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Ca s a  d e  l a  V i l a

COMPARTIM?
Aquest any 2006, a Verges hem començat a dur a 
terme un projecte de participació ciutadana que hem 
anomenat Compartim. I què és, us preguntareu, el 
projecte Compartim? Doncs alguns de vosaltres ja 
en deveu haver sentit a parlar o fins i tot ja deveu 
haver participat en alguna trobada i en deveu estar al 
corrent. Compartim és, bàsicament, una manera de 
fer que totes les persones que viuen a Verges puguin 
expressar què pensen sobre les decisions que els 
afecten, i no solament un cop cada quatre anys, anant 
a votar per una opció política o per una altra. Així, des 
de l’Ajuntament (amb el suport del Consell Comarcal) 
volem obrir, i hem començat a fer-ho, diferents espais 
perquè tothom pugui opinar, proposar i imaginar com 
creu que hauria de ser la vila davant dels qui són els 
responsables de la gestió de Verges: els representants 
triats pel poble. No es tracta de canviar un sistema per 
un altre, sinó d’aprofundir en la democratització de 
la presa de decisions i donar la possibilitat a tothom 
d’estar informat i de poder pensar i proposar què i com 
vol que sigui Verges.

I com es farà tot això? Dins Compartim s’ha previst 
de fer diferents trobades, per edats. Ja se n’ha fet 
una d’infants i joves (anomenada Consell d’Infants i 
Joves) i se’n farà una d’adults i una altra de gent gran. 
En cadascuna, tots els assistents podran reflexionar 
o fer propostes sobre allò que creguin més important 
per al poble. Aquestes mateixes trobades també han 

El passat divendres 17 de novembre, nens i joves 
de totes les edats varen debatre, dividits en grups 
segons l’edat, quines eren les actuacions que creien 
més necessàries per al poble, des del seu punt de 
vista i en funció dels seus interessos. Al final de tot 
el procés de debat i després de la votació que es va 
fer ajuntant tots els grups, hi va haver cinc propostes 
guanyadores. Algunes havien sortit en les reflexions 
de cada grup per separat i després van tenir també un 
ampli consens. Així, doncs, les propostes, per ordre 
de preferència varen ser les següents:

a) Biblioteca amb noves tecnologies.  Aquesta 
proposta la van fer dos grups diferents i va guanyar 
dues vegades, és a dir, fou la que va tenir més ac-
ceptació entre els joves i nens de Verges de manera 
destacada.

b) Més activitats esportives per als joves al pave-
lló, a més de la millora de les instal·lacions esportives 
i l’adequació d’horaris. Aquesta també fou una pro-
posta que sorgí en diferents grups i que, juntament 
amb l’arranjament i la millora de les zones esportives, 
es tingué molt en compte.

c) Diversificació de l’oferta lúdica i cultural. Fer 
més festes durant l’any (com el Carnaval, per exem-
ple) o que hi hagi més oferta de cinema, teatre, etc., 
va ser la tercera proposta més votada. Algunes de 
les coses que van expressar els joves és que pensen 
que, a Verges, hi ha poca oferta cultural i voldrien que 
es fessin més activitats i que fossin més diverses.

d) Mobilitat: més transport públic i millor. La quarta 
proposta més votada, empatada amb la cinquena, va 
ser la millora de la mobilitat en tots els aspectes, ja 
que els joves diuen que hi ha poc transport públic a la 
comarca i que caldria que hi hagués desplaçaments 
regulars de Verges a diverses poblacions d’interès.

e) Habitatge per al jovent perquè no marxin del 
poble. La cinquena de les propostes més votades 
fou la millora de l’accés a l’habitatge per a facilitar que 
els joves que ho vulguin es puguin quedar a Verges 
i no hagin de marxar a altres localitats.

Aquestes són les propostes que els gairebé seixanta 
participants en el I Consell d’Infants i Joves de Verges 
varen fer al seu ajuntament. Aquests joves, nois i 

CONSELL D’INFANTS I
 JOVES DE VERGES. 

17 de novembre de 2006

noies, petits i grans, nascuts al poble o a fora, han 
començat a treballar per millorar Verges. Ara tocarà 
de començar a fer-ho als compromissaris (represen-
tants) sortits del Consell i ben aviat també als seus 
pares i avis.

