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INTRODUCCIÓ 

El Procés Participatiu sobre els Usos del Convent de les Clarisses, és un projecte de participació 

promogut per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i la Diputació de Girona desenvolupat entre octubre del 

2018 i març del 2019.  

L’objectiu d’aquest procés ha estat arribar a veïns i veïnes de l’entorn i als col·lectius de Torroella de 

Montgrí, per informar-los del projecte, recollir-ne les aportacions i obrir espais de diàleg entre ells/es, amb la 

finalitat d’obtenir un programa d’usos pel Convent de les Clarisses que doni resposta als usos i necessitats 

plantejades al procés. 

Aquest document recull  L'INFORME DEL PROCÉS PARTICIPATIU per a la remodelació del convent, 

sintetitzat d’acord amb les propostes dels participants i referit al contingut quantitatiu, qualitatiu i participatiu 

necessari per sustentar els usos plantejats. 
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1. MARC DE LA PROPOSTA  

1.1. OBJECTIUS 

La finalitat del projecte és co-crear entre tècnics i participants un avantprojecte per a la transformació del 

convent de les Clarisses de Santa Clara, que respongui a les necessitats reals dels veïns i veïnes amb 

viabilitat i qualitat tècnica. Considerem que els objectius específics que s’han d’abordar en aquest projecte 

són tres: 

   

Mitjançant l’acompanyament i 
visites dirigides, vincular  als 
diversos col·lectius, persones i 
entitats claus, en relació al projecte 
de transformació de l’edifici. 

Co-crear i legitimar un 
programa d’usos a partir de la 
informació i la transmissió de 
coneixement als participants del 
procés i al treball tècnic. 

Visibilitzar i difondre el procés de 
transformació de l’edifici com una 
oportunitat de millora del nucli 
antic i la ciutat. 

 

1.2. METODOLOGIA 

El procés per aquest projecte, es basa en un treball de co-producció del programa d'usos  entre tècnics i 

participants. Mitjançant tècniques d'investigació quantitativa/qualitativa i participativa, per arribar a una proposta 

arquitectònica, capaç d'integrar el coneixement tècnic i l'experiència de la ciutadania i donar les respostes més adients, 

als problemes complexos que es plantegen en la transformació dels usos de l'edifici. 

 

El coneixement generat a través de la informació tècnica, les aportacions dels veïns/es i la síntesi del disseny, 
col·laboren en aquesta metodologia per la presa de decisions finals del projecte. 
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● Informació tècnica: A partir de la diagnosi i estudi previs de l’entorn i de l’edifici, es fa l’anàlisi i 

valoració tècnica del projecte i procés. 

● Aportacions ciutadanes: A partir de les relacions i coneixement dels participants, es fa la recollida 

d’ informació i la cerca d’acords entre les persones participants, amb el fi de generar una vinculació 

entre participants i  el projecte. Es produeixen dos tipus d'informació: 

○ Percepció: mitjançant la recollida i consulta extensiva a individus i/o grups sectorials afins. 

Donen una informació qualitativa que identifica els temes clau, el nivell de coincidències i 

primeres valoracions. Es realitzaran entrevistes, visites dirigides, sortides al carrer i 

recorreguts/visita a l’edifici.  

○ Acords: Generats per la deliberació entre grups diversos, d’acord als punts anteriors, es 

tracta d’un coneixement complex de caràcter qualitatiu i participatiu, amb una major 

 

INFORMACIÓ TÈCNICA APORTACIONS CIUTADANES 

Treballs previs per part dels tècnics a nivell 
arquitectònic i social 

Percepcions i acords ciutadans a partir de la 
recollida d'informació, la transmissió 

    

TEMES DE TREBALL 
A definir en el procés 

         

SÍNTESIS DE DISSENY I 
RETORN 

Memòria (tècnica i de 
participació) 
Producció gràfica programa usos 
Pressupost aproximat-PEM 
Execució per fases 

     Devolució 
 

Marc de contingut / Diagnòstic arquitectònic 
- estudi de possibilitats / mapa d’actors 

(radiografía social) 

Enquestes individuals /visites /accions 
participatives / tallers deliberatius 
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capacitat d’incidència i corresponsabilitat en les decisions. Es mesura segons la intensitat de 

l’acord polític i el nivell de construcció col·lectiva de les propostes. Es realitzaran tallers ciutadans. 

● Síntesis del disseny: correspon al treball d’anàlisi de la informació recollida, creació de propostes i 

devolucions, amb el fi de co-produir el document tècnic amb el programa d’usos  final. En aquest 

cas, paral·lel a les accions participatives es faran propostes i devolucions als participants, per tal 

d’aprofundir en les propostes dels ciutadans i en enriquir les aportacions dels tècnics. Es faran unes 

primeres opcions de síntesi abans dels tallers participatius, com punt de partida i una devolució dels 

resultats, amb les aportacions ciutadanes com tancament del procés. 

Amb quines eines? 

Per organitzar de millor manera les eines i afavorir la relació i complementarietat entre elles, hem desenvolupat 
sis àmbits metodològics: 

 

 

Activació d’agents claus: aquesta línia es desenvolupa a partir del treball de camp, visites, microentrevistes 

a persones o entitats identificats mitjançant una diagnosi prèvia. En aquest cas es buscarà a agents del teixit 

associatiu del nucli antic, espais i projectes actius. També ens servirà per apropar-nos a col·lectius que ens 

interessa arribar, com gent gran, infants, famílies, etc. mitjançant espais associats, institucions, espais de 

participació existents, escoles, etc. Aquesta presència en el territori es farà mitjançant les tècniques de 

participació de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. 

Comunicació i difusió:  es desenvolupen eines i relats per visibilitzar, informar i convocar als ciutadans 

procurant una participació amb extensió, diversitat i representativitat. Donada  l’escala d’aquest projecte, ens 

limitarem a fer una estratègia de comunicació/participació per definir, per una banda, el públic objectiu en 

relació a les eines, i  per altra banda, la definició dels objectius i límits de la representativitat i extensió 

À bit  d' i  i é  Àmbits de gestió i resultats 

 
ACTIVACIÓ 
D’AGENTS 

CLAUS 
DINAMITZACIÓ 

A L’ESPAI 
PÚBLIC 

COMUNICACIÓ I 
DIFUSIÓ INNOVACIÓ 

COL·LECTIVA GESTIÓ DEL 
CONTINGUT AVALUACIÓ 

CONTINUADA 
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esperades.  Un altre punt en aquest àmbit, és la transmissió d'informació de manera clara i entenedora, per 

això es farà ús d’un full de mà didàctic amb la descripció de les possibilitats de l’edifici. 

