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1. Objectius 
 

L’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia, amb el suport de la Diputació de Girona, està redactant 

el Pla local d’habitatge (PLH) del municipi, amb el qual es pretén observar l’estat actual de 

l’habitatge al poble i planificar les polítiques locals que s’han de desenvolupar els propers anys. 

 

Alhora, l’Ajuntament ha desenvolupat un procés participatiu per recollir les visions de la 

ciutadania sobre diferents aspectes relacionats amb l’habitatge.  

 

Els principals objectius del procés participatiu són: 

 

- Dissenyar i dinamitzar instruments participatius per debatre, detectar necessitats 

concretes i recollir propostes de millora en matèria d’habitatge al poble.  

- Establir estratègies per garantir la pluralitat de la participació. 

- Fomentar l’interès de la ciutadania vers l’acció municipal i compartir prioritats. 

- Promoure el coneixement i el respecte i la co-responsabilitat amb l’entorn. 

 

 

 

2. Procés participatiu i metodologia 
 

El procés participatiu per a la redacció del Pla Local d’Habitatge de Palau de Santa Eulàlia s’ha 

estructurat en diversos espais participatius i informatius per recollir les visions i aportacions de 

la ciutadania sobre l’habitatge al poble (necessitats i propostes). La informació ha estat 

especialment important en els espais participatius presencials.  

 

La combinació d’instruments ha permès arribar a diferents perfils de població, especialment a 

persones empadronades, persones que no viuen habitualment al poble (segones residències) i 

joves. Cal tenir en compte que segons dades de la pre-diagnosi del pla d’habitatge, a juny de 

2020 al poble hi viuen 183 persones, de les quals 97 estan empadronades. D’altra banda, els 

joves representen el 18% de la població.  

 

Les accions s’han adaptat a les necessitat de l’equip redactor del Pla, a la realitat del municipi i 

al context de pandèmia. Per exemple, tot i que inicialment s’havia previst convocar una sessió 

de treball amb professionals del sector de la zona, aquesta no s’ha pogut celebrar per la manca 

de resposta dels agents corresponents.  

 

El procés participatiu desenvolupat ha comptat amb els següents instruments participatius: 

- Xerrada informativa i debat sobre el fet de viure a un micropoble 

- Sessions participatives 

- Qüestionari sobre l’habitatge 
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A continuació s’expliquen les eines metodològiques utilitzades durant el procés participatiu per 

a la redacció del Pla d’Habitatge de Palau de Santa Eulàlia:  

 

 

  

Xerrada i debat. Micropobles: Viure al poble? 

 

Data: 20 de juny de 2020 de 12 a 13:30. Via Zoom. 
Participants: 9 (dels quals tres polítics i 1 administrativa de l’ajuntament).  
 
Objectius: Reflexionar sobre la vida als micropobles i quines accions cal fer des de les 
polítiques d’habitatge perquè els joves no marxin dels pobles. 
 
La xerrada va comptar amb el ponent Sebastià Mata, responsable de Joventut, 
Emprenedoria i Habitatge de l’Associació de Micropobles de Catalunya. Estava oberta 
als pobles de Palau de Santa Eulàlia, Garrigàs, St. Mori, Siurana i Vilaür, i especialment 
dirigida als joves. 
 

  
Sessió informativa i participativa 1. “Quins són els principals reptes de l’habitatge al 
poble?” 
 
Data: 25 de setembre de 2020 de 19h a 21h del vespre  
Participants: 13 veïns i veïnes del poble 
Objectius: Informar sobre la pre-diagnosi del Pla d’Habitatge i obrir el debat per 
contrastar les dades presentades i identificar reptes de l’habitatge al poble. 
 
Es va seguir la normativa de seguretat per evitar la propagació del COVID-19: registre 
de participants, ús de mascareta, higiene de mans i distància de seguretat (exceptuant 
el cas de les persones del mateix grup de convivència).  
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
- L’alcalde dona la benvinguda als participants i explica les motivacions de redactar 

el Pla Local d’Habitatge. A continuació la tècnica de la consultora Idees explica el 
procés participatiu, l’objectiu de la primera sessió i l’estructura de la mateixa 
(contextualització del tema, treball per grups i retorn a plenari).  
 

- El tècnic redactor del Pla Local fa una exposició tècnica de les dades i idees 
principals de la pre-diagnosi del pla que permetran contextualitzar la temàtica i 
apuntar els aspectes principals de l’estat de la qüestió. A continuació s’obre un torn 
de paraules per fer aclariments de la presentació.  

 
- Els assistents treballen en grup amb el suport d’una facilitadora. Durant quaranta 

minuts es reflexiona conjuntament i es recullen aportacions seguint una dinàmica 
pautada: 
- Dues preguntes orientadores: quins són els problemes/preocupacions 

principals sobre l’habitatge al poble? Quins factors, a banda de l’habitatge, 
condicionen el fet de viure al poble? 
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- En un primer moment es demana fer una reflexió individual que posteriorment 
es consensua i s’intenta arribar a consensos. 

