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Nom i cognoms
Domicili
17740 Vilafant

Vilafant, 20 de febrer de 2001

Benvolgut/da:

Aquesta és una de les quasi quatre mil cartes que ens hem esforçat a fer-vos arribar
per a què podeu participar en un dels esdeveniments més importants que viurà
Vilafant.

Més que una presentació dels diferents processos que ja s’estan vivint a Vilafant, vol
ser una sincera invitació a participar de ple en la discussió de com ha d’afrontar
Vilafant, el seu, el nostre futur. És una de les millors oportunitats de protagonitzar el
disseny del municipi per als propers anys sobre qualsevol aspecte per insignificant
que us sembli.

Després de l’estudi del poble, realitzat per l’empresa auditora ADEDMA, ara és
imprescindible que els seus habitants opinin, suggereixin i tant de bo, també es
queixin de tot allò que creuen que caldria trobar solució, tant a nivell medi ambiental
com social i econòmic. Perquè hi ha temes del quals, de ben segur, en voldreu opi-
nar: Penseu que el municipi no tindrà futur i passarà a disgregar-se? Voleu pertànyer
a Figueres o a Vilafant? Què en sabeu del TGV, sabeu que travesarà el municipi?
Què passarà amb el proveïment d’aigua si Vilafant continua creixent?, etc...

Els espais previstos per fer sentir la vostra veu, al costat dels vostres veïns, és el
següent:

Divendres 2 de març a les 20:30 h a l’Ajuntament de Vilafant

• Explicació oberta del procés d’auditoria socioambiental realitzat
• Exposició del Pla d’infraestructures (TGV -Tren de Gran Velocitat- i desplaça-

ment de l’autopista A-7)
• Exposició pública del Pla de regulació d’usos del sòl del Riu Manol
• Presentació de la pre-diagnosi com a document orientatiu de punts forts i

febles de Vilafant vers el seu futur més immediat
• Inici de les inscripcions a les taules de debat (fòrums de participació) dels

propers tres dissabtes.
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Fòrums de participació ciutadana
Dissabte 10 de març de 10 a 14 h a l’Escola Sol i Vent
Dissabte 17 de març de 10 a 14 h a l’Escola Mare de Déu del Mont
Dissabte 24 de març de 10 a 14 h a l’Escola Les Mèlies

Taules de debat previstes a tots tres dissabtes:

• Natura i pagesia (El Manol, nitrats, pous particulars, usos del sòl...)
• Consum i Residus (aigua, escombraries, contaminació, taxes públiques...)
• Treball, cultura i educació
• Qualitat de Vida (habitatge, salut, soroll, transport, protecció social...)

Podeu assistir a un o a tots tres fòrums. Som conscients que us proposem una
activitat a la qual no estem gens acostumats i que això ens pot crear recels i dubtes.
Per aquest motiu creiem necessari explicar-vos per endavant...

...què és això dels fòrums de participació ciutadana?

Creiem que és la forma de participació democràtica dels i pels ciutadans, més viable i fàcil
de realitzar. El debat és a títol personal, i qualsevol persona, sense importar l’edat, l’origen,
l’ofici o els estudis, té el mateix dret a opinar i ser escoltada.

Consisteix, en aquest cas, a facilitar un espai de debat, lliure de polítics, on els ciutadans
es reuneixen a intercanviar i discutir les problemàtiques que consideren que el seu poble té.
L’espai seran els dissabtes 10, 17 i 24 de març a les aules de les tres escoles del municipi
(podeu consultar hores i llocs en el quadre anterior).

El procediment que recomanem, per tal de facilitar l'organització dels fòrums, és que us
inscriviu a partir del 2 de març als fòrums, indicant de quins temes us agradaria parlar, per
tal que poguem posar-vos en contacte amb gent amb els mateixos interessos. Ens podeu
trucar a l’Ajuntament 972.54.60.20 o enviar un correu-e a adl@vilafant.com

De tota manera, encara que no us hagueu inscrit prèviament, si us presenteu el dissabte al
matí també sereu molt benvinguts i benvingudes. Cada taula de debat disposarà d’un tècnic
que us ajudarà tant a prendre notes d’allò que es parla com a solucionar els dubtes tècnics
que sorgeixin a la discussió. És important no limitar-nos a anar al fòrum del nostre barri ja
que l’intercanvi és fonamental.

El 2 de març, a la presentació, us explicarem el procés de l’auditoria i dels fòrums de debat, i
intentarem resoldre tots els vostres dubtes al respecte.

Esperant que assistiu als fòrums, us saludem cordialment,

Joan Expósito i Blánquez Francesc Jiménez i Martín
Regidor de Medi Ambient i Serveis Socials Educador Social – Desenvolupament Local