 

Dinamització a l’espai públic:  són activitats al carrer (punts mòbils informatius, activitats temàtiques, etc) 

per tal de filtrar el procés en el dia a dia de la ciutadania més propera a l’edifici, principalment dirigit a gent 

no associada. En aquest cas es faran dos tipus d’activitats 

● Punt d’interacció itinerant: És un dispositiu de presència al carrer, al voltant de l’edifici. En aquest 

cas, ens ajudarà a fer un treball de camp per a la recollida de necessitats i propostes a nivell 

d’informació individual, dels transeünts i de la gent qui treballa als baixos del voltant de l’edifici.  

● Recorregut/visita a l’edifici: És una sessió temàtica i oberta, per fer un intercanvi de coneixement in 

situ, entre els tècnics i els participants. Serà part també del treball de camp per a la recollida de 

necessitats i propostes individuals, així com difusió i visibilització del procés. 

 

Complementàriament a l’experiència d’intercanvi i visibilització que s’espera d’aquestes activitats, es pretén 

aplicar, en totes les sortides i visites, una enquesta per recollir de manera extensiva, propostes i necessitats 

relacionades amb el futur del convent les Clarisses de Santa Clara. Aquesta informació, ens donarà pistes 

sobre els temes claus del procés i serà la base per treballar els tallers deliberatius. 

Innovació col·lectiva: es tracta d’espais o tallers deliberatius i creatius amb la gent contactada, per arribar a 

idees i propostes conjuntes. Permet presentar, compartir i integrar propostes diverses per arribar a acords. Es 

treballa la transmissió d’informació/eines als participants, per poder enriquir les seves aportacions. Es fa ús 

de material didàctic i llenguatges gràfics. En aquest procés es proposa fer tres tallers: 

 

● Taller específic amb un col·lectiu que es consideri clau en el curs del procés, per exemple els i les 

joves. 

● Taller-jornada oberta de disseny col·laboratiu amb diversos col·lectius prèviament contactats. 

● Taller de devolució per explicar el programa d’usos resultant i els condicionants tècnics. 

 

L’avaluació contínua: és el seguiment i la supervisió de la qualitat de la participació i la satisfacció del 
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projecte de manera continuada, té com a finalitat poder introduir millores i correccions en les activitats al 

llarg del procés. Per l’escala d’aquest projecte, ens limitarem a fer fitxes de seguiment de les tasques i els 

resultats per cada fase. Es proposen indicadors de seguiment de la participació i comunicació. 

Gestió del contingut: Aquest àmbit és la síntesi tècnica de tot el procés creatiu i de la informació que es va 

produint en el curs del projecte. Es treballa en paral·lel al procés, enriquint-se mútuament. En aquest cas es 

proposa que aquest punt es correspongui amb: 

- El diagnòstic arquitectònic i de possibilitats de l’edifici 

- La redacció del document de programa d’usos.  

1.3. FASES I ACCIONS PREVISTES 

 
 
 

DINAMITZACIÓ I 
DIAGNOSI DE 
NECESSITATS 

DELIBERACIÓ I 
CONSTRUCCIÓ DE 

PROPOSTES 

RESULTATS, 
DEVOLUCIÓ I 
AVALUACIÓ 

TREBALLS 
PREVIS 

Accions amb la 
ciutadana 

Estudis tècnics de 
l’espai 

1 2 3 4 

Informe de 
possibilitats 

Exploració d’usos i 
activitats 

Programa de 
remodelació per fases 

amb usos i gestió 
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2. MARC DEL DESENVOLUPAMENT 

En aquest apartat es desenvolupa la informació principal de cada una de les accions fetes, del buidatge 

d’informació recollida, el buidatge dels tallers i les dades de participació.  

 

2.1. ACCIONS FETES 

2.1.1. ACCIÓ DE 
CARRER 

  

 

Dates:  10 i 17 desembre i 14 de Gener 2019 
Lloc: Mercat Setmanal, Escola San Gabriel, Escola Guillem de 

Montgrí 
Durada:  10D: 3.30h/ 17D: 3.45min / 14G: 2.45min 
Objectius 
Informar sobre el procés “Obrim el Convent” 
Difondre i realitzar enquestes individuals 
 
 

Estructura de la sessió  

Inspecció de l'edifici 
Anàlisi normatiu i de 
patrimoni 
Aixecament de plànols del nou 
equipament 
Estudi possibilitats de l’espai 
Programa d'usos 

Accions amb la ciutadana Estudis tècnics de l’espai 

Visites guiades al Convent 
Enquestes on-line i equipaments   
Accions de carrer 
Trobada Entitats 
Comissió Seguiment 
Taller amb ciutadania 
Taller amb joves 
Comissió Seguiment 

Devolució: 27 Març 

DINAMITZACIÓ I 
DIAGNOSI DE  

TREBALLS 
PREVIS 

DELIBERACIÓ I 
CONSTRUCCIÓ DE 

RESULTATS, DEVOLUCIÓ 
I AVALUACIÓ 
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L’acció consistia en el carretó itinerant i dues persones dinamitzadores. Es tenia informació física del procés: 

cartell amb tota la informació i les fases del procés, fotos de l’espai i mapa d’equipaments de Torroella.  

Així mateix, es repartia la postal que incloïa la informació del procés i l’enquesta i la dinamització consisteix 

en informar i proposar de realitzar l’enquesta. En cas que fos necessari, s’ajudava a la realització de 

l’enquesta. 

 

Valoració de l’acció.  
 

Les sortides van complir amb el doble objectiu d’informar del procés i realitzar enquestes in-situ. Durant les 

dinamitzacions als carrers del mercat setmanal, es va poder recollir informació de valor per entendre la 

idiosincràsia de Torroella i alhora, la coneixença respecte el Convent de les Clarisses. Finalment, es van 

realitzar accions a les sortides dels centres educatius per arribar a un major nombre de persones. Com a 

proposta de millora en futurs processos, caldria valorar si més enllà del mercat setmanal, hi ha altres 

moments i espais en els quals es pugui arribar a una major diversitat població. 

 

2.1.2. TROBADA AMB ENTITATS  

 

Dates:  17 de desembre 2018  

Lloc: Convent de les Clarisses  

Durad
a:  2 hores  

Objectius 
● Difondre el procés perquè les entitats siguin altaveu entre 

els seus membres i amb la resta de la ciutadania. 
● Diagnosi en relació a les activitats que les entitats volen  fer 

al Convent. 