- A partir de les problemàtiques, es comencen a definir els principals 
reptes/objectius de l’habitatge que hauran d’estructurar el Pla.  

 
- La darrera part de la sessió consisteix en posar en comú les aportacions dels dos 

grups de treball i identificar aquells temes i propostes amb les quals hi ha 
coincidència. 
 

- L’alcalde agraeix la participació i es facilita un qüestionari d’avaluació de la sessió 
en format on-line. 

 
 

  
Sessió participativa 2. “Com donem resposta als reptes de l’habitatge?” 
 
Data: 2 d’octubre de 2020 de 19h a 21h del vespre  
Participants: 11 veïns i veïnes del poble 
Objectius: Debatre sobre les accions per donar resposta als reptes de l’habitatge 
 
Es va seguir la normativa de seguretat per evitar la propagació del COVID-19: registre 
de participants, ús de mascareta, higiene de mans i distància de seguretat (exceptuant 
el cas de les persones del mateix grup de convivència).  
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
- La tècnica externa dona la benvinguda i explica el procés participatiu, l’objectiu de 

la primera sessió i l’estructura de la mateixa (contextualització del tema, treball per 
grups i retorn a plenari).  
 

- El tècnic redactor del Pla Local fa el retorn de les aportacions de la primera sessió. 
Presenta els reptes de l’habitatge a Palau de Santa Eulàlia i primeres propostes per 
donar resposta als reptes i els agents que les podrien facilitar (Ajuntament, 
ciutadania, Consell Comarcal, Diputació de Girona, Agència Catalana de 
l’Habitatge).  

 
- Els assistents treballen en grup amb el suport d’una facilitadora. Durant trenta 

minuts es reflexiona conjuntament i es recullen aportacions seguint una dinàmica 
pautada: 
- Es parteix d’un llistat de propostes definides pel tècnic redactor. 
- Els participants reflexionen sobre aquestes propostes, anotant-ne de noves o 

complementant les existents.  
- Es puntuen les propostes de l’1 al 5 segons el grau d’importància i s’intenta 

ordenar-les per ordre de prioritat.  
 
- La darrera part de la sessió consisteix en posar en comú les aportacions dels dos 

grups de treball. Cada grup presenta les noves propostes que una dinamitzadora 
escriu en una targeta (virtual). Una vegada s’han recollit totes les propostes, es 
col·loquen a una matriu per prioritzar segons importància (que s’ha debatut 
prèviament en grup). A partir d’aquí, el tècnic redactor obre una reflexió sobre la 
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seva viabilitat. Tanmateix, la viabilitat és un element molt complex i es treballarà 
posteriorment des d’una vessant tècnica, que es compartirà posteriorment amb els 
veïns i veïnes del municipi.  
 

- S’agraeix la participació i s’emplaça als veïns i veïnes de Palau de Santa Eulàlia a 
respondre un qüestionari i a fer el seguiment dels propers passos del projecte a 
través de la plana web municipal. També es facilita un qüestionari d’avaluació de la 
sessió en format on-line. 

 

 

 

 

 

 

 
Qüestionari sobre l’habitatge a Palau de Santa Eulàlia 
 
Període de resposta: del 28 de setembre al 9 d’octubre de 2020 
Format on-line a la web de l’Ajuntament. Difusió a través del Grup de WhatsApp. 
Nombre de respostes: 23 respostes 
 
L’enquesta té com a objectiu recollir l’opinió del màxim nombre de persones sobre 
l’habitatge al municipi. És un canal participatiu que complementa les sessions 
participatives celebrades.  
 
S’estructura en tres blocs. En primer lloc, es plantegen preguntes obertes per 
reflexionar sobre els avantatges i els inconvenients de viure al poble. El segon bloc 
permet recollir l’opinió sobre quins són els reptes en matèria d’habitatge a Palau de 
Santa Eulàlia i quines són les actuacions prioritàries a desenvolupar. En aquest cas 
s’ofereixen diverses opcions de resposta tancada i s’ofereix la possibilitat d’afegir-ne de 
noves. Finalment, es recullen dades demogràfiques per conèixer el perfil de les 
persones que han contestat (sexe, edat i vinculació al poble). 
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3. Conclusions per incorporar al Pla Local d’Habitatge 
 

A partir del procés participatiu desenvolupat s’extreuen algunes conclusions que poden servir 

per a la redacció del Pla d’Habitatge de Palau de Santa Eulàlia. Les aportacions realitzades durant 

les sessions participatives i en el qüestionari s’estructuren en tres blocs:  

 

- Temes clau de l’habitatge a Palau de Santa Eulàlia 

- Reptes de l’habitatge 

- Actuacions proposades 

 

Temes clau de l’habitatge a Palau de Santa Eulàlia 

 

Aquests són els temes clau de l’habitatge al poble segons els participants als tallers i a 

l’enquesta: 

- Oferta reduïda d’habitatge, tant en venda com en lloguer.  

