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Ajuntament dels Infants 2019‐2020

1. Nom del procés
Implicació de l’Ajuntament dels Infants en projectes de ciutat mitjançant la
coordinació amb els Pressupostos Participats.

2. Objectiu
Implicar l’Ajuntament dels Infants, en la reflexió i disseny d’actuacions
municipals, promovent la relació amb entitats i consells participatius.

3. Descripció
3.1.

Antecedents

Des de l’any 2007 l’Ajuntament de Lloret de Mar compta amb un òrgan de
participació infantil, l’Ajuntament dels Infants que té per objectiu apropar
els infants als canals de participació democràtica, sensibilitzar-los sobre els
valors del diàleg, la convivència i el treball compartit i fer-los co
responsables del seu entorn immediat (l’escola, el barri i la vila).
L’Ajuntament dels Infants és un òrgan a través del qual es canalitza la
participació dels més petits en la vida pública, al mateix temps que serveix
de via d’aprenentatge en l’adopció d’una cultura cívica de compromís amb el
municipi. Està format per nens i nenes de 5è de primària de les escoles de
Lloret. El projecte està liderat per les àrees d’Educació i Participació
Ciutadana de l’Ajuntament. Una de les potencialitats del projecte és la
implicació de les 6 escoles públiques i concertades de la vila. Al llarg
de 12 anys aproximadament 200 infants han participat en aquest òrgan de
participació i se n’han beneficiat uns 4.500 alumnes de 5è de primària.
D’altra banda, en el període 2015-2016 es va iniciar el projecte
Pressupostos Participats per a promoure la participació de la ciutadania
en la presa de decisions públiques. Una participació directa i vinculant dels
veïns i veïnes sobre una part de la partida d’inversions del pressupost
municipal, amb la finalitat d’establir les principals necessitats, prioritzant les
més importants i fent-ne el seguiment per a la seva execució. Al llarg de les
tres edicions hi ha hagut un increment de la participació; s’ha passat d’un
3,27% de participació l’any 2017 al 6,04% l’any 2018 (increment del 86%
en termes absoluts).
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Així, mitjançant aquest mecanisme, a banda de propiciar també el civisme i
el compromís vers el municipi, la població contribueix en la presa de
decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics disponibles. Per ferho es dissenya un procés participatiu, enguany per debatre i prioritzar
propostes de millora d’abast a tot el municipi; i amb una votació final,
s’escolliran els projectes que finalment s’executaran.
Pel projecte dels Pressupostos Participats s’han creat l’òrgan del Consell
Veïnal, s’organitzen assemblees i l’Equip de valoració tècnica, econòmica i
jurídica, així com les Normes que marquen l’estructura, i regulen el
funcionament i desenvolupament de tot el procés participatiu.
Així doncs, Lloret de Mar compta amb un organisme de participació
per implicar a infants a les decisions de ciutat, l’Ajuntament dels
Infants, i disposa dels Pressupostos Participats com una eina per
fer partícips els veïns i veïnes en els projectes i decisions
públiques.
3.2.

Ara

Amb aquesta proposta es vol fer un pas endavant, en establir vies de
col·laboració entre l’Ajuntament dels Infants i els Pressupostos
Participats per tal que els infants de Lloret puguin proposar i
debatre propostes que s’incorporaran als pressupostos participats.
Es considera oportú establir aquesta relació en el primer any del nou
mandat com una manera d’establir prioritats i promoure el debat ciutadà,
posant en valor el seu caràcter innovador a l’hora de vincular
directament els dos projectes de participació ciutadana amb més recorregut
del municipi. En definitiva, en ambdós casos es treballa per implicar la
ciutadania de totes les edats en el debat públic, afavorint l’apoderament
dels veïns i veïnes com a subjectes capaços de transformar el seu entorn.
Una aposta per encaminar-nos a municipis amb més qualitat
democràtica.
Tanmateix, cal considerar que en les darreres edicions, l’Ajuntament dels
Infants ha treballat sobre un projecte decidit conjuntament pels nens i
nenes i l’Alcalde com a representant de l’Ajuntament. Des de l’Ajuntament
es treballa perquè el projecte pensat pels infants es dugui a terme i
indirectament s’hi vincula un pressupost. Per exemple, aquest curs 20182019 s’ha treballat sobre la visibilitat de les dones i com a resultat es
proposa construir una font dels desitjos dedicada a les dones de Lloret i
integrada en un itinerari de dones dissenyat per una associació de dones del
municipi.
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De l’objectiu genèric proposat, se’n desprenent els següents objectius
específics:









