COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ EN
ELS PRESSUPOSTOS D’ARENYS DE MAR
Acta de la sessió de dimecres 7 de maig de 2007

Assistents:
1. Xavier Febrer, Regidor de Participació Ciutadana
2. Max Escalera, AAVV Pla dels Frares
3. Jaume Gispert, Aula d’Extensió Universitària
4. Maria Dolores Rodríguez, AAVV Arenys Nou
5. Marta Planell, AAVV Nucli Antic “AVANA”
6. Paco Martín, AAVV Nucli Antic “AVANA”
7. Tomàs Villanueva, AAVV Nucli Antic “AVANA”
8. Katy Gimeno, Grup de Debat i Tertúlia
9. Dalmau Barris
10. Joaquim Bernat
11. Membres del post grau de participació ciutadana de la UAB
12. Lara Cáceres, Espai Públic
13. Xavi Tort, Espai Públic
S’inicia la sessió a les 19.40 hores
El Sr. Xavier Febrer,
Febrer dona la benvinguda als i les assistents i explica els objectius de
la sessió: valorar el procés de participació ciutadana en el pressupost del 2008 i
presentar el procés de participació per l’elaboració del Pla Director de Participació
Ciutadana.
El Sr. Xavier Trot fa un repàs de les diferents accions dutes a terme des del inici del
procés al novembre del 2007, i els resultat numèric de les mateixes.
El Sr. Xavier Febrer
Febrer, explica els passos que s’han fet per tal d’iniciar el procés per
dur a terme les obres escollides.
Es va fer una reunió amb en Pere Matabosc, la Cap de la Brigada de Manteniment,
l’Arquitecte Municipal, el Tècnic de Medi Ambient, la Laura Espinasa i el propi
regidor de participació, per tal d’analitzar les obres resultants del procés, començar
a planificar les diferents accions per dur-les a la pràctica i repartir responsabilitats.
En termes generals s’informa que s’està donant una prioritat més alta als temes de
platja per raons obvies:
6) – Instal·lació de 100m de passeres a les dutxes de la platja: amb questa
acció ens trobem amb el problema que ha desaparegut la platja. S’estan buscant
solucions com instal·lar les passeres en altres espais per facilitat l’accessibilitat. Es
comença a buscar pressupostos per tal de fer-les amb resina.
18) - Renovació de les baranes del túnel per anar a la platja i de l’ascensor:
s’ha comentat d’afegir uns tensors per evitar que els infants puguin caure.
19) - Instal·lació de 50 papereres en diversos espais de la vila: sembla ser
que la Diputació donarà papereres, per tant el cost total serà inferior. El problema
és el lloc on s’ubiquen. La riera ja en té prous i allà on falten no hi caben. Potser
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amb els diners sobrants es compren unes quantes papereres per les caques dels
gossos.
8) – Canvi de la reixa metàl·lica del lateral de la Riera: es tira endavant fent
el projecte pertinent.
1) – Arranjament de la plaça de la Sardana del Parc de Lurdes: s’ha
encarregat un Pla Director del Pla de Lurdes, per tant es congela l’actuació fins a
conèixer els resultats del Pla (es calcula que fins a octubre de 2008).
3) – Rehabilitació del c. Goday: s’ha recuperat el projecte que havia fet on
s’inclouran algunes modificacions. Això permet agilitzar el procés.
22) – Instal·lació de bancs a la porta del Mercat Municipal: ubicar aquests
bancs és difícil pel poc espai del que es disposa. S’està estudiant la possibilitat
d’ubicar cadires individuals.
14) – Retolació d’edificis emblemàtics de la vila: es parlarà amb l’arxiver i
historiador municipal, per tal que faci una priorització dels edificis a retolar, quina
explicació caldria posar, de quin material hauria de ser la placa, etc.
Es va acordar que aquesta reunió s’havia de realitzar periòdicament per tal de fer un
seguiment. Tanmateix es va acordar que la Laura Espinada i l’Arquitecte Municipal
estiguin en contacte permanent.
El Sr. Xavier Tort, dona pas a la valoració tècnica del procés de participació i
demana que abans de començar a parlar, els i les assistents omplin el full
d’avaluació.
S’obre un torn de paraules per tal que donin la opinió:
•
•
•
•
•
•

Poca participació de la gent d’Arenys (un 3% de la gent que pot votar)
Cal seguir informant a la gent per tal que vagin “xupant” i agafar confiança.
Potser, si les votacions haguessin estat fetes per les associacions, aquestes
haguessin informat a la seva gent i hagués arribat més lluny.
Suposo que si es continua duent a terme el procés, cada vegada més gent
s’assabentarà i participarà.
S’ha d’anar “animant” a la gent de les associacions per tal que participin.
La gent es perd en el temps. És un procés massa llarg.

Propostes per augmentar la participació:
•

•
•

•

A la ràdio és va fer un tertúlia on la gent deia que el procés era un engany,
que era per tapar forats de l’Ajuntament. No es va explicar de forma correcte
la metodologia, ni que era una prova pilot, etc. No sé si és culpa de la
manca de difusió o del periodista que duia la tertúlia que no es va voler
informar. Però a qui ho senti desanima.
A la segona fase, s’ha quadruplicat la participació. Potser a la gent li agrada
que li presentin el pastís i escollir.
No entenc com l’obra del c. Goday, que no hi viu ningú, hagi tingut tants
vots. Tampoc la de la Pl. Bellavista. Pot ser hi ha gent que a anat a buscar
vots?
S’ha sentit més la segona fase que la primera.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Penso que la gent no sap decidir. Ens falta experiència.
Arenys és molt gran. No tot passa a la Riera. Cal buscar en altres espais, fer
reunions als barris, etc.
Som pocs i sempre els mateixos. Per tant trobo que la nostra veu ha de ser
més important.
Falta publicitat directa, i sobra timidesa. Cal aprendre a ser ciutadans i cal
que eduquem per ser-ho.
La majoria de gent d’associacions és qui pot aportar més. Que proposin les
obres a votar les associacions, així es simplifica el procés.
Fer més força a la reunió de presentació del procés.
Hem de seguir convidant a tothom a participar.
Les persones que tenen influència en els mitjans de comunicació cal que
sàpiguen com va de pe a pa el procés per tal que no es manipuli. Cal saber
la importància que té la Ràdio.
Cal que els resultats arribin a tothom.
Controlar més la informació de la comissió de seguiment. Hi ha gent que no
ho ha rebut.
No hem de perdre de vista que la gent no sap que és una prova pilot. Ara
cal fer les obres per animar a la gent.
Cal fer més explicacions de les obres a votar. A les cartes que es van enviar
estaven millor explicades.

Creieu que el procés a valgut la pena?
• Si (generalitzat per part de tothom)
• Està molt bé com s’ha fet. Hi ha gent que no s’ha molestat perquè estava
decebuda d’altres processos. Si les obres s’acaben fent i tot va bé, segur que
en properes ocasions hi ha més participació.

Es dona per finalitzat la valoració del procés i en Xavier Tort i la Lara Cáceres
agraeixen la participació activa i fructífera des i de les assistents, i s’acomiaden.
La UAB explica el procés per elaborar el Pla Director de Participació Ciutadana, i el
paper que demanen que tingui la Comissió de Seguiment.
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