I tu, t’hi apuntaràs?
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Ca s a  d e  l a  V i l a

L’AJUNTAMENT

El passat 1 de novembre Catalunya va celebrar els comicis autonò-
mics per elegir els representants al Parlament de Catalunya amb els 
quals s’havia d’establir qui seria el proper president de la Generalitat 
i quin govern la conformaria.
Aquestes són les dades de les eleccions 2006 al nostre municipi:

Cens: 887
Participació:  621 (70,1%)
Abstenció: 266 (29,9%)

Els resultats obtinguts de les votacions van ser aquests:

Convergència i Unió  270 (44,41%)
Esquerra Republicana de Catalunya  159 (26,15%)
Partit dels Socialistes de Catalunya   83 (13,65%)
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alt.    46 (7,75%)
Partit Popular    22 (3,62%)
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía      4 (0,66%)
Partit  Republicà Català      3 (0,49%)
Por un Mundo más Justo      2 (0,33%)
Ciudadanos en Blanco      1 (0,16%)
Els Verds - Alternativa Verda      1 (0,16%)
Escons Insubmisos -  Altern. dels Demòc. Desc      1 (0,16%)
Partit Antitaurí contra el Maltractament Animal      1 (0,16%)
Partit Comunista del Poble de Catalunya      1 (0,16%)
Movimiento Social Republicano      0 (0,00%)
Partit Família i Vida      0 (0,00%)
Partit Humanista de Catalunya      0 (0,00%)
Partit Obrer Socialista Internacionalista      0 (0,00%)
Plataforma Adelante Cataluña (Alternat. Española)    0 (0,00%)

Vots en blanc    14 (2,25%)
Vots nuls   13 (2,09%)

Com a dada, cal remarcar l’alta participació si es compara amb 
la general de tot Catalunya, que va ser d’un 51%.

de servir per a establir prioritats i triar uns 
representants (compromissaris) de cada 
grup d’edat. Més tard, quan tothom hagi 
tingut les respectives trobades i hagi triat 
compromissaris, es farà una assemblea de 
compromissaris per a debatre les propostes 
sorgides de cada trobada i es començaran 
a debatre les possibilitats de dur-les (o no) 
a terme.

Dins el mateix projecte Compartim i per 
completar tot el que hem explicat, també 
volem treballar conjuntament amb les enti-
tats del poble –ja hem començat a fer-ho–. 
Verges és una vila amb una llarga història de 
vida associativa i un teixit social fort i arrelat, 
i això, com a administració, ho hem de tenir 
i ho tenim molt present. Les entitats, el seu 
arrelament i el seu reconeixement, són una 
garantia de cohesió social i de participació 
de tothom, i la nostra preocupació ha de 
ser enfortir-les per fomentar aquesta xarxa 
col·lectiva tan important que tenim i que 
volem preservar.

I tot això, potser es preguntarà algú, de què 
serveix? De molt. En primer lloc serveix per 
a retornar la veu al poble, establint canals 
de participació a través dels quals aquest 
pugui saber de primera mà quina és l’acció 
del govern municipal. També serveix per a 
millorar la gestió municipal, ja que aporta 
nous punts de vista on només n’hi havia uns 
quants; per aquest motiu serveix també per 
a millorar la qualitat de les decisions preses. 
El debat col·lectiu ajuda a fer més reals, més 
complexes i més plurals les anàlisis dels 
problemes i les propostes que es puguin 
fer, i no tan sols això, perquè crear aquestes 
estructures de participació serveix perquè to-
thom pugui fer les seves propostes amb les 
mateixes possibilitats de fer arribar una bona 
i nova idea als responsables municipals.

En resum, participant podrem millorar la 
gestió dels assumptes públics i podrem in-
cidir en moltes decisions que ens afecten de 
manera directa. Participant podrem controlar 
una mica més moltes de les decisions que 
formen part del nostre dia a dia i contribuirem 
a enfortir i millorar la convivència entre tots 
els qui vivim a Verges i el compartim. 

Si «compartim», segur que millorarem 
Verges.

ELECCIONS AL PARLAMENT 
DE CATALUNYA 2006