Dissenyar amb els infants una proposta o projecte pels pressupostos
participats de Lloret de Mar.
Implicar els infants en el debat públic, incorporar la seva veu en la vida
pública i posar en valor les seves aportacions.
Enfortir i integrar la ciutadania, en els processos de decisió del municipi,
a partir de la creació d’una xarxa social crítica, autònoma i referencial,
per fomentar la col·laboració i el coneixement mutu i reforçant la cohesió
social i el civisme.
Millorar la comunicació activa entre administració i ciutadania generant
espais de debat.
Incloure entitats, professionals, equip tècnic municipal, polítics en el
projecte per tal de promoure la coordinació, transversalitat d’actuació.
Reforçar l’Ajuntament dels Infants, el Consell Veïnal i altres espais
estables de participació existents.
Fer difusió del projecte i de la tasca d’aquests òrgans, especialment de
l’Ajuntament dels Infants, a través de les xarxes socials i canals de
comunicació tradicionals. Explicar el procés participatiu i les conclusions i
decisions finals.

4. Proposta metodològica 2019-2020
La proposta metodològica incorpora dues fases de l’Ajuntament dels
Infants. La primera, el desenvolupament de l’activitat en el període generabril 2019; i la segona, una proposta metodològica per al període setembre
2019-juny 2020 que caldrà ser contrastada amb el nou equip de govern
resultant de les eleccions municipals i amb el Consell Veïnal com a òrgan de
participació ciutadana territorial del municipi i vinculat als Pressupostos
Participats com a projecte.

4.1.

1.- Fase. Ajuntament dels Infants: gener – abril 2019

En la primera fase de la proposta es desenvolupen les següents accions:
1. Disseny i presentació. El projecte s’inicia amb una sessió de treball
on es convida a l’equip directiu de les sis escoles implicades en el
projecte, i als tutors/es de cinquè de primària. L’objectiu de la reunió
és explicar els objectius del projecte, fer una valoració i exposar el
nou pla de treball.
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2. Treball a les aules i elecció dels representants. Consisteix en el
treball a les aules per explicar als nens i nenes de 5è de primària els
objectius del projecte, identificar propostes per millorar el municipi i
començar a treballar amb les candidatures de cada aula. Aquesta
tasca es fa des dels espais de tutoria i es dirigeix des del propi
professorat dels centres educatius.
Durant aproximadament un mes (fins el 13 de febrer), els tutors/es de
cinquè de les escoles de Lloret treballen el projecte Ajuntament dels
Infants en tres línies principals:
1. Explicar què és l’Ajuntament dels Infants
2. Pensar en propostes per treballar com Ajuntament dels Infants
3. Treballar les candidatures i la campanya electoral per a les eleccions
dels representants de l’Ajuntament dels Infants.
El treball a les aules culmina amb la jornada electoral on s’escullen els
representants de l’Ajuntament dels Infants (un representant per aula).
3. Constitució de l’Ajuntament dels Infants i sessions de treball.
Es fan 4 reunions per treballar el tema d’interès per als infants i que
es consensua amb l’Alcalde en la primera sessió. Normalment el tema
a treballar té a veure amb l’espai públic, i amb la implicació que hi
tenen els infants en el mateix, com a ciutadans del municipi, amb els
seves necessitats i punts de vista.
En aquesta edició de l’Ajuntament dels Infants, en ser una proposta
formulada des de vàries escoles, s’ha treballat sobre la visibilitat de les
dones a la societat i especialment a l’espai públic. La proposta final ha
estat construir una font dels desitjos dedicada a les dones.
S’ha treballat de manera conjunta amb l’Associació de Dones l’Aurora de
Lloret i la font s’integrarà en l’itinerari de dones dissenyat per aquesta
associació. Tot i que no hi ha un pressupost vinculat a la proposta sí que
hi ha el compromís de l’equip de govern d’estudiar tècnicament el millor
espai per ubicar la font i construir-la el més aviat que sigui possible.
4. Plenari final. Les conclusions de la tasca realitzada per l’Ajuntament
dels Infants es presenten en un Plenari final al Teatre municipal on es
convida tots els nens i nenes de 5è de primària del municipi. En
aquesta sessió, els regidors i regidores que formen part de
l’Ajuntament dels Infants, exposen el resultat del seu treball,
reflexions i propostes a l’Alcalde i als regidors de participació
ciutadana i d’educació.
5. Valoració. La darrera acció consisteix en l’avaluació de l’activitat per
part dels mateixos infants participants i dels seus mestres i/o tutors.
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4.2.

