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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 8 D’ABRIL DEL 2016

Vic obre el seu planejament
a la participació ciutadana
a L’Ajuntament bustiarà 19.000 enquestes i programa cinc taules de debat per saber l’opinió de la
societat civil a L’objectiu és fer un Pla d’Ordenació Urbanística que substitueixi el vigent, anul·lat
Anna Aguilar

El vot de
confiança dels
grups polítics

VIC

Mentre el Pla d’Ordenació
Urbanística
Municipal
(POUM) que hi ha vigent a
Vic continua pendent
d’una sentència que amb
tota probabilitat l’acabarà
anul·lant de manera definitiva, el consistori ja està
treballant per tenir un nou
planejament urbanístic
del municipi a punt quan
això passi. El primer pas,
referendat dimecres pel
ple, ja s’ha fet: aprovar el
programa de participació
ciutadana, un tràmit de
compliment legal però que
espera obtenir la màxima
resposta de veïns i entitats. “Necessitem que hi
participi molta gent, que
ens doni la seva opinió perquè tothom se’n senti
part”, va explicar ahir Fabiana Palmero, regidora
d’Urbanisme de Vic.
Per conèixer les prioritats i inquietuds de la
gent, es farà una bustiada
de 19.000 enquestes i
s’han programat des del
18 d’abril i fins al juny sis
taules de debat obertes a
tothom que abordaran el
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L’Ajuntament de Vic preveu
tenir a punt el nou POUM,
amb un cost d’uns 400.000
euros, d’aquí a uns dos anys,
el 2018. Mentrestant, en el ple
d’abans-d’ahir, tots els grups
polítics municipals van votar
a favor de l’aprovació del programa de participació ciutadana menys Capgirem Vic,
que es va abstenir. “El temps
determinarà si el procés participatiu ha estat efectiu”, va
dir el regidor Marc Barnolas.
Arnau Martí, de Vic per a Tots,
va donar un vot de confiança:
“Ja ens discutirem en l’aprovació inicial o provisional.”
El riu Mèder, a Vic. El POUM plantejarà actuacions als espais naturals del municipi ■ A.A.

La frase
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“Necessitem que hi
participi molta gent,
que ens doni la seva
opinió, perquè tothom
se’n senti part”
Fabiana Palmero
REGIDORA D’URBANISME
A L’AJUNTAMENT DE VIC

futur dels equipaments
sanitaris, les infraestructures i l’habitatge passant
per l’entorn natural, entre
d’altres. Les opinions recollides serviran per fer un
avanç de pla, document
previ a l’aprovació inicial,
la provisional i, finalment,
la definitiva per part de la
comissió territorial d’Ur-

banisme. Pere Solà, arquitecte coordinador del
POUM, defensa planificacions amb una previsió de
12-15 anys, “més enllà és
complicat”. En aquest sentit, Palmero creu que la necessitat de fer un nou planejament “és una oportunitat per poder definir coses d’una altra manera i re-

visar les previsions de creixement, que no són les de
fa deu anys”, tot i admetre
que si no hi hagués una
sentència anul·lativa pel
mig ara no es parlaria d’un
nou POUM. “No volem tornar al planejament de
1981, per això volem aprovar el nou al més aviat possible”, va dir la regidora. ■

Berga deu
360.000 euros
d’impagats
a L’Ajuntament no va

pagar unes obres fa
anys i ara recorre al
fons de contingència

Aquí Berguedà
BERGA

L’Ajuntament de Berga ha
rebut una sentència que
l’obliga a pagar 360.000
euros per uns interessos
de demora, per l’impagament de factures d’obres,
fa uns anys. L’alcaldessa,
Montse Venturós (la
CUP), ha explicat que “no
es van pagar quan tocava i

l’empresa va demandar
l’Ajuntament de Berga”.
En aquest sentit, s’ha de
fer una modificació de crèdit, i els diners es trauran
del fons de contingència
que el consistori té reservat per a imprevistos
d’aquest tipus. Aquest
fons era de 450.000 euros
i ara quedarà en 90.000.
L’equip de govern de la
CUP va portar ahir al ple
de Berga l’operació econòmica amb l’objectiu d’obtenir el suport d’alguna altra formació, ja que es troba en situació de minoria.
Un altre punt de l’ordre
del dia va ser l’aprovació

IGUALADA

La Mostra aixeca
el teló fins
diumenge
El conseller de Cultura, Santi
Vila, va inaugurar ahir la 27a
edició de La Mostra d’Igualada i va reivindicar el potencial
econòmic del sector del teatre
familiar i del prop certamen,
on es van tancar més d’un miler de contractacions l’any
passat. Després de l’acte institucional s’ha fet al teatre
municipal L’Ateneu l’espectacle inaugural, BasketBeat, una
proposta que articula música
feta amb pilotes de bàsquet
en què també han participat
joves d’Igualada. La Mostra,
amb 600 professionals acreditats, inclourà fins diumenge
un centenar de representacions de 56 espectacles adreçats a públic d’entre tres i divuit anys. ■ INFOANOIA

ELS PRATS DE REI

Un nou robatori
de cable manté la
vila sense telèfon
Un nou robatori de cable de
coure, en aquest cas d’uns
300 metres, allargarà la manca de servei de telèfon fix i internet que viu els Prats de Rei
des de divendres, quan es va
registrar un primer furt. Segons l’Ajuntament, Telefónica
tenia previst completar avui la
substitució del cable robat
inicialment, però ara asseguren que cal esperar a demà
per poder restablir el servei.
Des del consistori es mostren indignats amb la companyia, a la qual acusen de donar informacions contradictòries, i recorden que entre
els afectats hi ha disset
usuaris de teleassistència
que fa una setmana que no
tenen connexió. ■ INFOANOIA

BERGA

Més de set-cents
monitors, junts
per l’educació

Montse Venturós i la CUP van informar de l’impagament de les factures al ple d’ahir ■ ARXIU

de les obres en un edifici a
mig fer del carrer del Roser; en concret, el número
24. S’hi ha d’actuar perquè no hi ha teulada i hi ha
filtracions d’aigua i humitats que afecten els veïns.
Per aquest motiu, és ne-

cessari rebaixar l’edifici i
cobrir la teulada.
Es tracta d’un litigi que
s’arrossega des de l’any
2003, quan la llicència que
s’havia donat a la promotora no es corresponia
amb les obres que s’execu-

taven perquè l’edifici es va
fer més alt del compte.
L’empresa no va respondre al que requeria l’Ajuntament; no va solucionar
els problemes i l’edifici va
quedar a mig fer i, amb els
anys, no s’hi ha actuat. ■

Més de 700 monitors i monitores de 63 dels 104 esplais
catalans es reuniran a Berga
el dissabte 16 i el diumenge 17
d’abril per destacar la importància de l’acció educativa
dels monitors d’Esplac, una
associació d’esplais laica i
progressista que treballa des
del voluntariat per a la transformació social mitjançant els
drets dels infants. Els monitors que participaran en la
trobada creuen que s’ha de
valorar més la seva tasca.
“L’esplai és un ens educatiu
igual com ho és l’escola, l’institut o la universitat, i no es té
en compte”, va dir Irene Torrecilla, presidenta d’Esplais
Catalans. ■ AQUÍ BERGUEDÀ

