Nota de premsa

Primera sessió de treball dels veïns per participar
en l’elaboració del POUM, a Roda de Ter
•

Aquesta sessió de debat forma part del procés de participació
ciutadana que es va iniciar el 18 de juny amb la voluntat d’implicar a
tot el poble

Avui dimecres, els veïns de Roda de Ter poden participar a la primera sessió de
treball monogràfica que s’ha organitzat des de l’Ajuntament de Roda de Ter per
començar a elaborar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Aquesta
sessió de foment del debat i de deliberació col·lectiva forma part del procés de
participació ciutadana que es va iniciar el 18 de juny amb la voluntat d’implicar el
poble en la seva elaboració des del començament.
Dimecres, 1 de juliol
De 20.00 a 22.00 h, a la Porxada de Can Planoles. Sessió de debat sobre
Habitatge, activitats i patrimoni. Distribució dels usos del sòl al municipi, quin
model de municipi, com s’han de combinar els diferents usos...
Dimecres, 8 de juliol
De 20.00 a 22.00h., a la Porxada de Can Planoles. Sessió de debat sobre
Mobilitat, equipaments i espai lliure. Infraestructures d’accés al municipi, a la zona
industrial, les principals vies de comunicació del municipi, previsió de zones
verdes...
L’objectiu del procés de participació és implicar els veïns i veïnes en la
construcció del model de municipi recollint les seves propostes i suggeriments
entorn els criteris i les necessitats del municipi respecte a temes on la revisió del
POUM té alguna incidència. La voluntat municipal és fomentar el debat i la
deliberació col·lectiva i recollir i analitzar les seves aportacions i opinions.
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Per facilitar la participació activa de la població s’han habilitat diferents
mecanismes en funció de la fase i moment del procés de redacció del POUM: un
díptic informatiu, un qüestionari, una sessió informativa, bústia de suggeriments...
Tota la informació pot ser consultada a la sala polivalent de la biblioteca (de
dilluns a divendres de 15.30 a 20.30), on també hi ha una bústia de
suggeriments.
El POUM és l’eina legal que ajuda a afrontar els reptes urbanístics de cada
municipi. A Roda de Ter, les primeres Normes Subsidiàries de planejament es
van aprovar l’any 1984. Les últimes reformes es van fer fa 10 anys i, per tant, ara
toca fer una revisió perquè el poble ha crescut considerablement. Tenint en
compte que Roda només té 2,2km2 , s’ha de fer un pla per no fer créixer d’una
manera desorbitada el poble, sinó endreçar-lo. Aquest és el propòsit del POUM i,
perquè es pugui fer pensant amb tothom, des de l’ajuntament de Roda de Ter
s’està duent a terme un procés de participació ciutadana.
Des de l’Ajuntament de Roda de Ter es considera molt important la participació
dels veïns en aquest procés a fi i efecte de recollir els suggeriments i propostes
entorn els criteris i objectius que ha de recollir el futur POUM així com les idees i
criteris fonamentals entorn el model de municipi.
Regidoria d’Urbanisme
Ajuntament de Roda de Ter
Roda de Ter, juny de 2009
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