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Informe  
PROCÉS de PARTICIPACIÓ d’ENTITATS i l’AJUNTAMENT 
per DEFINIR ELS USOS de CAN PERE TIÀ.  
 
INTRODUCCIÓ. 

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós està treballant per donar ús i activitat a 

l’equipament municipal de Can Pere Tià.  

L’objectiu és consolidar els usos i activitats vinculats amb els valors ambientals, històrics i socials de la 

finca, que de forma periòdica s’hi ha anat realitzant, i alhora projectar l’activitat i l’ús futur d’aquest espai 

com un equipament municipal actiu.  

Aquest document és un informe parcial vinculat al procés de participació culminat; però cal un 

document més ampli, un Pla Director, que marqui les directrius generals per definir els usos i la gestió de 

Can Pere Tià a llarg termini.  

 
METODOLOGIA 

El grau de coneixement de Can Pere Tià entre la població i la pròpia administració local és poc 

homogènia. Per una banda, hi ha varis documents estratègics aprovats per l’administració que proposen 

usos per aquest equipament i, per l’altra, a l’any 2012 es va realitzar una jornada de participació de les 

entitats més vinculades amb l’entorn de la finca i l’Àrea de Medi Ambient de l’ajuntament.  

Aquesta manca d’homogeneïtat no ajuda a fer un procés de participació òptim amb un potencial alt de 

participació i, per això, s’opta per una feina de formiga per incidir de manera transversal en les diferents 

àrees de l’ajuntament amb més vincles potencials a Can Pere Tià i les entitats del municipi.  

Degut a la dificultat de realitzar una sola actuació òptima, es proposen les següents actuacions:   

a) Reunió general a totes les àrees de l’Ajuntament. 

b) Reunions amb les àrees dels ajuntaments. 

c) Trobada d’entitats a Can Pere Tià.  
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ACTUACIONS DESENVOLUPADES 

El resum de les actuacions desenvolupades és el següent: 

1. REUNIÓ GENERAL AMB TOTES LES ÀREES DE L’AJUNTAMENT. Una manera de treballar de manera 

transversal un equipament municipal. Aquesta reunió es va realitzar el dilluns 16 de Desembre de 2014 

amb la presència del Regidor de Medi Ambient Érik Solès i el cap d’Àrea de Medi Ambient Josep Vilanova.  

 

2. REUNIONS AMB LES ÀREES DELS AJUNTAMENTS AMB VICLES POTENCIALS AMB L’EQUIPAMENT. 

S’han realitzat reunions amb Esports (en aquest cas, telefònicament), Cultura, Ensenyament,  Joventut, 

Medi Ambient i Turisme.  

L’objectiu d’aquestes reunions és:   

 - Informar sobre l’estat del procés de definició de l’equipament.  

 - Percebre les mancances que tenen les entitats i fins a quin punt Can Pere Tià les pot solucionar.  

 - En cas que les àrees tinguin convocades reunions amb entitats per temes interns de l’àrea, 

 proposar un punt de l’ordre de Can Pere Tià i fer una presentació en power point sobre 

 l’equipament.  

 

S’han realitzat tres reunions de les àrees vinculades amb entitats:  

- Cultura. Divendres 17 de gener 
Van participar les següents entitats: Escàlem Coral, Ass. Fotogràfica Cine Club Bahia, Colla Gegantera de 
Palamós, Coral El Progrés, Ass. EL Caliu, Gespa Teatre, Coro Rociero Azahares i Casal de la Gent Gran. 

- Joventut. Dijous 20 de febrer.  

Van participar les següents entitats: Penya Esport, Club Esportiu Palamós, Club Alpí, Showboys, 

Associació Atlètica i Ateneu Palamós.  

 

- Ensenyament. Dimecres 19 de març. 

Es va convocar la comissió promotora de Ciutat Educadora. En aquest cas la participació fou molt baixa. 

Hi hagueren tres persones assistents, dos de les quals a títol individual i tan sols hi havia representació 

del Vila-Romà.  

 

L’objectiu d’aquesta reunió és fer conèixer l’equipament –mitjançant una presentació power point-, 

detallar els antecedents, explicar el procés participatiu per definir els seus usos i un torn de paraules per 

debatre sobres les possibilitats d’aquest singular equipament municipal.  

