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NOM DEL PROCÉS  

Procés participatiu 2020: “Fem-ho amb tothom”  

QUIN ERA L’OBJECTIU DEL QUE HEM FET  

Desenvolupar espais deliberatius amb la ciutadania per fer un recull acurat de 
necessitats de cada zona del municipi, fomentant així la participació ciutadana 
en allò comú creant comunitat i vinculant les diferents realitats de Montagut i 
Oix 

Degut a la situació sanitària iniciada al mes de març de 2020 no hem pogut fer 
les sessions presencials amb el veïnat per establir els espais deliberatius.  S’ha 
optat per fer-ho tot de manera escrita i telemàtica. Aquest fet ha provocat que 
es destinés més pressupost del previst a fer una campanya de difusió per a 
incloure a tot el veïnat de Montagut i Oix.  

 

PERQUÈ EL VOLEM FER? 

Perquè pensem que la participació ciutadana en allò que és comú aporta 
qualitat democràtica i és necessària la intervenció de la ciutadania en les 
polítiques públiques. 

QUÈ HEM FET?  

Hem portat i adaptat totes les fases que teníem del projecte inicial a les noves 
mesures de seguretat imposades pel govern de la Generalitat. S’han pogut fer 
totes les fases que estan detallades en el proper apartat.  

COM HO HEM FET?  

FASE 1: Disseny del projecte: 

- El disseny s’ha refet arrel de a pandèmia i les mesures restrictives per tal 
de poder canvia la metodologia de presencial a telemàtica. Tot i així les 
votacions s’han fet presencial en horaris concrets i a través d’internet.   

 

FASE 2: Comunicació i informació pública  
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- S’ha informat a la ciutadania a través de la pàgina web de l’ajuntament, 
de grups de wassap i de un repartiment “porta a porta” d’un fulletó 
explicatiu.  

 

FASE 3: Recull de necessitats:  

- En aquest sentit s’ha adaptat el recull de necessitats a través de dos 
mecanismes: un primer on l’Ajuntament presentava algunes propostes 
per cada zona i es votava l’ordre de prioritat que volia en veïnat de cada 
proposta. En un altre sentit a la butlleta de votació hi havia un apartat on 
es podrien presentar propostes de tot tipus que volguessin de cada 
zona.   

FASE 4: Anàlisi de necessitats:  

- Pel que fa l’anàlisi de necessitats s’ha fet en virtut de la votació que han 
fet el veïnat de les propostes que consideraven prioritàries per cada 
zona del municipi.  

FASE 5: Retorn i avaluació del procés.  

- Pel que fa al retorn dels resultats de les votacions i de les propostes de 
cada zona es fa a principis del 2021 ja que el procés s’ha fet a finals 
d’any 2020.  

 

AMB QUINS RECURSOS HO HEM FET?  

Ho hem fet bàsicament amb recursos materials de paper i telemàtics.Els 
recursos humans han estat bàsicament  els tècnics ja que la gran borsa 
humana que participen als processos participatius des dels espais de 
deliberació no hi hem pogut contar a nivell grupal.  

 

QUINS RESULTATS HEM OBTINGUT EN RELACIÓ A LES VOTAC IONS I 
EL RECULL DE NECESSITAS:  

TOTAL DE PERSONES EMPADRONADES QUE PODIEN VOTAR: 827 persones  
TOTAL DE PERSONES QUE HAN VOTAT:  153 persones  
 

DISTRIBUCIÓ DE LES VOTACIONS:  

VOTACIONS ON-LINE: 104 vots 
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VOTACIONS PRESENCIALS A L’AJUNTAMENT : 21 vots 

VOTACIONS PRESENCIALS A OIX: 8 vots  

VOTACIONS PRESENCIALS ACTIVITAT CAGA TIÓ: 20 vots  

 

AQUÍ RECOLLIM ELS VOTS SEGONS LA PRIORITAT  NO EL NOMBRE TOTAL DE VOTS QUE HAGI 
POGUT OBTENIR LA PROPOSTA EN TOTES LES BUTLLETES , SINÓ EN QUIN ORDRE DE 
PRIORITAT QUEDARIEN. PER AIXÓ HI HA ALGUNES PROPOSTES QUE TOT I TENIR MÉS VOTS 
QUE UNA ALTRA NO ESTAN EN UNA POSICIÓ DE PRIORITAT ANTERIOR PERQUÈ ÉS LA POSICIÓ 
EL QUE HA VOTAT EL VEÏNAT QUE HA D’OCUPAR.  