2.- Fase Ajuntament dels Infants: setembre 2019 - juny 2020

En aquesta segona fase de l’Ajuntament dels Infants planificada en
aquesta proposta, es vol fer un pas més i vincular-ho amb el projecte de
Pressupostos Participats. Es pensa que el fet d’ajuntar els dos projectes,
els pot enriquir substancialment, alhora que obtenir amb els dos junts
major impacte en el resultat de la participació ciutadana. En definitiva, pot
ser una oportunitat lligar aquests dos projectes considerant que
serà el primer any del nou mandat de govern municipal, un moment
per poder planificar accions a quatre anys vista.
El calendari d’implantació, constaria de les següents accions:
1. Disseny i presentació. La tardor de l’any 2019 serà el moment de
definir la forma de relacionar l’Ajuntament dels Infants amb els
Pressupostos Participats. La proposta tècnica s’haurà de contrastar
amb el nou equip de govern i amb el Consell Veïnal.
a) Proposta tècnica. Es plantegen dues opcions metodològiques
que caldrà contrastar amb el Consell Veïnal:
OPCIÓ 1. Destinar una part de la partida pressupostària dels
pressupostos participats a l’Ajuntament dels Infants, per tal de
poder destinar l’import que s’hagi decidit, a la proposta o
propostes treballades a les aules i presentades per l’Ajuntament
dels Infants. La quantia de l’import s’acordaria amb el Consell
Veïnal.
OPCIÓ 2. Demanar a l’Ajuntament dels Infants que faci les seves
propostes, treballades a l’aula, que inclòs cabria valorar si també
amb les famílies, per seguidament passar directament als canals
de filtratge, priorització i votació dels Pressupostos Participats
2020.
b) Convocatòria del Consell Veïnal per definir les característiques del
nou procés de Pressupostos Participats i com s’inclou l’Ajuntament
dels Infants.
c) Reunions de coordinació entre les àrees municipals que estiguin
implicades en el projecte per dissenyar les activitats.
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d) Presentació del projecte a la comunitat educativa i a les
famílies. Es considera important implicar la comunitat educativa a
través d’una reunió de presentació de la nova proposta metodològica
de l’Ajuntament dels Infants i dels Pressupostos Participats.
Tanmateix, en aquesta fase hi hauria l’oportunitat d’implicar les
famílies dels nens i nenes, per això es proposa establir canals de
comunicació online amb totes elles i particularment amb les famílies
dels nens i nenes que formaran part de l’Ajuntament dels Infants
(reunió inicial per explicar el projecte).