- Planejament urbanístic: només preveu la creació d’habitatges unifamiliars de grans 

dimensions i poc assequibles, i no estableix reserves per a habitatge social. 

- Edificacions en desús o infrautilitzades: algunes (poques) es podrien convertir en habitatges. 

- L’increment de segones residències té conseqüències en el preu de l’habitatge i comporta 

que durant bona part de l’any hi hagi cases buides (plateja el repte de la sostenibilitat).   

 

Pel què fa als factors externs que poden condicionar la decisió de viure al poble: 

- Mancança de serveis vinculats a l’habitatge: internet, clavegueram, etc. (aquesta idea es 

veu reforçada a l’enquesta). 

- Mobilitat deficient, sobretot en transport públic. (idea reforçada a l’enquesta). 

- Falta de serveis comunitaris: dispensari, fleca, peixateria, etc.  

- Canvi de model familiar: unitats de convivència més petites i més gent gran que viu sola. 

- En positiu, destaca la tranquil·litat, l’entorn natural o la bona connexió. 

 

Principals reptes en l’àmbit de l’habitatge 

A partir de les conclusions de la primera sessió participativa s’estableixen els principals reptes 

en l’àmbit de l’habitatge al poble: 

A. Assequibilitat de l’habitatge lliure 

B. Manca d’habitatge social 

C. Deficiències del parc existent: 

o Accessibilitat dels habitatges, sobretot per a la gent gran 

o Eficiència energètica 

D. Equilibri entre creixement sostenible i planejament urbanístic més flexible. 

 

El preu de l’habitatge,  l’oferta reduïda (de compra o de lloguer) i les dimensions de l’habitatge 

(massa grans) són els reptes més prioritzats a l’enquesta. 
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Actuacions proposades 

 

A les sessions participatives i al qüestionari s’han identificat i prioritzat una sèrie de propostes 

que el Pla Local d’Habitatge podria incorporar i desenvolupar. Es presenten ordenades segons 

els quatre reptes identificats i segons la seva prioritat (tenint en compte els debats presencials i 

els resultats de l’enquesta).  

 

A. Assequibilitat de l’habitatge lliure 

- Mobilització s’habitatge buit cap a habitatge lliure o social (Prioritat alta) . 

- Promoure models alternatius d’accés a l’habitatge com la masoveria, cooperatives,... 

(Prioritat alta).  

- Subdivisió d’habitatges existents. (Prioritat mitja). 

- Habitatge lliure més petit i assequible amb un mínim de sortida a l’exterior (Prioritat 

mitja). 

 

B. Manca d’habitatge social 

- Habitatge social per a tothom. (Prioritat alta). 

- Habitatge social per a joves. (Prioritat alta). 

- Habitatge social per a gent gran. (Prioritat baixa). 

 

C. Deficiències del parc existent: Accessibilitat dels habitatges i Eficiència energètica 

- Ajuts a la rehabilitació per millorar l’eficiència energètica. (Prioritat alta. Es prioritza 

sobretot a l’enquesta).  

- Ajuts a la rehabilitació per millorar l’accessibilitat. (Prioritat alta. Es prioritza sobretot a 

l’enquesta).  

 

D. Equilibri entre creixement sostenible i planejament urbanístic més flexible 
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4. Accions participatives i resultats 
 

4.1. Enquesta 
 

Avantatges i inconvenients de viure al municipi 
 

Davant la pregunta oberta de quins són els avantatges de viure al poble, la major part de les 

respostes apunten la tranquil·litat i l’entorn natural. Per contra, la manca de transport públic, 

la necessitat desplaçar-se en cotxe i Internet/fibra òptica són els tres inconvenients més 

assenyalats per les persones que han respòs el qüestionari.  

 

 
Pregunta 1. Quins són els avantatges de viure a Palau de Santa Eulàlia? (nombre de respostes= 42) 

Nota: La pregunta es va presentar com a oberta. Les opcions s’han definit posteriorment a partir de les respostes 

obtingudes.  

 

 
Pregunta 2. Quins són els inconvenients de viure a Palau de Santa Eulàlia? (nombre de respostes= 27) 

Nota: La pregunta es va presentar com a oberta. Les opcions s’han definit posteriorment a partir de les respostes 

obtingudes.  
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Reptes de l’habitatge de Palau de Santa Eulàlia 
 

La pregunta “Quins són els principals reptes de l’habitatge” vol conèixer l’opinió dels veïns i 

veïnes sobre diferents reptes definits per l’equip redactor del pla i contrastats durant les 

sessions participatives.  

 

Segons els participants, els principals reptes de l’habitatge al poble són: el preu elevat de 

l’habitatge i l’oferta reduïda (els dos aspectes han estat assenyalats com a molt importants o 

importants per la majoria). Les dimensions de l’habitatge (massa grans) també és un aspecte 

important però menys que els anteriors. 

 
Pregunta 3. Quins són els principals reptes de l’habitatge? 

