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1.  ESPAIS DE DESENVOLUPAMENT DEL GRUP DE TREBALL  

 

Població:  C/ Montcada 23. Tortosa 

Data:   09/11/2016 

 

 

 

2.  PARTICIPANTS  
 

La sessió per al debat i recollida d’aportacions al Pla de Ciutadania i de les Migracions 2017-

2020 realitzada el 9 de novembre de 2016 a les 16:00h, va comptar amb l’assistència d’un 

total de 4 persones  en representació de les següents organitzacions: 

 

Atzavara Arrels 

ACISI 

Cooperació Activa 

 
 
 
 
3 . MATERIALS LLIURATS 
 

El material lliurat al Taller de participació  ha estat: 

a. Document de bases 

b. Ordre del dia de la sessió 

c. Enquesta de valoració de la sessió 

d. Autorització protecció de dades  
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4.  ORDRE DEL DIA I DINÀMICA DE TREBALL 
 

L’ordre del dia per a la sessió del 9 de novembre de 2016 va ser la següent: 

1. Recepció assistents.  

 

2. Benvinguda i presentació institucional de la sessió del procés de   

participació per la presentació i debat del Pla de Ciutadania i de les 

Migracions 2017-2020 a càrrec de l’Adjunt a la Secretaria d’Igualtat, 

Migracions i Ciutadania, Carles Macià.  

 

3. Presentació de la dinàmica de treball. (EDAS)  

 

4. Torn obert de preguntes  

 

5. Taller de participació per al debat i recollida d’aportacions al Pla de 

Ciutadania i de les Migracions 2017-2020. EDAS. 

 

6. Agraïments i cloenda de la sessió. Generalitat de Catalunya i EDAS 

 

 

Dinàmica de treball utilitzada: 

 

Després de l’exposició i el torn obert de paraules s’obre un espai per al debat sobre la “El 

Pla de de Ciutadania i de les Migracions 2017-2020 ” .  

 

Objectiu a treballar  en aquesta dinàmica:  

 

- Debatre i fer aportacions a la proposta de Pla de Ciutadania i de les Migracions 2017-

2020 de manera col·lectiva. 

 

La dinàmica de treball utilitzada a la sessió ha es tat la següent: 

 

La dinàmica utilitzada durant les dues hores de treball va ser en pluja d’idees en relació als 

àmbits de treball explicitats: 

� La persona dinamitzadora va explicar l’objectiu d’aquest espai de treball i 

la seva dinàmica. 
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� Es va treballar per eixos i es van plantejar les preguntes del document de 

bases. Es comença per l’eix que suscita més interès entre les persones 

participants.  

 

Com a resultat d’aquest treball es van recollir propostes concretes a les qüestions 

presentades a cada eix. A més a més, es van recollir les aportacions al debat per tal de 

conèixer la diversitat de posicions en relació a cada un dels àmbits treballats i el nivell de 

consens/dissens (acord/desacord) que va generar cada un d’ells. En l’eix d) es 

desenvolupen, especialment escenaris de futur.   
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5. RESULTATS DEL TALLER DE PARTICIPACIÓ 
 

 

EIX 1: COM IMPLICAR A LA CIUTADANIA EN EL COMPROMÍS  PER UNA CULTURA 
PÚBLICA COMUNA DES DE LA PERSPECTIVA DE LA INTERCUL TURALITAT 
 
 
Accions propositives 

 

� Accions per compartir els valors comuns d’una socie tat que ja és diversa: 

o Formació dels polítics, especialment del món local.   

o Visibilitzar referents que tinguin aquests valors i  que no siguin 

representants comunitaris.  

o Formació del funcionariat perquè tinguin més sensib ilitat davant la 

diversitat cultural.  

 

Les persones participants consideren que els polítics en general, i especialment a 

l’àmbit del món local, se’ls hauria de formar des dels ens socials per tal de què 

tinguin un discurs clar i homogeni. Han de deixar de parlar “d’ells i nosaltres”, i en el 

seu discurs han d’incorporar les paraules “veïns” i “ciutadans”, només d’aquesta 

manera es podrà posar en valor la interculturalitat. Tanmateix, haurien de visibilitzar a 

les persones immigrades no només com a referents comunitaris, sinó també pels 

seus valors universals.  

