjançant
una jornada de deliberació en forma de taller participatiu, que es realitzarà durant el mes d'octubre, la ciutadania
elaborarà propostes d'actuació concretes. Unes propostes que l'Ajuntament, "prèvia valoració política i tècnica,
tindrà en compte a l'hora d'elaborar els pressupostos de l'any que ve".
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 22 de juny de 2011
L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL VOL IMPLANTAR LA FIGURA DEL

DEFENSOR

DEL CIUTADÀ
L'Ajuntament de Palafrugell comença la tramitació per implantar la figura institucional del Defensor del Ciutadà. El
nou equip de govern considera que cal la creació amb la màxima celeritat possible d'aquesta figura institucional
per tal d'atendre correctament les queixes, peticions, reclamacions i suggeriments dels vilatans. Per aquest motiu,
s'ha demanat als portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament de Palafrugell que proposin, com a màxim, a
dues persones per grup, les quals compleixin els requisits del Reglament de Participació Ciutadana.
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La figura del Defensor del Ciutadà, té com a funció defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels
veïns del municipi, per la qual cosa pot supervisar les activitats de l'Ajuntament de Palafrugell i els seus organismes
autònoms. La seva funció l'exerceix amb independència i objectivitat, i estudia les queixes que se li presenten. El
Defensor del Ciutadà serà escollit pel ple de l'Ajuntament per majoria de tres cinquenes parts o majoria absoluta
en segona votació. La durada de la persona escollida és de 5 anys.
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 22 de juny de 2011
EL NOU GOVERN CREA LA FIGURA DEL DEFENSOR DEL CIUTADÀ
El nou equip de govern de Palafrugell, format pel PSC i CiU, ha iniciat la tramitació per implantar la figura
institucional del defensor del ciutadà amb la idea que sigui efectiu aquest mateix mandat. Per tirar-ho endavant, el
govern ja s'ha adreçat a la resta de forces municipals (ERC, l'Entesa, el PP i PxC) perquè proposin, com a màxim,
dues persones per grup, les quals compleixin els requisits del reglament de Participació Ciutadana. Tenen dos
mesos per fer-ho. La figura del defensor del ciutadà, que ja funciona en altres municipis, com pot ser Palamós o
Sant Feliu de Guíxols, té per objectiu defensar els drets dels veïns davant l'administració local. El càrrec de
defensor, escollit per 3/5 parts del ple, és per 5 anys.
DIARI DE GIRONA

Dijous, 23 de juny de 2011
UN GRUP D’ENTITATS DE

FIGUERES FARÀ UN ACTE PER RECLAMAR LOCALS ON

FER ACTIVITATS
L'Assemblea Empordanesa per la Independència ha organitzat per a aquest dissabte a la tarda un berenar
popular a la plaça de Sant Pere de Figueres per reclamar locals per a les entitats. Sota el lema "Les entitats no
tenim sostre", els organitzadors reivindiquen "una vella aspiració tan necessària com que les entitats ciutadanes de
Figueres tinguem un local on desenvolupar les nostres activitats".
Els organitzadors asseguren que es tracta d'una demanda col·lectiva que "només ha conegut promeses
incomplertes dels successius ajuntaments" i, per aquest motiu, han organitzat aquest acte, que tindrà un preu de
tres euros i que comptarà amb música en viu, a càrrec del cantautor de Llançà Jordi Muñoz i d'altres actuacions
encara per confirmar. D'entre els organitzadors i col·laboradors, hi ha el Grup d'Empordanesos i Empordaneses
per a la Solidaritat i el grup independentista. Busquen un "clam unitari" per tal que se'ls escolti i se'ls facilitin els
accessos a locals per poder dur a terme les seves activitats.
DIARI DE GIRONA

Diumenge, 26 de juny de 2011
L’IMPULS A LA REDACCIÓ DEL POUM
Figueres. La transformació prevista a la zona haurà d'anar en consonància amb la redacció del Pla d'Ordenació
Urbana Municipal, que ha d'establir el model de població i de creixement per a Figueres. Aquest és, de fet, un dels
altres objectius que el nou consistori afrontarà en aquest mandat i que Santi Vila ha destacat en diverses ocasions.
I és que la capital altempordanesa és una de les úniques ciutats grans que encara no disposa d'aquesta eina. Una
situació que l'obliga a fer constants modificacions puntuals al Pla General de 1983. En el darrer mandat, el
consistori ha anat aprovat diferents tràmits i estudis per poder-lo tirar endavant. A partir de setembre, però, està
previst que comencin els processos de participació ciutadana per poder-lo fer realitat aquest mandat. G.T.
EL PUNT

