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1. OBJECTIUS 

Els dos objectius principals d’aquest projecte són: 

• Acompanyar el municipi de Pontós cap a la realització de la seva 

estratègia «Pensem Pontós», a través de l’assessorament i suport tècnic 

de les fases de diagnosi, participació, comunicació i avaluació, des de la 

perspectiva de la governança regenerativa i resilient. 

• Definició d’un pla estratègic de transformació a curt i llarg termini del 

territori de Pontós, a partir de les conclusions del procés participatiu 

«Pensem Pontós». 

2. JUSTIFICACIÓ 

L’equip de govern té un pla de govern centrat en la transparència, la millora de 

la gestió i dels serveis de manera eficient i sostenible així com la participació 

ciutadana. Està decidit a desenvolupar un nou procés participatiu per fer front al 

gran repte de la futura ordenació i planificació urbanística al poble garantint la 

coherència i la sostenibilitat. 

Per aquest motiu, es considera que el procés ha d’esdevenir una prova pilot que 

permeti començar a caminar cap a una altra manera de fer política, capaç de 

generar intel·ligència col·lectiva, sinèrgies socials noves, augmentar la 

transparència i, finalment, fonamentar la confiança entre governants i governats. 

3. DESCRIPCIÓ 

Pensem Pontós ha estat un procés participatiu que ha facilitat la identificació 

d’aquells aspectes i temes prioritaris pel municipi  i com aquests són presents en 

el territori i geografia del municipi. 

Aquests temes prioritaris i reptes s’han identificat a partir d’un diagnòstic 

fonamentat a través d’un treball d’indagació col·lectiva i basat en l’ús de diverses 

eines de recollida d’informació sobre la identitat, la memòria i la geografia del 

poble. Entre aquestes eines destaquen les passejades grupals, les enquestes, 

la recollida d’informació geogràfica i les trobades obertes. La conjugació 

d’aquestes eines ha permès la construcció d’un relat comú sobre la vila, així com 

obrir espais de diàleg i per compartir entre persones diverses del municipi. 
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Un cop recollida i analitzada la informació, s’ha pogut esboçar aquells aspectes 

de la vida de Pontós que generen més interès i capten més atenció, formulant 

els reptes principals de la comunitat. 

Fruit d’aquest treball de recerca, anàlisis i diàleg s’ha pogut formular una 

estratègia que reculls els principals reptes territorials del municipi. 

4. METODOLOGIA 

A nivell de marcs analítics hem emprat eines sistèmiques com el Relat del lloc, 

el Cicle de la resiliència o del canvi adaptatiu i l’Iceberg de la Transformació. Així 

com s’han emprat diverses eines d’anàlisis geogràfic i urbanístic. 

Pel que fa a les fases del projecte, hem seguit la següent estructura:   

o Fase 1 Coordinació, seguiment i avaluació: al llarg d’aquesta fase 

transversal a tot el procés participatiu, s’ha donat seguiment i avaluació a 

diferents espais de seguiment i avaluació composats per l’equip tècnic i 

polític de l’Ajuntament, així com de veïnes i veïns del municipi. 

o Fase 2 Procés participatiu del relat del lloc: Aquesta fase  ha servit per 

recollir informació sobre el municipi relacionada amb criteris diversos: 

memòria històrica, la toponímia, trets geogràfics i urbanístics, els 

sentiments identitaris lligats al territori, etc.  Aquesta fase ha comptat amb 

l’ús d’eines com les passejades, les trobades obertes, les enquestes i la 

recerca geogràfica. 

o Fase 3: Planificació estratègica del govern obert: En aquesta fase s’ha 

una proposta bàsica de Pla Estratègic del municipi basat en el relat del 

lloc. S’ha desenvolupat a partir del treball conjunt realitzat entre l’equip de 

Resilience.earth i l’Enric Escribà i l’Álvaro Clua per tal d’identificar com es 

relacionen els reptes recollits en el Relat del lloc i la informació geogràfica. 

o Fase 4: Campanya de comunicació inicial i retorn al poble: Aquesta 

fase ha abastat tot el procés del projecte i ha consistit en donar suport a 

la campanya de comunicació així com al suport a la campanya de retorn 

a la ciutadania dels resultats del procés. 
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5. A QUI S’HA DIRIGIT EL PROCÉS 

El procés està dirigit i obert a totes les veïnes i veïns de Pontós, així com la 

participació ha estat diversa tal com s’aprecien en les diverses fotografies de les 

trobades i accions. Per altra banda, en funció de l’objectiu de l’acció, ja fora una 

passejada, una trobada per recuperar la memòria del lloc, la visió dels joves, etc. 

s’ha potenciat l’esforç comunicatiu per arribar a públics específics. Al llarg del 

procés s’ha apuntat intencionalment a captar l’interès i implicació de les següents 

categories: 

• Persones grans «de tota la vida» del poble. 

