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PROCÉS PARTICIPATIU DE LES CONSULTES DE BARRI 2020. 

CALONGE I SANT ANTONI 

MEMÒRIA D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

 

Nom del projecte 

Consultes de Barri 2020: Nucli antic de Sant Antoni i Urbanització de 

Mas Pallí. 

 

Objectiu 

L’objectiu d’aquest procés participatiu és apropar la participació als 

diferents barris i nuclis de població del municipi, mitjançant la 

recollida de propostes de millora i la detecció de necessitats 

específiques per tal d’involucrar a la ciutadania en la presa de 

decisions municipals. 

 

Descripció 

Les Consultes de Barri s’han portat a terme al nucli antic de Sant 

Antoni i a la urbanització de Mas Pallí. Per tal de promoure la 

participació dels veïns i les veïnes, en aquesta edició la sessió de 

debat s’ha realitzat als mateixos barris amb la instal·lació d’una 

carpa a la via pública als espais més concorreguts: 

- Urbanització de Mas Pallí: Zona verda del Carrer Vall-Llobrega 

entre els números 6 i 8. 
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- Nucli antic de Sant Antoni: Espai de la Plaça de la Llibertat. 
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Per a la realització de les Consultes de Barri, s’ha contractat una 

consultora especialitzada en processos participatius per tal que 

dinamitzi les sessions, posant les condicions necessàries per tal que 

aflorin i es puguin consensuar les propostes de millora concretes 

agrupades per àmbit o matèria, dins un ambient de debat i diàleg.  

Les propostes de millora recollides durant la sessió de debat han 

estat treballades per l’equip de govern i tècnics municipals i s’ha 

donat una resposta a cadascuna d’elles a la sessió de retorn: si són 

viables, indicant si es podran executar a curt, mig o llarg termini; 

si no són viables, indicant el motiu.  

 

Metodologia 

Les Consultes de Barri s’han desenvolupat seguint les següents fases: 

- Fase informativa:  

 

En aquesta s’ha portat a terme accions informatives adreçades 

als veïns i veïnes amb l’objectiu d’explicar-los el funcionament 

del procés participatiu i convidar-los a la sessions de debat i 

retorn de les Consultes de Barri.  

 

S’han realitzat les accions informatives: 

 

 Disseny, impressió i distribució de flyers i cartells A3 

informatius. 

 Gravació i difusió de pregó amb servei de veu pública als 

carrers dels barris. 

 Espais informatiu als webs municipals de l’Ajuntament i de 

l’àrea de Participació Ciutadana: Secció d’Agenda i 

Notícies destacades. 

 Difusió a través de les xarxes socials: canal de Whatsapp 

de l’Ajuntament i enviament de correu electrònic. 

 

 

- Fase de debat:  

 

La fase de debat s’ha realitzat a la via pública al mateix barri 

on es faci la consulta, a la carpa de participació ciutadana 

habilitada per a les consultes i la resta de material necessari 

per realitzar el procés participatiu. 
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Per a la sessió de debat de la urbanització de Mas Pallí es va 

realitzar una sessió presencial el 26 de setembre 2020 i una 

sessió telemàtica el 29 de setembre de 2020. Per a la sessió de 

debat del nucli antic de Sant Antoni es va realitzar una sessió 

presencial el 3 d’octubre i una sessió telemàtica el 6 d’octubre 

de 2020. 

 

Durant la sessió de debat s’han realitzat les següents accions: 

 

 Introducció: Presentació del procés, explicació breu dels 

objectius a assolir i els límits definits. Explicació de 

la dinàmica de la sessió. 

 Dinàmica de treball. 

 Recopilació d’informació i conclusions. 

 

- Fase de validació 

 

Les propostes de millora per als barris han estat classificades 

i enviades a les diferents àrees de l’Ajuntament per a la seva 

revisió i validació tècnica i econòmica per part dels serveis 

tècnics, indicant així mateix el termini previst d’execució 

(curt, mig, llar termini) en cas de les propostes validades i, 

en cas de les propostes invalidades, indicant el motiu de la no 

validació.  

 

Així, per cadascuna de les propostes de millora s’ha elaborat un 

document de treball valorant la seva viabilitat i establint 

també un ordre de prioritats a l’hora de portar-les a terme. 

Aquest document ha estat posat a disposició dels veïns i veïnes 

a la mateixa pàgina web de Participació Ciutadana 

(http://participa.calonge.cat/ca/inici.html). 