2. Tallers de participació a les aules. Accions prèvies a la constitució
de l’Ajuntament dels Infants en les que es vol treballar què és la
participació ciutadana i explicar els projectes Ajuntament dels Infants i
Pressupostos Participats.
Dinamitzadors/es s’encarregaran de conduir dinàmiques a les aules de
5è de primària a través de les quals l’alumnat descobrirà què és la
participació ciutadana, quines són les principals formes de participar i
perquè és important participar en el nostre entorn. Es posarà èmfasi en
l’Ajuntament dels Infants i en els Pressupostos Participats com a eines
de participació del municipi. Finalment, els alumnes començaran a fer
les seves pròpies propostes per millorar Lloret de Mar.
En aquests tallers també es demanarà als alumnes que pensin en
candidatures per presentar-se com a representants de l’Ajuntament
dels Infants, i facin la seva campanya.
3. Eleccions dels representants de l’Ajuntament dels Infants.
S’acordarà un dia per fer la jornada electoral a les escoles amb
l’objectiu d’escollir els representants de l’Ajuntament dels Infants. Una
dinamitzadora anirà a les aules de 5è de primària per facilitar la
votació. Es reprodueix un procés de votació democràtica.
4. Constitució de l’Ajuntament dels Infants i sessions de treball. A
la primera sessió els regidors i regidores infantils presentaran les seves
propostes i se’n consensuarà una que caldrà aprofundir-la al llarg de
diverses reunions (amb l’ajuda de professionals, entitats del municipi,
etc). En paral·lel es podran treballar altres temes que hagin sortit.
5. Plenari final. La proposta treballada per part de l’Ajuntament dels
Infants es presentarà en un plenari final el mes de juny al Teatre
Municipal, coincidint amb el període de votació dels Pressupostos
Participats. En aquesta presentació es convidarà tots els alumnes de 5è
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de primària, els regidors i regidores del Consistori i el Consell veïnal.
6. Valoració. Es preveu valorar el projecte mitjançant enquestes als
diferents agents implicats (mestres, infants, famílies).

5. Recursos
Humans: Contracte de serveis extern, i personal de la Secció de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament.
Materials: els existents del web municipal, plataforma participativa, xarxes
socials, app, centres cívics, més els materials de informació i difusió que es
puguin encarregar.

6. Comunicació
Elaboració del pla de comunicació: Com a cada edició, el
desenvolupament de l’Ajuntament dels Infants incorpora una campanya
comunicativa fonamentalment a través de:
-

-

les xarxes socials (facebook, twitter, instagram) i l’app LloretSmart.
seguiment que en fa la ràdio municipal Nova Ràdio Lloret (gravació i
difusió del treball a les aules i eleccions, més la gravació d’alguna
sessió de treball i del plenari final). Elaboració de falques.
elaboració de vídeos informatius.
publicació de totes les activitats a una plataforma participativa i/o a
la plana web de l’Ajuntament.

Amb aquest Pla de comunicació es vol ressaltar la importància de la
Participació Ciutadana, implicant i donant a conèixer què fa l’Ajuntament
dels Infants, com treballa i quin és el seu projecte. L’especificitat del Pla
de comunicació s’adjunta a l’annex 1, d’aquest document.
Les seccions de l’Ajuntament implicades amb aquest Pla són: AlcaldiaComunicació, Nova Ràdio Lloret, Educació, Serveis Econòmics i Participació
Ciutadana, a banda de la/es que pogués/sin estar implicada/es per estar
relacionades amb el tema o projecte/s escollit/s.
De la mateixa manera, en formen part també de la comunicació, els
òrgans de l’Ajuntament dels Infants, el Consell Veïnal, les escoles
participants, la comunitat educativa en general i l’/es associació/ns local/s
que pogués/sin estar implicada/es per estar relacionades amb el tema o
projecte/s escollit/s.
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7. Calendari
S’estableix la previsió del següent calendari, segons mesos en els que es
portarà a terme el desenvolupament del procés, pels anys 2019 i 2020:
Cronograma

FASE 1. Ajuntament dels
Infants 2019
1. Disseny i presentació
2.Treball a les aules i elecció
dels representants
3.Constitució Ajuntament dels
Infants i sessions
4. Plenari final
5. Valoració
FASE 2. Ajuntament dels
Infants 2019-2020
1. Disseny i presentació
2.Tallers de participació a les
aules
3.Eleccions Ajuntament dels
Infants
4.Constitució Ajuntament dels
Infants i sessions
5.Plenari final
6. Valoració
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Juny

Maig

Abril

Març

Febrer

Gener

Desembr

Novembr

2020

Octubre

Setembr

Abril

Març

Febrer

Gener

2019
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8. Pressupost
La valoració del pressupost previst i aproximat passa per considerar-ho
segons les 2 fases dissenyades:
Recursos humans, suport extern(segons preu/hora del contracte de serveis
de suport a projectes d’acció comunitària i participació ciutadana):
fase
1
2
total

hores
70
160
230

preu hora
33,5
33,5

Total €
2.345
5.360
7.705

Recursos materials (per les 2 fases):
recursos
materials
impremta
promocions
facebook
Plataforma
ciutadana
total

