DIARI DE GIRONA
Divendres, 2 d’octubre de 2009
La Bisbal aprova el Pla director de participació ciutadana
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà va aprovar en la sessió plenària d'aquest dimarts el Pla director
de participació ciutadana, per unanimitat. Igualment, l'Ajuntament també va aprovar, amb els vots
favorables de l'equip de govern (ERC i CiU) i l'abstenció del PSC i d'ICV les bases per a les
subvencions destinades a clubs i entitats esportives de la Bisbal d'Empordà.
Els regidors també van aprovar per unanimitat acceptar la subvenció per al Pla de barris, que supera
els 4 milions d'euros repartits entre 2009 i 2013.

DIARI DE GIRONA
Divendres, 2 d’octubre de 2009
Les entitats proposen traslladar les Barraques al centre de Figueres
Les associacions es reuniran amb el consistori per tractar els canvis després de la polèmica de
l'edició passada

Les entitats proposen traslladar la popular celebració de l'Embarraca't al centre de la ciutat per tal de
fomentar la participació de la ciutadania més enllà de l'horari nocturn. Segons ha pogut saber Diari
de Girona, diverses associacions es reuniran properament amb membres del consistori per abordar
els canvis previstos a l'esdeveniment, que l'edició passada va encendre la polèmica i que va
provocar mobilitzacions arran de la retallada dels dies en què es va dur a terme.
Les entitats volen que es torni als nou dies de celebració i que es traslladi a la plaça de Catalunya
per tal que es fomenti la participació de la població. A més, aposten per potenciar la contractació de
grups locals per tal de reduir el pressupost de les actuacions, així com també evitar que la partida
destinada a aquests esdeveniments surti de la Regidoria de Joventut en lloc de la de Fires i Festes.
Més participació
Les diverses associacions de la ciutat, que l'any passat van organitzar una mobilització en contra de
la "retallada" de dies i on van demanar la dimissió de la regidora de Joventut, Yolanda Milán, faran
arribar les seves reclamacions al consistori per tal que es dugui a terme un procés de participació
ciutadana, tal i com la regidora va anunciar l'edició passada. En aquest sentit, proposen la creació
d'una comissió formada per aquestes entitats implicades en la celebració per tal que les seves
aportacions es tinguin en compte.
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PUNTUAL DE JOVENTUT
Dimarts, 13 d’octubre de 2009
Olot acull la primera sessió participativa del procés de consulta.
Hi han assistit joves, representants d’entitats i professionals de les polítiques de
joventut de la Garrotxa i el Ripollès.

Per tal de detectar quines són les necessitats de la gent jove avui dia i en un futur, la Secretaria de
Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania, amb la col·laboració de la Direcció General
de Participació Ciutadana, ha organitzat aquest matí a l’Escola d’Art d’Olot una sessió participativa
a la que hi ha assistit joves, membres d’entitats juvenils i professionals de les polítiques de
joventut de la Garrotxa i el Ripollès. Algunes de les entitats que hi ha assistit eren: Diables de
Ripoll, Marboleny Jove, Creu Roja Joventut la Garrotxa, un grup de joves de Sant Feliu de
Pellerols, Festatube i Casal Jove de Ripoll. Els i les participants han parlat i han fet aportacions
sobre tots aquells aspectes que afecten la vida dels joves: habitatge, treball, educació, salut,
cultura, igualtat i participació.
El taller s’emmarca en el procés de consulta obert per elaborar el Pla Nacional de la Joventut de
Catalunya 2010-2020 que va ser presentat pel Govern fa pocs dies. El nou Pla serà el full de ruta
que definirà, coordinarà i impulsarà les polítiques de joventut dels pròxims deu anys. L’aprovació
del text culminarà un període de reflexió i participació de tots els agents implicats en l’àmbit de la
joventut per donar respostes consensuades a les necessitats de la gent jove.
La renovació del Pla Nacional vigent, el 2000-2010, respon a la voluntat del Govern de consolidar i
actualitzar un model innovador que ha comptat amb el consens de tots els agents polítics, socials i
institucionals i que ha permès ampliar i fer visibles les polítiques per a joves dins la societat durant
la darrera dècada. En l’elaboració del Pla també hi participen els ajuntaments catalans, a través de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació Catalana de Municipis, i les entitats
juvenils, representades pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
Des d’ara fins al mes de desembre estan previstes més de 120 accions de consulta arreu del
territori, als instituts i a les universitats, en les quals es calcula que hi participaran més de 3.000
joves. Els ciutadans i les ciutadanes joves de més de 16 anys que ho desitgin també poden
participar del procés responent a un qüestionari, individualment o en grup, amb preguntes sobre
les seves necessitats i propostes a través del web www.volemdecidir.cat.
