PROCÉS PARTICIPATIU PER A
LA FESTA MAJOR 2013

P R O J E C T E
O C T U B R E

2 0 1 2

> SUMARI
Introducció

3

Justif icació

3

Temporalit zació i Descripció

4

Objectius

5

Metodologia

5

E nq u es t es
Re u ni o ns
T r eba l l am b e ls j o ves
P la de C om un ic ac ió

1

5
5
6
6

Indicadors i/o mecanismes d’avaluació

6

Resultats esperats

6

Pressupost

7

2

INTRODUCCIÓ
El març de 2011 es va organit zar una j ornada de participació de la qual va
sorgir un grup de persones int eressades en part icipar en l’elaboració d’un Pla
de participació ciutadana.
La organit zació del Consistor i sorgit arr el de les eleccions del maig de 2011 va
incloure l’Àr ea de Participació Ciut adana.
El regidor de l’Àrea i el grup redactor van unif icar cr iteris i establir les bases
de partida, els objectius bàsics i la metodologia de treball per donar coher ència
a tot el procés.
A partir del f ebrer de 2012 l’esborrany del Pla Estrat ègic de Part icipació
Ciutadana de Palam ós, s’ha portat a debat i s’ha esmenat amb les aportacions
dels partits polít ics amb repr esentació a l’Ajuntament, els caps de les dif erents
àrees de l’Aj untament, les associacions i ent itats del municipi, la comunitat
educat iva, les entitat s del Consell econòmic i social i la ciutadania en gener al.
En el ple del 18 de setembr e de 2012 es va aprovar el Pla Estratègic de
Participació Ciutadana (PEPC). Aquest contemplava la creació del Consell de
Participació com a òrgan consult iu que t indria com a principal f unció vet llar pel
correcte desenvolupament del PEPC.
L’Aj untament es va marcar com a objectiu f er dos processos participatius per al
2013 i va demanar que f os el Consell de Participació qui els proposés. Aquest
va proposar que f ossin la def inició d’usos de l’espai de Can Pere Tià i
l’organit zació de la Festa Major 2013.

JUSTIFICACIÓ
L’equip de govern ha inclòs al pressupost del 2013 una partida dedicada a f er
dos processos participatius. A proposta del Consell de Par ticipació, un dels
processos part icipat ius contemplats és l’organit zació de la Festa Major 2013.
Tenint en compte que és el pr imer procés participatiu que es f a des de l’Àrea
de Part icipació que serà proposat, dissenyat, desenvolupat i avaluat des de
l’Ajuntament en la seva totalitat, s’ha optat f er participada l’organit zació de la
Festa Major per vàr ies raons:
-

-

-
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És un tema transver sal a tota la població. Havíem d’evitar un tema amb
qüestions massa t ècniques que pogués portar a la sensació de
desconeixement. Tractant la Festa Maj or del municipi, aconseguim que
tothom es pugui sentir implicat, se senti expert en el t ema i les act ituds
dels participants es donin amb la màxima distensió possible.
Actualment ja hi ha certa participació. Hi ha una part de la Festa Major
que no incloem en el procés,que és la Festa Major Jove. Es ref ereix al
tema de les barraques on hi ha una coordinadora que les gestiona.
També hi ha unes entitats que actualment col· laboren en l’elaboració del
programa.
No té gaire complexitat. Al ser el primer procés participatiu d’aquestes
caracter ístiques, hem d’assegurar l’èxit. Hi ha experiències sim ilars a
altres municipis i no voldrem ser molt innovadors. Ens f ixar em en casos

-

-

-

-

propers que han t ingut un alt grau de satisf acció i els ut ilit zarem de
ref erència.
És un procés f init. La Festa Major és el 24 de juny i el procés té una
durada molt marcada i limitada ja que cal un temps per f er les
contractacions necessàries.
Els resultats es veuen a curt termini. Serà un procés on els resultats
quedaran enregistrats en el mat eix programa de la Festa Major. Sense
oblidar la importància del procés, els resultats est an garantit s.
Li donarem un caire pedagògic i de transparència. El pr océs participatiu
ens ser virà per adquirir exper iència en el debat ciutadà i per poder
explicar a la ciutadania quins aspect es calen a l’hora d’organit zar
dif erents activitats i esdeveniments – assegurances, log ística,
seguretat...-. També cal donar a conèixer amb quins recursos es compta
i quins recursos es gasten en la posada en escena de la Festa Major.
Es marcarà una línea de treball aplicable a altres anys i a altres temes.
El pr océs participatiu ha de ser vir per continuar potenciant una f orma de
relació bidireccional entre l’administració i la ciutadania. Els ciutadans
s’han d’anar involucr ant en la gestió dels af ers que af ecten la comunitat.

TEMPORALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Octubre 2012
Novembr e 2012
Novembr e 2012
Novembr e 2012
Desembr e 2012
Gener 2013
Febrer – Març 2013
Abril 2013
Juny 2013

Enquestes de valoració de la f esta major 2012
Tabulacions de les enquestes recollides
Contact ar amb les entitats col·labor ador es
Primera reunió inf ormativa
Reunió de debat sobre les act ivitats proposades
Decisió del program a de la Festa Major 2013
Contractació dels grups proveïdors
Disseny de la revista de la Festa Major
Desenvolupament de la Fest a Major

1.- Elaboració i dist ribució d’una enquesta per a valorar la f esta major 2012.
També ser vir à per obtenir el correu electrònic de la gent inter essada en el
procés participat iu.
2.- La inf ormació recollida ser vir à per veure si hi ha aspectes que no hàgim
previst durant el disseny del procés i poder-los incorpor ar.
3.- Les entitats que hagin participat en les activitats dels últ ims anys de la
Festa Major, podran continuar f ent les seves activitats. També es deixaran com
a f ixes les act ivitats institucionals que són les que marquen l’inici i la cloenda
de f esta major: pregó i f ocs artif icials.
4.- A la primer a reunió es convocarà tot a la població, f ent especial incidència
en les entitats. Es f arà un treball específ ic amb la gent gran tenint en compte
les persones que assisteixen el casal de la gent gran.
Aquesta reunió ser virà per emmarcar el procés participatiu. Def inir amb quina
partida pressupost ària es compta, quines activitats seran f ixes...
5.- En aquesta reunió es def iniran i r ecolliran totes les propostes de les
persones part icipant s al procés.
6.- Treball intern de l’Àrea de Cultur a i l’equip de gover n per validar la viabilitat
del programa def init iu de la Festa Major, adequar les decisions preses en el
procés participat iu a la programació f inal. Reunió de retorn i r atif icació.
7.- L’Area de Cult ura es posarà en cont acte amb els proveïdors seleccionats i
s’encarregarà de gestionar les contractacions necessàr ies.
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8.- Es posarà a debat la revista de la Festa Major, tant el cont ingut, com el
disseny.
9.- No est à inclòs en el procés part icipatiu, per ò és la concr eció dels resultats
del mateix.

OBJECTIUS
-

Potenciar el diàleg i consolidar punts de trobada entre l’administració i la
ciutadania.
Augmentar la comunicació i inf ormació sobre els costos de la gestió de la
Festa Major.
Consensuar el programa de la Festa Major 2013 entre l’Ajuntament, les
entitats i la ciutadania.
Aprovar el programa de la Festa Major 2013.
Potenciar la importància i presència de la Festa Major entre la ciutadania.
Crear consciència de part icipació entre la ciutadania i demostrar mitjançant
aquesta activitat que el ciutadà es pot apropar a l’adm inist ració i exposar
les seves opcions.