Estructura de la sessió  

- Benvinguda i presentació de la sessió 
- Objectiu de la sessió 
- Explicació dels objectius, les fases i les accions del procés “Obrim el Convent 
- Explicació de les accions i eines per a la participació 
- Dinàmica de diagnosi i recollida de necessitats de les entitats 
- Tancament i avaluació de la sessió 
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Entitats  presents 

Gent del Ter / Amics Ermita Santa Caterina / Robotec / AEIG Montgrí / Xibeques del Cau / AMPA Escola 
Bressol Petit Montgrí / Racó de Rialles / Llar de Jubilats El Recer / Càritas Baix Ter / Fundació 
ONCOLLIGA / Cruz Roja / Amics dels Gegants i Capgrossos / Cor Anselm Viola / Associació 
EMPORION / Societat Gastronòmica / Associació Donants de Sang / Amics de la Fotografia / Grallers del 
Montgrí / Montgrí Comerç / Els Ducs del Foc / Associació Sardanista Continuïtat / Associació Llibre de la 
Festa Major / Club Tennis Taula / Associació Filatèlica i Numismàtica Dudal / Club Ciclista Montgrí 
 

Temes sorgits al llarg de la sessió i resum de la resposta donada 
Tema sorgit Resposta donada 

Es va plantejar dubtes sobre els 
models de gestió 

Es va comentar que per ara es recull la voluntat i que, segurament, 
serà una qüestió a abordar en cada moment i per fases. 
 

Es van plantejar, en general, les 
necessitats de les entitats 

Aquí es va reforçar el fet de fer la trobada i alhora, de treballar per 
unir demandes i poder compartir espais. 
 
 

Valoracions de la sessió 

  

Comentaris deixats de manera voluntària: 
“El control del temps de la reunió ha estat 
molt bé” 
“Per orientar millor les opcions estaria bé tenir 
un recull del que ja es fa en espais similars en 
altres pobles” 
“Horari complert” 

36,66% molta utilitat 
33,33% força utilitat 
23,33% poca utilitat 
6,66% molt poca utilitat o cap utilitat 

34,48% molta satisfacció  
37,93% força satisfacció  
17,24% poca satisfacció  
10,33% molt poca o cap satisfacció  

Valoracions de la sessió per part de l´equip 

El funcionament de la sessió va seguir l’ordre i els temps previstos sense necessitat d’introduir cap canvi. 

L’enquesta per entitats es va poder fer sense problema i es va fer una ronda ràpida perquè les entitats 

poguessin escoltar què havia apuntat cada una. Es va detectar l’interès de les entitats en el nou equipament 

i pel que fa a les necessitats, hi havia alhora coincidències i una diversitat de propostes que poden oferir un 

ventall de possibilitats per entendre el Convent com un espai d’espais o un projecte de projectes. Es 

considera que es van complir els objectius plantejats i els resultats previstos. 

De cara al futur es considera que es podria mantenir un mecanisme semblant a la trobada per tal de 
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treballar conjuntament amb totes les entitats. D’aquesta manera, es poden enfortir els vincles d’interessos,  

necessitats i complementarietats entre entitats.  

 

 

2.1.3. VISITES GUIADES AL CONVENT 1 

 

Dates:  Diverses de desembre i gener 2018-2019 

Lloc: Convent de les Clarisses  

Durad
a:  2 hores  

Objectius 
● Difondre el procés perquè les entitats siguin altaveu entre 

els seus membres i amb la resta de la ciutadania. 
● Diagnosi en relació a les activitats que les entitats volen  fer 

al Convent. 

 

2.1.4. COMISSIÓ DE SEGUIMENT- 1 SESSIÓ 

 

Dates:  14 gener 2019 

Lloc: Museu de la Mediterrània 

Durad
a:  2 hores  

Objectius 
● Presentació, informació i constitució comissió seguiment 
● Fer seguiment del procés 
● Recollir l'opinió en relació al taller de deliberació 

Estructura de la sessió  

- Benvinguda i presentació de la sessió 
- Objectius i funcionament de la Comissió de Seguiment 
- Explicació dels objectius, les fases i les accions del procés “Obrim el Convent” 
- Dinàmica per recollir expectatives vers els tallers de deliberació.2 

                                                      
1 D’aquesta acció només se’n detallen els aspectes generals perquè tot i que s’ha dut a terme en el marc del procés “Obrim el 
Convent” no ha estat responsabilitat de Raons Públiques el seu impuls i desenvolupament. 
2 El buidatge d’aquesta dinàmica es pot consultar a l’apartat d’Annexos. 



 

 

                         INFORME PARTICIPACIÓ  

 

 
Raons Públiques S.C.C.L 
Cooperativa urbanisme, arquitectura i participació 
 

 
 

13 

- Continuïtat de la Comissió de Seguiment 
- Tancament i valoració de la sessió. 
 

Temes sorgits al llarg de la sessió i resum de la resposta donada 
Tema sorgit Resposta donada 

Visita del convent a l’espai. Després de la insistència, es va dir que s’estudiarà com fer-ho. 

Horaris dels tallers i conciliació 
familiar. 
 

Es va dir que les persones que eren a la comissió de seguiment era 
perquè havien mostrat interès a l’enquesta. En relació als joves, es 
va prioritzar enfocar la seva implicació en el taller previst per a ells. 

Pregunta sobre el grau d’influència 
de l’estudi tècnic de possibilitats en 
la decisió de la ciutadania i sobre 
l’espai. 

Es va apuntar la intenció de l’estudi és específicar les possibilitats i 
els límits sense decidir per si sol res, si no per oferir elements que 
ajudin a una decisió més informada i conscient. 

Inversió municipal prevista per a 
l'obertura del Convent 

Des de l’equip de govern es va respondre que la inversió actual ha 
estat per a fer el procés de participació i que a partir d’aquest i de la 
formació del nou equip de govern, s’aniran incloent partides als 
pressupostos municipals. Però que ara no s’està en condicions de dir 
les quantitats perquè, precisament, s’ha obert el procés de 
participació per definir usos i models de gestió. 

Valoracions de la sessió 

  
38,4% molta utilitat 
34,6% força utilitat 
26,9% poca utilitat 
0% molt poca utilitat o cap utilitat 

39,1% molta satisfacció  
52,16% força satisfacció  
8,6% poca satisfacció  
0% molt poca o cap satisfacció  

Comentaris deixats de manera voluntària: 
“ Felicitats pel ritme i l’eficàcia!” 
“Molt interessant, però em pensava més detallades dels diferents espais. Però molt bé” 

Valoracions de la sessió per part de l´equip 

El funcionament de la sessió va seguir l’ordre i els temps previstos sense necessitat d’introduir cap canvi. 
Pel treball en grups en relació a les expectatives, es van formar 5 grups de 5 persones cada un. El 
funcionament de la dinàmica va ser correcte i es va fer una ronda ràpida perquè cada grup compartís les 
idees claus del que havien parlat. 
Es va decidir no obrir el debat vers la continuïtat de la comissió de seguiment de manera acordada amb 
l’Ajuntament. 
Es considera que es van complir els objectius plantejats i els resultats previstos. 
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2.1.4. COMISSIÓ DE SEGUIMENT- 2  SESSIÓ 

 

Dates:  20 març 2019 

Lloc: Museu de la Mediterrània 

Durad
a:  1,45  hores  

Objectius 
● Explicar resultats del procés de participació. 
● Explicar el programa d’usos per fases del Convent. 
● Recollir la percepció dels membres de la Comissió de 

Seguiment 
● Tancament i valoració de la sessió 

Estructura de la sessió  

- Benvinguda i presentació de la sessió 
- Fases i accions del procés de participació 
- Dades de participació 
- Resultats del procés de participació 
- Presentació del programa d’usos. 
- Dinàmica per recollir expectatives vers els tallers de deliberació. 
- Continuïtat de la Comissió de Seguiment 
- Tancament i valoració de la sessió. 

