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Nom  

El procés participatiu per decidir on s’ubicarà el primer ESPAICAN de Llançà s’anomena 
“Llançà decideix!”. 

 
 

Objectiu  

L’objectiu d’aquest procés participatiu no és altre que el de conèixer quin espai és el preferit 
pels llançanencs i llançanenques per ubicar un espai d’esbarjo per a gossos (ESPAICAN). 

 
 

Descripció  

El que s’ha fet és crear un procés participatiu on els veïns de Llançà podien votar, a través 
d’un web amb el domini participa.llanca.cat, per decidir quin espai era el seu preferit per ubicar 
un espai d’esbarjo per a gossos (ESPAICAN). 

Perquè els llançanencs i llançanenques poguessin realitzar aquesta votació electrònica 
s’han hagut de fer les següents feines: 

1. Muntar un servidor virtual als servidors de l’ajuntament amb els següents serveis: 

• Un servei WEB (Apache2). 

• Una base de dades (MySql). 

2. Desenvolupar un web amb el procés participatiu (participa.llanca.cat) que accedeix tant 
a les dades de votació del servidor virtual (per a registrar vots) com a les bases de dades mu- 
nicipals (per validar DNIs de contribuents i/o habitants). 

Posteriorment, el Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Llançà ha dissenyat una 
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imatge gràfica per a aquest procés participatiu, per tal de comunicar i publicitar les diferents 
fases de les que consta aquest procés participatiu. 

 
 

Metodologia  

Per dur a terme aquest procés participatiu l’hem dividit en 5 fases: Informativa, exposició 
i rebuda de propostes, debat, publicació de resultats i execució i seguiment de l’obra. 

1. Fase d’informació: En aquesta fase hem fet divulgació del procés i hem fomentat el debat, 
facilitant tota la informació sobre les fases a seguir i característiques que del procés, així com 
tota la documentació necessària per poder engegar el procés participatiu. 

2. Fase d’exposició i rebuda de propostes: L’Ajuntament de Llançà ha presentat tres propos- 
tes d’ubicacions per construir el futur ESPAICAN i acceptat propostes de ciutadans per a ser 
estudiades. Les diferents propostes han estat analitzadest amb els seus punts forts i febles. 

3. Fase de debat: En aquesta fase s’ha iniciat tota la fase de diàleg i contrast amb la població. 
També s’han dut a terme taules de participació ciutadana i exposicions detallades de totes les 
ubicacions exposades així com els pros i els contres de cada opció. Finalment, en aquesta fase, 
els llançanencs i llançanenques han pogut votar a través del web participa.llanca.cat l’espai 
que més els ha agradat per contruir-hi l’ESPAICAN. 

4. Fase de publicació de resultats: En aquesta fase s’han fet públics els vots obtinguts per 
a cada espai i s’ha escollit el més votat, tal i com s’explicava a la fase d’informació. 

5. Fase d’execució i seguiment de l’obra: És la fase on s’executarà la construcció de l’ESPAI- 
CAN a la ubicació escollida per la població votant. Així mateix, s’aniran anunciant els passos 
a seguir durant la construcció de l’ESPAICAN. 

 
 

Recursos  

Per elaborar aquest procés participatiu, l’Ajuntament de Llançà ha comptat amb els se- 
güents recursos: 

• Personal municipal per gestionar i dur a terme el procés participatiu (administratius, 
informàtic i dissenyador gràfic). 

• Web municipal (www.llanca.cat), Ràdio municipal (90.0 FM), xarxes socials de l’Ajunta- 
ment de Llançà i web participa.llanca.cat. 
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• Assessorament per p per explicar i dur a terme taules de debat on s’ha parlat dels pros i 
contres de cadascuna de les opcions proposades per ubicar l’ESPAICAN. 

 
 

Comunicació  

El pla de comunicació que s’ha fet servir per arribar als llançanencs i llançanenques ha 
estat el següent: 

• Redacció d’una carta explicativa amb tota la informació del procés que s’ha fet arribar a 
tots els veïns i veïnes del municipi que tenen gossos empadronats a Llançà. 

• Realització de material gràfic (cartells i fulletons) per a l’inici del procés participatiu i 
per a cadascuna de les fases, els quals s’han repartit per tot el municipi. 

• Difusió a través del web municipal (www.llanca.cat), de la Ràdio municipal (90.0 FM), 
de les xarxes socials de l’Ajuntament de Llançà i del web participa.llanca.cat. 

• Enviament de notes de premsa als setmanaris de la comarca de l’Alt Empordà infor- 
mant de la creació del procés participatiu. 

 
 

Calendari  

El procés ha durat aproximadament entre cinc i sis mesos, tenint en compte que cadascuna 
de les fases ha tingut una durada d’entre tres setmanes i un mes. 

 
 

Pressupost  

• 1.911,80 euros en concepte d’assessorament per part de l’entitat Lladruc Educació 
Canina. 

• 12.369,00 euros en concepte de creació i gestió del web participa.llanca.cat durant tot 
el procés participatiu, per part de l’empresa Netbynet Consulting de Sistemes, SL. 
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Seguiment i avaluació  

En aquest procés participatiu han participat un total de 77 persones que han entrat al web participa. 
llanca.cat i han votat unes de les tres ubicacions que proposava l’Ajuntament de Llançà per construir 
l’ESPAICAN. 

Quant a l’avaluació, podem dir que la resposta del públic no ha estat gaire generosa, al participar 
només 77 persones des les més de 5.000 que viuen al municipi de Llançà. Tot i això, som optimistes 
perquè creiem que s’ha fet una bona campanya de difusió i comunicació per arribar al màxim de gent 
possible. 