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EL PUNT
Dijous, 22 d’octubre de 2009
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La Malla
Dilluns, 26 d’octubre de 2009
Participar amb veu pròpia en les polítiques de joventut de la propera dècada
Crònica d'un taller de participació per al Pla Nacional de Joventut 2010-2020
Ahir dijous va tenir lloc un dels deu tallers territorials que la Secretaria de Joventut organitza per a
recollir els punts de vista de regidors, tècnics i joves sobre les polítiques de joventut que faran falta
durant la propera dècada. El Canal Joves de LaMalla.cat va treure-hi el nas per descobrir com és i
de què serveix un procés participatiu com aquest.
El procés participatiu que la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya ha engegat, titulat
VolemDecidir.cat, recollirà arreu del territori QUÈ i COM hem de treballar les polítiques juvenils del
2010 al 2020. Els fruits recollits es convertiran en el futur Pla Nacional de Joventut de Catalunya,
que si el calendari no falla, es convertirà en llei a través dels vots del Parlament a mitjans de l’any
vinent, abans no acabi la legislatura vigent.
Com que les polítiques juvenils abarquen àmbits molt diversos i hi intervenen múltiples agents
públics i privats, el programa de tallers i reunions participatives durarà tot un any i convocarà per
grups als diferents actors en joc, per acabar finalment amb diverses sessions unitàries. El taller
d’ahir dijous, 22 d’octubre, tenia com a tema principal de debat la interlocució i hi eren convocats els
regidors i tècnics municipals, les associacions juvenils i els joves individuals. L’objectiu era debatre
quins sistemes de diàleg entre els joves dels municipis i l’administració local funcionen millor, quins
canals clarament no funcionen i quines estratègies serien més encertades per aplicar en el futur.
La cita durava tres hores, de sis a nou del vespre, i va tenir lloc a la seu de la Secretaria, a
Barcelona. Hi van assistir una quarantena de persones, entre les que hi havia dues regidores, 26
tècnics municipals i representants d’onze entitats juvenils. “En els propers mesos hi haurà sis tallers
més com aquest, a la ciutat de Lleida, a la Seu d’Urgell, a Salt, a Porqueres, a Vilafranca del
Penedès i a Viladecans”, explicava Àngels Piedrola, coordinadora de tot el procés participatiu.
Com són els tallers?
Aquests tallers s’estructuren en tres parts molt delimitades. Primer de tot, el coordinador territorial de
la Secretaria i el tallerista imparteixen un bloc teòric, per situar als assitents en quin punt del procés
participatiu es troben i, en el cas d’ahir, quins objectius ha de complir una bona interlocució. A
continuació els participants es divideixen en dos grans grups: d’una banda els membres o
treballadors de l’Administració pública i de l’altra, els joves associats o individuals. Cada grup, amb
l’ajuda d’un dinamitzador, discuteix les seves propostes, en aquest cas sobre interlocució. Finalment,
per cloure el taller, té lloc un Plenari amb tots els participants, per posar en comú les conclusions.
Ahir als i les joves participants els tocava reunir-se al segon pis de la seu de la Secretaria, mentre
que els regidors i tècnics es quedaven a la sala de formació de la planta baixa. “Separats poden
opinar amb més espontaneïtat, des de la comprensió mútua i l’experiència comuna”, argumentava
Raúl Martínez, dinamitzador de la sessió amb regidores i tècnics. Els havia fet seure durant vint
minuts en rotllanes de cadires, en grups de 4 o 5, per a discutir quins agents creien que han
d’exercir la interlocució, quins rols han de jugar, amb quines eines, a través de quins tipus
d’organització i amb quina capacitat d’incidència màxima. També se’ls demanava quines formes
concretes de millorar la interlocució se’ls acudien i com arribar a tot el jovent del seu municipi. “No
s’hi val només citar bones pràctiques, perquè fins i tot les bones són millorables!”, avisava el Raul.
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A l’aula del segon pis, una quinzena de joves debatia sobre el mateix, en grups de 3 o 4 persones.