ZONA CÓS I FLUVIÀ  

ORDRE DE PRIORITAT PROPOSTES NOMBRE DE 

VOTACIONS 

1r Millora de les zones de recollida de deixalles i 

bústies  

10 

2n Millora de les zones de recollida de deixalles i 

bústies  

7 

3r Millora de les senyalitzacions  9 

 

ZONA DE LA COMETA  

ORDRE DE PRIORITAT PROPOSTES NOMBRE DE 

VOTACIONS 

1r Projecte integral de clavegueram i adequació 

de la urbanització ( la posterior execució 

d’aquest projecte inclouria aportacions dels 

propietaris )  

32 

2n Possibilitat d’enllaçar el carril bici amb la 

urbanització fins a la rotonda d’entrada 

26 

3r Implementació de càmeres de videovigilància i 

control de matrícules a les tres entrades de la 

urbanització (la posterior execució d’aquest 

projecte inclouria aportacions dels propietaris) 

29 

4t Franges de protecció contra incendis que 

hauria d’anar a càrrec dels veïns  

30 

 

ZONA ELS ANGLES  

ORDRE DE PRIORITAT PROPOSTES NOMBRE DE 

VOTACIONS 

1r Manteniment carretera i carretera 

d’emergència  

8 

2n Projecte de reforma del passadís dels Angles  7 

3r Projecte de portada d’aigua ( la posterior 

execució d’aquest projecte inclouria 

6 



aportacions dels propietaris) 

 

 

 

ZONA MONTAGUT  

ORDRE DE PRIORITAT 

1r Compra del solar del costat de la farmàcia ( 

projecte pàrquing + zona de joc, vial, etc) 

2n Projecte de reforma C. Olot ( part pendent)+ c. 

La Font seguint el mateix model que l' actual 

reforma al c. Olot.

3r Projecte per senyalitzar carrers de 

places d’aparcament.

4t Actuacions de manteniment i pavimentació de 

camins públics ( disseminats) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA D’OIX  

ORDRE DE PRIORITAT 

1r Projecte rectoria, com un lloc de reunió i 

activitats dels

de bar i espai alberg

2n Actuacions de manteniment i pavimentació de 

camins públics ( disseminats) 

3r Opció d’adquisició del camp de futbol i zona 

 
aportacions dels propietaris)  

PROPOSTES NOMBRE DE 

Compra del solar del costat de la farmàcia ( 

projecte pàrquing + zona de joc, vial, etc)  

Projecte de reforma C. Olot ( part pendent)+ c. 

La Font seguint el mateix model que l' actual 

reforma al c. Olot. 

Projecte per senyalitzar carrers de sentit únic i 

places d’aparcament. 

Actuacions de manteniment i pavimentació de 

camins públics ( disseminats)  

PROPOSTES NOMBRE DE 

Projecte rectoria, com un lloc de reunió i 

activitats dels veïns, punt d’informació, zona 

de bar i espai alberg 

Actuacions de manteniment i pavimentació de 

camins públics ( disseminats)  

Opció d’adquisició del camp de futbol i zona 

5 

 

NOMBRE DE 

VOTACIONS 

35 

23 

19 

17 

NOMBRE DE 

VOTACIONS 

15 

10 

18 
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de jocs actualment de lloguer  

 