Dijous, 23 de juny de 2011
ES BUSQUEN EXPERIÈNCIES DE VOLUNTARIAT A BANYOLES
Amb motiu de l'Any Europeu del Voluntariat, el Consorci de Benestar Social Pla de l'Estany - Banyoles ha
organitzat una sèrie d'activitats, una de les quals és animar tothom que fa o ha fet voluntariat o accions de
solidaritat a explicar la seva experiència. Amb els casos recollits, el consorci farà una campanya perquè la resta de
ciutadans s'afegeixi al voluntariat. Paral·lelament, el consorci proposa a les entitats d'acció social de la comarca
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que els enviï demandes de voluntaris, de les quals també se'n farà difusió. D'altra banda, a l'octubre es muntarà
una exposició sobre les entitats d'acció social del Pla de l'Estany. Fins al 15 de juliol hi ha temps d'enviar les
experiències i els anuncis i apuntar-se a la mostra.
EL PUNT

Dimarts, 28 de juny de 2011
UNES 115 ENTITATS TENEN MENYS DE VINT-I-CINC SOCIS

Girona Les associacions de la ciutat de Girona són majoritàriament amb pocs membres. Així ho corrobora la
reedició de la guia d'entitats feta per l'Ajuntament de Girona, que concreta que de les més de 500 entitats de la
capital 115 tenen menys de 25 socis. És el grup més nombrós seguit per les 91 entitats que tenen entre 100 i 249
persones associades. De l'estadística també cal destacar que en 22 casos l'entitat té més de 850 socis. Per
temàtiques, l'àmbit comunitari és el més nombrós amb 141 entitats, seguides per les de cultura, que en són 91.
D.V.
EL PUNT

Dimecres, 29 de juny de 2011
L'AJUNTAMENT VOL IMPLICAR ELS VEÏNS EN EL GOVERN
Llagostera. L'Ajuntament de Llagostera realitzarà dijous al vespre, al local Social de La Caixa, una xerrada
informativa per explicar el procés participatiu que volen posar en marxa. La voluntat del consistori és millorar la
gestió i l'eficiència de les polítiques públiques municipals a través de les propostes que puguin efectuar els
participants sobre qualsevol qüestió de present i futur del poble. L'objectiu és tenir en compte els resultats del
procés a l'hora d'elaborar els pressupostos de l'any vinent. A. PAIRET
DIARI DE GIRONA

Dimecres, 29 de juny de 2011
ELS «INDIGNATS» DE GIRONA ES DESVINCULEN DE «DEMOCRACIA REAL YA!»

El moviment considera que Democracia Real Ya «ha intentat persistentment condicionar les assemblees»
El moviment dels «indignats» de Girona ha emès un comunicat al seu bloc on deixa clar que es desvincula de
Democracia Real Ya. Des de l'Acampada de Girona (ja dissolta físicament) asseguren que no tenen res en contra
d'aquesta organització i que anar dividits és negatiu però consideren que hi ha diversos elements que els
distancien. Si més no, per exemple, en la pròpia organització.
El moviment d'indignats gironins exposa que Democracia Real Ya és una organització «de naturalesa no
horitzontal amb una presa de decisions centralitzada i jeràrquica que debat i pren les decisions exclusivament des
de la xarxa». En canvi, recorden que els gironins van optar des del primer dia perquè «les persones participin a títol
individual, representant-se a si mateixes i no com a part de cap organització».
Aquesta desvinculació es va fer palesa en la darrera gran manifestació celebrada a Girona, el 19 de juny com va
succeir també en moltes altres ciutats de l'Estat. Van participar-hi més de 3.000 persones i cap al final del trajecte
va haver-hi confusió a l'hora de seguir una ruta ja que la capçalera es va dividir en dos. Aquest fet es va produir
perquè des de Democracia Real Ya es pretenia seguir un recorregut «oficial» i que és el que s'havia fet públic per
fer-lo legal. En canvi, des de l'Acampada Girona s'havia decidit no anunciar-la, ni fer-la legal per evitar que cap
persona hagués de demanar-la a les institucions i per tant pogués aparèixer com a «cara visible» del moviment.
Aquesta confusió és precisament la que ha portat els «indignats» gironins a fer un comunicat per clarificar què va
passar.
El moviment sorgit de l'Acampada de Girona considera que Democracia Real Ya «ha intentat persistentment
condicionar les assemblees amb decisions prèvies i llunyanes, amb el pretext de ser representatives no acabem
d'entendre encara de què ni de qui».
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