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EnTREVISTA A SíLVIA MARCOS

“La participació ens fa pensar en el bé comú”

Sílvia Marcos, regidora de Participació 
Ciutadana i Gent Gran.

Sovint et toca atendre les consultes 
i queixes veïnals per a les quals no hi 
ha un responsable municipal clar, o 
bé s’han enquistat en el temps. Des-
prés de quasi dos anys, què n’has 
après d’aquesta experiència?

He après a escoltar des del respec-
te i a mantenir la màxima neutralitat 
perquè sovint són fruit d’una manca 
d’entesa entre veïns per problemes 
de convivència. Aquest tipus de quei-
xes tenen difícil solució, ja que quan 
ens arriben són posicions enfronta-
des des de fa temps, i esgotades les 
opcions del diàleg no podem fer al-
tra cosa que aplicar les ordenances i 
les sancions que se’n derivin. 

Per oferir-hi alternatives, hem in-
corporat un servei de mediació de la 
Diputació amb el suport d’un profes-
sional imparcial que mira de trobar 
un acord satisfactori. Aquest servei 
és voluntari, confidencial, neutral i 
gratuït. 

Teià és un poble amb un teixit as-
sociatiu viu i divers. Com és la inte-
racció amb les entitats?

Sí, tenim un teixit associatiu ric i ac-
tiu amb 46 entitats de diferents àm-
bits que contribueixen a dinamitzar 
les activitats del municipi i que són 
un element de cohesió social. En ge-
neral, el dia a dia de les entitats està 
molt focalitzat en la seva activitat, 
però en moments puntuals de segui-
da responen, com ara per Festa Ma-
jor, La Marató o la Festa de l’Esport. 

El nivell d’exigència de la ciutada-
nia amb els serveis i la transparència 
municipal és cada cop més alt. I el 
compromís cívic de la gent, a nivell 
individual, com és?

Aquest nivell d’exigència és neces-
sari. Des de govern treballem per 
millorar l’eficiència dels serveis mu-
nicipals i per oferir un govern més 
proper i obert, i amb aquesta volun-
tat hem posat a disposició de la ciu-
tadania el portal de la transparència. 

Quan parlem de la ciutadania és 
difícil posar una nota global, però és 
veritat que de vegades manca com-
promís cívic. Tots hi hauríem de refle-
xionar, perquè en ocasions hi ha cer-
ta condescendència amb l’argument 
que “això és un poble”. Cal prendre 
consciència que l’espai públic és un 
lloc de trobada i convivència que 
pertany a tothom i que cal respectar 
i cuidar.

En aquests moments estàs lide-
rant l’elaboració d’un Pla de Partici-
pació Ciutadana. Per què creus que 
és necessari i quins són els seus ob-
jectius?

Perquè crec en la participació. La 
participació és una actitud, una ma-
nera de fer les coses que ens fa mi-
llors ciutadans perquè ens força a 
pensar en el bé comú i a prendre de-
cisions que ens afecten a tots. Hi ha 
un principi bàsic que diu que “la par-
ticipació no és una manera d’acon-
seguir allò que jo vull, sinó allò que 
volem”. I perquè la participació tam-
bé millora l’acció del govern: saber 
què opina la ciutadania i quines són 
les seves inquietuds contribueix a fer 
una gestió més propera i a prendre 
millors decisions. 

Fer un Pla de Participació ja és un 
primer procés participatiu: ens obli-
ga a revisar com som, ens fa pensar 
com volem ser i quins mecanismes 
de relació amb l’administració volem 
per al nostre municipi, i segur que 
el document que en resulti el farem 
nostre perquè l’haurem fet i pensat 
entre tots. 

Potser un Pla de Participació és un 
concepte una mica abstracte i la ciu-

tadania el que vol és aplicar la par-
ticipació a temes concrets del seu 
interès: urbanisme, mobilitat, pres-
supostos... Doncs bé, el Pla de Par-
ticipació serà l’instrument que ens 
permetrà fer aquest tipus de proces-
sos i alhora fomentar la participació 
en els pròxims anys. 