METODOLOGIA
Enquestes
El pr imer pas que es f arà serà recollir inf ormació sobre la sensació gener al que
hi ha de la Fest a Major tal com s’està organitzant actualment. Saber què és el
que millor f unciona i què es pot millorar, ens ser vir à per dir igir el nostre
enf ocament. Ens serviran per tenir una visió global de com veu i com viu la
ciutadania, la f esta major.
Reunions
Les convocatòr ies a les reunions seran amb una voluntat extensiva i inclusiva,
és a dir que es pr etén arribar i implicar a l’espectre de gent més gran possible.
Es convocarà per correu electrònic al personal de l’Ajuntament, a totes les
entitats de les quals l’Ajuntament en té el cont acte i a les persones que ens
hagin donat les seves dades a l’entregar l’enquesta.
La pr imera r eunió serà sobret ot inf ormativa i ser virà per explicar el pr océs que
s’ha seguit f ins al moment per a organit zar la f esta major: el pressupost
detallat del què s’ha disposat, els processos de contractació i les accions de
log íst ica que no es materialit zen am b act ivit ats concret es per ò que són
necessàries pel correcte f uncionament (escenaris, assegurances SGAE...).
També servirà per emmarcar el procés. D’una banda s’explicaran els resultats
de les enquestes i de l’altra s’inf ormarà de quin és el pr essupost del que es
disposa, de les despeses i activitats f ixes... En def initiva, que en aquesta
reunió s’assentaran les bases del procés i es resoldran els dubtes que puguin
sorgir.
En la segona reunió tothom haurà tingut temps per pair la inf ormació i amb
coneixement de causa es donarà el debat per anar perf ilant quines han de ser
les act ivitats de la Festa Major. Ut ilit zarem dif erents tècniques de decisió i
debat. Es comptarà amb el suport de per sones que dinamit zin.
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Seguidament es f arà un treball intern tant a l’Àrea de Cultura com a l’equip de
govern que haurà de validar el programa que s’estarà treballant. L’Àr ea de
Cultura materialit zar à amb f orma d’activitats concretes allò que els ciutadans
han exposats buscant grups adequats als perf ils demanats i pressupostos
proposats.
L’últ ima reunió ser virà de retor n del pr océs, per rat if icar el programa i per
treballar en el cont ingut i disseny de la r evista.
Finalment es passar à un qüestionar i d’avaluació a tots els assistents.
Tr eball amb la gent gran
Pensem que s’ha de f er una incidència especial amb la població d’aquesta
f ranja d’edat.
Tot i que seria ideal que la gent gran assist eixi a les reunions, creiem
interessant f er un tr eball específ ic amb les persones assistents al casal de la
gent gran, ja que és allà on hi trobar em a la majoria. Hem de pactar amb la
dinamit zadora quines poden ser les act ivitats concretes.
Pla de comunicació
Per a què aquest procés participatiu sigui reeixit calen unes bones eines
comunicat ives. Com a qualsevol project e, cal f er el màxim de dif usió, però en
aquest cas en concret, gran part de l’èxit rau en la capacitat que tinguem
d’engrescar a la ciutadania i per això li donar em molta importància a l’espai
virtual que crearem. Aquest espai que t emporalment estar à a la pàgina central
de l’Ajuntament, constarà d’una part gràfica, una part amb les not ícies que es
vag in generant perquè tothom pugui consultar en quin moment es troba el
procés, i una part amb qüestions que la gent podrà opinar a mesura que vagin
sorgint.

INDICADORS I/O MECANISMES D’AVALUACIÓ
-

Nombre d’enquestes rebudes.
Nombre de reunions.
Nombre de participants a les reunions.
Nombre de propostes i aportacions recollides a cada reunió.
Nombre d’aportacions f etes al blog
Nivell de debat entre les persones participants.
Valoració del pr ograma imprès de la Fest a Major.
Grau de satisf acció general.

RESULTATS ESPERATS
-
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Millora de la com unicació entre Ajuntament, ent itats i ciutadania del
municipi.
Normalit zació de la cultura del diàleg i el consens.
Augment del sent iment de pertinença de la Festa Major i del municipi.
Generació de la millor programació possible de Fest a Major.

PRESSUPOST

CONCEPTE
Jornada de la tècnica especialista de cultura i f estes (50%
nov. i des, 25% gen. i f eb.)
Jornada del tècnic de part icipació (50% nov. i des, 25% gen. i
f eb.)
2 Dinamit zadors per la segona reunió
Personal per dinam ització gent gran
Campanya de comunicació
Mater ial f ungible

TOTAL
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QÜANTITAT
4.833,22 €
4.054,55 €
300 €
300 €
1.180 €
100 €

10.767,77 €

