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TOSSA DE MAR

LLORET

Suspens en participació ciutadana

Els taxistes
traslladaran els
malalts de
càncer de
manera gratuïta

Una sessió d'avaluació sobre el procés de participació dels tossencs en la revisió del
POUM atorga una nota mitjana de 2 sobre 10 als partits amb representació al consitori
E.Padilla/Acn, Tossa de Mar.

El passat 30 de març es va celebrar a Tossa de Mar una sessió
d’avaluació sobre el procés de
participació ciutadana durant la
revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
convocada per la Càtedra
UNESCO de Desenvolupament
Humà Sostenible de la UdG. Segons les dades que va suministrar ahir aquest organisme, els
participants tenen en baix concepte del paper dels partits polítics al consistori tossenc respecte al foment i a l’activació de
la participació ciutadana.
Tots els partits suspenen: sobre una nota màxima de 10, el
grup de Tossa Unida (TU) assoleix un 4,7; el PSC obté una
nota de 2,2; ERC es puntua amb
un 1,9; CiU es queda amb 0,9 sobre 10 i l’Agrupació d’Electors
de Tossa (AET) és puntuada
amb un 0,7. Tot plegat, es resumeix en una nota mitjana de poc
més de 2 sobre 10.
L’entitat organitzadora de

l’acte no especifica sobre quin
univers es va realitzar el qüestionari –tan sols esmenta que es
tracta del «27,7% de les persones
que van participar als fòrums»
realitzats de manera prèvia a l’inici de la revisió del POUM, que
es van celebrar el 27 de novembre i l’11 de desembre de 2004.
A aquestes sessions, hi van assistir 110 persones segons va recordar ahir l’alcaldessa de Tossa, Pilar Mundet (PSC).
El qüestionari proposat per la
Càtedra Unesco permet puntuar associacions (Amics de
Tossa-Club UNESCO, el Moviment per la Participació Ciutadana de Tossa i la mateixa Càtedra Unesco), partits polítics,

El 21,7% dels
enquestats diu que
no s’implicaria en
cap mena de
procés participatiu
■

posar-se nota un mateix sobre
el paper que creu haver realitzar en el sí del procés de participació ciutadana i puntuar alhora la ciutadania en general.
Si els partits polítics en surten, en general, malparats, no
passa així amb les entitats o els
ciutadans com a agents del procés. Amics de Tossa-Club
UNESCO obté una puntuació
d’un 8,1, exactament la mateixa
que la Càtedra, l’entitat organitzadora; mentre que el Moviment per la Participació assoleix un 6,9. Els ciutadans són
més benevolents amb ells mateixos que amb els seus governants: es puntuen amb una nota
mitjana de 6. Però pel que fa al
paper actiu de la ciutadania de
Tossa en general, la nota es rebaixa fins a 3,5.
Pel que fa a la segona part del
qüestionari, el 95,5% dels assistents a l’acte consideren que cal
millorar l’aspecte de la participació ciutadana a la vida política tossenca (cap dels presents

va contestar que no i el 4,3% restant no es van pronunciar sobre
la qüestió). Pel que fa al nivell
d’implicació individual, el 69,6%
dels assistents va mostrar-se receptiu a par ticipar activament
en els processos on es dóna veu
a la ciutadania, el 21,7% es va
mostrar reticent a fer-ho i el
8,7% no es van decantar per cap
de les opcions.
Negació oficial

L’alcaldessa tossenca va declarar ahir que contradeia «oficialment» aquesta ponderació,
de la qual va confessar desconèixer els barems, en considerar que les publicacions oficials de la Direcció General de
Participació Ciutadana havien
valorat els processos participatius portats a terme a Tossa amb
motiu de l’inici de la revisió del
POUM. «Pocs planejaments tant
valents com el de Tossa, que s’enfronta a tants grups d’interessos,
s’han fet basant-se en criteris de
participació», va afegir Mundet.
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-«Contradic
oficialment
aquests
resultats
perquè ha
estat la
primera vegada que
s’engeguen processos de
participació ciutadana a
Tossa».

-«El resultat
és
respectable,
però discrepo
que no s’hagi
donat
cabuda a la opinió dels
ciutadans, encara que
potser no s’han acomplert
les expectatives».

-«La gent
que ho ha
avaluat es
mereixen tot
el respecte,
però no
tenen memòria. Si algú
ha lluitat pels drets dels
tossencs ha estat el grup
de CiU».

-«Som
regidors i el
que havíem
de dir ja ho
hem dit». La
portaveu de
l’AET no va voler ahir
entrar a avaluar els
resultats de l’enquesta
realitzada.

-«Crec que és
el correcte,
la resta de
grups no van
assistir a cap
sessió. En
conjunt, és un toc
d’atenció per part de la
ciutadania cap als
partits polítics».

