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PROCÉS PARTICIPATIU A BRUNYOLA: 
EL POLIVALENT DE TOTHOM 

 

OBJECTIUS DEL PROCÉS  

• Captar i integrar l'opinió de la ciutadania a l'hora d'especificar i decidir els usos del nou equipament polivalent 

del poble.   

• Generar dinàmiques de participació entre els veïns i veInes, sobretot quan els temes a tractar siguin d'interès 

comú per tothom.   

JUSTIFICACIÓ  

El procés participatiu que ha volgut dur a terme l'Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa no és merament 

una proposta aïllada en què se sol·liciti la participació dels veïns i veïnes per a una política pública concreta, sinó 

que es tracta d’un projecte que busca articular íntegrament la política municipal des de la implicació directa de la 

ciutadania. Un mecanisme innovador de presa de decisions que busca la implicació activa del conjunt d'habitants 

i avançar cap a un model de democràcia partic ipativa apropiat a la nostra realitat social.  

Des d'abril de 2019 al municipi de Brunyola i Sant Martí Sapresa s’està construint un espai polivalent que pretén 

dotar de més dinamització comunitària al poble. Per tal de convertir aquesta instal·lació en un punt d’atracció, 

participació i gaudi col·lectiu s'ha fet aquest procés per tal d’escollir, amb tothom, les activitats més adients a 

realitzar-hi.  

DESCRIPCIÓ  

El procés participatiu ha constat d'un conjunt de fases en les quals la ciutadania i l’Administració han elaborat 

conjuntament diferents propostes, i han creat espais d’interlocució que permetran el disseny, la planificació i/o 

l’execució conjunta del projecte que ens ocupa.   

El procés participatiu suposa un benefici comunitari en el qual es fa partícip la ciutadania, corresponsabilitzant-la 

en la definició de les polítiques que els afecten.  

Així doncs, resumidament, el procés ha consistit en: constitució del consell del poble, format per la ciutadania, 

definició dels objectius i de les fases, elaboració del material gràfic per fer la difusió i de l'enquesta per tal de 

recollir propostes (on-line i presencialment), recull d'aquestes i resum, realització del plenari presencial i 

presentació dels resultats finals a la ciutadania.   

METODOLOGIA  

FASE 0: Constitució del Consell del Poble : a partir de l'agost de 2019 es comença a reunir aquest òrgan,  
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que ha de servir per donar veu i vot a la ciutadania en temes que afectin al municipi. Un d’aquests temes a dur a 

terme és el procés participatiu: El Polivalent de tothom i és en aquest moment que es defineixen les línies 

d’actuació i com ha de ser aquest procés. A causa de la situació de pandèmia que viu Catalunya, ha afectat tot el 

calendari i ha obligat a dur a terme el procés de forma més concentrada i semi-presencial. 

FASE I: Disseny metodològic, definició i planificació del projecte: l'equip de govern juntament amb el personal 

tècnic van definir com fer la recollida de propostes de la ciutadania (a través d'una enquesta on line i en format 

paper) i es va decidir que el procés seria merament consultiu, sense vinculació directa, però amb un pes important 

dins del consistori.   

FASE II: Recollida de propostes, i convocatòria, realització i dinamització dels tallers de participació. Del 20 

d'agost al 10 de setembre de 2020 va estar obert el període de recollida de propostes, tant digital (a través d'una 

enquesta on-line penjada al web municipal http://www.brunyola.cat/proces-participatiu polivalent-tothom/), 

com presencialment 

(gràcies al bustiatge 

de la pròpia enquesta 

als veins i veïnes ).  
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Van contestar l'enquesta 39 persones, distribuïdes de la següent manera:   
 

Edats Sexes 

14 a 18 anys: 0 respostes   Homes: 16 respostes 

19 a 25 anys: 0 respostes Dones: 26 respostes 

26 a 40 anys: 16 respostes 

41 a 65 anys: 12 respostes 

66 a 100 anys: 7 respostes  

 

Les respostes van ser molt riques i es va poder fer un llistat força extens de propostes.  Amb aquest recull es va 

poder treballar a la sessió participativa presencial que es va fer el dia 24 de setembre a les 19h al consistori, a la 

qual van assistir 10 veïns i veïnes.   

 

La metodologia que es va seguir va ser la següent:   

 
19:00h  Benvinguda dels/les assistents. (Alcaldessa i regidor)  
 
19:15h  Explicació de la metodologia de treball (Isabel)  

 
19:30h  Valoració de les propostes recollides a les enquestes en el petit grup (grups alterns van 

prioritzar les activitats esporàdiques i les periòdiques). Les propostes estaven retallades per 

facilitar-ne l'organització en funció de les similituds i/o naturalesa de les mateixes. Els 

membres del grup (màxim 5 persones) van:  

- Valorar les propostes obtingudes  

- Prioritzar les propostes resultants. Cada grup va ordenar les 5 propostes que va 
considerar més importants, viables, o prioritàries.   