També ets regidora de Gent Gran 
i una ferma defensora de l’envelli-
ment actiu. Quines mancances i qui-
nes oportunitats té aquest col·lectiu 
al nostre poble?

El terme actiu fa referència directa 
a la participació de la gent gran en 
els diferents àmbits de la societat. 
Avui, aquesta participació ja no es fa 
exclusivament en espais o activitats 
específics com el Casal de la Gent 
Gran, sinó que la seva participació és 
més transversal a partir de les seves 
preferències i aficions.

Pel que fa a possibles mancances i 
amb l’objectiu de detectar les neces-
sitats actuals, aviat posarem en mar-
xa una enquesta adreçada als majors 
de 75 anys. Es tracta d’un projecte 
de la Diputació anomenat Els Serveis 
Socials, més a prop.

Per concloure, diria que hem de 
posar en valor l’expertesa de les per-
sones grans, dinamitzar la seva par-
ticipació en la vida social i cultural 
del nostre poble, i alhora hem de ser 
capaços de realitzar un bon acom-
panyament en el seu procés d’enve-
lliment per garantir i millorar la seva 
qualitat de vida.

Quin és el futur de la Festa de la 
Vellesa?

Crec que li hem trobat un bon l’en-
caix dins dels actes del Dia Internaci-
onal de la Gent Gran.

Cal veure si es consolida amb el 
temps, ja que l’any passat va ser la 
primera edició. La idea va tenir una 
bona acollida, de manera que hi 
seguirem apostant i millorarem al-
guns aspectes com la comunicació i 
l’oferta d’activitats per eixamplar-ne 
la participació i tenir un Dia Interna-
cional de la Gent Gran millor i més 
ampli. g
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La participació ciutadana, 
un motor de canvi

Des del grup municipal de CaT-
ERC, i com a compromís electoral, 
apostem per la participació ciutada-
na a l’hora de prendre decisions que 
afecten al conjunt del municipi. Per 
aquest motiu, hem iniciat des de la 
regidoria de participació, la redac-
ció del pla de participació municipal, 
que ens ha de permetre establir les 
bases per a fomentar unes dinàmi-
ques participatives al municipi. Per a 
la seva realització, s’han buscat impli-
car tants actors com ha estat possi-
ble, per tal d’aconseguir un resultat 
consensuat que pugui tenir durada 
en el temps. 

En segon terme, des de la regido-
ria de joventut, també s’ha iniciat la 
redacció del pla local de joventut. 
Aquest també s’està s’està definint a 
través de dinàmiques participatives 
on el jovent pot opinar i proposar 
sobre aquells aspectes que més els 
afecten en el seu dia a dia.

Des del grup municipal de Cat-
ERC volem que aquests processos 
siguin un punt d’inflexió al municipi, 
on s’estableixi una nova forma de tre-
ball a partir d’una governança com-
partida. Al mateix temps entenem la 
participació ciutadana com un nou 
paradigma on els ciutadans poden 
dir la seva, i al mateix temps, tenen 
uns deures per desenvolupar

D’altra banda, i canviant d’àmbit, 
un altre projecte pel qual hem fet 
una aposta decidida és la reconver-
sió de la Fira de Sant Ponç, que pas-
sarà a ser el “I Maridatge dels sentits: 
flors, perfum i gastronomia”, on vo-
lem promoure que Teià esdevingui 
un punt de referència en aquests 
àmbits, amb ubicació de la fira es-
pecialitzada al casc antic. Així que 
reserveu-vos el cap de setmana del 
12 al 14 de maig, amb activitats tota 
la setmana. g