Temes sorgits al llarg de la sessió i resum de la resposta donada 
Tema sorgit Resposta donada 

Pregunta entorn l’espai de Suport al 
Teixit Associatiu: Es pregunta 
perquè el projecte té aquest nom i la 
fitxa es parla del Cau 

S’explica que la proposta surt dels tallers on es va parlar, 
concretament del CAU, però que en el programa d’usos això no 
s’especifica. A la fitxa final no sortirà amb el nom del CAU. I serà 
en l’obertura quan es concretarà. 

Alberg: quantes places podrà tenir? 
 

Es respon que 40 places, tenint present que hi ha una normativa que 
defineix què és necessita. 

Es pregunta el motiu de fer la 
pregunta “Reflecteix les aportacions 
de la ciutadania?”  
a la dinàmica de valoració 

S’explica que tot i que pot semblar retòrica, es tracta de recollir la 
percepció de la comissió respecte la proposta final. L’equip tècnic 
sap que la feina que s’ha fet surt del procés, però vol contrastar-ho 
amb l’opinió directa de les persones 
 

Valoracions de la sessió 
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38,46% molta utilitat 
53,85% força utilitat 
7,69% poca utilitat 
0% molt poca utilitat o cap utilitat 

30,77% molta satisfacció 
69,23% força satisfacció 
0% poca satisfacció 
0% molt poca satisfacció o cap satisfacció 

Comentaris deixats de manera voluntària: 
No hi va haver cap escrit de  valoració 

Valoracions de la sessió per part de l´equip 

El funcionament de la sessió va seguir l’ordre i els temps previstos sense necessitat d’introduir cap canvi. 
L’explicació del programa d’usos es va fer explicant les qüestions claus per tal d’adjuar a les persones a 
entendre d’on sortia cada proposta, com s’ubica en el plànol i les fases i passos que caldrà fer d’ara en 
endavant. La dinàmica de grup va servir per tal de recollir la percepció de la ciutadania en relació a la 
proposta final. 

 

2.1.5.TALLER OBERT A LA CIUTADANIA 

 

Dates:  20 febrer  2019 

Lloc: Museu de la Mediterrània 

Durad
a:  2,5 hores  

Objectius 
● Propostes de projectes i activitats del futur equipament 

“Convent de les Clarisses” pel programa de remodelació per 
fases amb proposta d’usos i models de gestió. 

Estructura de la sessió  

- Benvinguda i presentació de la sessió 
- Explicació dels objectius, les fases i les accions del procés “Obrim el Convent” 
- Devolució de l’informe de possibilitats del Convent de les Clarisses 
- Devolució de la informació recollida per part de la ciutadania a la fase de diagnosi 
- Dinàmica de treball grupal: construcció de propostes d’activitats i projectes per a l’informe de 
remodelació per fases. 
- Plenària, tancament i valoració de la sessió 
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Temes sorgits al llarg de la sessió i resum de la resposta donada 
Tema sorgit Resposta donada 

Pla de finançament per l’obertura del 
Convent més enllà del procés. 

Es va respondre que la inversió actual ha estat per a fer el procés de 
participació i que a partir d’aquest i de la formació del nou equip de 
govern, s’aniran incloent partides als pressupostos municipals. Però 
que ara no s’està en condicions de dir les quantitats perquè, 
precisament, s’ha obert el procés de participació per definir usos i 
models de gestió. 

Valoracions de la sessió 

  
37,5% molta utilitat 
50% força utilitat 
8,3% poca utilitat 
4,1% molt poca o cap utilitat  

54,2% molta satisfacció 
33,3% força satisfacció 
4,1% poca satisfacció 
4,1% molt poca satisfacció o cap satisfacció 

Comentaris deixats de manera voluntària: 
No hi va haver cap escrit de de valoració 

Valoracions de la sessió per part de l´equip 

El funcionament de la sessió va seguir l’ordre previst però es va allargar mitja hora més per tal de facilitar 
el treball per grups. Es va acordar amb els participants i així es va garantir fer una plenària en la qual cada 
grup va explicar el treball fet.  
Pel treball en grups, es van realitzar quatre grups d’entre 7 i 8 persones. El funcionament de la dinàmica va 
ser correcte tot i que, evidentment, amb més temps per fer el taller hagués estat millor. La primera part, va 
complir la seva funció informativa i de traspàs de continguts en relació a les enquestes i a l’estudi de 
possibilitats.  
Es considera que es van complir els objectius plantejats i els resultats previstos malgrat es va decidir no 
abordar, per qüestió de temps i prioritat, el debat sobre els models de gestió. Bo i amb això, en un futur 
serà bo tenir present plantejar formats de taller més llargs o bé jornades de treball que permetin certa 
flexibilitat en el temps.  
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2.1.6. TALLER OBERT AMB JOVES  

 

Dates:  16 febrer  2019 

Lloc: Convent de les Clarisses 

Durad
a:  3 hores  

Objectius 
 
Propostes de projectes i activitats pensades per a joves pel futur 
equipament “Convent de les Clarisses” pel programa de remodelació 
per fases amb proposta d’usos i models de gestió. 

Estructura de la sessió  

- Benvinguda i presentació de la sessió 
- Visita ràpida al Convent de les Clarisses 
- Explicació dels objectius, les fases i les accions del procés “Obrim el Convent” 
- Devolució de l’informe de possibilitats del Convent de les Clarisses 
- Devolució de la informació recollida per part de la ciutadania a la fase de diagnosi 
- Dinàmica de treball grupal: construcció de propostes d’activitats i projectes adreçades a joves per a 
l’informe de remodelació per fases 
- Plenària, tancament i valoració de la sessió 

Temes sorgits al llarg de la sessió i resum de la resposta donada 
Tema sorgit Resposta donada 

Previsió de pressupostos per 
l’equipament 

Es va respondre que al pressupost municipal d’aquest any s’ha 
previst l’import per fer el procés participatiu. I que els propers anys, 
en funció dels nous governs, s’aniràn aprovant imports per a 
l’obertura de l’equipament segons les fases previstes. 

Vinculació dels resultats del taller Es va respondre que els resultats del taller s’incorporaran a 
l’informe de participació i que formaran part de l’informe de 
remodelació per fases tenint present que hi ha hagut quatre 
propostes diferents i que s’han de sumar les fetes al taller amb la 
ciutadania. 