OPINIÓ

SOCIETAT

m cau a les
mans un llibre
que em parla
de temes que fa
temps que intueixo: Un altre món,
d’Arcadi Oliveres,
president de Justícia i Pau i doctor en Ciències Econòmiques;
entre molts altres càrrecs que no
esmentaré perquè, per mi, la seva
principal tarja de presentació seria dir que és una persona que dedica les seves energies a la defensa dels drets humans, la justícia i la pau.
Mentre fullejo el llibre m’assabento que aquesta setmana
passada , Oliveres ha estat a Blanes, concretament al CEAB
(Centre d’Estudis Avançats) impartint una xerrada als nois i
noies de 2n de Batxillerat de dos
IES de la nostra vila: el Serrallarga i el S’Agulla. Aquesta és una
activitat que organitza cada any
un grup de mestres compromesos precisament amb la idea que
hi ha una escala de valors diferent
que cal transmetre: uns valors totalment necessaris en el món en
què vivim.
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EQUIPAMENTS

MONTSERRAT Medalla*

Un altre món és possible?
Allà mateix on descobreixo
aquest llibre, i mentre el fullejo,
tinc un ull i una orella posats a la
televisió, que està engegada per
ningú. De cop, una notícia fa que
la meva interlocutora, Àngels
Gallego –que, com jo, es dedica
al món de l’ensenyament– i jo mateixa, deixem de parlar per fixarnos en el que ens estan dient: Irene Balaguer ens convida a un
acte d’homenatge que s’està
duent a terme aquest mateix dia,
en commemoració de la mort,
ara fa un any, de Marta Mata, l’eminent mestra i pedagoga, que
tant va fer per la pedagogia al nostre país. Balaguer parla de mestres amb vocació i d’altres que
exerceixen perquè «toca», un fet
que sempre ha existit, però que
sempre m’ha fet pensar.
Quan acaba el reportatge,
l’Àngels em continua explicant
com va anar la xerrada al CEAB
i com els alumnes, en sortir, ha-

➾ «Calen vocacions
de mestre amb
ganes de fer creure
en un món diferent

DdeG, Tordera.

Els taxistes de Lloret han signat un conveni amb l’Ajuntament per millorar el servei i
el tracte al client. Una de les
novetats més destacades és
que el col·lectiu es compromet a traslladar fins a sis malalts de càncer al dia a qualsevol centre de Catalunya. És
un ser vei que finança la Seguretat Social, i que proporciona Ràdio Teletaxi, i representa un cost zero per al malalt, segons informa Nova Ràdio Lloret.
El conveni també recull
que el col·lectiu de taxistes,
que a Lloret aglutina 40 llicències en actiu, disposi d’una
centraleta les 24 hores, amb
dues persones que atenguin
les trucades en diferents idiomes. L’Ajuntament ha ofer t
un local situat a l’aparcament
de la Costa d’en Carbonell per
instal·lar-hi l’oficina. La iniciativa suposa més avantatges i millores per al sector, i
també proporciona més seguretat, una demanda dels taxistes.
El col·lectiu de taxistes es
mostra satisfet per l’acord segons assegura a l’emissora el
president de l'Associació de
Taxistes, Joan Tarrades, que
destaca que la centraleta millorarà les condicions de feina. Un altre aspecte destacat
és que s’habilitarà una nova
parada de taxis a Lloret. Serà
al barri de Fenals, concretament a l’avinguda Amèrica.
Actualment a Lloret hi ha parades al Passeig, a la terminal
d’autobusos i a la Riera.

vien descobert que hi ha coses al
món que són susceptibles de
canvi i que si no canvien és perquè hi ha una sèrie d’interessos
que no fan possible el canvi. Hi
ha alguna cosa en el meu interior
que em recorda la meva pròpia
experiència, quan encara tenia
esperances, en tants sentits! Sense buscar-ho –de vegades passa–,
al meu cap es va configurant el
que he de dir en aquest diari
aquesta setmana.
FALTEN VOCACIONS DE MESTRE,us
ho asseguro: mestres d’aquells
somiadors –que encara existim,
encara que de vegades estiguem
mig amagats– amb veritables ganes de fer entendre a la nostra
mainada que un altre món és possible!
Fa pocs dies vaig creuar un parell de correus electrònics sobre
«un món diferent» amb una persona a qui només conec en el
món virtual –tema apassionant
del qual potser un dia parlaré, si
s’escau. Si em llegeix, sabrà que
mentre escric aquest article penso en totes les persones amb la
ingenuïtat suficient com per
creure que, d’alguna manera, encara queden esperances.
*Psicopegagoga
montsem@telefonica.net

Educació projecta una nova
escola per al veïnat de Sant
Andreu de Tordera
El setembre s’instal·laran dos mòduls provisionals
DdeG, Tordera.

Tordera tindrà el curs vinent
una nova escola pública, segons
informa Ràdio Tordera. L’augment de nens per escolaritzar ha
obligat l’Ajuntament de la localitat i el Depar tament d’Ensenyament a instal·lar, de cara el
curs vinent, dos mòduls provisionals en l’emplaçament la futura escola del veïnat de Sant
Andreu, Sant Jaume i Mas Martí. La regidora d’Ensenyament
Maria Àngels Cayró (CiU) va explicar que s’ha decidit ubicar la
nova escola en aquest veïnat torderenc perquè és el que actualment està més allunyat de la resta de centres escolars de la localitat.

Els mòduls que
entraran en servei
el proper curs
seran per a P-3
■

El consistori va aprovar en
reunió plenària la cessió de
terrenys a la Generalitat per a la
instal·lació provisional d’aquest
mòduls, que de moment acolliran només alumnes de P-3, en
uns terrenys entre els carrers
Enric Morera i Girona. Cayró va
explicar que la futura escola de
Sant Andreu serà de dues línies
i acollirà nens i nenes de 3 a 18
anys, i que comptarà amb servei
de menjador.
La regidora d’Ensenyament
va recordar també que l’espai on
s’ubicaran el dos mòduls el curs
vinent serà provisional. L’Ajuntament de Tordera té previst cedir aquest any al Departament
d’Educació uns terrenys de
16.000 metres quadrats per poder construir l’escola definitiva,
que el Departament d’Ensenyament preveu que estigui llesta
per acollir els alumes en un termini màxim de tres o quar te
anys, informa l’emissora.