cost
previst €
300
200
1.500
2.000

9. Seguiment i avaluació
L’avaluació, tant de les fases, com de les eines participatives i tecnològiques
utilitzades en el procés, així com de la capacitat de transformació i de
possibilitat de generar una ciutadania més informada i interessada
en la gestió de la cosa pública, ens permetrà retre comptes, prendre
decisions de reorientació, aprendre dels errors si s’escau, i millorar el
disseny, la metodologia i la comunicació. Per tant, es considera que és una
part important del procés participatiu, el seguiment i avaluació dels
resultats. Per aquests punts es tenen en compte dos aspectes: com es durà
a terme el retorn dels resultats i el com es farà el seguiment.
Així, el retorn dels resultats es du a terme de forma presencial,
mitjançant el Plenari final de l’Ajuntament dels Infants on també es
convidarà el Consell Veïnal. Les xarxes socials, la web municipal (secció
participació ciutadana) i Nova Ràdio Lloret (publicació de notícies) són altres
canals on es presentarà la proposta de l’Ajuntament dels Infants.
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Pel que fa al seguiment de la implementació de la proposta, es farà
trimestralment de forma participada mitjançant l’equip tècnic i polític de
l’Ajuntament, i amb l’Ajuntament dels Infants i el Consell Veïnal.
Quant a l’avaluació, es preveu fer una enquesta (com cada any) als mestres
i equip directiu de les escoles i als infants regidors/es de l’Ajuntament dels
Infants. També es proposa fer una enquesta a les famílies dels alumnes de
5è de primària. Les enquestes es combinaran amb valoracions més
dinàmiques a cada reunió.
Per últim, es continuarà treballant amb un conjunt d’indicadors que
permeten avaluar els temes tractats, el funcionament i la implicació en les
polítiques públiques.
ÀMBIT

DIMENSIONS

TEMES
TRACTATS

INDICADORS

RELLEVÀNCIA

1. Relació amb l’Agenda Política Municipal.

INICIATIVA

2. Temes proposats pels infants / temes
proposats per l’Ajuntament.

FREQÜÈNCIA

3. Trobades regulades / Trobades reals.

QUALITAT DE LA
INFORMACIÓ

4. Material per a les sessions de treball.
5. Implicació d’actors rellevants (tècnics,
polítics,…).

QUALITAT DE LA
DELIBERACIÓ

6. Temps destinat als debats.
7. Tipus d’acord.

GRAU
DE
PARTICIPACIÓ

8. Perfil sociodemogràfic.
9. Assistència a reunions.
10. Participació online.

FUNCIONAMENT

IMPLICACIÓ
POLÍTIQUES

EN

COMUNICACIÓ

RELACIONALITAT

INCIDÈNCIA

11. Espais de difusió cap a la ciutadania.
12. Eines comunicatives pròpies.
13. Aparició als mitjans de comunicació i
xarxes socials.
14. Incidència en processos participatius.
15. Relació amb altres òrgans de participació.
16. Nivell de propostes acceptades / Total
propostes presentades.
17. Decisions que es converteixen en polítiques
18. Efectes en el Pressupost Municipal.

11

Ajuntament dels Infants 2019‐2020

Si durant cadascun dels períodes de seguiment es tenen avaluacions
negatives en algun aspecte, suposarà la revisió d’aquest aspecte concret
per modificar el que falla.
Es proposen com a criteris:
• Una correcta difusió i comunicació.
• Funcionament de les sessions participatives a les aules, les de treball, el
Consell Veïnal i altres espais de participació definits en el projecte.
• Les avaluacions de processos participatius i altres eines participatives que
es defineixen en el projecte.
• La representativitat i diversitat dels grups de treball.
• Que els temps i recursos a les sessions s’utilitzin de manera eficient i
transparent.
• Equitat, diversitat i inclusivitat social.
• Sostenibilitat i adaptabilitat del projecte.
Amb tot, es verificarà l’eficàcia de les accions correctores del període
anterior i es proposarà, si s’escau, noves accions correctores i/o de millora
que quedaran reflectides en un informe trimestral. Cadascun d’aquests
documents, juntament amb la recopilació d’indicadors i l’informe de
resultats s’integraran a la Memòria final del projecte.