 

Les persones participants exposen que cal fer formació al funcionariat per millorar la 

seva sensibilitat i actitud respectuosa cap a la població immigrada. Es manifesta que 

molt personal funcionari, de l’OTG, CAP, Ajuntaments, etc., no tenen el mateix tracte 

cap a les persones immigrades que cap a les persones autòctones. Un exemple 

d’això és, com explica una de les persones participants, que hi ha fills de persones 

immigrades que han nascut o han estat criats a Catalunya i que entenen i parlen el 

català i el castellà, i diuen “ encara bo que els meus pares no entenen el que els hi 

han dit ...”. Davant d’aquesta realitat, les persones participants conclouen aquest 

punt amb la convicció de què s’ha de formar al personal funcionari per sensibilitzar-

los enfront dels valors i exigir-los una actitud més respectuosa. 
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� Accions que cal dur a terme per fer visibles la div ersitat social de Catalunya i 

per valorar-la de manera positiva: 

o Elaboració d’un reglament dels criteris del que és correcte en un marc 

de llibertat i perquè la seva aplicació no sigui ar bitrària.  

o Fer pedagogia des dels mitjans de comunicació.  

o Legalitzar els centres de culte.  

o Integrar el Ramadà en la dinàmica escolar. 

o Normalitzar l’assignatura de religió a l’escola com  a assignatura 

humanística.  

 

Es manifesta des del grup que cal desenvolupar un reglament amb criteris 

consensuats dintre d’un marc de llibertats, perquè determinades actuacions i 

decisions no esdevinguin producte de l’arbitrarietat. Aquest ha de ser un marc per  

l’aplicació de la interculturalitat i perquè no es discrimini a ningú. 

 

El grup opina que des dels mitjans de comunicació es pot ajudar a normalitzar la 

diversitat cultural, sobretot a través de la seva visibilització, com ara, que surti una 

presentadora immigrant amb un mocador al cap. 

 

Una de les persones participants exposa que de la mateixa manera que convivim 

amb l’Església evangèlica, sense problemes, s’hauria de poder fer amb les 

mesquites. Per això, els ajuntaments haurien de deixar de tenir por i amagar la 

realitat. S’ha de normalitzar la diversitat religiosa per no criminalitzar-la. També s’ha 

de formar els Imams en la necessitat d’aprendre la llengua, i que siguin Imams que ja 

estiguin aquí, que no hagin de venir de fóra expressament. 

 

Des del grup es fa la reflexió  de si a l’escola s’ha d’impartir l’assignatura de religió 

com a currículum, i arriben a la conclusió de què no, donat que estem en un país 

aconfessional i seria millor impartir-la com assignatura d’humanística. 

 

 
� Accions per combatre el racisme i la xenofòbia: 

o Existència d’un organisme extern que vetlli per com batre el racisme i on 

es puguin denunciar els casos d’odi.  

o Espai de llibertat on tothom pugui denunciar segons  la seva vivència.  

o Creació d’un observatori, on les entitats en formin  part.  

o Crear espais lliures de racisme.  
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o Exigir una actitud respectuosa a través d’accions c om:  

� Sancions si hi ha maltractament per part del person al 

funcionari.  

� Sancionar als docents que incorrin en actituds i 

comportaments discriminatoris.  

� Creació d’un taulell per denunciar maltractes.  

� Avaluar serveis.  

� Posar la placa “Espai lliure de racisme”.  

 

Una de les persones assistents manifesta que es donen moltes actituds d’odi envers 

les persones immigrades i fos bo que algú vigilés aquests comportaments. Per això, 

seria de gran ajuda la creació d’un observatori a través d’un conglomerat d’entitats, 

per tal de denunciar aquestes actituds. No caldria que aquest fos competència de 

l’administració.  

 

Una participant explica que a Anglaterra, als autobusos, posen un cartell amb un 

telèfon perquè la ciutadania pugui denunciar quan algú ha estat objecte d’una 

actuació racista. També es comparteix la idea de posar plaques d’identificació a les 

escoles, comerços, serveis públics, etc., on digui “Espai lliure de racisme”. En aquest 

sentit, es manifesta que a l’escola es produeixen actes discriminatoris i racistes i no 

són sancionats pels docents, per tant, aquest esdevé un espai on existeix el racisme. 

Així mateix, es posa de relleu com l’escola és un espai de discriminació quan es 

divideix als infants segons nivell i veiem com els fills i filles de persones immigrades 

estan gairebé tots al nivell inferior. Per tant, aquesta estructura educativa és 

discriminatòria. 

