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A la ciutat de Figueres es
tarda una mitjana de 2,5
mesos per concedir una lli-
cència d’obres quan a Ca-
talunya la mitjana és de
5,6 mesos en aquest tipus
de tramitacions i es pot
allargar fins a 9,3 mesos
en alguns municipis.
Aquesta és una de les da-
des que es recullen en una
enquesta del Col·legi Ofi-
cial d’Arquitectes de Cata-
lunya (COAC), que situa
d’aquesta manera la capi-
tal empordanesa com el
municipi de Catalunya on
més ràpidament es gestio-
nen les llicències d’obres.
En l’enquesta, publicada
el novembre passat, hi van

participar més de 600 col-
legiats i es van estudiar
480 municipis, especial-
ment els 37 més rellevants
del país.

L’estudi del COAC tam-
bé posiciona el municipi
empordanès entre les ciu-
tats capdavanteres del
país, amb un dels índexs
de satisfacció més alt en la
tramitació de tot el procés
administratiu o en la faci-
litat d’accés als tècnics
municipals. En una nota
informativa l’Ajuntament
s’ha fet ressò d’aquesta
classificació i destaca que
aquesta bona valoració
“mostra l’expertesa dels
tècnics municipals de Fi-
gueres i la bona gestió que
hi ha en la tramitació dels
expedients”. ■

Llicències d’obres
més ràpides a
Figueres
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municipi on es gestionen més ràpid

A Figueres les llicències d’obres es tramiten en un termini
de 2,5 mesos, quan la mitjana al país és de 5,6 mesos ■ M. L.

El Centre d’activitats joves
de Roses (CAR Jove), ha
dut a terme aquest passat
mes de desembre la prime-
ra trobada amb joves del
municipi per a la realitza-
ció de la diagnosi del pla lo-
cal de joventut.

Aquest document, se-
gons informa l’Ajunta-
ment, començarà el pro-
cés per planificar les políti-
ques de joventut a la pobla-
ció per al període 2020-
2024 basant-se en una ra-
diografia prèvia sobre ne-
cessitats existents i recur-
sos disponibles en tots els
àmbits de la vida dels jo-

ves. Per realitzar el pla de
joventut es duu a terme un
extens procés participatiu
pensat per incorporar
l’anàlisi i les propostes dels
diferents agents implicats:
tècnics de les diverses
àrees de l’Ajuntament re-
lacionades, representants
polítics, professionals que
tenen la població juvenil
com el seu àmbit d’estudi o
treball (professors d’insti-
tut, educadors...), enti-
tats, serveis i, molt espe-
cialment, de la mateixa po-
blació jove, que finalment
serà la destinatària dels
programes i les actuacions
que s’estableixin.

L’acte del desembre va
donar pas a la primera tro-

bada amb l’anomenat
“grup motor” del pla. El
grup està format per nois i
noies representatius del
jovent rosinc, amb partici-
pants de diferents perfils i
edats, nivells d’estudis,
ocupacions laborals, pro-
cedències i cultures.

Els joves, protagonistes
Aquest grup motor serà a
partir d’ara l’encarregat de
debatre i d’aportar propos-
tes al pla local de joventut,
el qual marcarà les actua-
cions i polítiques a realit-
zar durant els quatre anys
vinents.

El següent pas que es
durà a terme serà una tro-
bada oberta amb tots els jo-

ves que hi vulguin partici-
par per presentar la dia-
gnosi, validar-la i priorit-
zar els temes que més els
importen per planificar les
accions i els programes
que considerin més impor-
tants.

D’altra banda, el pla lo-
cal de joventut es presenta
com un document viu i fle-
xible, que s’anirà adaptant
a la realitat canviant dels
joves: segons els impulsors
d’aquesta dinàmica, els
programes que s’establei-
xin es revisaran cada any
amb el grup de seguiment
dels mateixos joves per
anar-los valorant i adap-
tant a les necessitats emer-
gents que puguin sorgir. ■
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L’Ajuntament de Roses
dona veu als joves en les
polítiques de joventut
a Després d’una diagnosi, oberta a la participació dels joves, s’elaborarà el pla
local de joventut per planificar les polítiques de joventut per als quatre anys vinents

Una trobada amb els joves de Roses va donar el tret de sortida al procés d’elaboració del pla local de joventut ■ AJ. ROSES

El recorregut de la caval-
cada de Reis a Figueres
estrenarà enguany un es-
pai de “baixa intensitat
sensorial”. En aquesta zo-
na, que se situarà a la pla-
ça del Gra, s’aplicaran di-
verses mesures: es redui-
rà el volum sonor de les

animacions, no hi haurà
efectes lluminosos estri-
dents i no es llançaran els
caramels als nens, sinó
que els els lliuraran.

La mesura, impulsada
per Ester Marcos, la regi-
dora de Festes i també de
Diversitat Funcional, vol
facilitar la inclusió a la ca-
valcada dels nens més pe-
tits o infants que patei-

xen trastorns com l’autis-
me, i que habitualment
s’espanten o pateixen en
aquests tipus d’esdeveni-
ments. “Per primer cop
aquests nens també po-
dran gaudir de la festa i
fins i tot alguns s’han ins-
crit per fer de patges en
aquest espai”, diu Mar-
cos. La regidora subratlla
que es tracta també d’una

petició d’anys de les enti-
tats que tracten amb
nens amb diversitat fun-
cional. En el mateix sen-
tit, el canvi de recorregut
de la cavalcada (enguany
s’acabarà a la Rambla i no
pas a l’ajuntament) per-
metrà que els usuaris de
la graderia per a persones
amb mobilitat reduïda
puguin gaudir del final de

la cavalcada i del pregó
dels Reis, cosa que no po-
dien fer fins ara, tot i que

la graderia adaptada ja es
va incorporar l’any pas-
sat. ■
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La cavalcada figuerenca estrenarà
zona de baixa intensitat sensorial

La cavalcada a Figueres en una imatge d’arxiu ■ LL. SERRAT