10. Secció de Participació Ciutadana: Àrea de participació
estable
L’Ajuntament de Lloret de Mar compta en el seu organigrama amb la Secció
de Participació ciutadana des de l’any 2003. Amb l’inici de l’actual
legislatura i amb la publicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i de bon govern, ha passat a
anomenar-se Secció de Participació Ciutadana i Transparència. Com a
Secció està inclosa a l’Àrea de Serveis Centrals i Planificació, i compta amb
la Unitat del web municipal. En el següent enllaç es pot consultar l’esmentat
organigrama municipal:
http://www.lloret.cat/seccions/organitzacio-i-rrhh/organitzacio-municipal
El personal adscrit i permanent a la Secció està compost per 5 persones:
una tècnica superior, una tècnica mig i tres auxiliars administratius.
Quant a tasques, des de la Secció es gestiona tot el referent als centres
cívics del municipi (cursos, activitats, cessions d’espai...), entitats (Registre
Municipal d’Entitats, subvencions, gestió de material per a esdeveniments
organitzats per les entitats...), espai públic i barris (associacions de veïns,
bústia de comunicats, gestió d’incidències a la via pública...), processos
participatius (de plans -POUM, PAES, PMUS-, Ajuntament dels Infants,
Pressupostos Participats...), i tot el referent a la Transparència així com el
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Portal de Transparència. També es gestiona el web municipal, la Seu
electrònica, les xarxes socials, aplicacions i l’app LloretSmart, a més de les
cessions d’espai en dues infraestructures municipals de telecomunicacions o
d’altres espais de titularitat municipal.

10.1. Espais permanents de participació
Els espais estables de participació es formalitzen amb els Consells
sectorials. Aquests Consells tenen la finalitat de promoure i canalitzar la
participació de les entitats i de la ciutadania en els diferents sectors de la
vida local en els què l’Ajuntament té competència. Entesos així, els Consells
sectorials esdevenen elements clau de la participació de la ciutadania en els
afers públics, impulsant i coordinant el seu treball les diferents àrees
municipals.
En són els permanents: Consell Escolar Municipal, Consells escolars dels
diferents centres educatius de Lloret de Mar, Consell de Participació de la
Llar d’Infants, Consell Assessor i de Govern del Casal de la Gent Gran,
Consell de Dones, l’Ajuntament dels Infants, Consell de serveis socials i el
territorial Consell Veïnal.
Tota la informació al respecte es troba en el següent enllaç:
http://www.lloret.cat/seccions/participacio-ciutadana/consells-sectorials

10.2. Àrees o seccions implicades en els pressupostos participats
El projecte de l’Ajuntament dels Infants, així com el del Pressupostos
Participats, és un projecte transversal que, impulsat des de la Secció de
Participació Ciutadana i Transparència, compta amb la implicació més
directa de la Secció de Serveis Econòmics i de l’Àrea de Comunicació, alhora
que la de les seccions que tenen a veure amb els projectes proposats i
poden ser per tant qualsevol de l’Ajuntament. Segons l’experiència de
l’edició passada, les més habituals són: Serveis Públics; Medi Ambient;
Manteniment; Parcs i Jardins; Mobilitat, i Planificació, Gestió Urbanística i
Equipaments Municipals.
Amb tots els/les tècnics/ques implicats/des es fa l’avaluació i el seguiment
periòdic de l’execució dels projectes.
10.3.Processos participatius realitzats durant els dos anys anteriors
Els anys 2017 i 2018 (de la mateixa manera que d’ençà l’any 2007), s’han
realitzat cada any les corresponents edicions de l’Ajuntament dels Infants.
L’any 2015 i el 2016, el procés pel Pla d’Acció Municipal i durant els
períodes 2016-2017 i 2017-2018 les primeres edicions dels Pressupostos
Participats.
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Per a més informació es pot consultar l’enllaç de la pàgina de Participació
ciutadana del web municipal:
http://www.lloret.cat/seccions/participacio-ciutadana