 

 

3. TROBADA D’ENTITATS A CAN PERE TIÀ.  

Aquesta es va realitzar el dissabte 5 d’abril. 

 

Programa de la Trobada:  

Primera convocatòria 

10:00-10:15 hores: inscripcions 

10:15-11:15 hores: visita al mas i passejada per l’entorn 

11:15-11:30 hores: hora del cafetó 

 

Segona convocatòria 
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11:30-11:45 hores: taula d’inscripcions per la segona convocatòria 

11:45-12:00 hores: presentació institucional  

12:00-12:20 hores: passi de power point sobre antecedents de Can Pere Tià i línies generals sobre el seu ús 

12:20-13:00 hores: sessió de participació 

13:00-13:30 hores: acabar de concretar les línies generals de l’ús i normes de l’equipament municipal 

 

Convocatòria de la Trobada.  

Es van emprar les següents eines de difusió: 

-Pàgina web de l’ajuntament de Palamós. Agenda. 

- Mail des de participació. S’envia un mail a tota la base de dades de les entitats i a totes aquelles entitats que 

han sorgit de les reunions de les diferents àrees de l’ajuntament, així com les entitats convocades a la jornada 

de participació convocada el 2012. Un total de  97 entitats, 4 grups polítics municipals,  9 centres 

d’ensenyament i dues fundacions d’inserció social. 

-Facebook de La Gorga i facebook de Terregada i twitter de Terregada (retuitat per @visitpalamos) 

-Correus electrònics a les àrees de l’ajuntament participants del procés.  

 

Participació de la Trobada: 16 persones que representaven 10 entitats diferents.  

Desenvolupament de la Trobada: 

En primer lloc es va fer una primera convocatòria per ensenyar l’equipament i la finca per aquelles persones 

que no ho coneixen.  

A continuació es va passar un power point amb els antecedents de Can Pere Tià i tots els documents 

estratègics que defineixen aquest equipament.  

A continuació mitjançant una graella els diferents participants van mostrar quines activitats tenen interès en 

realitzar a Can Pere Tià (tipus, freqüència i en quin lloc necessiten realitzar-les)  

El resultat d’aquest exercici es mostra en l’annex1. En l’annex 2 fem un recull fotogràfic de la jornada.   

 

Després es defineixen les línies bàsiques que han de tenir les normes d’ús: qui es pot fer ús, requisits mínims 

de les entitats i com fer la reserva de l’espai. 

 

Cloenda de la Trobada.  

Per tancar la trobada es proposa que cada participant defineixi el resultat de la trobada o la iniciativa amb un 

adjectiu. El recull d’aquests és molt positiu: interessant, real, útil, amb moltes ganes, esperança, 

prometedora, il·lusionadora, no és creïble si l’ajuntament no li assigna una partida pressupostària, per un bé 

comú, empatia, iniciativa, sorpresa i m’hi he trobat còmoda.   

 

EL RESULTAT DE LES TRES ACTUACIONS DE PARTICIPACIÓ ÉS:  

- Participació de 22 entitats en el global d’aquest procés de participació. Cal tenir en compte també la 

participació del procés realitzat per l’ajuntament de Palamós a l’any 2012 d’unes altres 22 entitats. Es 

considera, doncs, que ja hi ha un ampli coneixement de l’equipament a la població associada del municipi. És 

important , a partir, d’ara desencallar l’operativitat del seu ús. Es proposa redactar les normes d’ús i una 

tramitació pública per mail entre les entitats per a que hi facin les seves aportacions. 

 - La realització de 11 reunions vinculades amb les diferents àrees de l’ajuntament i les seves pròpies 

convocatòries.  
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CONCLUSIONS 

Les conclusions que se’n treuen del quadre resum de l’annex 1 esdevenen útils per conèixer el grau i la 

freqüència d’ús de Can Pere Tià:  

 

a) Ús interior del mas.  

a1) El seu ús potencial és per activitats puntuals: xerrades, tallers i reunions. 

a2)  L’únic ús que es considera de manera freqüent és el de magatzem. Però cal tenir en compte que el mas té 

modalitat de polivalència, de manera que no es poden ocupar grans espais del mas de manera permanent.  

b) Ús exterior de l’equipament.  

b1) És l’ús més preuat de les entitats participants amb una variabilitat important d’activitats: trobades, 

sortides guiades, xerrades i tallers. 

b2) Les activitats proposades amb periodicitat fixada són:  assajos, trobades, possibles entrenaments i un 

casalet.  