Futur de l’espai de joves Es va fer un debat en el qual es va reiterar que els resultats de les 
enquestes, l’assistència al taller de joves i la vocació de l’equip de 
govern és que al Convent pugui acollir espais destinats pels joves. 
Alhora, es va parlar del paper actiu dels joves per a fer-ho possible. 

Valoracions de la sessió 
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90,9% molta utilitat 
9,1% força utilitat 
0% poca utilitat 
0% molt poca utilitat o cap utilitat 

71,42% molta satisfacció  
28,57% força satisfacció  
0% poca utilitat 
0% molt poca o cap satisfacció  

Comentaris deixats de manera voluntària: 
No hi va haver cap escrit de de valoració 

Valoracions de la sessió per part de l´equip 

El funcionament de la sessió va seguir l’ordre i els temps previstos. Cal destacar la feina prèvia del 
dinamitzador juvenil per assegurar una assistència notòria i el fet de comptar amb un marge de 3 hores per 
poder garantir un treball més sostingut i tranquil per part dels participants. .  
Pel treball en grups, es van realitzar quatre grups d’entre 5 i 6 joves.. El funcionament de la dinàmica va 
ser correcte i es va arribar a crear quatre propostes sobre plànol d’activitats i projectes. La primera part, va 
complir la seva funció informativa i de traspàs de continguts en relació a les enquestes i a l’estudi de 
possibilitats.  
Es considera que es van complir els objectius plantejats i els resultats previstos malgrat es va decidir no 
abordar, per qüestió de temps i prioritat, el debat sobre els models de gestió.  

 

 

2.1.7. SESSIÓ DE DEVOLUCIÓ FINAL DE RESULTATS 

 

Dates:  27 de març 2019   

Lloc: Museu de la Mediterrània 

Durad
a:  3 hores  

Objectius 
 

● Explicar resultats del procés de participació 
● Explicar el programa d’usos per fases del Convent 
● Recollir la percepció dels membres de  la Comissió de 

Seguiment 
● Tancar i valorar  la sessió 

Estructura de la sessió  
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- Benvinguda i presentació de la sessió 
- Fases i accions del procés de participació 
- Dades de participació 
- Resultats del procés de participació 
- Presentació del programa d’usos. 
- Dinàmica per recollir expectatives vers els tallers de deliberació. 
- Continuïtat de la Comissió de Seguiment 
- Tancament i valoració de la sessió. 

Temes sorgits al llarg de la sessió i resum de la resposta donada 
Tema sorgit Resposta donada 

Es genera un debat sobre el cost 
d’obrir el Convent.  

Des de l’equip tècnic i el mateix Ajuntament s’explica que el que 
s’ha presentat és una aproximació. Així mateix, s’apunta que en els 
darrers anys s’ajusta molt més el pressupost d’obres. 

S’expressa la preocupació sobre la 
possible variació dels usos en un 
futur. 

S’explica que la mateixa proposta d’usos reserva espais polivalents i 
que molts dels projectes que han sortit no impliquen grans 
adaptacions d’espai com perquè en el futur no puguin acollir-se usos 
nous 

Canvi ubicació magatzem aliments.  S’explica que la primera acció abans de poder pensar l’Espai de 
Joves, serà trobar un nou espai pel magatzem d’aliments. 

Compromís per engegar el projecte 
d’Espai de Joves 

Arran de les preguntes sobre el compromís per obrir l’espai de joves 
s’apunta que el pressupost d’aquest any no ho contempla i que serà 
el proper equip de govern qui ho haurà de decidir. Així mateix, 
s’expressa que arribats a aquest punt es considera que si o si s’ha de 
fer. 

Valoracions de la sessió 

  
100% molta utilitat 
0% força utilitat 
0% poca utilitat 
0% molt poca utilitat o cap utilitat 

92,3% molta satisfacció  
7,69% força satisfacció  
0% poca satisfacció  
0% molt poca o cap satisfacció  

Comentaris deixats de manera voluntària: 
No hi va haver cap escrit de valoració 

Valoracions de la sessió per part de l´equip 

La sessió es va poder desenvolupar segons allò previst i es va generar una dinàmica més distesa en al qual 
es va poder parlar de la proposta i fer-ne una avaluació. 



 

 

                         INFORME PARTICIPACIÓ  

 

 
Raons Públiques S.C.C.L 
Cooperativa urbanisme, arquitectura i participació 
 

 
 

20 

 

 

2.2. BUIDATGE D'INFORMACIÓ RECOLLIDA.  

En aquest apartat es situa la informació clau recollida tant a la fase de diagnosi com a la fase de deliberació i 

construcció de propostes. 

 

2.2.1. RESULTATS DE LA FASE DE  DIAGNOSI 
 

A continuació es presenten els resultats de les enquestes, els resultats amb el taller d’entitats, els projectes 

singulars i els resultats en relació als models de gestió. Aquests resultats han estat la informació que s’ha 

retornat als tallers i que ha servit per impulsar les propostes d’activitats i projectes. 

Resultats de les enquestes  
 

A continuació, s’inclou el buidatge de les preguntes 6, 9, 10, 11, 12 del total de 348 enquestes respostes. Es 

bolquen aquestes preguntes perquè són les que van donar informació per a la fase de deliberació i 

construcció de propostes. 

Cal apuntar que no totes les preguntes les van respondre el mateix nombre de persones i per això, les sumes 

totals de cada pregunta no són les mateixes. Així mateix, no es situen el nombre de persones que no han 

respòs la pregunta. 

Pregunta 
6. Marca els tres valors més importants que creus que el Convent hauria de transmetre 
Respostes Quantitat 
Memòria històrica 166 
Vitalitat cívica         114 
Igualtat social  112 
Identitat col·lectiva 110 
Futur 88 
Innovació 73 
Sostenibilitat    51 
Obertura 58 
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9. Quins equipaments trobes a faltar a Torroella de Montgrí? 
Respostes Quantitat 
Espai per joves   49 
Residència Gent Gran 22 
Centre Cívic  18 
Espai entitats  17 
Espai activitats diàries    8 
Casal avis  8 
Espai taller 5 
Espai Trobada 5 

10. Com visualitzes les activitats que hauria d’acollir el Convent? 
Respostes Quantitat 
Projectes estables en el temps 241 
Accions Puntuals 25 
Ambdues 20 

11. Marca tres activitats que hauria d’acollir el Convent?  
Respostes Quantitat 
Programació cultural 155 
Suport teixit associatiu 154 
Cursos Formatius 141 
Alberg Juvenil    137 
Celebracions i festes      115 
Residència Gent Gran 12 
12. Marca tres àmbits d’acció que hauria d’acollir el Convent? 
Respostes Quantitat 
Joventut   193 
Cultura 142 
Formació 130 
Educació  115 
Cohesió social 110 
Igualtat 56 
Gènere    28 
Esports  22 
Promoció Econòmica       22 
 
Resultats del taller amb entitats  

A continuació, s’inclou el buidatge de les enquestes de diagnosi del taller amb entitats en el qual es va 

preguntar per quines activitats voldrien fer al Convent. Així mateix, no es situen el nombre de respostes que 

no han respòs les preguntes. 