11. Reflexió final
A tall de reflexió final, i tal com s’ha explicat en anteriors memòries,
esmentar que els projectes i processos de l’Ajuntament dels Infants i dels
Pressupostos Participats de Lloret de Mar es conceben com un conjunt de
pràctiques d’implicació ciutadana en els afers públics que es
produeixen en el terme del municipi, no només en el sí de
l’Ajuntament. S’assumeix així que és el conjunt de la comunitat qui ha
d’abordar la resolució dels “problemes” o de les qüestions col·lectives, i
l’Ajuntament ha d’anar passant a tenir un rol facilitador i promotor.
A banda, pel que fa a l’Ajuntament dels Infants comporta donar rellevància
al punt de vista i qüestions plantejades a partir de la mirada dels infants,
com a ciutadans que són actuals, i alhora consolidar amb ells la pràctica
participativa com a ciutadans de futur.
Així entre altres qüestions, la tasca de la Secció de Participació Ciutadana i
Transparència vol anar més enllà de coordinar i promoure espais
institucionals de participació, i en canvi sí centrar-se en activar, facilitar i
col·laborar amb la participació que s’esdevé en el conjunt de la comunitat i
a l’entorn social de Lloret de Mar. És la manera d’avançar cap a un model o
paradigma d’Administració pública més centrada en la resolució de
problemes de forma conjunta i corresponsal, menys burocratitzada i més
implicada en el conjunt de la comunitat, posant l’èmfasi en la lògica de
compartir, de col·laborar la ciutadania, organitzacions, actors i
institucions.
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Annex 1:
PLA DE COMUNICACIÓ
AJUNTAMENT DELS INFANTS DE LLORET DE MAR_ 2019-2020
El procés participatiu de l’Ajuntament dels Infants de Lloret de Mar va
acompanyat d’una campanya estratègica de comunicació amb l’objectiu de
fomentar la dinamització i la difusió del procés.
Una bona planificació de les accions de comunicació és imprescindible per
garantir l’èxit del procés participatiu. En són objectius:
- Mobilitzar la comunitat educativa de Lloret perquè participin i facin
propostes en els canals de participació dissenyats.
- Informar en tot moment del calendari i dels diferents espais de
participació.
Caldrà combinar diferents canals de comunicació en les diferents fases del
procés:
- Mitjans tradicionals (ràdio, vídeos, tractament de notícies)
- Internet (web, xarxes socials, plataforma en línia, correu electrònic, app
LloretSmart, e-mailing)
- Altres mitjans impresos (díptics)
A continuació es presenten els aspectes a tenir en compte en la
comunicació, en un quadre on es defineix l’acció, s’explica qui la porta a
terme i en quines dates aproximades s’hauria de dur a terme:
1. INICI DEL PROCÉS
QUÈ
Disseny i elaboració del díptic
informatiu
Vídeo promocional i notes de
premsa (presentació)
Planificació amb les escoles i
tallers a les aules
Eleccions representants
Constitució i sessions de
treball
Sessió conjunta Ajuntament
dels Infants i Consell Veïnal
Plenari final

QUI
Participació/Educació
Participació/Nova Ràdio
Lloret/Comunicació
Participació/Educació
Participació/Educació/Nova
Ràdio Lloret/Comunicació
Participació/Educació/Nova
Ràdio Lloret/Alcaldia Comunicació
Participació/Educació/Nova
Ràdio Lloret/Alcaldia Comunicació
Participació/Educació/Nova
Ràdio Lloret/Alcaldia Comunicació

CALENDARI
Gener i setembre
2019
Gener i setembre
2019
Febrer 2019 i
gener-febrer 2020
Febrer 2019 i
febrer 2020
Febrer-abril 2019 i
febrer-maig 2020
Novembre 2019
Abril 2019 i juny
2020
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2. RESULTATS, AVALUACIÓ I SEGUIMENT
QUÈ
Entrevistes (regidors, alcalde i
alguns representants...)
Nota de premsa
Material escoles
Campanya informativa dels
resultats
Reunions seguiment

JOSEFINA VIETA
PIFERRER - DNI
38777893P
(TCAT)

QUI

CALENDARI

Participació/Educació/Nova
Ràdio Lloret/Comunicació

Abril - maig
2019 i juny
2020

Participació/Educació/Nova
Ràdio Lloret/ Comunicació

Juny 2020

Participació/Educació/Escoles/

Trimestralment
a partir de
gener 2020
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