 

 

Les aportacions obertes (pregunta 4) confirmen la tendència anunciada i s’apunten temes 

concrets que en alguns casos es relacionen amb les actuacions. 

 

Pregunta 4. Altres reptes de l’habitatge de Palau de Santa Eulàlia 

- Manca d'oferta d’habitatge III 
- Sostenibilitat III 
- Espai on construir habitatges II 
- Habitatge de primera residència 
- Habitatge social 
- Habitatge assequible pels joves 
- Poc creixement previst 

- Equilibri entre la demanda i la capacitat d'assumir un futur augment de població 
- Fer compatible habitatge privat amb habitatge assequible socialment 
- Internet 
- Mantenir la gent nativa al patrimoni abans dels de segona residència 
- Tenir en compte les necessitats de comunitat 
- Més net 
- Unificar criteris urbanístics 
- Soterrament de subministrament 
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Aquests resultats coincideixen amb les conclusions de la primera sessió participativa en la qual 

es va consensuar que el tema clau de l’habitatge a Palau de Santa Eulàlia és la poca oferta de 

compra i de lloguer i que la poca oferta existent té uns preus elevats i poc assequibles.  

 

En canvi, els reptes marcats com a menys importants pels veïns i veïnes que han contestat 

l’enquesta són: els habitatges massa petits, les males condicions de conservació i la deficiència 

en alguns serveis. 

 

 

Accions prioritàries de l’habitatge de Palau de Santa Eulàlia 
 

Per identificar les accions prioritàries de l’habitatge, es planteja una pregunta amb diverses 

accions i opcions de priorització (de major a menor importància). La gran majoria de les opcions 

presentades són valorades com a importants pels participants, amb alguns matisos.  

 

Les accions més importants pels participants són: fomentar la millora de l’eficiència energètica 

dels habitatges (el 68% l’assenyala com a molt important i el 18% com important; fomentar la 

mobilització d’habitatges buits (el 56% la marca com a molt important i el 28% com a 

important); promoure models alternatius d’accés a l’habitatge (masoveria, cooperatives,...) 

amb el mateix percentatge que l’anterior; i fomentar la millora de l’accessibilitat als habitatges 

(la meitat l’apunta com a molt important).  

 

Construir habitatges protegits (a preu per sota de mercat) i facilitar la reconversió d’habitatges 

de grans dimensions en habitatges petits  són actuacions importants però menys important que 

les anunciades anteriorment.  

 

Per contra, construir habitatges lliures a preu de mercat és l’acció menys important pels 

participants.  
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Pregunta 5. Quins haurien de ser les accions prioritàries sobre l’habitatge a Palau de Santa Eulàlia? 

Els enquestats han escrit altres accions que tenen a veure directament amb l’habitatge però 

també amb factors externs (com per exemple tenir una escola al poble o millorar la recollida 

d’escombraries).  
 

Pregunta 6. Altres accions prioritàries sobre l’habitatge a Palau de Santa Eulàlia 

 

- Poder tenir habitatge assequible 

- Que sigui viable  

- Obtenir habitatge que serveixi de primera residència 

- Energies renovables 

- Habitatge sostenible i ecològic 

- Proporcionar punts de recollida d'escombraries a les zones disperses. 

- Consensuar (entre els veïns) quin hauria de ser el llindar en nombre d’habitatges que es cregui 

correcte en aquest horitzó a deu o quinze anys 

- Escola 

- Identificar els habitatges en poc us 

- Deixar sense efecte la modificació 2 del POUM 

- Prioritzar de manera ètica i raonable l’accés a l'habitatge a persones vinculades al poble. 

- Fer un pla d'habitatge  

- Unificar criteris urbanístics 

- Soterrament de subministrament 

 

Aquests resultats segueixen la mateixa tendència que les accions prioritzades a la segona sessió 

participativa però amb algunes diferències.  

 

- Hi ha coincidència en què la millora de l’eficiència energètica, la millora de l’accessibilitat 

i la mobilització d’habitatges buits són les accions més importants de l’habitatge al poble. 
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- També hi ha coincidència en assenyalar la reconversió d’habitatges de grans dimensions en 

habitatges més petits com a important (però menys prioritària que les anteriors). 

- En quant a la construcció d’habitatges protegits (a preu per sota de mercat), tot i ser 

marcada com a important en els dos espais, es va prioritzar més en les sessions presencials. 

- En canvi, promoure models alternatius d’accés a l’habitatge és un tema important pels 

participants al qüestionari però no va ser una acció prioritzada a la sessió participativa.   

- Es confirma que la construcció d’habitatges lliure no és una acció important.  
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4.2. Sessió participativa 1. Quins són els principals reptes de l’habitatge? 
 

Temes clau de l’habitatge a Palau de Santa Eulàlia 
 

A continuació s’exposen els temes clau, preocupacions o problemàtiques de l’habitatge a Palau 

de Santa Eulàlia segons les persones que han participat al taller. S’ha optat per agrupar les idees 

recollides a les dues taules i identificar aquells aspectes en els quals hi hagué més consens. 

