DIJOUS
PARTICIPATIUS
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Informe de resultats.
Taller 3. Salut, serveis a les persones i

formació
Dijous, 31 de març de 2016. Juneda. 19h.
Promou:

Coordina:

Amb el finançament de:

"Aquesta és una actuació subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al
desenvolupament local i cofinançada pel Fons Social Europeu"

1. INTRODUCCIÓ
A la comarca s’està treballant en la redacció del Pla Estratègic territorial de les Garrigues 2015-2025, per definir
les estratègies i accions a fer en els propers 10 anys.
Al llarg del procés de redacció del Pla es preveuen diferents

espais de participació ciutadana per tal que

tothom qui viu i treballa a la comarca (empreses, associacions, ciutadania, ajuntaments) pugui fer les seves
propostes sobre allò que caldria fer a les Garrigues en els propers anys.
El primer d’aquests espais són els DIJOUS PARTICIPATIUS, tallers temàtics per debatre i proposar les
accions a fer en els propers anys per tal que les Garrigues siguin una comarca pròspera, viva i dinàmica. Aquests
tallers s’emmarquen en la fase 2. Escenaris de futur i de línies estratègiques del Pla estratègic de les Garrigues.

Taller 1. Sector primari i producció agroalimentària
•Dijous 10 de març. L'Albagés
Taller 2. Teixit empresarial: indústria, comerç i
turisme
•Dijous 17 de març. Arbeca
Taller 3. Salut, serveis a les persones i formació
•Dijous 31 de març. Juneda

En el present informe es recullen els resultats del Taller 3. Salut, serveis
a les persones i formació, realitzat el 31 de març de 2016, a Juneda.

2. OBJECTIUS DEL TALLER
Els objectius del taller són:

3.



Visualitzar l’escenari NO ACTUACIÓ, és a dir, què pot arribar a passar a les Garrigues a 10 anys vista si no es
fa res, si no s’actua en aquest cas, en els àmbits de la salut, serveis a les persones i formació.



Visualitzar l’escenari DESITJAT, és a dir, com ens agradaria que avancés la comarca en aquests 10 anys
propers per tal de què aquests sectors siguin pròspers i dinàmics dins l’economia de la comarca.



Consensuar accions encaminades a aconseguir aquest escenari DESITJAT.

ASSISTENTS

En aquest taller hi ha participat un total de 21 persones, dels següents perfils: representants polítics, tècnics,
monitors, empresaris dels sectors de la salut i els serveis a les persones.
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4. DINÀMICA
La dinàmica del taller ha estat la següent:
HORARI
19:00h-19:10h
19:10h-19:15h
19:15h-19:30h
19:30h-19:55h

19:55h-20:15h

20:15h-20:45h

20:45h-20:55h

20:55h-21:00h

21:00h

ACTIVITAT
Benvinguda, explicació de la dinàmica del taller i presentació dels assistents
Exposició d’una breu DAFO del teixit empresarial: salut, serveis a les persones i formació
PRIMERA PART DEL TALLER: escenaris de futur
Treball en trios per definir l’escenari desitjat i l’escenari negatiu-de no actuació- en relació al
futur de la comarca d’aquí 10 anys. Cada trio anota 3 elements de cada escenari en un post-it.
Posada en comú per definir els dos escenaris. Cada grup tria un portaveu per exposar al
plenari. HI haurà 5 minuts per cada grup per exposar els elements de l’escenari desitjat i de
l’escenari negatiu i les dinamitzadores ho anotarem en un papel·lògraf per cada escenari i
s’endreçarà per núvols d’idees.
SEGONA PART DEL TALLER: propostes d’accions
Treball en trios per definir propostes d’accions encaminades a assolir l’escenari de futur
desitjat per a les Garrigues d’aquí a 10 anys en salut, serveis a les persones i formació.
Cada grup anota 5 propostes d’accions en un post-it diferent cada una.
Posada en comú de les propostes definides per cada grup, agrupació per núvols d’idees i
consens
Cada grup tria un portaveu que exposa les seves propostes i les dinamitzadores agrupen les
propostes per núvols d’idees sobre del papel·lògraf.
Una vegada exposades totes les propostes, s’agrupen per similitud i es consensua el títol de
l’acció que s’anota en un papel·lògraf net
Consens de les propostes d’acció
Un cop tots els grups han exposat les seves propostes, es reparteixen 5 gomets per persona
per tal que cadascú voti les 5 propostes que consideri prioritàries a desenvolupar en els
propers 10 anys en el marc del Pla estratègic. 1 gomet= 1 vot/per acció (es poden votar les
accions que un mateix hagi proposat, si es vol).
Balanç del resultat de la votació
Les propostes d’accions amb més consens seran les que es traslladaran al plenari del Taller de
priorització de propostes global del mes de maig.
Conclusions, agraïments i propers passos
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5.