Pregunta 
Activitat o projecte: abstracció de l’ús a partir de l’activitat 
Respostes Quantitat 
Sala Reunió 6 
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Magatzem 6 
Sala polivalent 5 
Àpats 4 
Curs o aula formativa 3 
Reunió i Magatzem 3 
Trobada 3 
Habitatge social 3 
Despatx 2 
Arxiu 1 
Espectacle 1 
Música 1 
Seu 1 
Quin tipus d’espai necessita? 

Respostes Quantitat 
Gran 19 
Mitjà 11 
Petit 5 
Pati 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projectes singulars 
Al llarg del procés, en la fase de diagnosi i detecció de necessitats i concretament, a les accions participades, 

s’han pogut recollir un seguit de projectes o idees singulars que l’equip tècnic considera que cal deixar 

apuntades. 

Cau: L’AIEG Montgrí demanda un espai per acollir les seves 6 unitats degut al mal estat del seu 

local actual. 

Activitats de relaxació i espiritualitat: propostes no necessàriament articulades però que apunten a 

una actualització dels usos de l’equipament respectant part de la seva tradició. 
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Espai de trobada i joc familiar: El Racó de Rialles també planteja la necessitat de disposar d’un espai 

en condicions per a poder fer les seves activitats familiars i amb la petita infància. 

Allotjament i menjador social: Diverses entitats posen de manifest la necessitat d’aquest recurs i la 

falta d’oferta al municipi. L’equipament disposa de cuina i d’habitacions, així com d’espais d’estada 

amplis o el mateix patí.  

Espai per àpats populars: Vinculat a l’espai de cuina, al menjador i al mateix pati, algunes entitats 

plantegen l’ús de la cuina i dels espais per a poder fer menjars populars interns o bé oberts a la 

ciutadania. 

Acollida d’entitats que venen al municipi: Algunes entitats, sobretot el Cau i de cultura popular i 

tradicional, plantegen la possibilitat que el Convent pugui ser l’espai on oferir àpats i pernoctació a 

entitats que conviden al municipi. 

 

Models de gestió 

Ciutadania 

Pregunta 

Marca tres models de gestió per el Convent? 

Respostes Quantitat 

Gestió Cívica i Comunitària 201 

Gestió directa de l’Ajuntament 198 

Cessió d’ús d’entitats 142 

Concurs empreses 43 

 
Entitats 

Pregunta 

Quin model de gestió voldríeu pel convent? 

Respostes Quantitat 
Cessió d’ús d’entitats 19 

Gestió directa de l’Ajuntament 16 
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Gestió Cívica i Comunitària 11 

Concurs empreses 1 
 

 

 

 

2.2.2. BUIDATGE FASE DE DELIBERACIÓ I CONST. DE 
PROPOSTES 

 

A continuació es presenta el buidatge de les propostes d’activitats i projectes recollides al taller obert amb a 

la ciutadania, el taller amb joves. A banda dels quadres que es bolquen aquí, es treballava amb un mapa on 

s’ubicaven les propostes. Aquests mapes han estat utilitzats com a referents  per a fer el programa d’usos. 

Finalment, també es presenta la valoració que va fer la ciutadania de la proposta de programa d’usos tant a la 

segona reunió de la comissió de seguiment com a la sessió de devolució final oberta a la ciutadania. 

Taller obert a la ciutadania 
 
GRUP 1 

Nom Descripció Tipus Espai Priorització 

Espai Joves Punt de trobada per joves. Activitats 
artístiques i formatives. Espai Continu. 

Sala polivalent. Sales interiors. Espai petit 
(assaig, insonoritzat). Espais de creació. 

1 

Pati Obert Adequació del pati perquè la gent hi 
pugui fer activitats 

Mantenir el jardí espiritual. Hort com a 
element formatiu (adults, joves). Espai obert 
per compartir. 

2 

Allotjament Adecuar les cel·les per a ús social i/o 
obert a entitats. 

Cel·les. Menjador. Cuina. 3 

Suport al Teixit Associatiu 
 

Cuina oberta. Adequada a les entitats 
(no exclusiva) 

Cuina. Falta espai de menjador. 4 

GRUP 2 

Nom Descripció Tipus Espai Priorització 
Espai polivalent per joves Sala de jocs. Espai cau. Música. 2 sales grans. Sala d'assaig. Estudi de 

gravació. Sala d'Escoltar Música. Sala ping-
pong. Futbolí. Jocs de taula. Etc. 

1 

Espai de Trobada Trobades familiars i activitats. Bari. Sala gran. Bar. Pati per nens i famílies. 2 
Sala de reunió per entitats. 
Magatzem i/o arxiu per 

Cau associacions. Sala fixe (1 persona). Sala compartida (10 
persones). Sala compartida (30 persones). 

3 
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entitats. Taules/cadires/reunios. Espai per tallers. 
GRUP 3 

Nom Descripció Tipus Espai Priorització 
Espai entitats. Ateneu. 
Casal d'Entitats. 

Magatzem. Reunions. Activitats regulars 
d'entitats. Espai compartit. Espai de 
trobada. 

Sala gran compartida. Espai més petits. Zona 
de magatzem. 

1 

Espai musical (bona 
acústica) 

Assajos i actuacions de grups musicals 
(cors de bandes) 

Església 4 

Espai juvenil 
(autogestionat) 

Espais de trobada. Activitats. Biblioteca. 
Bar (menjar/beguda). Zona descans. 

El que necessita els joves. Sala Polivalent 2 

Menjador social (diari) o 
popular (puntual) 

Cuina i menjador. Espai d'àpats per la 
gent que ho necessita. Puntualment per 
entitats. 

Cuina i menjador 3 

Alberg Juvenil Espai amb llits per poder passar la nit. 
També cuina comunitària. 

Cuina comunitària. Habitacions 5 

GRUP 4 

Nom Descripció Tipus Espai Priorització 
Escola d'arts Objectiu: Formació cultural i cohesió 

social. Dirigit a: 4 anys- adults. Obert a: 
tot el públic. 

Quantitat: 3 sales. Dimensió: 2 grans + 1 
petita (capella-auditori). Altres 
condicionants: escenari/tarima/terra de fusta 

3 

Alberg juvenil i/o social Objectiu: Espai d'allotjament i acollida 
per dones maltractades, per viatgers, 
necessitats socials. Menjador social. 
Dirigit a Joves-Adults. Obert a: 
necessitats socials i joventut. 

Quantitat: 10 dormitoris 1 cuina + 1 
menjador + 1 magatzem. Altres 
condicionants: lavabos, dutxes, facils, accés. 

