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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
El municipi de Brunyola està situat al nord-est de la comarca de la Selva, al límit amb la del
Gironès, regat pel riu Onyar i al nord de la capital de la comarca. Els límits del terme municipal
són al nord amb Bescanó i Anglès, a l’est amb Vilobí d’Onyar, al sud amb Santa Coloma de
Farners i a l’oest amb Osor.
Les comunicacions viàries a Brunyola es situen sempre a l’entorn de la C-63 que creua el municipi
i el comunica amb Anglès i Santa Coloma de Farners. També hi té una incidència relativa la
carretera de Vilobí, a l’est del municipi, gairebé tangencial amb el límit municipal.
Pel que fa a les seves característiques, Brunyola és eminentment un municipi agrícola i forestal.
Té abundants pinedes, castanyedes i alzinars, si bé l’avellaner, els farratges i els cereals són els
conreus més importants del secà i les patates i hortalisses en el regadiu. També és important la
vessant ramadera del municipi, essent la ramaderia bovina i porcina la que complementa la seva
economia.
Té agregat el nucli de Sant Martí Sapresa, també anomenat Sant Martí de les Esposes. En aquest
nucli hi trobem l’església parroquial de Sant Martí Sapresa, la seva rectoria i el seu cementiri,
tots ells situats al costat esquerra de la carretera C-63 de Santa Coloma de Farners a Anglès,
1.500 metres al nord del nucli urbà de Sant Martí Sapresa.
El municipi, en conjunt, ocupa una superfície de 36,61 km2 i té una població de 383 habitants
(segons dades del padró d’habitants a data 1 de gener de 2019).
Brunyola i Sant Martí Sapresa és un municipi poc poblat i disseminat, distribuït entre els veïnats
de Sant Martí Sapresa i de Brunyola, així com en les desenes de masies i habitatges aïllats. Això
fa que per l’Ajuntament sigui una prioritat exercir la funció de punt de trobada entre els veïns i
veïnes del poble.
Els regidors i regidores els escull la ciutadania a través d’eleccions, que és una de les moltes
maneres de participar. I és que la participació ciutadana va molt més enllà de votar en unes
eleccions. Les decisions polítiques, les que afecten el conjunt de la ciutadania, no poden reduirse, només, a la interacció entre els diferents partits polítics. Cal una presència activa de la
ciutadania amb les seves propostes, opinions i iniciatives.
En aquest sentit, l’equip de govern de l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa, a través
l’Àrea de Participació, va impulsar aquest Pla de Participació Ciutadana.
El procés participatiu que es desprèn del Pla de Participació Ciutadana 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 de la ciutadania i busca avançar cap a un model de
democràcia participativa apropiat a la nostra realitat social.
Durant els pròxims mesos al municipi de Brunyola i Sant Martí Sapresa s’està construint un espai
polivalent que pretén dotar de més activitat cultural al poble. Per tal de convertir aquesta
instal·lació en un punt d’atracció, participació i gaudir col·lectiu, es proposa iniciar aquest procés
de participació ciutadana per tal d’escollir, entre tots, les activitats més adients.

EL PROCÉS PARTICIPATIU
Què són?

El procés participatiu és un conjunt de fases participatives en les quals la ciutadania i
l’Administració elaboren conjuntament diferents polítiques, i creen espais d’interlocució que
permetin el disseny, la planificació i/o l’execució conjunta de projectes o accions.
El procés participatiu suposa un benefici comunitari en el qual es fa partícip la ciutadania, tenint
en compte i coresponsabilitat al ciutadà en la definició de les polítiques que els afecten.
Els consells de participació ciutadana són un dels instruments per aconseguir el procés
participatiu, però no és l’únic. Les consultes, les sessions informatives i de debat amb
possibilitats de fer propostes de millora sobre temes comuns, són altres fórmules que permeten
al ciutadà, de manera individual o mitjançant les entitats del municipi, participar i incidir
directament en les polítiques.
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La finalitat del procés participatiu pot ser:
-

Fer el diagnòstic d’una situació determinada: EL POLIVALENT DE TOTS
Cercar idees creatives sobre una actuació
Valorar o proposar actuacions concretes

La participació en el procés es fa a través d’espais de debat que combinen els canals presencials
i els digitals:

Digital – El procés participatiu inclou espais de debat digital a través de Google Docs, web
municipal www.brunyola.cat, whatsapp municipal: 664.25.65.82, que permet:
-

Obtenir informació
Participar en els debats oberts
Fer propostes
Realitzar el seguiment

Presencial – Ens els espais habilitats per al debat del procés participatiu
La finalitat del procés participatiu pot ser:
-

Fer el diagnòstic d’una situació determinada
Cercar idees creatives sobre una actuació
Valorar o proposar actuacions concretes

Els òrgans de participació permanents que es crearan a partir del Pla de Participació Ciutadana
són els espais que articularan el conjunt del procés participatiu que es vol emprendre. Aquest
són: El Consell del Poble, els Consells Sectorials i el Cos del Voluntariat.

LES FASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU
L’organització d’aquests òrgans de participació permanent comptaran amb un procediment
participatiu que s’articularà a través de les següents fases al llarg de l’any:

 ... informació pública
És el moment de divulgar el procés i fomentar el debat facilitant:
-



La informació sobre les fases i característiques del procés
La documentació relativa a la temàtica a debatre

... debat

És el moment de dur a terme el diàleg i el contrast d’arguments i generar propostes a partir de
les aportacions de les persones participants.
Durant aquesta fase cal utilitzar les metodologies més adients i adaptar les condicions del debat
a les necessitats específiques dels col·lectius implicats.
.

Informació de les trobades

.

Recollida de propostes

.

Priorització de propostes



... retorn

En aquesta fase es fa una síntesi del procés, recopilant les principals conclusions dels debats.
Aquestes es traslladen als i a les responsables polítics, que han de comunicar com aplicaran els
resultats.
També cal explicitar el calendari d’execució i com i amb quins mitjans es durà a terme la proposta
resultant.
Publicació de resultats per a tota la ciutadania.

 ... seguiment
És el període durant el qual es duu a terme i es facilita el seguiment del resultat del procés.
Detall del nivell d’execució de cada resultat

CALENDARI
De cara a l’impuls d’aquest procés participatiu de caràcter permanent, així com de la revisió i
millora del mateix, com s’ha comentat a l’apartat anterior, s’anirà fent un seguiment que
permeti anar ajustant les diferents fases del desplegament, elaborant-ne els procediments i
avaluant-ne els resultats. Aquesta dedicació, realitzada per la tècnica de comunicació,
juntament amb el regidor de participació i personal responsable de l’ajuntament, constarà de
les següents tasques per ordre cronològic:

DESEMBRE 2018

GENER 2019

ABRIL 2019

Redacció del Pla de
Participació Ciutadana

Organitzar i dinamitzar la
primera sessió dels
Consells Sectorials

Organitzar i dinamitzar
la primera sessió del
Consell del Poble

Redacció del reglament
i procediment del
Consell del Poble

Organitzar i dinamitzar la
primera sessió del Cos
del Voluntariat

Redacció del reglament
i procediment dels
Consells Sectorials
Redacció del reglament
i procediment del Cos
del Voluntariat
Programar el calendari
de desplegament del
Pla de Participació
Elaborar material
informatiu

JULIOL 2019
Buidatge de les
sessions dels òrgans
de participació

Redacció
de
la
proposta de retorn
per part de l’equip de
govern (Butlletí)

SETEMBRE 2019
Informe de
seguiment, avaluació
i proposta de millora
del procés
participatiu

PRESSUPOST
El pressupost per aquest Pla de Participació Ciutadana és de 2.313,79€. A continuació es
detallen les despeses:

Material informatiu ( 400€)
.

Butlletí informatiu 1 ( procés) = 150,00€

.

Butlletí informatiu 2 ( retorn) = 150,00€

.

Pàgines del Butlletí municipal = 100,00€

Hores de dedicació de la tècnica: ( 1.913,79€)
.

Redacció i programació del Pla de Participació Ciutadana = 304,92€

.

Procediments òrgans participatius = 250,47€

.

Organització i dinamització de les primeres sessions = 326,70€

.

Buidatge de les sessions = 381,70

.

Elaboració de proposta de retorn = 300,00€

.

Redacció de proposta de millora = 350,00€