RESULTATS

TALLER 3. SALUT, SERVEIS A LES PERSONES I

FORMACIÓ
A continuació es presenten els resultats del taller:
PRIMERA PART. ESCENARIS DE FUTUR

ESCENARI DE NO ACTUACIÓ
•

•
•

•
•

El despoblament creixerà i s’entrarà en una roda de destrucció i pèrdua de serveis (escoles,
metges, serveis per a la gent gran, etc.) que farà que encara hi hagi més persones que abandonin
la comarca.
Envelliment major de la població.
El despoblament també portarà a ser menys massa crítica per fer front a una possible instal·lació
d’empreses contaminants a la comarca que a altres territoris no acceptarien per la pressió
ciutadana en contra.
Els pobles de les Garrigues poden esdevenir només pobles dormitori, sense infraestructures.
Pèrdua de la força com a col·lectivitat, com a comarca pel fet de no treballar tots en comú i
alhora.

ESCENARI DESITJAT
• Oportunitats laborals per als joves.
• Igualtat d’oportunitats per als joves de les Garrigues que per als joves d’altres comarques.
• Relleu generacional assegurat, amb joves formats que retornen a la comarca després d’haver
estudiat a fora per desenvolupar la seva trajectòria professional a les Garrigues.
• Oferta formativa més àmplia a la comarca, per donar sortides formatives més diverses als joves
que no volen anar a estudiar a fora.
• Oferta de terrenys disponibles perquè els joves es puguin dedicar a l’agricultura.
• Ser capaços d’aprofitar totes les oportunitats que ofereix la comarca, saber-la “exprimir”: el seu
patrimoni, el seu paisatge, el seu entorn.. tant per al sector turístic com per a la gent gran.
• Disposar de serveis mancomunats, de qualitat i sostenibles.
• Qualitat de vida encara millor.
• Que la gent pugui viure i treballar als seus pobles, amb tots els recursos assegurats, amb un
territori unit i ben articulat.
• Envelliment actiu com un valor potenciat.
• Escoles rurals com elements de qualitat de vida.

4

SEGONA PART. PROPOSTES D’ACCIONS PRIORITZADES

Acció proposada
 Campanya d’autoestima cap a la comarca: principalment, dirigida als infants i

Puntuació
14 punts

als joves de les Garrigues perquè coneguin que aquí també hi ha oportunitats. Cursos per
aprendre a valorar el paisatge, el patrimoni, etc.



Projecte que fomenti l’autoocupació entorn de la natura, la cultura, la
gastronomia, l’esport i el turisme: es podria vincular a persones formades en

12 punts

cicles formatius de medi natural.



Crear una Borsa de Serveis per a la gent gran: per una banda, hi hauria els

11 punts

demandants dels serveis, és a dir, els usuaris (gent gran, solters, vidus, persones amb
necessitats) i per l’altra, hi hauria els professionals que oferirien diversos tipus de serveis:
menjar preparat, servei d’acompanyament, suports específics, etc.). Aquests
professionals podrien ser de perfils diversos (per ex. Educadors socials) i podrien ser
persones de proximitat, dels mateixos pobles que els usuaris. Un aspecte clau seria la
proximitat i que fossin persones conegudes pels usuaris per facilitar la detecció de
necessitats i determina quins altres serveis poden requerir. Aquesta Borsa de Serveis es
podria inspirar amb el model de TALMA en els seus inicis.



Projecte educatiu de transmissió de coneixements, de modus de vida, de
cultura popular com un intercanvi generacional entre joves i gent gran de la comarca.

10 punts



Iniciativa per mancomunar serveis de forma legalitzada i formal, tant entre serveis

10 punts

públics com entre empreses per poder oferir el màxim de serveis als diferents pobles de
la comarca de forma compartida.



Campanya per embellir els pobles i el paisatge de les Garrigues, com un

9 punts

element d’atracció per turistes i per nova població.



Crear un Sistema de transport col·laboratiu: perquè joves i persones que van a



estudiar i a treballar durant el dia fora de la comarca es puguin organitzar entre elles. Un
tipus BlaBlaCar garriguenc.
Crear més oferta formativa de cicles formatius, entorn del turisme i d’oficis
concrets (com ara soldadors, etc.)



Crear un Sistema de transport comarcal professional, dirigit principalment, a

5 punts

5 punts

3 punts

persones grans o persones sense cotxe dels pobles més petits on hi ha molts pocs horaris
de transport regular.



Crear una Borsa d’Habitatge a nivell comarcal, de lloguer i de compra-venda i

3 punts

promoure que la gent que té habitatges en desús els condicioni i els posi a llogar o a
vendre




Programa de promoció del retorn de gent gran
Iniciativa per sol·licitar a les companyies de telèfon una cobertura de
mòbil garantida, valorant el rol que hi ha de tenir el Consell Comarcal, els

2 punts
2 punts

ajuntaments, les empreses, etc. en aquesta pressió a les companyies
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6. PROPERS PASSOS
Les propostes que han estat millor valorades en aquest taller, conjuntament amb les propostes també
millor puntuades que sorgeixin dels altres dos Dijous Participatius, s’analitzaran per ser treballades,
avaluades i valorades al Taller

de priorització d’accions i passos a seguir que es durà a terme

al mes de maig.
El taller del mes de maig, per tant, serà conjunt de tots els àmbits temàtics, amb l’assistència de tots els
perfils de participants i es prioritzaran les accions finals sorgides del procés participatiu per incloure al Pla
d’Acció del Pla estratègic territorial de la comarca de les Garrigues.
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