Direcció de Participació
I Centres Cívics
ACTA RESUM DE LA REUNIÓ INICIAL DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PROCÉS PARTICIPATIU PAM
2020 – 2023 (mitjans telemàtics)
Reunits a través de la plataforma ZOMM, el 2 de juny del 2020:








Carme ARANA, per Temyque i assessora polítiques de discapacitat.
Tomás FERNANDEZ, com a president de FAVGRAM.
Pilar LÓPEZ, com a ciutadana i coordinadora CNL L’Heura.
Antònia ORTEGA, com a Presidenta de la Coordinadora de Dones.
Pepa GONZÁLEZ, Defensora de la Ciutadania de SCG. S’excusa per motius d’agenda.
Petra JIMÉNEZ, Tinenta d’Alcaldessa de Participació. S’excusa per motius d’agenda.
Isuka PALAU, Directora de Participació, en representació del Gerent Sr. Fernando HERNÁNDEZ
BAENA.

Treballen sobre el següent ordre del dia:
1. Benvinguda i constitució de la Comissió.
2. Explicació sobre les funcions de la Comissió de Garanties segons el Reglament Municipal de
Participació i Govern Obert i la corresponent normativa sobre transparència i processos
participatius.
3. Explicació del projecte de procés participatiu.
4. Recerca de fórmules de col·laboració.
5. Diversos.

Un cop exposats els punts informatius i resolts alguns dubtes, els membres de la Comissió expressen les
següents consideracions:
-

El fet de passar a un model participatiu basat únicament en mitjans telemàtics pot traduir-se en
una baixada considerable de la participació respecte a les xifres enregistrades en l’anterior procés
participatiu del mandat passat.

-

Cal tenir en compte el nivell d’escletxa digital que pateix la nostra ciutat i que afecta, sobretot, al
col·lectiu de persones amb discapacitat i a la gent gran. La Comissió sol·licita a la Directora de
Participació que s’estudiï alguna fórmula semi-presencial, per exemple reunions de màxim 10
persones a l’aire lliure i respectant les distàncies de seguretat (segons la normativa de cada fase de
la desescalada), per poder fer arribar el procés a aquests col·lectius. Es sotmetrà a la Gerència.

-

També la Comissió sol·licita a la Directora de Participació que s’estudiï la possibilitat de incloure la
subtitulació gratuïta que ofereix el You Tube quan es fa una sessió per streaming.

-

El problema de l’escletxa digital també podria dificultar la participació d’alguns socis i sòcies
d’Associacions de Veïns/es. En aquest cas, des de FAVGRAM es procurarà fomentar la participació
en el sistema call center.

-

Pel que fa a la participació de col·lectius com els i les alumnes de L’Heura, potser es podria fer una
crida a les parelles de voluntaris/es, ja que el Centre pot adreçar-se a ells i elles per proposar-los
activitat participativa.
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-

Els membres de la Comissió destaquen la importància d’arribar a la població més jove i, en el cas de
les campanyes específiques que està previst adreçar a aquest col·lectiu es sol·licita l’ús de la
llengua de la ciutat, encara que hi hagi claims pensats en anglès per atraure aquest tipus de
participació.

-

Finalment, els membres de la Comissió es mostren interessats en que es preparin petites píndoles
o material audiovisual de curta durada que pugui publicar-se a les xarxes socials per explicar les
accions principals del PAM.

Santa Coloma de Gramenet, a 2 de juny del 2020
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