PROPOSTES DE TOT EL MUNICIPI  

ORDRE DE PRIORITAT PROPOSTES NOMBRE DE 

VOTACIONS 

1r Projecte de cohabitatge social a l’espai de 

l’antic Ajuntament que hi ha a Montagut i Oix  

54 

2n Reforma del pis municipal del barri del Fluvià 

per emergències socials  

43 

3r Projecte de reforma de l’entrada de la piscina 

municipal i adequar correctament la zona del 

bar 

39 

 

PROPOSTES QUE HAN PRESENTAT EL VEÏNAT A ÉS DE LES D E LES VOTACIONS :  
 
 

• Aparcament gran darrera Can Batlle ( si fos possible) 
 

• Escombraries d'orgànic a la carretera de Sadernens. Papereres i cartells 
demanant respecte (per la ctra de Sadernens) per quan venen els turistes. Més 
control de visitants al Pont de Llierca i a la crta a l'estiu.  

 
• Al poble d'Oix, crec que s'hauria 

de trobar una forma per tal que les 
pedres del terra de la plaça i carrer 
Major i carrer de la Font no patinin. 
Estan molt gastades i això fa que 
patinin fins i tot en sec, quan plou o 
están humides és molt perillós. 

 
• També al poble d'Oix, els bancs 

caldria canviar-los, són vells, les fustes 
estan danyades o están trencats, hi ha 

el ferros que les suporta sense res, i de vegades, s'enganxa la roba.  
 

• Al poble d'Oix, posar càmaras de videovigilancia a la zona d'escombraries, ja 
que es tiren runes als contenidors verds, o es deixa runa, mobles, etc. fora els 
contenidors, d'aquesta forma es sabria qui les llença.  
 

• A l'accés del poble d'Oix. Parlar amb la Diputació de Girona i intentar que el 
tram de carretera que va des del pont fins passat el poble es consideri urbà, 
així es podrien posar bandes per evitar que els cotxes corrin, a la zona del 
camp de futbol i a la zona d'abans i desprès d'entrar al poble. Es podria pintar 
un pas de peatons per accedir del camp de futbol al poble a través del caminet 
del costat de la fàbrica d'embotits, i també es podria posar alguna senyal al 
encreuament de l'entrada al poble, ja que actualment no es veu si venen cotxes 
de Beget o si venen cotxes cap el poble.  



 

7 

 

 
• Al poble d'Oix. No deixar aparcar a les dues bandes del carrer Major, ja que en 

ocasions dificulta el pas dels vehicles al quedar molt estret, especialment quan 
s'estreny el carrer cap el final. (Es podria fer aleatori cada 15 dies, per 
exemple) 
 

• En general pel municipi: Fer una bona campanya municipal i a nivell comarcal 
per tal de que les persones siguin capaces de distingir el que és el nom del 
municipi amb els noms dels pobles que formen part del municipi. (És trist però 
fins i tot residents del municipi, a hores d'ara, encara no ho distingeixen, com 
ho ha de fer la resta?)  
 

• Arranjament de paviments a places (llibertat, Joventut i Martinolas) i C/ Pere 
costa  
 

• Substitució dels mòduls de l'escola i ampliació i millora d'espais  
 

• Neteja, manteniment i senyalització global de senders i pistes forestals del 
municipi * adequar un pluriespai entre la piscina i el casal amb multiples usos 
(bar social/piscina, sala lectura, telecentre, oficina informació /turisme, sala 
d’activitats i celebracions, ...) 
 

• Millorar Enllumenat C/ Prat. 
 

• Ampliació i millora de voreres C/ Prat.  
 

• Acabar voreres zona C/ Corali i C/ Prat, pel costat dels marges (camps) 
 

• Propostes culturals: presentacions llibres, anada teatre, exposicions, etc. No se 
si es podria fer coordinant-nos amb Can Trona (fan moltes activitats) i/o amb 
altres municipis de la Vall del Llierca 

 
 
Barri Fluvià: 

• Tallar la franja d'arbres que han crescut molt davant de les cases al costat del 
canal. Estan impedint la vista cap a Castellfollit.  

