SER JOVE, SER GRAN A BEGUES:
COMPARTIM ELS VALORS

En el marc de la jornada del II Fòrum del PEB es van organitzar tres grups
de treball. Cada grup va definir entre dues i tres accions concretes entorn
als següents objectius:

•

Temps lliure i oci: què volem, què ens agrada i què podem fer
els joves a Begues.

•

Propostes per millorar la relació entre les persones i que, a la
vegada, fomentin el voluntariat i l’ajuda entre els beguetans.

•

Actuacions destinades a conèixer el patrimoni natural i
cultural de Begues, que fomentin l’arrelament i la cura de
l’entorn.

Les diferents accions també es van definir tenint en compte el tema de la
jornada:

Ser jove, ser gran a Begues: compartim els valors

resultats: accions proposades
Accions proposades entorn a l’objectiu: Temps lliure i oci: què volem, què
ens agrada i què podem fer els joves a Begues.
1. Creació d’un facebook del PEB, on hi hagi una enquesta per
detectar les necessitats que tenen els joves.
2. Creació d’un Consell d’Infants i Joves per aconseguir la seva
participació.
Accions proposades entorn a l’objectiu: Propostes per millorar la relació
entre les persones i que, a la vegada, fomentin el voluntariat i l’ajuda
entre els beguetans.
1. Organitzar una xarxa d'intercanvi.
2. Festa anual "posa't a la seva pell" en l’organització de la qual hi
participin diferents col·lectius (joves, dones, discapacitats, immigrants...) i
entitats de Begues.

resultats: accions proposades
Accions proposades entorn a l’objectiu: Accions per a recuperar i
revaloritzar l'entorn natural i cultural de Begues.
1. Fer un catàleg de les activitats de les diferents entitats.
2. Fer un arxiu fotogràfic de Begues: l'entorn, la gent, el poble, els
costums,...
3. Fer itineraris que senyalitzin l'entorn, els camins, les masies, els
elements importants que quedarien recollits en un catàleg del
patrimoni i, alhora, fer una campanya per mantenir l'entorn net.

perfil dels participants
Pertanys a alguna entitat de
Begues?

Homes / Dones
31%

33%

Homes

No

Dones

Si

69%

67%

Edat dels participants
11%

22%

14%

menys de 20 anys
entre 20 i 40 anys
entre 40 i 60 anys
més de 60 anys

53%

valoracions de la jornada
S'han recollit els interessos
de la població?

Valoració de l'organització
de la jornada

17%

3%
44%

Molt bona

Si

Bona

No

Regular

53%

83%

Valoració general de la
jornada
Molt interessant

3%

Interessant
Poc interessant
47%

50%

valoracions de la jornada
Les propostes serviran per
millorar el PEB?

Tornaries
a assistir-hi?
Tornares
a asistir-hi?
3%

3%

Si

Si
No

97%

97%

Observacions i comentaris sobre la jornada:
• És important poder parlar del nostre poble amb persones de diferents
opinions.
• Hem pogut, encara que sóc jove, dir les nostres opinions.
• S'han tret algunes conclusions positives i interessants.
• Fomentar més la participació del jovent, dissabte tarda potser?
• Cal engrescar més als joves.
• Hi ha hagut poca representació dels joves.
• Llàstima que no vingui més gent.
• He trobat a faltar representants de l'Ajuntament i de les escoles als tallers.
• Més comunicació al poble.
• Molta implicació.
• Perfecte.
• Moltes gràcies.
• Molt bé.

Si
No