 

- En general, totes les persones participants mostren un gran nivell d’acord amb la diagnosi 

presentada pel tècnic Eduard Cabré. 

 

- Assenyalen que el tema clau és la falta d’habitatge (de lloguer o de propietat) i el fet que el 

poc que hi ha no sigui assequible (per les característiques que té, ja que són cases molt 

grans). 

 

- Relacionat amb aquesta idea es constata la manca d’habitatge social que pot perjudicar 

especialment els joves.  

 

- En un grup es destaca la mancança en els serveis dels habitatges (Internet, subministrament 

d’aigua....). 

 

- En un dels grups es constata que l’existència de segones residències al municipi fa que 

s’encareixi el preu de l’habitatge, per una banda, i que hi hagi cases buides durant bona part 

de l’any i, per tant, que sigui poc sostenible.  

 

- En un altre ordre de coses, es parla de la gestió urbanística i dels canvis en el planejament 

urbanístic (POUM) per qüestions de viabilitat. El desacord d’algunes persones amb el 

planejament urbanístic actual és un tema recurrent en el debat que ha condicionat algunes 

aportacions. Algunes persones manifesten el seu desacord amb els canvis de planejament 

que han comportat la pèrdua de nombre d’habitatges socials previstos o bé la prohibició de 

construir habitatge en solar no urbanitzable (jardins, terreny). Relacionat amb aquest tema, 

hi ha interès en debatre sobre la necessitat o no de créixer i com fer-ho. 

 

 

Factors externs a l’habitatge que condicionen la decisió de viure al poble 
 

En referència als factors que poden condicionar la decisió de viure al poble: 

 

- S’apunta a la falta de transport públic, com a element desincentivador de quedar-se al 

municipi. Ara bé, no tothom té la mateixa visió sobre aquest tema. Algunes persones 

exposen que els veïns i veïnes del poble estan molt acostumats a utilitzar el vehicle privat 

per anar a treballar, a comprar, etc. En aquest sentit, és una alternativa poc sostenible però 

que va lligat als municipis petits. 

 

- La falta de serveis en general (dispensari, fleca, peixateria, etc.) pot ser un tema que 

condicioni viure al poble. S’explica que abans hi havia aquests serveis de forma itinerant 
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(venia una furgoneta al poble), però que va deixar de venir perquè no era rendible. Un dels 

grups proposa algunes estratègies alternatives com compartir serveis mancomunats entre 

diferents municipis (per exemple, furgonetes de transports o altres serveis). 

 

- La feina pot ser un factor que influeixi a l’hora de decidir-se per viure al poble, però no és 

un factor determinant. 

 

- Un dels grups reflexiona sobre els aspectes que poden afavorir l’interès de les persones per 

anar a viure al poble hi ha la crisi sanitària i el teletreball, la imminent arribada de la fibra 

òptica i el fet que sigui un poble ben comunicat a nivell de carreteres (AP7 molt a prop).  

 

- Un altre element que es posa sobre la taula és el canvi de model familiar, ja que la gent ha 

passat de viure en família extensa (avis, fills i nets) a altres tipus d’unitats de convivència 

més reduïts. Per tant, les necessitats d’habitatge també són diferents. 

 

- Un dels participants exposa l’envelliment de la població com un factor que pot comportar 

canvis en la manera d’entendre els habitatges per les persones d’aquesta franja d’edat. 

Planteja la proposta de pensar en models d’habitatge alternatius amb serveis comunitaris. 

No s’entra en detall però s’apunta com un tema a considerar.   

 

Els principals reptes de l’habitatge a Palau de Santa Eulàlia 
 

A partir de les problemàtiques i temes clau identificats, es defineixen els principals reptes de 

l’habitatge al poble. A continuació s’anoten aquells amb els quals hi ha més consens: 

 

1. Habitatge més assequible (per exemple, cases més petites). 

2. Més habitatge social (que tingui compte criteris econòmics i vinculació amb el 

poble/empadronament). 

3. Adaptar el pla local d’habitatge a la realitat i a les necessitats del poble. Pensar amb 

alternatives tenint en compte la realitat del municipi pel que fa al parc d’habitatges i les 

noves necessitats de la població. Un exemple seria permetre dividir cases grans per fer-hi 

més d’un habitatge. 

4. Tenir un creixement sostenible, mantenir l’equilibri i no perdre la identitat com a poble. No 

construir urbanitzacions sinó completar urbanísticament el poble amb les possibilitat que hi 

ha ara tenint en compte els solars buits al mig del poble, granges que es puguin reconvertir, 

etc. 

