
Diari de GironaDIMECRES, 15 DE NOVEMBRE DE 201714

EL BAIX EMPORDÀ baixemporda@ddg.cat
CORREU ELECTRÒNIC

DdG SANTA CRISTINA D’ARO

■L’Ajuntament de Santa Cristina
d’Aro impulsa la revisió del Pla
d’Ordenació Urbanística Munici-
pal per, entre d’altres motius, pro-
moure el desenvolupament de les
zones industrials del municipi. En
aquests moments, l’Ajuntament
té en licitació la redacció del nou
planejament, a la qual opten qua-
tre empreses. Les empreses giro-
nines que s’han presentat són
Font-Viñolas Arquitecte SLP i Pro-
jectes Arquitectura i Urbanisme
Canosa-Díez SLP. Mentre que les
barcelonines són Amador Ferrer
i Tourism Business Builders SL. 

La revisió del planejament, que
és un dels objectius del programa
de mandat de les tres forces de l’e-
quip de govern –format per ERC,
Guanyarem i Independents–, vol
donar sortida especialment a les

zones industrials o d’activitat eco-
nòmica. «Hi ha escassetat de sòl
industrial i comercial a Santa Cris-
tina i al seu entorn», ha recordat
l’alcalde, el republicà Xavier Sala.
Per exemple, Santa Cristina dis-
posa d’un important sector in-
dustrial i comercial pendent d’ur-
banitzar, com és el del Molí d’en
Tarrés i les Bernades. De fet, el
maig de , l’equip de govern li-
derat per Josep Llensa (CiU) va
portar a votació una modificació
del POUM que havia de desenca-
llar aquest tema, almenys el que
afecta el del Molí d’en Tarrés, ja
que es volia segregar els dos sec-
tors, però no va prosperar perquè
no hi va haver la majoria absoluta
que s’exigeix per aprovar aquests
temes urbanístics. 

El regidor d’Urbanisme, Narcís
Palahí, ha afegit que la revisió del

POUM també és necessària per-
què recurrentment l’Ajuntament
n’ha de tramitar modificacions. 

El concurs de revisió del plane-
jament cristinenc té un pressu-
post de licitació de . euros
i el termini d’execució és de tres
anys. Avui hi haurà la Comissió
d’Experts, presidida pel cap del
Servei Territorial d’Urbanisme de
Girona, Jordi Domènech, per va-
lorar cada una de les quatre pro-
postes presentades. Els altres in-

tegrants de la Comissió, que es re-
uniran a partir de les  del matí,
són Josep Maria de Solà-Morales,
arquitecte del Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya, secció Girona;
Marta Grassiot, arquitecte res-
ponsable de la comarca del Baix
Empordà; Josep Pinto, geògraf de
la Universitat de Girona; i Joa-
quim Brugué, expert en participa-
ció ciutadana de la Universitat de
Girona. La comissió té l’objectiu
de procedir a l’anàlisi i valoració

dels criteris sotmesos a un judici
de valors amb l’obertura del sobre
. Els criteris de valoració del con-
curs de serveis són: memòria ex-
plicativa (màxim  punts), oferta
econòmica (màxim  punts),
metodologia (màxim  punts),
proposta tècnica de participació
ciutadana (màxim  punts), mi-
llors experiències ( punts) i pro-
posta assessorament urbanístic i
difusió dels treballs (màxim 
punts).

Santa Cristina
revisarà el POUM
per impulsar
el sector industrial
L’alcalde Xavier Sala recorda que hi ha
escassetat d’aquest tipus de sòl a l’entorn

El nucli antic de Santa Cristina. AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO

C. TORRAMADÉ PALAFRUGELL

■El portaveu del grup municipal
del PSC a l’Ajuntament de Palafru-
gell, Juli Fernández, exposa que la
proposta de pressupost per a l’any
que ve de l’equip de govern (ERC
i CiU) no té «cap iniciativa ni po-
lítica nova» respecte dels comptes
municipals que el seu govern ha-
via fet els anys anteriors –Fernán-
dez va ser deposat del càrrec de
batlle el maig d’aquest any arran
de la moció de censura que van ti-
rar endavant ERC i els quatre re-
gidors del PDeCAT–. «És tot una
continuació del que es venia
fent», ha manifestat, cosa que el
reafirma en la interpretació que la
moció de censura «va ser un en-
gany i un frau a la ciutadania». En
aquest sentit, i com diu des que va
ser rellevat de l’Alcaldia, el pres-
supost que proposa l’actual go-
vern demostra que «no tenen cap
model de poble ni cap objectiu
concret». 