 

Es manifesta que el personal docent ha de posar més en pràctica l’empatia, posar-

se en el lloc de l’altre, especialment en qüestions que poden generar discriminació 

cap a l’alumnat i les seves famílies. Així mateix, es manifesta que en funció de 

l’actitud i comportament del docent envers les famílies i alumnes d’origen immigrant 

caldria aplicar sancions. En aquest punt es planteja que ja s’ha treballat molt la 

sensibilització amb aquest col·lectiu, i que han de sortir formats des de la Universitat. 
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EIX 2: COM ES POT INCIDIR EN LA MILLORA DE L’ÈXIT E SCOLAR DELS FILLS I 
FILLES DE LES FAMÍLIES IMMIGRADES? I EN LA MILLORA DE L’OCUPABILITAT DE 
LES PERSONES IMMIGRADES EN SITUACIÓ DE VULNERABILIT AT 
 
 
Accions propositives 

 

 

� Accions per dur a terme una major i millor implicac ió de les famílies 

immigrades en l’educació dels seus fills i filles.  

o Que el Departament d’Ensenyament canviï el nom i es  digui d’Educació. 

o Acabar amb les desigualtats al sistema educatiu.  

o L’escola  ha d’aprofitar la riquesa que proporciona  la diversitat  

 

Les persones participants manifesten que per començar, el Departament 

d’Ensenyament hauria que canviar el nom actual pel de “Departament d’Educació”, i 

després hauríem de replantejar-nos quin model educatiu volem. Es planteja que el 

sistema actual no funciona i no dóna solucions a les necessitats educatives i socials 

existents. Els canvis dels models i lleis educatives que han hagut han significat un 

retrocés en comptes d’un avenç, al que s’afegeix la manca de recursos de que 

disposa l’educació pública. Es posa de manifest que l’escola pública cada dia perd 

qualitat, ha fet un pas enrere i recorden com estava l’educació als  anys 70 i el 

retrocés que s’ha produït en aquests darrers anys. 

 

Les desigualtats a l’escola es posen de manifest amb l’estructura de nivells en que es 

classifica als infants segons coneixements. Així, trobem que els fills i filles de 

persones immigrades acaben estan en el grup de nivell més baix, i no és una qüestió 

de capacitats sinó d’accés a oportunitats vitals. Tanmateix, l’estructura d’activitats a 

l’escola accentua les desigualtat socials, per exemple quan es demana tenir un 

ordinador portàtil, fer excursions de 300€, etc., i amb una resposta des de l’escola de 

derivació a Serveis Socials, el que també estigmatitza.  

  

Així mateix, s’exposa que el personal docent no pot aprofitar la diversitat existent a 

l’escola perquè no tenen els recursos suficients i sovint es veuen sobrepassats. 
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� Accions que pot fer la comunitat educativa per ajud ar els fills i filles de la 

immigració a graduar-se en ESO i a accedir a estudi s postobligatoris: 

o Desenvolupar actuacions d’autoavaluació des del Dep artament 

d’ensenyament ja que l’escola és el primer agent di scriminador. Les 

accions proposades són: 

� Donar més recursos als docents perquè puguin aborda r la 

diversitat. 

� Augmentar el pressupost del Departament d’Ensenyame nt al 8% 

del PIB, així com la formació docent. 

� Valorar competències i treballar-les. 

� Acabar amb l’escola concertada. 

� Llei que obligui als governants a du als seus fills  i filles a l’escola 

pública. 

� Model escolar inclusiu. 

o Crear actuacions i recursos perquè tots els infants  puguin fer les 

activitats de l’escola, disposar de material per ig ual, accés a activitats 

extraescolars, etc. 

o Que tots els pilars de l’Estat del Benestar estigui n a l’Escola i que 

actualment es deriven a Serveis socials. 

o Eliminar els deures escolars, perquè també generen desigualtat. 

o No privatitzar les extraescolars, ni els serveis de  caràcter educatiu. 

o Tornar al desenvolupament dels Plans d’Entorn. 

o Treballar amb la comunitat educativa perquè elevi l es expectatives de 

l’alumnat de famílies immigrades.  

 

Es manifesta que l’escola esdevé un agent discriminatori quan separa als infants per 

nivells i fa currículums adaptats. D’entrada no tots els infants tenen les mateixes 

oportunitats perquè les famílies immigrades estan en una situació de desavantatge 

social. Per tant, quan l’escola separa per nivells el que fa és incrementar aquest 

desavantatge de partida, en comptes de prendre mesures compensatòries.  

