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MEMÒRIA PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE EL NOU EQUIPAMENT JUVENIL DE 
TORROELLA DE MONTGRÍ. OBRIM EL CONVENT ALS JOVES 

 
NOM: Obrim el Convent als Joves. Procés participatiu sobre el nou equipament juvenil 
de Torroella de Montgrí.  

 
OBJECTIU:  

L’objectiu d’aquest procés es definir de manera participada amb el col·lectiu juvenil del 
municipi, com ha de ser el nou equipament juvenil que s’ha de situar al Convent de les 
Clarisses.  

Els objectius més concrets són: 

- Reflexionar i plantejar com ha de ser físicament l’espai 
- Contemplar quin model de gestió s’adequa més en funció de les possibilitats i 

motivacions dels joves 
- Decidir quin projecte d’activitats es durà a terme a l’espai 
- Consensuar conjuntament la normativa que a de regir l’equipament 

Per tal d’assolir aquests objectius de forma horitzontal amb els joves, cal tenir en compte 
els següents valors: 

- Fomentar l’autonomia personal i la participació del jovent en la vida del municipi. 
Per dinamitzar un espai juvenil “cal fer-ho des dels joves i amb els joves”, mai 
decidir per ells/es. 

- Mantenir un bon nivell de comunicació amb el jovent per facilitar la participació i 
els recursos necessaris  

- Potenciar valors i pràctiques des de el respecte, el diàleg, el consens, 
l’horitzontalitat i la comunitat. 

 
JUSTIFICACIÓ:  

L’agost de 2018, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí va adquirir el Convent de les 
Clarisses com una oportunitat per desenvolupar un projecte municipal de dinamització 
social al nucli antic del municipi. Per tal de poder posar en marxa l’obertura del Convent 
de les Clarisses, des de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí s’inicia un projecte 
participatiu per poder decidir els usos que se li donaran a l’edifici.  
 
Es va considerar que havia de ser la ciutadania que definís els futurs usos de 
l’equipament. És per aquesta raó, que el consistori torroellenc va engegar un procés 
participatiu per definir els usos del Convent de les Clarisses.  
 
El setembre del 2018 l’Ajuntament va iniciar les gestions per convocar el procés 
participatiu, que va incloure: programa d’usos, l’aixecament de plànols del Convent de 
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les Clarisses (inexistent fins al moment), un estudi de possibilitats i l’informe del procés 
participatiu. 
 
El procés participatiu es va dur a terme entre l’octubre de 2018 i el març de 2019. Una 
vegada obtinguts els resultats del procés participatiu es va realitzar el Pla d’Usos del 
Convent de les Clarisses.   
 
La primera conclusió que s’extreu dels tallers participatius sobre els usos del Convent 
de les Clarisses és sobre la necessitat d’un espai juvenil. Aquesta mancança és latent 
des de fa anys al municipi. Es pot comprovar en el Pla Local de Joventut 2017 – 2020  
que des de fa anys la principal demanda dels joves és un espai on els joves es puguin 
trobar, organitzar activitats, fer xerrades, etc.  
 
Així doncs, una vegada s’analitzen els resultats i es defineix com es desenvoluparà la 
primera fase del projecte, la primera prioritat es destinar tots els esforços a crear un 
equipament juvenil. 
 
Després de les eleccions municipals, el nou equip de govern decideix posar fil a l’agulla 
a la creació d’aquest espai juvenil al Convent de les Clarisses.  
 
L’equip de govern va decidir que la creació d’aquest nou equipament públic s’havia de 
fer amb la complicitat i participació del col·lectiu juvenil.  
 
L’Ajuntament planifica aquest procés participatiu entre el novembre de 2019 i abril de 
2020.  
 
 
DESCRIPCIÓ I METODOLOGIA:   
 
El procés de participació amb el col·lectiu juvenil es basa en un treball de definició del 
programa d’usos del nou equipament públic municipal.  
 
La dinamització d’aquest procés es planteja a partir de la realització de tècniques 
participatives. Mitjançant aquestes eines, es pretenia fomentar la participació, integració 
i cohesió dels joves de diferents col·lectius amb el projecte, per tal que fós el màxim 
divers possible, així com reflexionar conjuntament sobre el model d’equipament juvenil.   
 
Per assolir els objectius marcats, es va plantejar tres tallers per definir els eixos 
principals de l’espai juvenil. Aquests tallers van ser pensats perquè fossin una jornada 
de reflexió per a tothom respecte els temes proposats.  
 