• Persones nouvingudes al municipi. 

• Joves del poble. 

 

6. RECURSOS 

Al llarg del procés participatiu s’ha comptat amb un equip ampli i divers per dur 

a terme les diverses accions: 

• Equip tècnic contractat específicament pel procés: 

◦ Equip de Resilience.earth, SCCL 

◦ Arquitectes Enric Escribà i Álvaro Clua. 

• Equip de l’Ajuntament de Pontós: 

◦ Representants polítiques. 

◦ Personal tècnic administratiu. 

• Comissió de Seguiment i Avaluació i altres voluntaris: al llarg del procés 

s’han involucrat de manera voluntària diverses persones veïnes del 

municipi tan per donar seguiment i avaluació al procés com per donar 

suport a la preparació i desenvolupament de les accions participatives. 

A nivell d’altres tipus de recursos, destacaríem l’ús d’espais propis del municipi 

com el local d’esbarjo, el local social o la pròpia Plaça Major. Així com alguns 

elements fungibles que han servit per dotar d’eines i materials el 

desenvolupament de les sessions. 
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7. COMUNICACIÓ 

Les eines de comunicació així com els continguts s’han anat elaborant de 

manera col·laborativa entre l’equip tècnic de Resilience.earth SCCL, l’equip de 

l’Ajuntament de Pontós i les veïnes participants de la Comissió de Seguiment i 

Avaluació. Així doncs s’han generat cartells i diferents continguts que s’han 

emprat per anar distribuint a través dels canals definits: pàgina web, canals de 

whatsapp i xarxes socials de l’Ajuntament, xarxes informals de missatgeria i 

promovent el boca-orella. 

A més de la informació difosa a través dels diferents canals, l’espai de seguiment 

i avaluació on hi participen veïnes i membres de l’Ajuntament és l’òrgan principal 

on es procura donar transparència a tot el procés de participació. 

A nivell de retorn, les diverses activitats obertes del procés han servit per donar 

compte de la feina duta a terme. Específicament, la del 05 d’octubre va permetre 

exposar els resultats del procés de definició dels reptes territorials i del relat del 

lloc. La documentació generada, ha quedat recollida a la pàgina web municipal. 

8. CALENDARI DEL PROCÉS 

Fase 1: Del novembre 2020 a l’octubre 2021. 

Fase 2: Del gener 2021 al juliol del 2021. 

Fase 3: Juliol de 2021 a Octubre 2021. 

Fase 4: Del novembre de 2020 a l’octubre 2021. 

9. PRESSUPOST 

Despeses Import 

Diagnosi participativa territorial: 

anàlisi dels elements clau.  

3.500 € 

Procés participatiu sobre l’ús de 

l’espai públic.  

4.500 € 

Suport tècnic. 1.600 € 

TOTAL DESPESES 9.600 € 
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10. AVALUACIÓ 

El seguiment i l’avaluació del procés s’ha dut a terme a través dels espais de 

coordinació tècnic-política i de la Comissió de Seguiment i Avaluació 

(composada per veïns i veïnes del municipi). Aquest espai permetia donar 

seguiment de les accions mentre es duien a terme i avaluar-ne el resultat. 

A nivell quantitatiu, les accions dutes a terme han tingut resultats de participació 

destacables considerant el nombre d’habitants del cens de Pontós (260 hab, 

Idescat) : 

• Passejades: 18 persones. 

• Trobada jove: 7 persones. 

• Enquesta: 28 respostes (10,7% de la població) 

• Trobada a la Plaça: 45 persones (17,3% de la població) 

• Trobada de retorn Local social: 40 persones (15,4% de la població) 

A nivell qualitatiu, destaquen positivament l’impacte de la Trobada de la Plaça a 

nivell de format, continguts treballats recollit en les valoracions de la gent al final 

de la trobada. 

Aspectes a millorar: la capacitat de nodrir la comissió de seguiment i avaluació, 

la qual ha estat difícil de convocar amb un nombre significatiu de veïns i veïnes, 

així com la coordinació entre els diferents òrgans i agents del procés participatiu: 

comissions, equips tècnics i Ajuntament. 

11. PROPOSTES DE MILLORA 

Valorar nous formats de seguiment que puguin ser més adaptables a les 

necessitats dels veïns i veïnes, més enllà d’alguna reunió regular i periòdica. 

 