 

 

- Fase de retorn:  

 

Les sessions de retorn s’han realitzat el dia 19 de gener de 

2021 al Palau Firal de Sant Antoni, a les 18.00 h. els veïns i 

veïnes de Mas Pallí i a les 19.30 h. els veïns i veïnes del 

nucli antic de Sant Antoni.  

 

Durant la fase de retorn s’ha comunicat als participants del 

procés quines són les propostes de millora que finalment es 

portaran a terme, a curt termini (en els propers 6-9 mesos), a 

mig termini (en els propers 1-2 anys), a llarg termini (en els 

propers 3-4 anys). També s’ha comunicat als participants quines 

http://participa.calonge.cat/ca/inici.html
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han estat aquelles propostes que no hagin estat validades, amb 

indicació del motiu. 

 

Tota la informació resultant del procés participatiu, que s’ha 

recollit en un document/memòria on s’inclou cadascuna de les respostes 

a les propostes de millora plantejades pels veïns i veïnes, s’ha 

publicat a la web de Participació Ciutadana 

(http://participa.calonge.cat/ca/inici.html) i és accessible per a 

tothom. 

 

 

http://participa.calonge.cat/ca/inici.html


                                                                                       

7 
 

 

 

 



                                                                                       

8 
 

Recursos 

Per portar a terme el procés participatiu de les Consultes de Barris 

l’àrea de Participació Ciutadana ha comptat amb els següents mitjans: 

- Recursos humans: 1 administratiu de l’àrea de Participació 

Ciutadana, 2 tècniques en assessorament de processos 

participatius, 1 tècnica de l’Ajuntament (unitat d’Espai 

Públic). 

 

- Recursos electrònics: webs corporatives de l’Ajuntament de 

Calonge i Sant Antoni i de Participació Ciutadana, així com les 

xarxes socials de l’Ajuntament (Facebook, Twitter, Instagram, 

Whatsapp).  

 

- Mitjans materials: taules, cadires, carpa de participació 

ciutadana, pissarra, bústies mòbils, llibretes, bolígrafs, 

memòries usb. Degut als nous protocols implantats com a 

conseqüència de la Covid-19, s’ha utilitzat també pistola 

termòmetre i pots hidrogel. 

 

Pla de comunicació 

Amb el suport dels serveis tècnics premsa i comunicació de 

l’Ajuntament, s’han realitzat les següents accions comunicatives i de 

difusió: 

 Comunicació en línia: 

 Difusió de la consulta a les xarxes socials: Facebook, 

Instagram, Twitter, Whatsapp de l’Ajuntament. 

 Publicació de la informació als webs corporatius de l’Ajuntament 

i de l’àrea de Participació Ciutadana. 

 Publicació del document/memòria amb totes les respostes a les 

propostes de millora plantejades a la web de Participació 

Ciutadana (secció Consultes de Barri). 

 

 Comunicació en paper: 

 Distribució de flyers a les bústies dels habitatges del barri. 

 Enganxada de cartells A3 a carrers importants de cada barri i 

punts estratègics a nivell informatiu (comerços locals, 

supermercats, casals d’avis, biblioteques, espais culturals, 

etc). 

 

 Comunicació oral: 

 Gravació i difusió d’un pregó informatiu mitjançant servei de 

veu pública.  
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Calendari 

Degut a la crisi sanitària de la Covid-10, el calendari finalment ha 

estat diferent al plantejat inicialment i el procés participatiu s’ha 

endarrerit uns mesos del previst: 

Actuació Calendari 
Disseny i impressió de cartells i flyers 
per a la sessió de debat 

24/08/2020-10/09/2020 

Comunicació i difusió sessió de debat 14/09/2020-25/09/2020 
Sessions de debat 26/09/2020-06/10/2020 
Redacció de document amb les propostes 07/10/2020-23/10/2020 
Fase de validació de les propostes 26/10/2020-31/12/2020 
Redacció de document amb les respostes 02/01/2021-15/01/2021 
Disseny i impressió de cartells i flyers 
per a la sessió de retorn 

14/12/2020-08/01/2021 

Comunicació i difusió sessió de retorn 08/01/2021-18/01/2021 
Sessió de retorn 19/01/2021 
 

Cost 

El cost total del procés participatiu integra els següents conceptes i 

imports: 

CONCEPTE IMPORT 
Assessorament tècnic per al disseny i realització 
de les consultes de 2 barris. 

598’95 € 

Gestió i dinamització de les 2 sessions de debat 
presencial i les 2 sessions de debat telemàtiques. 

1.802’90 € 

Gestió i dinamització de les 2 sessions de retorn 
de les consultes de 2 barris. 