A més d’aquesta aportacions de les entitats, s’aportaren algunes idees genèriques i de titularitat privada: 

dinars amb barbacoa, jocs (de taula, corda, gimcanes,..), acampades, classes de repàs, taller de plantes i flors, 

tallers de pràctiques de jardineria, casalet cap de setmana o a l’estiu. 

 

Les conclusions pel que fa a les línies bàsiques de les normes d’ús, a curt termini, són:  

a) Qui en pot fer ús? 

 -Les entitats del municipi sense ànim de lucre i legalment constituïdes 

 -Les escoles públiques i concertades del municipi  

 -Les diferents àrees de l’ajuntament 

Cal tenir present l’accés de persones amb mobilitat reduïda (planta baixa de l’edifici) I es constata la 

impossibilitat, a curt termini, que grans autobusos arribin fins a l’equipament, però es podria estudiar la 

possibilitat que el transport urbà arribés fins al pàrquing de la Hutchinson. 

b) Requisits mínims entitats 

 -Estar constituïdes legalment 

 -Estar en el registre del municipi 

 -Tenir una assegurança de responsabilitat vigent 

c) Com fer la reserva de l’espai? 

 -L’àrea de medi ambient controla el calendari d’activitats 

 -Fer inscripció i recollida de claus a medi ambient  

d) Coresponsabilització de l’equipament 

 -Les entitats estan disposades a col·laborar quan es demanin tasques col·lectives per la conservació o 

 manteniment de l’equipament 

 

Es farà una proposta de normes d’ús de l’equipament, que s’enviarà per correu electrònic de manera que hi 

hagi un període de 15 dies per poder fer aportacions.  
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Annex1. Resultat de la jornada de participació. Dissabte 5 d’abril 2014 

 EXTERIOR INTERIOR 
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TROBADES. 
 - Càritas i Oncolliga (cap de semana) 
 - Casal de gent gran (dies laborables) 

    - Club Bahia (dies laborables o caps de semana) 
 

XERRADES. 
     - Càritas i Oncolliga (cap de semana) 

 
 
 

SORTIDES GUIADES  
PER LES GAVARRES. 

     - AMPA Vila-Romà  (caps de semana) 
 
 

      PUNT ARRIBADA/SORTIDA 
       PASSEJOS DES DE PALAMÓS 

        - Oncollida i Càritas (cap setmana) 
 
 

      TALLERS DE CIUTADANIA 
    - AAVV Sant Joan (dies laborables) 

 
 

   TALLERS DE FOTOGRAFIA 
     - Club Bahia (c.setmana o laborables) 

 

 
 

XERRADES 
     - Oncolliga i Càritas (cap de setmana) 

 
 
 

TALLERS DE FOTOGRAFIA 
    - Club Bahia (c.setmana o laborables) 

 
 
 

TALLERS ARTS PLÀSTIQUES 
      - Dimonis de la Fosca (Cap de setmana) 

 
 
 

REUNIONS 
- Radioaficionats (laborables) 

- Dimonis de la Fosca (laborables) 
- Grallers i capgrossos (laborables) 

Ú
S 

F
R
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TROBADES. 
     - Radioaficionats (cap de setmana) 

     - Geganters i Grallers 
 

ASSAJOS BALLS 
  - Dimonis de la Fosca (laborables) 

 
             ASSAJOS TABALERS 

              - Dimonis de la Fosca (caps de setmana) 
 

          ENTRENAMENTS CLUB BITLLES 
            - Casal Gent Gran (associació per crear) 

 
CASALET ESTIU 

     AMPA Vila-Romà 
 
 

 
 
 
 

MAGATZEM 
     - Dimonis de la Fosca. 



   

                                        
TERREGADA.NET    C/Pompeu Fabra, 32A 17472 L’Armentera         marta@terregada.net        972550874/666250183 

Annex 2. Resum fotogràfic de la Trobada. Can Pere Tià, 5 abril 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