5. Tenir en compte l’accessibilitat (pensant sobretot amb la gent gran). 

6. Que es donin més facilitats per optar per una energia sostenible (plaques solars, etc.). 

 

Diverses persones exposen un tema relacionat amb l’aprovació del POUM que ha comportat 

una reducció del nombre d’habitatges socials previstos inicialment. Es manifesta que 

l’Ajuntament ha estat poc transparent en aquest aspecte i no s’ha entès el canvi del nombre 

d’habitatge socials, fet que ha generat malestar en alguns veïns i veïnes. El tècnic redactor 

explica els motius que van justificar aquesta modificació i es demana als participants que centrin 
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el debat en definir els reptes de l’habitatge a Palau de Santa Eulàlia. Malgrat tot, el debat sobre 

el creixement del poble i el Pla General d’Urbanisme estarà presenta al llarg de la jornada. 
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4.3. Sessió participativa 2. “Com donem resposta als reptes de l’habitatge?” 
 

Propostes del Pla Local d’Habitatge  
 

S’exposa la priorització de les propostes dels dos grups de treball. En color gris es marquen les 

propostes de l’equip redactor del Pla i en color blau els matisos o noves propostes dels 

participants a la sessió. 

 

Propostes segons el seu grau d’importància (Grup 1) 

 

Més importants: 

- Subdivisió d’habitatges existents 

- Habitatge social per a joves 

- Ajuts a la rehabilitació per millorar l’accessibilitat 

- Ajuts a la rehabilitació per millorar l’eficiència energètica  

- Mobilització s’habitatge buit cap a habitatge (lliure o social)  

 

Menys importants: 

- Habitatge lliure més petit i assequible (amb un mínim de sortida a l’exterior) 

- Habitatge social per a gent gran 

- Habitatge social per a tothom 

 

En el grup es debat sobre els requisits per accedir a un habitatge social i es considera que haurien 

de tenir preferència les persones joves amb alguna vinculació al poble. Com es podria definir 

que els habitatges socials es reservessin per a població jove? En aquest sentit, el tècnic aclareix 

que una de les condicions que estableix la Llei és que els habitatges socials siguin de primera 

residència, i que es pot establir una preferència per a les persones empadronades al municipi. 

S’apunta que no tot l’habitatge que es generi ha de ser social, també es pot regir segons el 

mercat (habitatges lliures). Es recupera el debat sobre la modificació del POUM i la pèrdua de 

nombre d’habitatges socials.  

Es comenta que el nou habitatge que es construeixi hauria de tenir una sortida a l’exterior. 

 

Propostes segons el seu grau d’importància (Grup 2) 

 

Més importants: 

- Habitatge social (per a joves, gent gran i per a tothom) 

- Subdivisó d’habitatges existents 

- Habitatge lliure més petit i assequible (amb un mínim de sortida a l’exterior) 

- Retornar als metres quadrats d’habitatge social incials (50% del nou habitatge).  

 

Menys importants: 

- Ajuts a la rehabilitació per millorar l’accessibilitat (per a la gent gran) 

- Ajuts a la rehabilitació per millorar l’eficiència energètica  

- Mobilització d’habitatge buit cap a habitatge social (de compra o de lloguer).  
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- Plantejar noves formes d’accés a l’habitatge alternatives al mercat de l’habitatge 

tradicional (exemple: masoveria, cooperativa habitatge). 

- Reservar parcel·les per a horts (vinculat a l’habitatge lliure més petit i assequible). 

 

El principal tema de debat és la recuperació o el retorn del nombre d’habitatge socials definits 

inicialment en el planejament urbanístic (PAU 2: 5 habitatges socials i 5 habitatges lliures). Amb 

relació a l’habitatge social, també es parla de prioritzar persones joves amb lligams al poble 

perquè es puguin quedar a viure al municipi, a part d’altres grups o col·lectius amb necessitats. 

  

Vinculat a la mobilització d’habitatges buits, es planteja l’opció de la masoveria urbana. També 

s’apunta la possiblitat de crear parcel·les per a fer horts lligat a la proposta de fer habitatges 

lliures més petit i assequibles (així, si no tenen espai per tenir jardí, que puguin tenir accés a un 

terreny per a fer-hi un hort).  

 

El debat realitzat en petits grups es va compartir en plenari. Es van posar en comú les propostes 

i comentaris i es va generar un mural de propostes per establir el grau d’importància de les 

mateixes: 
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Com a informació complementària, es presenta un quadre de viabilitat de les propostes 

ordenades de més a menys viables (elaborat a partir de les reflexions del tècnic redactor): 

 

Propostes Viabilitat 

(si 1= viabilitat baixa i 

5=viabilitat alta) 

Mobilització d’habitatge buit cap a habitatge social/masoveries 4 

Mobilització d’habitatge buit cap a habitatge lliure 4 

Habitatge social tothom 4 

Habitatge social joves 4 

Habitatge lliure més petit 4 

Subdivisió habitatges existents  3 

Habitatge social gent gran 3 

Ajuts a la rehabilitació per millorar l’eficiència energètica  3 

Ajuts a la rehabilitació per millorar l’accessibilitat 3 

Cooperatives gent gran 2 

Retorn metres quadrats habitatge social abans modificació 

POUM 

2 

 

 

El tècnic redactor del Pla va obrir el debat a partir de les propostes i va contrastar alguns temes 

concrets. A continuació es recullen els temes debatuts: 

 

- Habitatge social per a joves. Un dels objectius del Pla d’Habitatge és que els joves es quedin 

a viure al poble i la construcció d’habitatge social per a joves pot ser una proposta en 

aquesta línia. El tècnic explica que una de les condicions de l’habitatge de protecció oficial 

és que sigui de primera residència. 