“Des de l’experiència de cadascú, han de concretar quin tipus de diàleg voldrien tenir amb
l’Administració i quins agents concrets creuen que hi han de participar”, explicava Itxasne Gaubeca,
la dinamitzadora del grup. Igual que l’altre grup, hauran d’escriure les propostes concretes en papers
post-it i després, a la posada en comú, enganxar els paperetes als dos murals (“Què” i “Qui”) que
pengen de la paret.
El Plenari, l'hora de les conclusions
La tercera part del taller és el Plenari. Portaveus de cada grup van exposar les conclusions
principals a què havien arribat, “perquè la resta les pugui criticar, debatre, demanar-ne aclariments o
trobar-hi a faltar coses”, resumia ahir Raul Martinez. Dos dels assistents, Francesc Duran (president
del Consell Local de la Joventut de Badalona) i Agnès Russiñol (presidenta del Consell Nacional de
la Joventut de Catalunya) valoren satisfactòriament la posada en comú.
“Els tècnics van exposar més coses sobre metodologies i canals de participació, sobre com arribar
als joves per trams d’edat, als nouvinguts, als no associats, etcètera”, recorda Francesc Duran. “Els
joves vam demanar sobretot més facilitats i transparència per fer les gestions, menys burocràcia,
perquè al cap i la fi quan interlocutem amb l’Administració és perquè els demanem espais o recursos
concrets per organitzar coses”, afegeix. I també: “Una de les coses que van quedar més clares és
que els Consells Locals necessiten una regulació específica, com la té el Nacional, per no entrar en
competència amb les entitats de base a l’hora de buscar recursos i portaveus”. La varietat dels
assistents, afirma, va ser un dels punts forts de la tarda: “Va ser un debat interessant perquè les
onze entitats presents érem molt diferents, tant perquè n’hi havia de primer, segon i tercer nivell
[associacions, federacions i plataformes] com perquè tractàvem àmbits molt diferents, des de
l’educació en el lleure fins a temes d’habitatge, per exemple”.
Per a la presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Agnès Russiñol, el debat va
ressaltar el consens sobre el model actual, la participació associativa: “Va ser xulo veure que entitats
molt diverses i membres dels ajuntaments compartíem el mateix model, que és el de vehicular la
participació del jovent a través d’organitzacions, que aquestes tenen vincles entre sí i que són les
encarregades de fer lobby i d’interlocutor amb els agents públics”. Un dels punts de discussió,
sempre sense una resposta màgica, és com implicar als joves individuals, en especial els no
associats. “Vam consensuar que no era el paper dels Consells Locals ni de les entitats, que ja
busquen prou gent i com és lògic volen endur-se’ls cap a la seva causa”, explica Russiñol. “En canvi,
els ajuntaments sí que podrien intentar expressar-se en un llenguatge més jove i posar més facilitats
per atraure’ls cap als ‘falsos processos participatius’, els que acaben sent només informatius o
consultius, com un primer contacte”, contrasta. A banda, com va aportar Duran i recupera Russiñol,
un agent nou està a l’alça i podria fer aquesta tasca: “Les associacions de veïns, que ja necessiten
gent jove per al seu relleu generacional i tracten temes de barri molt transversals, potser podrien
captar l’atenció de joves que no participen de moviments només juvenils”.
A banda dels tallers, als que hi assisteixen sobretot professionals de les polítiques de joventut i joves
molt implicats en l'associacionisme juvenil, qualsevol noi o noia de 16 a 29 anys pot respondre al
qüestionari en línia que hi ha al web del procés participatiu. De moment ja l'han respost 1725 joves!
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El Punt
Dilluns, 26 d’octubre de 2009
Acaben la redacció del pla director de participació ciutadana
El darrer ple de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà va aprovar per unanimitat el seu pla director de
participació ciutadana. El document, elaborat per la consultoria sociopolítica Neòpolis, recull els
resultats d'un treball d'anàlisi i de debat que ha durat més d'un any en què hi ha participat una
àmplia representació de la ciutadania bisbalenca. Les seves opinions i reflexions sobre com ha de
ser la política participativa d'aquest municipi, han donat forma a aquest pla. Un cop finalitzat, ha
derivat en un full de ruta que estableix les línies estratègiques i propostes d'actuació que permetran
desenvolupar la participació ciutadana municipal. Els grans objectius fixats pel pla pretenen definir
accions que millorin l'organització municipal.
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