1 

Espai de salut i creixement 
personal 

Objectiu: Autoconeixement, 
espiritualitat, creixement personal i 
cohesió social i benestar integral de la 
persona (formació...). Dirigit a: tot el 
públic. 

Quantitat: capella/església petita. Dimensió: 
Sala amb terra de fusta. Altres condicionants: 
fàcil accés. 

5 

Cau Objectiu. Espai pel cau. Dirigit a: 
infància-joventut. Obert a: Tot el públic. 

Quantitat: 5 sales petites o 1 gran polivalent. 
Dimensió. Pati/Jardí. Altres condicionants: 
Projector. 

2 

Hotel d'entitats Objectiu: tenir sales de reunions, 
magatzems, arxiu, despatxos. Dirigit a: 
Associacions del poble. Obert a: Tot el 
públic. 
 

Quantitat: 2 sales grans polivalents i petits 
magatzems. 

4 
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plànol de treball resum final 
 

 
 
 
Taller joves 
GRUP 1 
Nom Descripció Tipus Espai Priorització 
Òptica Feminista/Passir Passir. Assembles. Punt Lila. Sala petita per consultar del PASSIR 

(Programa atenció sexual i 
reproductiva). Nau B per fer xerrades. 
Espai Punt Lila. 

2 

Sala d’Estar Xerrades. Bar. Espai sociocultural. Biblioteca. NAU B 1 
 

Co-Working Taules per treballar. Wi-Fi. Cafetera. WC. Llum. Segona planta : habitacions (No parets) 3 
Espai de creació WC. LLum. Taules. Armaris o lleixes. Primera planta : 2a sala 4 
GRUP 2 
Cau Espai per realitzar les activitats del CAU Espai ample, però amb divisions. 

Arxiu/Magatzem que pot ser compartit 
amb altres entitats. WC. Zona de 
reunió. Alberg. 

1 

Activitats relacionades 
amb esports i música. 
Gimnàs 

Espai per reunió i gravació de música. Per realitzar 
torneig de futbol o bàsquet. Espai per fer exercici físic. 

Espai petit amb taules i cadires. Posar 
canastes i porteries. Espai gran. 

3 

Espai de creació i art i 
classes en art 

Espai per crear i aprendre sobre l'art en qualsevol 
format o tècnica, també s'hi podrien fer classes i 
xerrades del tema. 

Espai ampla amb llum. Que hi cain 
taules grans i algun cavallet. 

4 

Espai per estar joves. 
Festa. Bar. Chill-Out. 

Lloc per estar els joves Multifuncional 2 

GRUP 3 
Espai per estar joves. Espai polivalent on compartir per joves. (Billar, futbolí, 

jocs de taula, ping-pong, nevera, sofà) 
Sala gran 1 

CAU 60 nens dividits en 6 grups d'edat (activitats inferior i 
exteriors). Setmanes de convivència. Deixar dormir 
caus que vinguin al poble. 

6 sales. WC. Dutxes. Magatzem. 
Possem com a possibles dues sales (1 o 
l'altre). 

3 

Bucs d'assaig/Radio Sales. Llocs de trobada. Musical. Gravació. Concerts a 
l'exterior. Tenir un espai on poder fer radio i material 
de radio. 

Sales insoniritzades amb equip de 
música (bateira, instrument i equip de 
so). 

2 

Sales polivalents Lloc on es pogués fer xerrades temàtiques, formacions, 
activitats vàries. 

Sala gran 4 

GRUP 4 
Espai per estar joves. Bar. Futbolí. Sofàs. Taules. Cadires. - 1 
CAU 6 sales destinades al cau  - 2 
Sala de Música Dues sales, insonoritzades, una amb equipament i l'altre 

més oberta. 
- 3 



 

 

                         INFORME PARTICIPACIÓ  

 

 
Raons Públiques S.C.C.L 
Cooperativa urbanisme, arquitectura i participació 
 

 
 

27 

 
 

3. AVALUACIÓ 

3.1. VALORACIÓ DEL TREBALL I RESULTATS 

Comissió de seguiment  

Gràfics de valoració Comentaris de la sessió 

El programa d'usos 
 

● subratllem  el “diversos” 
● Potser vol donar resposta  totes les demandes i això és 

molt complicat d´assolir 
● Tot i obrir noves possibilitats el problema d´espais 

d'entitats, sobretot a l'hora de tenir espai per 
emmagatzematge continua, és molt difícil compartir 
aquests espais. 
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Comissió de seguiment 
 

● s'han de fomentar tot el que sigui participació 
● Educar a la població en participació 
● Valorar la possibilitat d'incloure tot tipus d'accions, 

ex: menors no tutelats i altres col.lectius, dones 
maltractades  

● La reunió prevista pel dia 6 es va posposar de dia i no 
es va avisar anticipadament. 

● La comissió de seguiment ha de tenir continuïtat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sessió de devolució final oberta a la ciutadania   

Valoreu el programa d´usos del Convent de les Clarisses 
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L'opinió dels participants en la sessió 
de devolució del programa d'usos ha 
sigut molt positiva.  Tots consideren 
que es reflecteixen les aportacións de la 
ciutadania.  Que és un espai d’espais i 
que es cobreixen les necessitats 
detectades. 

Valoreu el procés del Convent de les Clarisses 

 

El 99% dels participants tenen una 
opinió molt positiva del procés, tot i 
això l’aspecte amb més marge de 
millora són les dinàmiques de treball 
en grup als tallers. 
 
 

Valoració de la continuïtat de la participació per l'obertura del Convent de les Clarisses 
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El 100 % dels participants consideran 
que s'ha de donar continuïtat a la 
participació per l'obertura del Convent. 

   

Images d´alguns dels gràfics d'avaluació in situ 

 
 

3.2. DADES DE PARTICIPACIÓ   
 

A continuació s’ofereixen les dades de participació, concretament, el número i perfil de participants per cada 

acció i el perfil de participants total del projecte. 

 

3.2.1. NÚMERO DE PARTICIPANTS PER ACCIÓ 
Cal tenir present que hi ha persones que han participat en diverses accions i per tant, no es dir que la suma 

total impliqui la participació de 1433 persones. 

 
Acció  Persones 
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Visites guiades al Convent 600  
Recorregut Fira en el Record 100  
Trobada entitats 31  
Accions de carrer 234 
Comissió de seguiment 14 de Gener 25  
Taller obert ciutadania 30 
Taller amb joves 32 
Comissió de seguiment 6 de març 15 persones 
Sessió devolució resultats 18 
Enquestes físiques 3193 
Enquestes plataforma Decidim 29 
 

3.2.2. PERFIL DE PARTICIPANTS EN TOT EL PROCÉS 
GLOBALS  

 

 

                                                      
3 Inclou les enquestes fetes a l’acció de carrer, durant les visites guiades i les dipositades a les urnes dels equipaments municipals. 
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4. ACCIONS DE COMUNICACIÓ 
4.1. MITJANS DE COMUNICACIÓ. 