901’45 € 

Dissenys del flyer i del cartell (2 barris; sessió 
de debat i sessió de retorn). 

 € 

Nucli de Sant Antoni: Impressió de 2000 flyers i 
150 cartells sessió de debat i 2000 flyers i 150 
cartells sessió de retorn.  
Mas Pallí: Impressió de 500 flyers sessió de debat 
i 500 flyers i 50 cartells sessió de retorn.  

 € 

Distribució de 500 flyers (250 debat + 250 retorn) 
i 500 cartells (250 debat + 250 retorn). 

 € 

 

 

Seguiment i avaluació 

S’han identificat una sèrie d’indicadors que ens permeten analitzar i 

valorar l’adequació del procés participatiu als objectius prèviament 

establerts, amb resultats generalment positius i satisfactoris. 
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INDICADOR NOMBRE 
Nombre de persones participants Consultes de Barri (TOTAL) 159 
Nombre de propostes recollides Consultes de Barri (TOTAL) 133 
Nombre de persones participants Consulta Mas Pallí 51 
Nombre de propostes recollides Consulta Mas Pallí 47 
Nombre de propostes validades Consulta Mas Pallí 40 
Nombre de propostes no validades Consulta Mas Pallí 7 
Nombre de propostes ja executades Consulta Mas Pallí --- 
Nombre de persones participants Consulta nucli Sant Antoni 108 
Nombre de propostes recollides Consulta nucli Sant Antoni 86 
Nombre de propostes validades Consulta nucli Sant Antoni 81 
Nombre de propostes no validades Consulta nucli Sant Antoni 5 
Nombre de propostes ja executades Consulta nucli Sant Antoni --- 
 

Es farà seguiment de les propostes validades, amb petició d’informació 

a les àrees afectades, i es verificarà el compliment dels terminis 

previstos d’execució de les propostes: 

- A curt termini: en els propers 6-9 mesos. 

- A mig termini: en els propers 1-2 anys.  

- A llarg termini: en els propers 3-4 anys. 

Amb aquest seguiment es podrà avaluar i concretar el percentatge de 

compliment d’execució de les propostes. L’avaluació d’aquests 

objectius serà comunicada periòdica i puntualment a les persones que 

han participat en el procés participatiu a través de les dades de 

contacte que ens han lliurat a tal efecte.  

 

URBANITZACIÓ DE MAS PALLÍ 

Classificació de les propostes segons les àrees/unitats corresponents: 

ÀREA/UNITAT PROPOSTES % 

UNITAT D'ACTIVITATS I SOSTENIBILITAT 15 31,91% 

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, TRÀNSIT I MOBILITAT 14 29,79% 

UNITAT D'ESPAI PÚBLIC 9 19,15% 

UNITAT D'URBANISME I OBRES 6 12,77% 

UNITAT DE TIC I GESTIÓ TERRITORIAL 2 4,26% 

ÀREA DE SECRETARIA GENERAL 1 2,13% 

TOTAL 47 100,00% 
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Classificació de les propostes segons la temàtica: 

TEMÀTICA PROPOSTES % 

TRÀNSIT, APARCAMENTS, PASSOS DE VIANANTS, MOBILITAT 10 21,28% 

ASFALTATGE, VORERES, MANTENIMENT ESPAIS PÚBLICS 9 19,15% 

RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, NETEJA VIÀRIA 7 14,89% 

SEGURETAT CIUTADANA, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, CIVISME 7 14,89% 

IL·LUMINACIÓ VIA PÚBLICA, REPARACIÓ DE FANALS 2 4,26% 

ADAPTAR PARCS PER INFANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS 1 2,13% 

REVISAR LÍNIA ELÈCTRICA QUE PASSA SOBRE ELS HABITATGES 1 2,13% 

COL·LOCAR UN PARALLAMPS A LA URBANITZACIÓ 1 2,13% 

INTERVENIR ELS EMBORNALS PER PLAGUES DE MOSQUITS 1 2,13% 

MILLORA DEL SERVEI DE CORREU POSTAL A LA URBANITZACIÓ 1 2,13% 

FER ARRIBAR GAS NATURAL A LA URBANITZACIÓ 1 2,13% 

MILLORA EL SERVEI DE CONNEXIÓ A INTERNET I TV 1 2,13% 

MANCA DE NETEJA DE PARCEL·LES DE PARTICULARS 1 2,13% 

PROBLEMA PLAGA VESPES ASIÀTIQUES 1 2,13% 

PROMOURE INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 1 2,13% 

AUGMENTAR LA PRESSIÓ DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE 1 2,13% 