 

20:00h  Concreció de les propostes escollides: de les 5 

propostes prioritzades cada grup en va 

desenvoluparar mínim dues, contestant, en la 

mesura del possible, les preguntes:  

- En QUÈ consistia la proposta  
- QUI serien els responsables de dur-la a terme 
- COM hauria de ser (més detall de la proposta, 

comunicació, difusió...)  
- QUAN s'hauria de dur a terme  
- PER QUÈ és important   
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20:20h  Plenari: Cada grup va presentar els resultats a la resta de participants. (5 minuts per grup). 

Un cop exposades totes les propostes es va veure que n'hi havia dues de molt semblants, i 

es van acabar de complementar per fer-ne una de sola.   

20:50h  Priorització: Amb les propostes ja finalitzades, cada assistent disposà de 3 gomets que 

va col·locar a les propostes que va creure més interessants.   

 
FASE III: Retorn dels resultats i seguiment  

Els resultats del procés, amb les propostes resultants, s'han publicat al web municipal a través d'una  infografia, 

s'ha agraït la participació de tothom qui va respondre l'enquesta i/o va assistir al plenari, i s'han fet algunes còpies 

de la infografia en format paper per qui la vulgui.   

RECURSOS  

Material: fungible (retoladors, paperògrafs, gomets), fotocòpies   

Personals: contactació d'una persona per dur a terme el procés i Brigada Jove (per fer el bustiatge del  

material del procés). S'han implicat també en totes les fases una tècnica de l'Ajuntament i el personal de  

comunicació.   

Tecnològics: s'ha fet servir el web municipal per poder fer difusió del procés i poder penjar-hi l'enquesta de  

participació.   

COMUNICACIÓ  

La informació del procés s'ha penjat al web de l'Ajuntament de Brunyola http://www.brunyola.cat/proces 

participatiu-polivalent-tothom/ . També s'ha enviat per whatsapp a llistes de distribució del municipi i s'ha  

penjat als plafons informatius de l'edifici de l'ajuntament.   

CALENDARI   

 

AGOST-
DESEMBRE 
2019 

JUNY  
2020 

JULIOL  
2020 

AGOST  
2020 

SETEMBRE 
2020 

OCTUBRE 
2020 

FASE O       

FASE I       

FASE II       

Digital    Inici: 20/8/20 Fi: 10/09/20  

Presencial 
(Plenari) 

    24/09/20  

FASE III      26/10/20 
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PRESSUPOST  

Personal tècnic (dinamització del procés participatiu): 2.313,80€ (dos mil tres-cents tretze euros amb 

vuitanta cèntims).  

AVALUACIÓ  

Els resultats del procés han estat positius, i la participació ha estat de qualitat. Tot i així ha faltat la veu 

del col·lectiu jove (d'entre 14 i 25 anys), ja que no ha participat ningú d'aquesta franja d'edat. Això 

respon a que molts joves han de marxar del poble a estudiar fora, i no hi solen fer vida diàriament. 

Tanmateix enguany hem patit una situació de pandèmia que ha dificultat tots els processos i que ha 

impedit la mobilitat lliure de moltes persones del municipi.   

Els objectius marcats, doncs, des del projecte s'han assolit, ja que s'ha pogut recollir l'opinió de tots 

els habitatants si ho han volgut. La informació ha arribat a totes les llars, i potser ha estat dificultós el 

fet de portar l'enquesta contestada en paper a l'Ajuntament, sobretot per la gent gran del poble, que 

representa un gran gruix de població. Això sumat a la dispersió territorial de molts dels masos que hi 

ha al municipi ha fet que l'11,6% de la població activa hagi donat la seva opinió en el procés.   

També val a dir que el procés ha servit per validar algunes de les idees que tenia l'equip de govern; no 

s'ha trobat una idea molt diferent al que es volia fer inicialment al polivalent, però ha servit per 

desenvolupar millor les propostes i poder consensuar entre els assistents de quina forma s'havien de 

desplegar les propostes.   

Les persones que van participar tant amb l'enquesta com en el taller participatiu van quedar satisfetes, 

i volem que sigui un punt d'inici per incorporar periòdicament la veu dels veïns i veïnes del poble en 

la política municipal.  

 

DIFUSIÓ I PUBLICITAT 

A més de donar-ne la difusió per la web 

municipal, plafons, etc. també cal especificar 

que s’ha penjat el vídeo justificatiu de les 

actuacions a la plataforma Youtube: 

https://youtu.be/_YRHkQxe6ac 
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