AJUNTAMENT DE PALAMÓS

REUNIÓ DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ. 21-05-13. De 19 h a 20,20 h.
ASSISTENTS:
Joan J. Gea, Erik Solés, Miquel Gubert, Glòria Prim, David Costa, David Sagrera,
Joan Gasull, Anna Sagrera, Sandra Mateu, Josep Vilanova, Manel Cerdà, Joan
Fugarolas. S’excusen Vanesa Manyik i Alexandre Weltz.
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Aprovació si s’escau de l’acta anterior
Actuacions fetes seguint les línees del PEPC
Can Pere Tià
Precs i preguntes

TEMES:
1. Aprovació si s’escau de l’acta anterior
S’aprova l’acta sense cap esmena.
2. Actuacions fetes seguint les línees del PEPC
Respecte l’organització municipal es diu que s’està seguint l’agenda municipal.
S’ha acabat un procés participatiu i s’està treballant internament per iniciar el
segon (Can Pere Tià). Aquest any també es farà formació per a regidors (obert a
tècnics). Tècnics de diferents àrees s’han inscrit a formacions organitzades per
l’àrea de participació ciutadana de la diputació de Girona.
Respecte la comunicació i informació està funcionant la Seu electrònica, també
funciona l’agenda que hi ha a la web de l’Ajuntament. El procés participatiu
finalitzat s’ha comunicat exhaustivament, ja que s’han publicat tots els documents
que han sorgit del procés.
Respecte el foment del teixit ciutadà principalment s’està creant una base de
dades única amb totes les associacions i fundacions del municipi. Actualment s’ha
redactat l’esborrany del reglament pertinent.
Respecte l’escola de participació és el tema que més s’ha de desenvolupar. Val a
dir que en el procés participatiu de la festa major 2013 es va anar a fer un taller al
casal de la gent gran i també, com ja hem explicat, es fa formació per a
responsables polítics i tècnics.
3. Can Pere Tià
Es fa una mica d’història i s’explica en quin estat es troba Can Pere Tià:
És una finca d’uns 14.000 m2 que va ser donat a l’Ajuntament el 1993. A partir de
l’any 2000 es gestiona l’espai des de l’Àrea de Medi Ambient. El primer esforç va
ser sanejar i segellar l’edifici. Durant aquest temps, la finca ha servit de suport a
diferents activitats promogudes tant per l’àrea com per la societat civil. La principal
ocupació ha estat albergar la seu de l’Escola Taller del 2003 al 2011. Amb la
finalització de l’Escola Taller es planteja la necessitat de definir els usos i
mecanismes de gestió de la finca. Després d’un treball de generació
d’expectatives, a l’abril del 2012 es fa una trobada de dinamització amb agents
implicats amb les intencions d’ensenyar la finca, explicar què s’hi ha fet i generar
propostes d’ús i gestió de la mateixa.
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El fil conductor d’aquesta jornada era imaginar Can Pere Tià el 2022, i els temes
tractats es poden agrupar en tres blocs: Què s’hi pot fer? Qui ho pot liderar? Com
s’ha de gestionar?
Els resultats estan en el document que us torno a adjuntar.
Actualment s’està fent un treball intern per dissenyar què es farà a partir d’ara
prenent el que s’ha fet com a punt de partida.
Les idees força són que Can Pere Tià és una oportunitat, cal “crear una marca” i
cal tenir present les diferents dimensions d’enfocament (esportiu, social, habitatge,
ambiental...).
4. Precs i preguntes
Es comenta que s’està treballant en l’esborrany del Reglament del Registre de
fundacions i associacions ciutadanes, i s’acorda que s’enviarà als membres del
Consell de participació i a les entitats perquè s’hi puguin fer aportacions.
Al no haver-hi cap altra qüestió es dóna per finalitzada la sessió.