• Netejar el canal.  
• Canviar les llumetes/bombillas de les fanals públiques a llum mes càlida - és 

massa freda. 
 

• Cobrir pista poliesportiva.  
 

• Obres vestidors camp de futbol.  
 

• Construcció annex camp de futbol amb sorra per 
quan plou.  
 

• Millores camins disseminats per fer esport al voltant 
del poble (zona passallís, Can Xicó, Pont de Llierca 
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• Donar vida a Oix, mitjançant ajuts concrets als nouvinguts que s'hi instal·lin, 
convertir la rectoria d'Oix en un alberg, on es pugui donar una oferta atractiva 
cares al turisme, creant un museu de les ermites de tota l'alta garrotxa, fet que 
donaria una "capitalitat" de l'indret natural. Aprofitar més el turisme d'aficionats 
a la muntanya en general, i a les rutes de btt en concret, mitjançant la creació 
d'uns Pedals de l'alta garrotxa  
 

• Faroles  
 

• Millorar la cobertura ADSL i fibra 
 

• Il·luminació carril bici.  
 

• Estació carregador per a vehicles elèctrics.  
 

• Accés per a vianants des del pàrquing d'avant de la piscina fins al c/del Mestre 
Pere Costa Oriol, per darrera de l'ajuntament. 
 

• Arreglar el terra del C/ Mestre Pere Costa, que es mouen tots els adoquins i 
són un perill per fer-te mal.  
 

• Crec que seria convenient tenir una zona on poder gestionar les restes 
vegetals. Trobo interessant el de Tortellà. Sé que és de difícil gestió.  
 

• La protecció i millora de l'espai natural on ens trobem ,evitar la massificació 
turística,neteja de camins i boscos 
 

• Elaborar un pla per les persones que viuen disseminades per el municipi 
perquè en cas de necessitat es puguin atendre,principalment la gen gran .  
 

• Crear una comissió per poder atendre a les persones vulnerables del municipi 
per que no els hi faltin les coses básicas, ajuda a les seves 
llars,netejapersonal,salud,compres,sortir a caminar,etc.... 
 

• Sotarrar els fils de telèfon i electricitat per treure el pals.  
 

• Millorar l’enllumenat públic.  
 

• Seria molt interessant arreglar tot el paviment que envolta l’església i els carrer 
que va de cal taxista a l’era de sant Sebastià.  

 

• Crec que a la avinguda Garrotxa faria falta un altrevado,elscotxes van 
moltràpid i rehabilitar pont de can llovera 
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COM HO HEM EXPLICAT? EL PLA DE 
COMUNICACIÓ / EL RETORN  

S’ha explicat com hem dit anteriorment a través de 
xarxes d’internet, wassap o bustiada “porta a porta”  i 
cartells penjats pel poble.  

 

 

 

 

QUAN DE TEMPS HA DURAT EL PROCES- CALENDARI 

Ha durat d’octubre a desembre perquè hi ha hagut una part de disseny del 
material de difusió, de comunicació a la ciutadania i de presentació de 
propostes per part de l’ajuntament, veïnat i votacions.  

 

QUAN HA COSTAT – PRESSUPOST  

Despeses  

1. Serveis tècnics de supervisió, direcció i control (30 hores):  

Total: 2.200€. 

 

AVALUACIÓ, PROPOSTES DE MILLORA I REPTES DE FUTUR 

- Valorem molt positivament el procés perquè la participació, tot i les 
mesures de restriccions, ha estat elevada. S'ha publicat un resum de la 
realització del procés en el link següent: 
https://www.youtube.com/watch?v=EMFR2CfuFPQ. 
 

- Com a proposta de millora tenim clar que en la mesura del  possible 
volen recuperar els espais presencials.  
 

- Veure si es pot donar resposta o valorar i validar algunes de les 
propostes presentades pel veïnat.  
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