REUNIÓ DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ. 21-02-13. De 19 h a 20,20 h.
ASSISTENTS:
David Costa, David Sagrera, Joan Gasull, Alexan Weltz, Anna Sagrera, Sandra
Mateu, Joan Fugarolas, Francesc Puig, Joan J. Gea, S’excusa Manel Cerdà.
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Aprovació si s’escau de l’acta anterior
Actuacions fetes seguint les línees del PEPC
Explicació del procés participatiu de la Festa Major 2013
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
S’explica que s’han fet dues formacions per a equips de govern subvencionades per
la diputació de Girona al setembre i el desembre. Al curs “Introducció a la
participació ciutadana” es va convidar als tècnics de l’Ajuntament (11 assistents) i al
curs “Participació ciutadana i xarxes socials” també es va convidar als membres del
Consell de Participació (14 assistents).
S’explica que s’han fet dues formacions per a entitats subvencionades per la
diputació de Girona el setembre i l’octubre. Al curs “Tres moments vitals en les
entitats” hi van assistir 20 persones de 16 entitats i al curs “Màrqueting i
comunicació digital” hi van assistir 21 persones de 18 entitats.
S’explica que des de l’Ajuntament s’està treballant per fer una base de dades única
de les entitats de Palamós. S’ha fet una eina informàtica específica per aquesta base
de dades i, des de les diferents àrees, s’hi estan introduint les entitats.
3. Explicació del procés participatiu de la Festa Major 2013
S’explica com es va desenvolupar tot el procés des del treball intern fet durant el
novembre, fins a la difusió que farem properament dels resultats del procés.
Adjuntem el document que es va fer arribar a mans als assistents.
Hi ha varis comentaris:
És un primer procés que ens ha servit per aprendre.
Hi ha la intenció de seguir fent participació els anys següents.
Hi ha assistit moltes persones que hi tenien una implicació personal i s’ha d’intentar
aconseguir presència més majoritària de la ciutadania.
Les barraques es continuaran fent apart, ja que aquestes ja s’organitzen de manera
participada.
Es va passar un qüestionari de valoració i, en general, les puntuacions són altes.
Hi ha un grup de persones que es van apuntar a un grup de treball que farà el
seguiment de la posada en pràctica de l’organització de la festa major.

Es qüestionen varis aspectes del procés amb la intenció de millorar en el futur:
Respecte la difusió, es qüestiona el text dels passamans i es proposa que es faci
difusió a totes les llars.
Respecte les reunions es comenta que s’haurien de fer en horaris diversos i fer
grups reduïts a l’hora de treballar.
4. Precs i preguntes
- S’explica que el següent procés participatiu que s’iniciarà serà el de definir els usos
de Can Pere Tià. Es recorda que serà un procés diferent al primer perquè no hi ha
un pressupost dedicat a invertir a l’espai. És un tema més transversal i complex ja
que no partim de zero sinó que hi ha varis condicionants (de la persona que va cedir
el terreny, els usos actuals, els usos previstos ...).
- S’explica que, ja que hem rebut una subvenció de la diputació de Girona que es pot
sumar a la partida pressupostària destinada a fer Participació ciutadana, i l’interès de
l’àrea d’urbanisme, es vol fer un tercer procés participatiu durant aquest any amb
l’objectiu de fer un pla d’usos del passeig marítim.
- Es demana si s’ha desenvolupat la proposta del pla de comunicació local i es diu
que és un tema que està en estudi.