 

- Habitatge lliure i assequible amb sortida a l’exterior. Es posa en valor el fet de tenir un 

pati. El tècnic explica que les tipologies d’habitatge de petites dimensions i parcel·les més 

reduïdes poden generar de forma natural uns habitatges més assequibles, encara que el 

seu preu no estigui regulat per llei. 

 

- Subdividir habitatges existents. El tècnic especifica que la subdivisió es refereix a partir les 

construccions ja existents sense crear volums nous. En aquest sentit, la Llei és relativament 

restrictiva per limitar l’ocupació d’espai lliure. Tanmateix, es podrien fer modificacions 

urbanístiques per promoure que on ara hi ha un habitatge se’n construeixin dos de lliures 

(el que requeriria de cessions urbanístiques). Si el nou habitatge fos de protecció oficial, no 

caldria compensar amb cessions urbanístiques (però en aquest cas l’habitatge s’hauria de 

comercialitzar mitjançant el registre públic pertinent).  

 

- Mobilització d’habitatges buits. S’obre el debat sobre els habitatges de segones 

residències infrautilitzats. El tècnic explica que l’Ajuntament podria arribar a un pacte amb 

els propietaris per gestionar aquestes vivendes durant uns anys a canvi d’ajuts a la 



Informe del procés participatiu sobre el Pla Local d’Habitatge de Palau de Santa Eulàlia 
 
 
 

20 

 

rehabilitació o d’altres contrapartides, tot i que és un sistema poc efectiu si els preus de 

mercat són molt elevats. 

 

- Recuperar el nombre d’habitatges socials previstos a la planificació anterior. El tècnic 

reflexiona sobre la qüestió de la viabilitat econòmica. La planificació anterior que reservava 

5 habitatges de protecció al PAU 2 seria difícilment viable en el context actual. Es reflexiona 

en base a la pregunta: “com a poble, estem disposats a incrementar el nombre d’habitatge 

lliure privat a canvi de poder disposar de 5 habitatges socials? O bé disposar de menys 

habitatge social i així no haver de créixer tant com a poble?” El debat té a veure amb el 

model de poble. Es reprèn el debat sobre el POUM i el nombre d’habitatge socials previstos. 

S’arriba a la conclusió de que els participants volen poder recuperar un nombre semblant 

d’habitatges socials previstos al planejament, sense que això suposi un creixement 

desmesurat. 

 

- Ajuts a la rehabilitació ja sigui per a millorar l’eficiència energètica o l’accessibilitat dels 

habitatges. S’explica que actualment els privats ja fan millores als habitatges sobretot 

perquè siguin més eficients energèticament. A banda de les ajudes econòmiques es 

proposen altres tipologies d’ajuts com per exemple la bonificació d’impostos a aquelles 

persones que facin actuacions de rehabilitació. 

 

- El tècnic planteja el tema de cooperatives d’habitatge o habitatges amb serveis compartits 

com a model de gestió per als habitatges socials. La visió general dels participants és que 

no és una proposta prioritària pel poble, potser no s’està preparat per deixar de viure a les 

cases i viure en un habitatge amb espais i serveis compartits. Pot ser una bona opció per a 

la gent gran però no per fer-ho al poble ja que no es disposa dels serveis públics necessaris.  

 

 

El tècnic redactor del Pla recollirà les propostes dels participants de les sessions així com les 

aportacions del qüestionari. En farà una valoració tècnica (juntament amb tècnics del Consell 

Comarcal i de la Diputació de Girona) i redactarà el Pla.  
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4.4. Xerrada debat per als joves. Viure al poble? 
 

Conclusions del debat: 

- No hi ha una clara identitat dels joves de poble respecte els de ciutat. Si els diferencia 

l’entorn, la socialització, .. i això els acaba definint. Això fa que l’arrelament, sentit de 

pertinença, sentiment d’una part del tot. 

- Els joves es desenvolupen segons el context que tenen. 

- Els joves de poble tenen més llibertat de moviment, provoca més curiositat, experimentació. 

- A les ciutats els joves es veuen com un recurs de mà d’obra, eina política, obtenció de 

subvencions,... 

- Els joves de ciutat i de poble comparteixen molt en la identitat però la relació amb l’entorn 

els fa diferents. 

- La identitat del poble és la suma de tots. 

- Les dificultats al poble són coses com l’accés a la tecnologia, l’habitatge o la formació. 

- Hi ha una clara discriminació demogràfica per poca massa crítica. 

- La salut, el treball, l’educació només s’ofereix fora dels pobles. 

- El despoblament és provocat per les polítiques del govern i cal canviar el marc. 

