“A PALAMÓS
EDUQUEM EN
PARTICIPACIÓ CIUTADANA ”

Juliol 2019- juliol 2020
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1. JUSTIFICACIÓ
Aquest projecte volia arribar a un ampli espectre de la població a partir
de dif erents accions sector ials i territor ials. Les accions proposades en
aquest projecte anaven dir igides als nens i nenes perquè ens ajudessin
a dissenyar polít iques públiques i espais dels quals en són molt usuaris,
als joves i entitats que treballen amb joves per f omentar la seva
dinamit zació, a la creació d’assemblees veïnal s amb vocació de que
f ossin per iòdiques, a la participació de totes les persones majors de 16
anys en els pressupostos participats i f inalment a la f ormació en
participació ciutadana del personal de l’Ajuntament de dif erents àrees i
ser veis.
Totes aquestes accions esta ven conn ectades en una lògica comú:
Educar-nos en la par ticipació ciutadana.

2. OBJECTIU DEL PROJECTE
Desenvolupar tot un seguit d’accions participatives per arribar a la
població palamosina de dif erents f ranges d’edat amb una intenció
eminentment educativa.
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3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El proj ecte comprenia 5 eixos de treball:
1. Fer un procés participatiu amb els alumnes de 1r i 2n de primària
2. Generar un espai de treball participatiu amb joves i entitats d’interès juvenil.
3. Gestionar el procés participatiu “pressupostos participats 2020”.
4. Endegar un projecte d’assemblees veïnals.
5. Impartir formacions en participació ciutadana per al personal de l’Ajuntament.
Degut a les dif erents circumstàncies adverses, tan sols s’ha pogut
desenvolupar l’eix 2: Generar un espai de treball participatiu amb joves i
entitats d’interès juvenil .
La baixa de llarga durada del tècnic de participació ciutadana i l’af ectació
de la pandèm ia COVID 19, ens ha impedit poder desenvolupar la resta
d’accions, amb la qual cosa, aquestes quede n posposades f ins que les
circumstàncies perm etin dur -les a terme.

4. DESENVOLUPAMENT DE LES ACCIONS
En els pr essupostos participats 2018, una de les propostes que va sortir
va ser la de “Equipar l’Espai Jove”. Aquest a proposta va ser la més vot ada
amb un t otal de 594 vots. La part ida est ava dotada amb 10. 000 €, però
no es va poder executar f ins a f inals del 2019 degut al retard de la
f inalit zació de les obres de l’Espai Jove.
Amb l’àr ea de Jovent ut vam convenir que la m illor manera de decidir quin
equipame nt es posaria a l’espai s’havia de decidir, òbviament, amb les
f utures persones usuà ries i per això vam dissenyar una sèrie de trobades
amb el jovent del municipi.
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DONAR INFORMACI Ó
La idea era f er una primera trobada per explicar la pr opera obertura de
l’espai, els usos i condicionants amb els que havíem de treballar (certa
polivalència, la necessitat de compartir l’espai amb altres col·lect ius, la
premissa de que f os un espai diàf an...), f inalment es concretava la
partida de què disposàvem. En aquesta reunió hi van assist ir 19 joves (9
noies i 10 nois) amb edats compreses entre els 13 i els 27 anys.
RECOLLIR INFORMACIÓ
En una segona reunió es va f er un treball que va evolucionar des del que
era més individual f ins a el que era més col· lect iu . Es volia anar perf ilant
el tar annà que hauria de prendre el f utur equipament. Es va f er una pluja
d’idees per r ecollir les dif erents inquietuds dels joves. Les dif erents
expectat ives individuals també es van treballar en petits g rups i
posteriorment van ser exposades en assemblea, per acabar esbossant
com seria el nou equipament. En la reunió hi van assistir 12 joves (7 noies
i 5 nois) amb edats compreses entre els 15 i 20 anys.
L’àr ea de Joventut es va posar en contacte amb dif er ents proveïdors i es
va f er una aproximació econòm ica de les propostes consensuades per
saber quin cost tenien.
Amb aquestes inf ormacions, es va tornar a convocar les persones joves
per

f er

col·lect ivament

la

dif ícil

tasca

d’adaptar -nos

als

diners

disponib les, f ent un exercici real de gestió de recursos. En el mes de
desembre es van f er dues r eunions on van assist ir 8 i 9 joves
respect ivament.
RETORN DE RESULTATS . SEGUI MENT
Un cop f eta la llist a del que s’acabaria adquir int, es cont inuen f ent
trobades per a nar def inint altres accions perquè el j ovent es vagi f ent seu
l’espai, com van ser les jornades per pintar una paret i la construcció
d’uns sof às a partir de palets.
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5. CALENDARI
8 juliol 2019

Primera reunió inf ormativa

19 joves (9 noies i 10 nois)

16 set. 2019

Reunió

12 joves (7 noies i 5 nois)

de

recollida

de

propostes
2 des. 2019

Taller participatiu I

8 joves (5 noies i 3 nois)

5 des. 2019

Taller participatiu II

9 joves (7 noies i 2 nois)

Gener 2020

Trobades de constr ucció,
pintur a...

