
La millor manera de decidir, és fer-ho juntament amb els veïns implicats 

Tal com us explicàvem en el darrer article, la feina avança a bon ritme i els eixos 

principals de la legislatura estan ben orientats per donar-hi compliment. 

És en aquest sentit, que les decisions es van prenent amb la participació dels 

veïns i donant paraula a les parts afectades per tal d’adoptar les millors solucions. 

Aquesta manera de treballar, facilitant la participació ciutadana, es reflecteix en 

tots els àmbits, però en podem posar uns quants exemples per corroborar-ho: 

 

• El Pla de Dinamització del Comerç Local, en què en el seu disseny hi han 

participat activament els comerços del poble, tant pel que fa a l’anàlisi de la 

situació com a les propostes d’accions. 

• L’Estudi de Joventut, amb reunions amb joves de diferents edats i col·lectius per 

tal d’identificar les seves necessitats i interessos. 

• El Pla de Dinamització del Nucli Antic, amb reunions amb els veïns de cada 

carrer per compartir les accions que s’haurien de portar a terme per millorar la 

qualitat de vida en aquestes zones. 

• Les obres dels carrers Major, Sant Josep, Sant Joan i Sant Tomàs, en què s’ha 

decidit, juntament amb els veïns, la tipologia d’intervenció a fer i la solució a les 

dificultats que poden sortir durant les obres. 

• Les obres als carrers del Barri Ferrant, on s’ha decidit, juntament amb els veïns 

que hi viuen, quina és la millor opció per modernitzar-los. 

• Els espais per entitats, consensuats amb aquestes per tal de trobar a cadascuna 

d’elles el millor espai on poder desenvolupar les seves activitats. 

• El seguiment periòdic de la seguretat en el terme municipal, juntament amb una 

representació de pagesos i els Mossos d’Esquadra. 

I podríem anar allargant aquest llistat de presa de decisions de manera conjunta i 

amb la participació ciutadana. 

Aquesta manera de treballar permet ajustar millor l’acció municipal a les 

necessitats dels veïns i a la vegada optimitzar la feina de l’Ajuntament, 

augmentant l’eficiència, evitant correccions posteriors i, per tant, reduint els costos. 


