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DATA: 6 octubre de 2022 

LLOC: Centre d’entitats 

INICI: 18:30h 

FINALITZACIÓ: 20:30h 

 

 

 

  PARTICIPANTS 

 

5 persones (4 homes i 1 dona): 

- 2 persona a títol individual 

- 1 persona referent d’AGENTA 

- 2 persones de la Federació d’Associacions de Veïns de Tàrrega 

 

 

 

   APORTACIONS 

 

QUINS ASPECTES EN L’ÀMBIT DE LA PARTICIPACIÓ VAN BÉ I CAL POSAR EN VALOR? 
 

FOMENT DEL TEIXIT ASSOCIATIU I CULTURA PARTICIPATIVA 

- Tàrrega disposa d’un teixit associatiu ampli, tot i que actualment no està passant per un 

bon moment. Arran del confinament falten persones que s’uneixin a les entitats i manca 

el relleu generacional. Tot i així, cal posar en valor el teixit associatiu i fomentar-lo com 

a element cohesionador de la societat. 

 

 

 

 

VISIÓ ESTRATÈGICA 

- Sobre la tendència de la participació es comenta que hi ha un canvi de criteri que resulta 

positiu: abans es parlava al reglament d’entitats veïnals i ara es parla d’entitats en 

general. És a dir, a priori sembla una tendència que canalitza diferents àmbits i això és 

molt positiu per a la participació. 
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- Tot i així, es genera un debat sobre si els consells han d’aglutinar a totes les entitats de 

tots els àmbits, ja que alguns assistents consideren que les entitats han de treballar de 

manera sectorial (és a dir, les esportives han de treballar en el Consell d’Esports i les 

educatives en el Consell d’Educació, per exemple) i no generar un espai on hi siguin totes 

perquè pot ser difícil de gestionar i desplegar. 

- El punt d’acord està en el fet que al Consell de Participació (com a màxim òrgan de 

participació) hi puguin assistir representants d’altres consells. 

 

QUINS ASPECTES DE LA PARTICIPACIÓ CALDRIA MILLORAR DE CARA AL FUTUR 
 

POLÍTICA I PARTICIPACIÓ 

- En general s’ha fomentat molt poc la participació a Tàrrega. Quan hi ha hagut qualsevol 

problema, s’ha vinculat i s’ha fet pressió a través d’una associació per tal de manifestar-

lo a l’Ajuntament. Per tant, és necessari un paper més proactiu de l’Ajuntament envers 

la participació. 

- Cal garantir un reglament que no disposi de colors polítics. 

- Cal generar consens sobre el reglament. El primer reglament va ser aprovat per tots els 

grups polítics i el segon no. 

- L’aplicació del reglament per part de l’Ajuntament ha de ser màxima. Cal que l’articulat 

sigui una eina que es segueixi al 100%, sinó la participació quedarà en res. 

 

FOMENT DE LA CULTURA PARTICIPATIVA 

- Cal apoderar de decisió i aplicabilitat les decisions que es facin de manera conjunta a 

través de la participació per a fomentar-la i fer-la atractiva. 

- Cal trobar encaix dels moviments i agrupacions que es facin fora de la formalitat 

institucional per tal de no deixar a ningú fora.  

- Per a promoure la participació al municipi cal dotar-la de pressupost. Per exemple, els 

districtes mai han estat pressupostats. 

PARTICIPACIÓ INTERNA 

- Cal un/a tècnic/a de participació que es dediqui a temps complert a la participació. Si la 

participació es vehicula a través d’una persona que tingui molts camps de treball, no 

s’abordarà el reglament al 100%. 

PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ 

- Els pressupostos participatius no es conceben com a un procés ampli i que hagi respectat 

els principis democràtics i de representació. 

- Es proposa que es sotmeti a consulta popular tot el que no estigui contemplat al 

programa electoral del govern ni al PAM i que sigui rellevant per al municipi. 

 

QUEIXES I SUGGERIMENTS 

- Manca un canal efectiu per a fer suggeriments i queixes a l’Ajuntament. 
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ORGANS DE PARTICIPACIÓ (CONSELLS, TAULES....) 

En relació als Consells 

- Preocupar que es facin “ghettos” temàtics (esports, cultura, educació, etc.) i que no es 

prengui la participació en el seu concepte més ampli. Per això cal entremesclar la 

tipologia d’entitats i fomentar la diversitat en la participació. 

- Actualment les sessions del Consell de Participació són merament informatives i es 

perceben com un tràmit. 

En relació als Districtes 

- El reglament actual margina els districtes i la federació de veïns. 

- Els districtes no tenen sentit a un municipi de les dimensions de Tàrrega. 

 

PARTICIPACIÓ AL PLE 

- El reglament hauria de preveure un/a representant del Consell de Participació que anés 

als plens i que pogués presentar mocions. 

 