PDeCAT: Sí en majúscules
El passat dia 25 de març , al Teatre 

Nacional de Catalunya, el PDeCAT 
vam arrencar la campanya del Sí al Re-
ferèndum. Un acte en el què el presi-
dent Mas va recordar que “la dignitat 
robada amb la sentència de l’Estatut, 
la vam recuperar el 9N”. En el seu torn 
de paraula, Marta Pascal va assegurar 
que el PDeCAT vol construir una Ca-
talunya inclusiva i va fer una crida a 
convèncer els indecisos. El president 
de la Generalitat, Carles Puigdemont 
ha assegurat que el PDeCAT, “defen-
sem el Sí perquè és aquell concepte 
de les generacions que s’alcen i volen 
respondre amb la millor expressió els 
reptes de la història”.

El PDeCAT aposta també per un Sí 
a Europa, ferm i convençut, ara que es 
commemoren 60 anys de la Unió Eu-
ropea. Les arrels del sobiranisme i del 
catalanisme polític són profundament 
europeistes i per això la propera Ca-
talunya independent s’ha d’articular 
en el si de la Unió Europea perquè hi 
creiem i volem desenvolupar-la i fer-
la créixer.

El Sí al referèndum, el Sí a la Cata-
lunya lliure i sobirana i el sí a l’Europa 
forta, cohesionada i integradora no 
ens fan oblidar al Sí a Teià i al con-
venciment de la potència del muni-
cipalisme en tot el procés cap a l’au-
todeterminació, donant suport a les 
entitats municipalistes amb mocions 
en els plens i donant tot el suport a 
les decisions que el Govern català du 
a terme.

Sense deixar de treballar, però, en 
el poble, en decisions transcenden-
tals per a Teià, per al seu benestar i 
per a la millora de les infraestructures, 
en el dia a dia del benestar de teia-
nencs i teianenques, de la cultura, la 
solidaritat, el medi ambient, l’esport, 
l’ensenyament, i fidels com sempre, a 
la nostra responsabilitat amb el nos-
tre programa i al pacte de govern mu-
nicipal.

Per això diem alt i clar, Sí a Europa, 
Sí a Catalunya i Sí a Teià! g

Portem pràcticament 
dos anys de legislatura i 
l’actual govern ja ha pogut 
desenvolupar el seu ideari 
polític

Un dels fets més rellevants, i per 
nosaltres preocupants de l’acció de 
govern, és l’externalització de molts 
dels serveis que fins ara es realitza-
ven amb personal de l’Ajuntament. 
Aquesta nova situació fa que GT com 
a únic grup a l’oposició hagi d’estar 
atent al dia a dia del consistori amb 
el màxim rigor i honestedat per fer el 
seguiment de totes les actuacions de 
l’actual govern.

Hem realitzat diverses accions per 
tal que el projecte de la construcció 
de la nova nau de la brigada sigui 
una realitat al més aviat possible, per 
tal que es produeixi l’estalvi del llo-
guer que es paga actualment.

Hem seguit de ben a prop el nou 
impuls sobre l’agermanament amb 
Massarosa. Formem part de la comis-
sió creada per gestionar les sinergies 
positives que es poden generar en-
tre els dos pobles, amb una premissa 
important, que no costi ni 1 euro a 
les arques de l’Ajuntament de forma 
que qualsevol despesa sigui sufraga-
da per subvencions extramunicipals.

Hem impulsat la creació d’una co-
missió pel Tei de Plata, que prenent 
com a punt de partida el format ori-
ginal, treballi per adequar l’actual a 
un model més participatiu on la so-
cietat civil pugui influir en l’elecció 
dels nominats o del guardonat.

Som membres de la comissió on 
s’està elaborant el Pla de Participació 
per sumar amb les nostres aportaci-
ons per tal que aquesta iniciativa es-
devingui una realitat.

Gent de Teià som presents a tots 
els Consells(ensenyament, esports, 
cooperació), amb la finalitat de tre-
ballar per Teià i poder defensar els 
nostres criteris. g


