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Els Ametllers, una nova manera de fer política

D

ecididament, la meva aposta per una nova manera de
fer política és inajornable. I
en aquest nou estil, la participació
ciutadana n’ha d’esdevenir un
dels eixos centrals, com a eina i
com a objectiu alhora; una eina
que ens ha de permetre una millora inqüestionable en la presa
de decisions i programes, i un objectiu que esperona la qualitat democràtica i facilita la cohesió social. Aquests supòsits són les bases per a unes actuacions ben
concretes i participatives.
Un exemple clar d’això que esmento és l’enquesta d’opinió sobre la conveniència de construir
un aparcament en una part de
l’espai públic d’Els Ametllers.

Aquest aparcament és una proposta que sorgeix del pla de mobilitat urbana, aprovat per majoria pel ple del 27 de desembre del
2012, amb tan sols dues abstencions i cap vot en contra. És, per
tant, una acció que el govern podria realitzar de ple dret. Tot i això, la meva voluntat expressa és
que es faci la consulta, perquè
aquesta serà la manera d’afinar
plenament en l’encert. A partir
que voti el 10% de la població
empadronada a Palafrugell, el resultat serà vinculant. I hi podran
votar els majors de 16 anys, com
una manera d’apropar el jovent
als processos cívics i fomentarne l’interès i el compromís.
D’altra banda, vull palesar que

La zona d’Els Ametllers ■ J.P.

la meva obsessió personal no és
tant la realització de l’aparcament
–no em pronunciaré ni a favor ni
en contra de la seva construcció–
com en l’enquesta. Ja m’hauria
agradat que s’hagués pogut consultar la ciutadania sobre temes
com Can Mario, la remodelació
de les Peixateries o l’aparcament
del carrer Chopitea de Calella de
Palafrugell. Però en aquests casos, la tan preuada i esmentada
participació la van passar per alt.
Entenc la política des de la seva accepció etimològica més bàsica, o sigui, com allò relatiu a
l’organització entre els ciutadans. Sense la implicació ciutadana, la democràcia no pot tenir
una qualitat òptima. Necessitem

que la veu dels ciutadans opini,
guiï, expressi, confirmi o negui
les accions que els polítics anem
duent a terme des de la nostra
opció de govern. Aquesta consulta ciutadana s’emmarca en
aquest propòsit, amb altres iniciatives que hem portat a terme,
tals com la divulgació de la meva
agenda pública d’alcalde i de la
meva declaració de béns o l’enquesta sobre el pressupost municipal. Aquest és el camí a seguir perquè la política obtingui
de nou la confiança del ciutadà.
La tan comentada regeneració
política només tindrà lloc en la
mesura que hi fem participar la
ciutadania. I hi treballo, i en això
refermo el meu compromís.
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Adrià ja és
Entramuntanat
de l’any 2013
Redacció
ROSES

El xef i ànima de Bulli
Foundation,
Ferran
Adrià, va rebre dimarts
passat el guardó Entramuntanat de l’any 2013.
Aquest guardó l’atribueix
l’associació Entramuntanats, que aplega els empordanesos que viuen o
treballen a Barcelona.
L’Entramuntanada del
2011, la científica Fàti-

ma Bosch, va ser l’encarregada de fer l’entrega
del premi a Adrià.
La presidenta dels Entramuntanats, Isabel Boncompte, va destacar el paper d’Adrià com a divulgador del cap de Creus i l’Empordà al món des de l’àmbit
de la creació i la cultura culinària. “A vegades amb alguna polèmica –va dir Boncompte–, com també van
ser polèmics Salvador Dalí
i Ramon Muntaner.” ■
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