6. RELACIÓ DE LES DESPESES

Quant al tema econòmic, la despesa f inal es concreta en el cost dels
recursos humans em prats.

CONCEPTE

QÜANTITAT

Nòmina del tècnic de Participació Ciutadana

3.151,43 €

(12,145% de dedicació)

TOTAL

3.151,43 €
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7. COMUNICACIÓ

Com ja s’ha explicat anteriorment, el treball que s’ha f et en quatre dels
cinc eixos dels que consta aquest project e ha estat específ icament
intern. Per això la comunicació externa no s’ha f et. Per dur a terme les
reunions s’han ut ilit zat els canals intern s i habituals de l’Ajunt ament.
Quant a l’eix Gener ar un espai de treball participatiu amb joves i ent itats
d’interès juvenil, s’han utilit zat les eines que el ser vei de Joventut ha
considerat escaients per arribar a la població que ens inter essava, en
aquest cas a les per sones joves com a f uturs usuar is de l’equipament.
Les xar xes socials pròpies de l’Ajuntament i les específ iqu es del ser vei
de

Joventut

(f acebook,

instagram)

han

ser vit

per

f er

arribar

les

convocatòries de les dif erents trobades.
No podem menystenir per inf ormals la utilit zació dels g rups de W hatsApp
ni obviar la importància del boca -orella que sovint és una de l es principals
f onts de convocat òria.
Per visualit zar la f eina f eta també hem generat un vídeo que es pot trobar
al següent enllaç:
https://www. youtube. com/ watch?v=uXW 0nzSkW gQ
La publicitat de que aquest projecte ha estat subvencionat per la DdGi,
s’ha f et tant en la web de l ’Ajuntament de Palam ós com en el v ídeo de
dif usió.
L’enlla ç per veur e la web mun icipal és el següent :
http://www.palamos. cat/documents/dipgir xar xa.pdf
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8. AVALUACIÓ
Al maig del 2019 vam ser agosarats i vam decidir iniciar un projecte molt
ambiciós. Liderat pel Ser vei de Participació ciutadana, iniciàvem un
projecte que constava de 5 eixos, la majoria dels quals necessitaven la
coordinació amb altr es àrees i ser veis de l’Aju ntament.
Durant la segona meitat del 2019 vam començar a dissenyar les dif erents
accions de cada eix. Vam tenir converses amb el coordinador de f ormació
per preparar les f ormacions per al personal de l’Ajuntament , vam tenir
reunions amb la tècnica de Ciut at educadora per planif icar el procés
participatiu amb els alumnes de 1r i 2n de prim ària de les dif erents
escoles del municipi . Al mateix temps, amb el Consell de participació vam
estar dissenyant els pressupostos par ticipats 2020 - en r ealitat vam
decidir que f aríem un procés bianual 2020 -2021-. Finalment amb l’àr ea
de Joventut vam dur a terme el projecte de “G enerar un espai de treball
participatiu amb joves i entitats juvenils ” que vam basar en decidir
l’equipament del nou espai jove que estava en constr ucció. Aquest últim
és l’únic project e que hem pogut iniciar i acabar d urant aquest per íode.
Val a dir que la valoració de tot el procés que han f et les persones del
Ser vei de joventut i les joves que han par ticipat en les dif erents reunions
de treball ha estat m olt sat isf actòria.
A principis del 2020 el tècnic de Part icipació va tenir una baixa laboral
llarga que es va encavalcar amb l’arribada de la pandèm ia del COVID 19.
Aquests dos esdeveniments han f et que els altres eixos de treball
s’aturessin abrupt am ent.
Els projectes de f ormació i de pressupostos participats tan sols s’han
retardat f ins que es puguin tornar a repr endre. Els altres dos projectes
de participació amb l’alumnat de pr imària i les assemblees veïnals es
portaran a re visió per poder valora r si s’escau dur - los a terme o no.
En def init iva, actualment estem en un per íode de ref lexió a l’esguard de
que la situació sanitària, social i econòmica ens permet i redef inir la
f inalitat del nostre treball, sense oblidar que per a l’administració
municipal de Palamós, la participació ciut adana és una obligació jur ídica,
moral i pragmàtica, alhora que una deter minació polít ica.
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