FACEBOOK 

L’Ajuntament té perfil propi des de octubre del 2010 a Facebook, amb 4.959 seguidors. Es publiquen, 
principalment notícies d'actualitat del municipi. 

https://www.facebook.com/ajuntamentorroellademontgri 

 
TWITTER 

El perfil de Twitter de l’Ajuntament té 3.179 seguidors i segueix a 932. Definir retwittea notícies d'activitats 
pròpias i realitzades per altres entitats (Museu de la Mediterrània, Ass. Donats de Sang, TV Costa Brava, 
Auditori Espai Ter, Biblio Pere Blasi, Montgrí Comerç…)  

https://twitter.com/AjTorroella  

 
xarxes socials 

S´utilitzaran les xarxes socials de l'ajuntament i  no s’obriran nous perfils  (de Fb ni de TW), i es faran 
servir un hashtag propi i el hashtag de l´ajuntament. 

 

HASHTAG PROPI #ObrimelConvent 

ALTRES # @AjTorroella . 

 
 
DECIDIM 

Pàgina web de la plataforma Decidim de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. L'ajuntament inicia amb 
aquest procés la utilització de la plataforma participativa Decidim. 

https://torroella-estartit-decidim.ddgi.cat 

 

 

4.2. ACCIONS COMUNICATIVES 

Acció comunicativa Tema 

https://www.facebook.com/ajuntamentorroellademontgri
https://twitter.com/AjTorroella
https://twitter.com/hashtag/ObrimelConvent?src=hash
https://twitter.com/AjTorroella
https://torroella-estartit-decidim.ddgi.cat/
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Disseny Gràfic Procés -Logo 

Disseny gràfic, logo 

1 logo identitat del procés 

2 cartell bàsic 
 

informar  

Web ajuntament 

Nota de premsa 

1 nota de premsa informar de l'inici procés 

2 nota de premsa informar resultats del procés 

Banner web 

1 Banner web informar de l'inici  

2 Banner web informar dates carretons 

3 Banner web informar sobre  el decidim 

4 Banner web informar dates tallers 

5 Banner web informar dates taller devolució 

apartat CONSULTA PÚBLICA 

1 entrada link al Decidim 

Mail Departament Participació Ajuntament 

Tècnics i regidors 

1 mail informar de l'inici  

2 mail informar dels tallers 

3 mail informar de la devolució 

Entitats i associacions de Torroella 

1 mail informar de l'inici  

2 mail informar carretó 

3 mail informar convocatòria tallers 

4 mail informar de la devolució 

Ciutadania de Torroella -Base de dades participació 

1 mailing- newsletter informar i enviar enquesta decidim 

2 mailing informar convocatòria tallers 
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Agenda ADA 

Publicacions agenda ADA 

1 publicació d'un full informar de l'inici  

2 publicació d'un full informar sobre els punts d'interacció movil i les urnes als equipaments 

3 publicació d'un full informar sobre el taller obert 

4 publicació d'un full informar sobre el taller devolució 

DECIDIM 

Publicació DECIDIM 

1 publicació publicació del projecte fases i enquesta 

2 publicació visites guiades 

3 publicació jornades  carretó  

4 publicació informe resultats propostes recollides 

5 publicació dates tallers i estudi de possibilitats 

6 publicació buidatge taller obert 

7 publicació buidatge taller joves 

8 publicació resultats 

Postal - entrevista 

1 disseny disseny contingut i forma 

2 impressió impressió de 1500 copias 

3 distribució en recorreguts 

4 distribució 7 equipaments 

5 distribució carreto 

Cartelleria 

1 cartell A-3 informatiu dels recorreguts i  inici procés 

2 distribució equipaments 

3 adaptació postal cartell per les urnes dels equipaments 

4 distribució 7  equipaments 

5 adaptació cartell A-3 informació dels tallers 

6 distribució definir: equipaments, carrer... 

Twitter Ajuntament 

1 twit informació dels recorreguts 

2 twit imatges del recorregut 

3 twit sortida del carretó 1 i 2 
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4 twit desenvolupament dels tallers 

Facebook Ajuntament 

1 entrada difusió  ADA amb l´imatge del procés a la portada 

2 entrada publicació del cartell recorreguts 

3 entrada imatges del recorregut 

4 entrada convocatoria carretó 

5 entrada imatges del carretó 

6 entrada invitació a consultar el decidim 

7 entrada convocatòria tallers 

8 entrada imatges tallers 

8 entrada 
 

convocatoria devolució 

 
Pel col·lectiu de joves, es preveuen a més, algunes accions concretes que tenen per objectiu difondre tant el 
procés com el taller destinat a ells.  
 
Contacte amb el servei de Joventut 

Acció comunicativa Tema Raons Públiques Ajuntament Torroella 

1 Contacte del referent 
del col·lectiu de joves 

Establir contacte per explicar el procés i 
pactar accions per motivar la 
participació dels i les joves 

Contactar amb el referent 
i pactar accions 

Facilitar el contacte a Raons 

2 Contacte amb joves 
 

Informar del procés i motivar per 
l’assistència al taller destinat a joves 

Passar informació i pactar 
discurs 

Informar i contactar 
(Dinamitzador Joves) 

3 Disseny del taller Dissenyar el taller per adaptar-lo a les 
necessitats detectades 

Coordinació i disseny del 
taller 

Disseny del taller 
(dinamitzador joves) 

4 Difusió procés i del 
taller per a joves 
 

Informar del procés i motivar per 
l’assistència al taller destinat a joves 
durant les accions del carretó 
 

Passar la informació Penjar informació als perfils o 
canals de xarxes virtuals que 
utilitzen els joves 
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1. PRESSUPOST 

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí té previst aquestes despeses 

• Consultoria de l’empresa Raons Públiques pel procés participatiu de definició d’usos del Convent de 

les Clarisses: 6.961 € 

• Visites guiades al Convent de les Clarisses: 80 €  

• Cost del 50% de la plaça de tècnica de participació ciutadana durant 6 mesos: 19.715 € 

Les despeses total del projecte són de 26.756 € 

L’Ajuntament té previst assumir aquestes despeses amb font propi. Únicament demana una subvenció a la 

Diputació de Girona per un import de 10.000 €, objecte d’aquesta subvenció.  
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2. ANNEXOS 

 

 
logo 
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cartells difusió revista ADA (15x15) cartells de difusió A-3. Es van realitzar dos models un a 

l´inici del procés  un altre amb informació de les activitats. 

 
cartell urnes de votació als equipament ( Din- A-1) 
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imatge gràfica del dispositiu itinerant. Inici del procés 
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postals  per la realització d'enquestes (1500 postals) 
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