MILLORAR SANEJAMENT DEL SERVEI DE CLAVAGUERAM 1 2,13% 

TOTAL 47 100,00% 
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NUCLI ANTIC DE SANT ANTONI 

Classificació de les propostes segons les àrees/unitats corresponents: 

ÀREA/UNITAT PROPOSTES % 

UNITAT D'ACTIVITATS I SOSTENIBILITAT 39 45,35% 

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, TRÀNSIT I MOBILITAT 19 22,09% 

UNITAT D'ESPAI PÚBLIC 18 20,93% 

UNITAT D'URBANISME I OBRES 3 3,49% 

UNITAT DE TIC I GESTIÓ TERRITORIAL 2 2,33% 

ÀREA DE SECRETARIA GENERAL 1 1,16% 

ÀREA D'ALCALDIA I PROJECTES ESTRATÈGICS 1 1,16% 

UNITAT DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA 1 1,16% 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 1 1,16% 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 1 1,16% 

TOTAL 86 100,00% 
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Classificació de les propostes segons la temàtica: 

TEMÀTICA PROPOSTES % 

PLATGES, PASSEIG MARÍTIM, CAMINS DE RONDA 21 24,42% 

ASFALTATGE, VORERES, MANTENIMENT ESPAIS PÚBLICS 18 20,93% 

TRÀNSIT, APARCAMENTS, PASSOS DE VIANANTS, MOBILITAT 12 13,95% 

RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, NETEJA VIÀRIA 12 13,95% 

SEGURETAT CIUTADANA, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, CIVISME 7 8,14% 

IL·LUMINACIÓ VIA PÚBLICA, REPARACIÓ DE FANALS 4 4,65% 

PROBLEMA DE COLÒNIES DE GATS SALVATGES, PLAGUES DE MOSQUITS 3 3,49% 

MILLORA EL SERVEI DE CONNEXIÓ A INTERNET I SERVEI GRATUÏT DE WIFI 2 2,33% 

FOMENTAR MÉS EL PARC DEL COLLET 1 1,16% 

ORGANITZAR MÉS ACTIVITATS AL CASAL D'AVIS 1 1,16% 

INTAL·LAR MÉ DESFIBRIL·LADORS 1 1,16% 

POTENCIAR EL COMERÇ AL NUCLI 1 1,16% 

INCLOURE AL CENS DE VOTANTS DELS PP PP ALS NO EMPADRONATS 1 1,16% 

AGILITZAR RESPOSTES A LES INSTÀNCIES PRESENTADES PER LA CIUTADANIA 1 1,16% 

FER ALGUN PIPICAN PELS GOSSOS 1 1,16% 

TOTAL 86 100,00% 
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Annex 1. Nucli antic de Sant Antoni. 

Delimitació geogràfica: 

 

Plaça de la Llibertat de Sant Antoni: 
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Annex 2. Barri de Mas Pallí. 

Delimitació geogràfica: 

 

Zona verda Carrer Vall-Llobrega, entre els números 6 i 8: 
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Annex 3. Diagrama procés participatiu Consultes de Barri 2020. 

 

 

 

ENLLAÇ DEL VÍDEO MEMÒRIA D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE: 

https://www.youtube.com/watch?v=cbjv2J_hZn4 

 

 

 

Regidoria de Participació Ciutadana 

Calonge i Sant Antoni, 26 de gener de 2021 

•Distribució de carta informativa als residents dels barris.

•Espai informatiu als webs corporatius de l'Ajuntament i de l'àrea de 
Participació Ciutadana.

•Difusió a través de les xarxes socials.
Fase informativa

•Presentació del procés participatiu, dels objectius a assolir i dels límits 
definits.

•Explicació de la dinàmica de treball.

•Recopilació d'informació i conclusions.
Fase de debat

•Anàlisi de les propostes de millora per part dels serveis tècnics de les 
diferents àrees i unitats de l'Ajuntament.

•Resolució de les propostes que es podran portar a terme (validades) i 
les que no es pordran realitzar (no validades).

Fase de validació

•Comunicació als participants de les propostes que no han estat 
validades, amb indicació del motiu, i de les propostes que han estat 
validades, amb indicació de la calendarització de la seva execució:

•Accions a realitzar a curt termini (6-9 mesos), accions a realitzar a mig 
termini (1-2 anys) i accions a realitzar a llarg termini (3-4 anys).

Fase de retorn

https://www.youtube.com/watch?v=cbjv2J_hZn4