- Un govern que no et faci feliç és un mal govern. Cal decidir quin govern volem. 

- Des dels ajuntaments cal preguntar de què volen parlar els joves, per millorar les polítiques 

de joventut. 

- Els jove són esperits lliures. 

- Cal assumir responsabilitats per part de tots. 

- Cal buscar la socialització. 

- Hi ha la mateixa distància d’anar i tornar a qualsevol lloc per tant perquè no prendre el 

protagonisme als pobles? 
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5. Participació 
 

El procés participatiu ha mobilitzat 56 persones en les diferents accions realitzades. Tanmateix, 

part d’aquestes persones han participat en més d’un canal.  

 

S’ha pogut recollir les visions d’un bon nombre de persones tenint en compte que la població de 

Palau de Santa Eulàlia a juny de 2020 és de 183 persones (segons dades de la pre-diagnosi del 

Pla Local d’Habitatge).  

 

Tanmateix, s’observen diferències de perfil de participants segons l’espai utilitzat. Mentre que 

a les sessions presencials la participació va ser majoritàriament de veïns i veïnes que viuen 

habitualment al poble, el qüestionari va facilitar la participació de persones que hi viuen els caps 

de setmana o a l’estiu (la meitat dels que han contestat no hi viuen habitualment).  

Ara bé, ha estat difícil recollir la veu dels joves (tot i ser un col·lectiu clarament afectat); ni la 

xerrada ni el qüestionari han estat eines que han permès arribar a aquest grup.  

 

Dades de participació: 

 

Sessions participatives: 24 veïns i veïnes de les quals 6 van participar en les dues. 

- Sessió 1 (13 participants, dels quals 6 dones. Tots viuen habitualment al poble) 

- Sessió 2. (11 participants, dels quals 4 dones. Tots viuen habitualment al poble) 

 

Xerrada per joves: 9 persones de les quals el 40% joves 

 
Enquesta: 23 persones, de les quals: 
- La meitat de les quals (12) resideixen habitualment al municipi, 10 no hi viuen 

habitualment (una persona no va respondre aquesta pregunta).  

- 14 són dones i 9 homes. 

- La meitat són adults grans (de 50 a 65 anys), el 10% adults joves (35 a 49 anys), el 15% 

joves menors de 35 anys i el 20% majors de 65 anys. 

 

Els resultats de l’enquesta són representatius pel què fa a la residència al poble (la meitat de 

les persones que han contestat hi resideixen habitualment, un percentatge similar a les dades 

proporcionades per l’equip redactor del Pla). En canvi, hi ha una sobre-representació de les 

persones de 50 a 65 anys i una sots-representació de les persones joves i joves adultes.  

 

Majors 
de 65 
anys
20%

De 50 a 
65 anys

55%

Menors 
de 35 
anys
15%

De 35 a 
49 anys

10%

Edat

Si; 12; 52%No; 10; 44%

NC; 1; 
4%

Vius a Palau de Santa Eulàlia de 
manera permanent? 

Dones; 14; 
64%

Homes; 
8; 36%

Sexe
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6. Comunicació 
 

Amb l’objectiu d’informar sobre el procés participatiu del Pla Local d’Habitatge i incentivar la 

participació del màxim nombre de persones i de diferents col·lectius, es van preveure diferents 

accions comunicatives.  

 

D’una banda es va obrir un espai a la plana web de l’Ajuntament amb informació sobre el procés 

participatiu, els canals per participar i documentació relacionada (relatories de les sessions 

participatives, informes del pla, infografies, etc.). 

 

D’altra banda es van dissenyar cartells en format infografia per informar de la xerrada amb joves 

i de les sessions participatives, que es van publicar via web, xarxes i Grup de WhatsApp. Aquest 

grup, en el qual hi ha tots els veïns i veïnes del poble, és el canal de comunicació principal i el 

que més s’ha utilitzat per informar i per fer el retorn de les diferents sessions. 
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7. Annex I. Avaluació  
 

Al finalitzar les sessions participatives, es va distribuir un formulari per avaluar diferents 

aspectes. L’índex de resposta va ser molt baix, quatre persones van valorar la segona sessió i no 

es va comptabilitzar cap resposta referent a la primera sessió participativa.  

 

Valoració segona sessió participativa  
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Comentaris: 

- Poca assistència ( per el COVID ?) i crec que els responsables de l’ajuntament son igualment 
veïns i la seva absència no sembla del tot correcte 

- La cuestión era si este interés llegaba ya tarde pues había una modificación de POUM tomada 
desde la alcaldía que ya significa una respuesta al tema. Pero es cierto que se recogió en la 
sesión esta opinión. Como anécdota decir que para una de las pocas actividades que se hace en 
el pueblo, se solapaba el horario. 

- Sembla una presa de pèl fer modificacions i després preguntar 
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8. Annex II. Qüestionari 
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9. Annex III. Presentacions de les sessions participatives 
 

Sessió 1 
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Sessió 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


