Recomanacions finals
Tal i com es va posar de manifest en la última sessió de la Comissió de

Seguiment del passat dia 19 d’abril, existeix voluntat majoritària dels
representants polítics que conformen el consistori municipal de Blanes de donar
trasllat dels resultats del procés participatiu i de la jornada participativa a
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Com a prèvia, considerem necessari fer una valoració política del procés

participatiu en què cada grup municipal es posicioni i s’apropin les diferents
postures per tal d’intentar arribar al màxim consens possible. Considerem que,

tant el debat, com el posicionament de cada partit polític sigui obert a la
ciutadania amb torn de preguntes i rèpliques.

Més enllà de les valoracions pròpies de cada grup polític, fent més o menys
èmfasi en la implicació, en el posicionament vers el procés participatiu i en la

capacitat mobilitzadora de la ciutadania, que poden comportar un procés
d’autocrítica o de retrets, cal mostrar la capacitat institucional d’interioritzar

l’expressió ciutadana i la voluntat d’apostar – i creure – en els processos de
participació ciutadana. Igual d’important és el procés d’informació que el de

deliberació, però també és cabdal el retorn a la ciutadania, més enllà dels
resultats obtinguts; és a dir, explicar què se’n fa amb els resultats del procés.

Cal tenir en compte que és un procés que necessita de cert temps per
desenvolupar-se i creure-hi, ja que la ciutadania no està avesada a ser

consultada de manera activa, ni la classe política està acostumada a obrir
públicament els processos. És més, en aquest cas, qui organitza el procés

participatiu i, òbviament, la jornada participativa és una administració no
competent per a decidir l’objecte d’aquest. D’aquí que això requereixi uns
esforços de motivació i convenciment participatiu encara més grans.

Per això, considerem necessari continuar esmerçant els esforços en mantenir
informats activament als ciutadans/nes del municipi sobre les diferents gestions,
resultats i novetats que esdevinguin sobre el projecte. Per tant, les
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recomanacions que formulem tant a l’Ajuntament de Blanes com a la Generalitat
de Catalunya són:

Recomanacions a l’Ajuntament de Blanes:
• S’hauria de mantenir el diàleg i relació amb la “Plataforma aturem la C-32”,
creant per exemple una comissió d’estudi i seguiment sobre el projecte, sempre

i quan aquesta última accepti prèviament les “regles del joc”; és a dir, les
limitacions competencials que té l’Ajuntament sobre aquesta matèria.

• En el si del consistori, considerem convenient i necessari, que qualsevol mena
d’acord en relació a aquest projecte sigui amb el màxim consens i transparència

possibles, evitant al màxim l’adopció d’acords de forma unilateral o amb simples
criteris d’oportunitat política o partidistes. Així mateix, acceptar el procés
participatiu dut a terme, com un exercici de responsabilitat i compromís polític.

• En relació a la ciutadania, seria interessant ser transparents en totes les

actuacions que es desenvolupin en relació a aquest projecte; en aquest sentit
fora convenient mantenir informació al web sobre les actuacions institucionals
que es vagin desenvolupant i els seus resultats. També es poden utilitzar d’altres
instruments de forma puntual per garantir el dret a la informació dels ciutadans/es

sobre aquest tema: notes de premsa, audiències públiques, debats en mitjans
de comunicació...

• Donar trasllat o comunicar de manera formal a l’organisme competent, dels
resultats del procés participatiu.

Recomanacions al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya:

• Escoltar i demostrar que es té en compte al territori i a la comunitat local; i no

només a les institucions locals amb els seus alcaldes al capdavant, sinó també

als ciutadans/es que han expressat el seu malestar pel projecte. Creiem que una

bona manera de començar a fer-ho seria donant resposta a les al·legacions
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presentades al projecte i pronunciant-se sobre el procés participatiu realitzat per
l’Ajuntament de Blanes.

• Incorporar a actors institucionals (ajuntaments) i no institucionals en el disseny

i execució de la política proposada, establint prèviament els límits sobre el que

es pot decidir i sobre el que no; però en qualsevol cas, permetent el diàleg i
donant resposta a les demandes plantejades sigui en el sentit que sigui. Seria

important mantenir un cert equilibri entre la quantitat i complexitat de la
informació transmesa i el temps perquè aquests actors es puguin manifestar i/o

posicionar-se al respecte. En aquest aspecte, es podria crear una Comissió de
seguiment i avaluació de l’execució del projecte.

• Informar a la ciutadania i ser transparent en tot moment sobre el projecte i les

seves novetats al respecte, en aquest sentit es podria habilitar un espai web

sobre el projecte al qual es pogués enllaçar des del web institucional de
l’Ajuntament de Blanes.
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