ACTA – RESUM DE LA SEGONA SESSIÓ DE TREBALL AMB ENTITATS PER A
L’ELABORACIÓ DEL NOU REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Data: Dijous, 13 de desembre de 2018
Hora: 19:00h
Lloc: Centre Cultural Besòs (Plaça de Josep Tarradellas s/n, Sant Adrià de Besòs)

Assistència

Entitats representades:


Club Esportiu ISB de Sant Adrià de Besòs, 1 persones



Associació de veïns de Besòs-Sant Adrià, 4 persones



Esbart Dansaire, 2 persones



Voluntaris de Sant Adrià, 1 persona



Geganters de Sant Adrià, 1 persona

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs:


Sonia Cazo

Equip Momentumco:


Joan Casals



Martí Segura

Desenvolupament de la sessió

Benvinguda i context
Sònia Cazo, Tècnica del Servei de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs donà la benvinguda als assistents a la sessió de treball i explicà el context de la mateixa.
La sessió, dirigida per Momentumco, consistí en recopilar opinions i punts de vista dels
participants respecte als punts forts i febles de l’actual Reglament de Participació Ciutadana del
municipi i als principals reptes en l’àmbit de la participació ciutadana. Durant la sessió Joan
Casals va anar introduint temes i aspectes considerats com a rellevants per a la participació
ciutadana per a generar debat entre els assistents. Aquest document és una recopilació de les
idees sorgides durant la sessió de treball.

Principals idees expressades pels participants:

A. Context sobre l’associacionisme en el Barri de Besòs


El barri està molt envellit.



La participació del món associatiu del barri és baixa: hi ha poca inquietud
associativa.



Cal teixir una bona xarxa entre associacions: falta molta comunicació entre les
associacions; actualment tenen poc contacte entre elles.



Falta més participació de gent jove en el món associatiu: si es motiva als nens i
nenes, aquests atrauran als pares i mares.



Manca d’informació en els relleus de Juntes Directives: degut a una mala transició,
l’actual junta de l’Associació de Veïns del barri de Besòs desconeix l’activitat duta a
terme per l’Associació al Consell de Barri de Besòs.



Calen subvencions per a poder fer activitats als carrers i crear unió entre veïnat.
Falten diners per activar les associacions i les entitats.



Més suport per part de l’Ajuntament per a fer publicitat de les accions que es
duen a terme per part de les associacions.

B. Avaluació diferents òrgans i instruments previstos en el Reglament vigent
B.1 Reflexions respecte al Consell de Barri


Necessitat de més informació: quan estava actiu no arribava prou informació als
veïns respecte de les reunions que es realitzaven.



Centrar-se en aspectes concrets: el Consell de Barri s’hauria de centrar en parlar
dels problemes concrets actuals del barri. Cal un Consell de Barri que mostri interès
pels temes que preocupen als veïns.



Evitar que es polititzi: el Consell de Barri va deixar de funcionar perquè es va
polititzar. Hi ha queixes respecte a que l’anterior Associació de Veïns manipulava els
temes que sorgien al Consell de Barri, degut a interessos polítics.



Dotar de més poder al Consell de Barri: decisions més vinculants, o almenys amb
més seguiment per tal de tenir un bon retorn. Si el Consell de Barri obté resultats, la
gent hi assistirà més.



Participació més plural: el Consell de Barri hauria de ser més plural, amb participació
de les entitats, els veïns i els comerciants. Cal que el Consell de Barri compti amb
molta gent i que sigui representatiu del Barri.



Lideratge veïnal amb el suport de l’Ajuntament: malgrat existeixen dubtes respecte
a si l’AVV del Barri pot exercir un rol de lideratge, es demana que tingui més pes i
poder, sempre amb el suport de l’Ajuntament. Si es lidera des de l’Ajuntament, acabarà
essent polititzat. Si l’Associació de Veïns comptés amb més socis, podria exercir més
pressió.
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El Consell de Barri era el canal d’unió entre departaments de l’Ajuntament i les
associacions.

B.2 Audiències Públiques


Menys politització: les Audiències públiques semblen campanyes electorals, on els
representants venen a publicitar l’acció de govern però no accepten ni crítiques ni
propostes veïnals.



Més obertura a la participació: les Audiències públiques haurien de ser obertes,
sense limitació de la participació.



Més flexibilitat: fins ara, s’ha demanat la participació en les Audiències Públiques un
cop el tema ja estava tancat.

C. Reptes de futur per a una bona participació


Cal millorar el procés d’informació a la ciutadania:
o

No sempre arriba: es considera que no sempre arriba la informació dels actes
convocats per l’Ajuntament. Falta publicitació de la informació per a que arribi a
tothom. La informació no sempre arriba, però això també és problema del
veïnat.

o

Ús de les noves tecnologies: hi ha eines més eficaces que el correu
electrònic per a realitzar les comunicacions, com per exemple els grups de
WhatsApp.

o

BBDD de contactes actualitzada: cal mantenir els correus electrònics
actualitzats, i que l’ajuntament sàpiga quins són. Un dels problemes amb les
associacions és que hi ha molts canvis de directiva, i això dificulta la
transmissió d’informació d’una directiva a l’altra.



Impulsar la informatització de les entitats: un dels problemes és que algunes de les
associacions no estan informatitzades, i això limita la comunicació.



Potenciar la cultura: cal que l’ajuntament es preocupi per la cultura per ajudar a
promocions aquest tipus d’associacions,



“Superar” les barreres físiques que divideixen el municipi: Sant Adrià de Besòs no
té unió urbanística i aquest fet afecta a la participació. El municipi està molt dividit per
riu, ronda, autopista, etc. Aquest fet dificulta la comunicació dintre de la ciutat. La
proximitat és clau. A la gent li costa molt de moure’s, creuar el riu, etc.



Potenciar el teixit veïnal: falta comerç i sense comerç no hi ha res per a fer al carrer, i
així no es crea teixit veïnal



Més presència de l’Ajuntament al Barri: per a millorar la participació l’Ajuntament ha
de donar la cara al Barri.



Mantenir les reunions mensuals amb l’Ajuntament: són útils (a nivell informatiu),
però falta que hi hagi una major assistència.
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