 

També s’exposa que els pilars de l’Estat del Benestar s’han desvirtuat. Així, quan es 

produeix algun fet a l’escola amb alguna família, de seguida se’ls envia a Serveis 

socials, i en bona part, és així com s’estigmatitza a aquestes persones. Tant 

l’educació com la salut no tenen incorporat la vessant social. El grup posa èmfasi en 

que el nostre sistema educatiu no genera igualtat entre les famílies, ni entre els 

alumnes. En canvi, l’escola hauria de fer d’observador per deixar de generar 
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desigualtats, per exemple, a les activitats extraescolars i oferir activitats accessibles a 

tothom, o no posar deures, ja que no totes les famílies disposen de les mateixes 

habilitats i competències i per tant, no els poden fer en les mateixes condicions. 

 

Es planteja que tot els sistema educatiu està ple d’aquestes accions discriminatòries i  

una de les persones participants posa un exemple personal, el de la seva filla. La 

nena va tornar a casa, de l’escola, dient que la mestra els hi havia dit de fer una 

sortida de tres o quatre dies a la neu i que només costava 300€. Aquesta mare, 

participant, es va sentir malament perquè explicava: “ 300 € és la meitat del que 

disposem a casa per passar el mes”, per tant, en accions com aquestes es genera 

desigualtat i discriminació. Un altre exemple d’acció discriminatòria per part de 

l’escola és quan es demana que tots els infants disposin d’ordinador portàtil, i hi ha 

famílies que no disposen de recursos per poder comprar un portàtil per a l’infant. Cal 

estar alerta perquè les desigualtats s’incrementen en les accions que du a terme 

l’escola a través d’excursions, transport escolar, menjador, material, etc. Per tal 

d’abordar la complexitat i desigualtats socials existents i que es fa palès a l’escola, es 

planteja que tots els pilars de l’Estat del Benestar estiguin presents a l’escola i es 

treballin i s’actuï des d’allà (salut, serveis socials, etc.).  

 

Es manifesta que cal crear entorns educatius, on les activitats extraescolars i 

culturals, com ara escola de música i escola de dansa estiguin presents en l’educació 

dels infants, sense costos addicionals. Això significa incrementar els pressupostos i 

que a educació es destini el 8% del PIB.  En aquest sentit, s’observa com  s’està 

produint un procés de privatització de les activitats extraescolars que dificulta que 

moltes famílies puguin accedir-hi. Per això, caldria tornar a desenvolupar els Plans 

d’Entorn. 

 

S’afirma que s’ha d’acabar amb l’escola concertada i obligar als governants a portar 

els seus fills i filles a les escoles públiques i la sanitat pública, com passa a 

Anglaterra que existeix una llei que els hi obliga.  

 

 Cal que des de les entitats públiques es promogui un discurs positiu, que es facin 

campanyes on se’ls digui que poden accedir a qualsevol professió. Hi ha joves que 

viuen l’escola amb molta hostilitat. 
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� Accions per  lluitar contra la irregularitat sobrev inguda: 

o La Generalitat ha de lluitar de forma ferma per la regularitat de les 

persones immigrades, per això cal:  

� Facilitar la regularització de dones i infants marr oquins que 

necessiten el permís patern i del marit i no el pod en obtenir.  

� Crear més estructures i recursos perquè les persone s 

immigrades puguin conèixer l’entorn i la llengua co m a dret i com 

a  deure.  

� Que les entitats puguin fer cursos de llengua catal ana i castellana 

amb reconeixement oficial. 

o Repensar i retornar les escoles d’alfabetització. 

o Incrementar els cursos de llengua a les necessitats  de la població 

immigrada.  

 

Es parla que és la pròpia administració la que ha de facilitar que les persones no es 

trobin en situació d’irregularitat. Les persones participants expliquen que hi ha dones 

marroquines amb infants que estan separades i que per accedir a la regularització a 

Espanya han de demanar autorització al marit si estan casades, i si aquest no 

accedeix a facilitar aquesta autorització els infants i les dones es queden en situació 

d’irregularitat. Per tant, caldria actuar en aquest sentit, ser més sensible en aquests 

casos i donar més facilitats per la regularització. 