Fernández ha exposat que si hi

ha àrees que incrementen la seva
dotació econòmica és perquè el
capítol de personal puja un ,.
I afegeix que «no hi ha cap actua-
ció nova» a Serveis Socials, Habi-
tatge i Educació. Sobre l’incre-
ment d’un , de l’assignació
econòmica a l’àrea de Cultura, el
socialista l’explica amb el fet que
hi ha un traspàs de partides de l’à-
rea de Joventut a la de Cultura,
com són les destinades als carros-
saires, festes populars i les Festes
de Privamera. 

Per a Fernández, «els barris són
els grans oblidats» del pressupost
del  perquè les úniques ac-
tuacions previstes són del Pla de
Barris a la Sauleda. 

El portaveu del PSC a l’Ajunta-
ment sosté que l’equip de govern
actual «viu de la renda» que va
deixar el seu, amb més de , mi-
lions d’euros per a inversions. I re-
corda que una de les principals in-
quietuds que ERC va mostrar a
l’oposició eren els camins de ron-
da, als quals ara hi destina .
euros, dels quals . depen-
dran de la venda de patrimoni, de
manera que aquesta inversió es-
tarà condicionada a aquesta ven-
da i que, per tant, ja no és tan prio-
ritària, entén Fernández.

Fernández critica que
no hi ha cap novetat
al pressupost del 2018
El socialista afirma que els
comptes de l’Ajuntament de
Palafrugell per al 2018 són una
«continuació del que es feia»

La sessió amb els veïns de Torre Colomina. DdG

DdG CALONGE

■Una trentena de veïns del barri
de Torre Colomina de Sant Antoni
van assistir a la primera sessió
participativa de barri organitzada
per l’Ajuntament de Calonge i
Sant Antoni. Durant gairebé dues
hores els residents d’aquest barri
van exposar les seves propostes i
van agrupar-les per temàtiques,
així com també durant el procés
es van posar sobre la taula les for-
taleses i debilitats del barri.
Aquesta primera jornada partici-
pativa de barri va tenir lloc al Pa-
lau Firal de Sant Antoni, i va tenir
continuïtat ahir, quan estaven
convocats també al Palau Firal els

residents al barri de Cases Noves. 
Les dues sessions de debat so-

bre les problemàtiques i propos-
tes de millora permetran apropar
la participació ciutadana als veïns
i s’han dissenyat per poder recollir
propostes consensuades que res-
ponguin a necessitats del conjunt
del barri i que siguin viables tèc-
nica i econòmicament. 

Les sessions participatives de
barri són un projecte desenvolu-
pat per l’Àrea de Participació Ciu-
tadana de l’Ajuntament de Calon-
ge i Sant Antoni, i s’afegeixen als
canals de participació ja existents,
com les bústies fixes situades a les
Oficines d’Atenció Ciutadana.

Calonge convoca els barris
a jornades participatives

DdG PALAMÓS

■ SSIBE i l’Obra Social La Caixa
van refermar el passat  d’octu-
bre el compromís amb el benestar
i la qualitat de vida de les persones
grans ingressades a Palamós Gent
Gran, amb la signatura del conve-
ni de col·laboració anual. Des del
, l’Obra Social La Caixa con-
tribueix anualment a portar a ter-
me diferents activitats sociocultu-
rals al centre. Aquest any, l’ajuda
és de . euros, amb la qual es
poden endegar nous projectes li-
derats per Laura Garcia, l’educa-
dora social del centre, que millo-
ren la qualitat de vida de les per-
sones grans ingressades i omplen
de vida els seus anys.

Aquest curs la nova activitat
que ha iniciat per als residents és
el taller de dansa titulat «Ballar és
respirar la vida», guiat per Cobos-
Mika Company. 

Treball de diferents àrees
Juntament amb d’altres iniciati-
ves, com tallers de pintura, ioga o
teràpia amb gossos, ajuden a
complementar les activitats tera-
pèutiques i d’animació que es fan
al centre diàriament i que ajuden
a treballar les àrees d’aprenentat-
ge, des de l’àrea psicològica i cog-
nitiva, fins a la de comunicació i
llenguatge, així com la psicomo-
tora i l’àrea de socialització.

SSIBE i l’Obra
Social La Caixa
renoven el conveni
de col·laboració