 

També comenten que a l’hora de renovar els papers es necessita un informe 

d’integració en el qual s’especifiqui que ha obtingut el nivell 2 de català i per tant, 

haver fet les 90 hores del curs. Sinó s’acredita aquest curs la persona afectada es 

queda en una situació d’irregularitat sobrevinguda. Consideren que aquesta opció és 

molt controvertida perquè hi ha un problema d’accés territorial a aquests cursos a les 

Terres de l’Ebre, on es fan molt pocs cursos durant l’any, des de normalització 

lingüística, comparat amb altres llocs de Catalunya. Aquesta situació s’ha vist 

agreujada pel fet que les dues escoles d’adults que hi ha a les Terres de l’Ebre han 

deixat d’impartir aquests cursos. Tampoc imparteixen els d’alfabetització, tan 

necessaris per a moltes dones immigrades, pel que s’hauria de tornar a repensar la 

possibilitat d’impartir-los. Per tant, s’exposa que cal més cursos de català i castellà i 

d’alfabetització. 

 

Es posa de manifest que s’ha de valorar l’esforç que fa la persona immigrada per 

aprendre la llengua, ja sigui català o castellà. S’expressa que el departament de 
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cultura té una visió molt elitista de la llengua i la cultura. Hauria d’estar més 

sensibilitzat amb aquest tema i la problemàtica real d’aquestes persones pel que fa a 

l’accés i aprenentatge de la llengua. En aquests moments, fer els cursos que es 

demanen per obtenir la renovació dels papers és molt complicat perquè no hi ha 

suficients cursos i no són accessibles per a la població immigrada a les Terres de 

l’Ebre, per la seva dispersió territorial. D’altra banda, hi ha alguns col·lectius 

immigrants que no s’assabenten d’aquest requisit i per tant, caldria un circuit per a 

aquestes persones. En aquesta línia, el grup també es pregunta si s’ha de mantenir 

aquest criteri d’obligatorietat de fer els cursos oficials per obtenir la renovació de la 

residència, i si aquests cursos també podrien ser donats des d’entitats que 

actualment en fan, tot i que sense reconeixement institucional i per tant, sense 

validesa oficial, o bé, la persona hauria de tenir la llibertat d’estudiar o no la llengua 

del país d’acollida per ser autònoma. 

 

 

EIX 3: COM S’HA D’ARTICULAR EL MODEL D’ACOLLIDA DE LES PERSONES 
REFUGIADES A CATALUNYA 
 
 
Accions propositives 

 

En aquest eix no s’han realitzat aportacions perquè el debat i l’interès de les 

persones participants s’ha centrat especialment en els eixos 1 i 2.   

 

 

EIX 4: COM VOLDRÍEM QUE FOS EL MARC NORMATIU DE CIU TADANIA I MOBILITAT 
INTERNACIONAL PER A CATALUNYA 
 
 
Accions propositives 

 

� Accions per la millora en l’acollida de les persone s immigrades. 

o Facilitar recursos socials.  

o Treballar conjuntament amb els altres Departaments de la Generalitat.  

o Abordar aquestes les qüestions socials amb urgència  i seriositat.  

 

Les persones participants fan la reflexió de: com a model de país volem que les 

persones se sentin ben acollides i amb sentiment de pertinença?. Si la resposta és 

afirmativa cal vetllar perquè tinguin al seu abasts tots els recursos necessaris per una 
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vida digna (habitatge, feina, etc.), és un dret que aquestes persones tenen i el govern 

els hi hauria de facilitar. 

 

Es manifesta que cal incidir i treballar amb tots els Departaments de la Generalitat 

implicats, sinó serà un Pla sense força. Es fa palès que tot és urgent i que existeixen 

conflictes latents que cal abordar amb urgència sinó, succeirà el mateix que està 

passant a la resta d’Europa. 

 

 

APORTACIONS FÓRA DELS EIXOS 
 

Les persones participants volen que quedi palès que fa falta dinamitzar els canals de 

comunicació per potenciar i vetllar per la participació. Es destinen molts recursos humans i 

econòmics i no s’arriba a tothom. Es planteja que s’ha de treballar d’una manera més 

transversal i no convidar només a les entitats, sinó també convidar a la ciutadania i a altres 

agents socials i econòmics que tenen molt a dir en aquest sentit, així com amb els tècnics i 

personal dels àmbits implicats, com per exemple, docents, personal sanitari, etc. 

 

Així mateix, el to de les convocatòries és molt institucional i no especifiquen si l’entitat pot 

convidar a més integrants de la mateixa. 
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6. VALORACIÓ DE LA SESSIÓ 

 

 

PERFIL DE LES PERSONES PARTICIPANTS 

 

El perfil de les persones participants  en la sessió del 9 de novembre de 2016 i que 

van respondre el qüestionari de valoració va estar format majoritàriament per dones, 

75%, amb edats entre els 36 a 45 anys.  

 

La meitat de les persones són nascudes a Catalunya 50%, i el 25% està format per 

persones nascudes a l’Estat espanyol i fóra de l’Estat Espanyol, respectivament. 

Cadascuna d’elles té un municipi de residència diferent. 

 

Municipi de residència 

 
Base: 4 participants 

 

Totes les persones assistents al taller estan ocupades laboralment , i en el 75% dels 

casos per compte d’altri. Els sectors  en els quals estan ocupades són en la seva majoria, 

el sector de la salut, educació i serveis socials, 50% i l’altre 50 % en altres àmbits.  

 

El nivell formatiu  del 75% de les persones assistents al taller de participació és 

universitari, i el 25% de batxillerat.  

 

Són persones que pertanyen a entitats del tercer sector en el 50% dels casos, i entitats 

culturals, de lleure o d’estudis històrics socials i altres entitats en el 25% dels casos 

respectivament.  
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Pertany a alguna entitat 

 
Base: 4 participants 

 

 

PREPARACIÓ DE LA SESSIÓ 

 

En aquest apartat es valora aspectes relacionats amb la preparació de la sessió. Així, els 

aspectes millor valorats han estat la conveniència del  tema de la sessió  en que el 

100% de les persones participants ho valora com a molt adequat i els materials 

d’informació i convocatòria i informació , en què el 100%, respectivament, de les 

persones ho valora com a bastant adequats. Els mitjans de difusió  ha estat l’aspecte 

amb una valoració més baixa, en què el 25% de les persones participants opinen que 

han estat gens adequats. 

 

   
Base: 4 participants 
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EXECUCIÓ DE LA DINÀMICA 

 

En aquest apartat es valoren els aspectes relacionats amb l’execució de la dinàmica de 

treball en la sessió. Així, els aspectes millor valorats han estat el nivell de participació, 

en que el 100% ho valora com a molt i bastant bo, seguit de  les dinamitzacions i la 

dinàmica de treball , que són valorats com a molt i bastat bons pel 100% de les 

persones participants. L’aspecte amb menor valoració ha estat la representativitat de 

les opinions en que un 25% ho valoren com a poc representatiu. 

  

 
Base: 4 participants 

 

 

EXPECTATIVES  

 

En aquest apartat es valoren els aspectes relacionats amb si les expectatives generades 

per la sessió han estat cobertes. Així, els aspectes millor valorats han estat les 

conclusions concretes, la xarxa de relacions i les relacions amb l’administració  en 

què el 100% i 75% de les persones participants, respectivament ho valoren molt o 

bastant adequat. L’aspecte menor valorat ha estat la idoneïtat de les aportacions, en què 

el 75% de les persones participants ho valora com a bastant adequat. Remarcar que en 

general, aquests indicadors estan molt ben valorats. 
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Base: 4 participants 

 

 

VALORACIONS GENERALS 

 

En aquest apartat es realitza una valoració general del desenvolupament de la sessió. 

Així, els aspectes millor valorats han estat el grau de participació  i el nivell 

d’implicació , en què el 100% de les persones participants ho valoren molt o bastant 

satisfactori. L’aspecte menor valorat ha estat el fet d’haver après alguna cosa , en què el 

25% de les persones participants ho valora com que ha estat poc satisfactori. 

 

  

Base: 4 participants 
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COMUNICACIÓ 

 

La convocatòria per participar en el taller de debat va arribar en la meitat dels casos a 

través de l’entitat de les persones participants, i en un 25% a través de l’Ajuntament i 

d’Internet respectivament. 

 

 

  

Base: 4 participants 

 

 

 

ASPECTES DE MILLORA 

 

Els aspectes de millora  aportats per algunes de les persones participants han estat: 

 

Relacionats amb el temps disposat per al desenvolupament del debat: 

- “Afegir més temps”. 

 

La difusió i participació amb possibles agents del territori: 

- “Obrir les sessions a més actors socials, ciutadania”. 

- “La participació ha sigut de poca gent, cal dinamitzar-la d'altres maneres, que 

més gent s'hi senti convidada”. 

- “Falten altres veus”. 

 



    

 

19 

 

 

7. GALERIA DE FOTOS 

 

 

 

 

 

 