El primer taller proposat tractava de treballar com ha de ser l’entorn. És a dir, com ha 
de ser físicament l’espai. Entenem l’espai com un lloc que ha de complir unes garanties: 
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ha de ser un lloc amable, obert i plural, amb unes necessitats materials i immaterials 
cobertes, i fàcil de modificar.   

L’eina metodològica utilitzada durant el taller va ser el plànol d’idees o plànol col·lectiu. 

El desenvolupament de la dinàmica va consistir en ubicar sobre un plànol (en aquest 
cas va ser el del nou local de joves), les aportacions dels participants. Els participants 
van dibuixar directament al plànol què i on volien els elements per l’espai. Per anar més 
enllà, els vam demanar que justifiquessin la necessitat/utilitat de tot allò que demanaven, 
i que ho prioritzessin.  

El segon taller proposat va tractar de reflexionar sobre els diferents models de gestió 
existents, i alhora, conèixer el seu posicionament sobre quin s’adequa més al municipi, 
segons el compromís i responsabilitat que volen emprendre els joves.  

L’eina per treballar la temàtica va ser a través de panells deliberatius i un estudi 
d’impacte de futur. 

El desenvolupament de la dinàmica va consistir primer de tot, a escollir dos dels models 
(només dos, per poder-los treballar amb més profunditat) que pensessin que es poden 
adaptar millor segons el compromís juvenil. A partir de l’elecció d’aquests dos, s’inicia 
l’estudi més a fons de l’impacte que poden tenir. La segona dinàmica consisteix en 
plantejar diversos escenaris de futur, tant positius com negatius, per poder concretar els 
escenaris que volem i evitar els no desitjats dels dos models escollits prèviament, 
generant debat sobre els diferents posicionaments. Per anar més enllà, els demanem 
que aportin possibles solucions per fer front a aquells punts febles que consideren de 
cada model de gestió escollit.  

El tercer, i últim, taller proposat va tractar de consensuar un projecte d’activitats i la 
normativa. Des de les polítiques de joventut (lligades al Pla Nacional de Joventut (PNJ)) 
es marquen uns reptes, la intenció va ser vincular aquests reptes amb la programació 
d’actuació de l’espai juvenil.  També es pretenia implicar al jovent en el bon ús, 
funcionament i conservació de l’espai, adaptant mesures i condicions que tothom estigui 
d’acord i respecti.  

Per tant, l’objectiu d’aquest taller va ser definir la programació d’activitats i la normativa 
per la que s’ha de regir l’espai. 

Les eines per treballar aquesta dinàmica van ser els panells deliberatius, construcció 
d’un calendari i grups de debat. 

El desenvolupament de la dinàmica va consistir en primer de tot, marcar uns eixos -  els 
reptes marcats pel PNJ- per després demanar a les participants que fessin propostes 
concretes. Després debatre i consensuar un calendari amb totes aquelles activitats 
proposades, per organitzar el funcionament de l’espai. i per últim, reflexionar sobre un 
esborrany dels principals punts de la normativa.  
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RECURSOS:  

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha disposat del següent personal dedicat al procés 
participatiu del nou equipament juvenil: 

- Tècnica de l’àrea de participació ciutadana a temps complert i permanent a 
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.  

- Incorporació d’una persona llicenciada en Sociologia des del Programa de 
Garantia Juvenil del SOC.  

- Intervenció dels tècnics de l’àrea de joventut i l’àrea d’acció social 

Els recursos materials que s’han utilitzat son els propis de les àrees de Participació 
Ciutadana i Joventut de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.  

La Diputació de Girona ha aportat mitjançant aquesta subvenció els recursos econòmics 
per també fer-ho possible.  

 
CALENDARI: 

El procés de participació juvenil sobre l’obertura del nou equipament de joves s’ha dut a 
terme entre els mesos de novembre de 2019 i juny de 2020, ambdós inclosos. La 
pandèmia de la COVID ha afectat en gran mesura el calendari previst inicialment.  

 
PRESSUPOST:  

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha previst unes despeses de personal per poder 
pagar la plaça de la tècnica de participació ciutadana, per un import de 13.143,33 €.  
 
A nivell de recursos materials, s’ha utilitzat el material propi de l’Ajuntament de Torroella 
de Montgrí, així com tots els recursos comunicatius propis de la corporació.  
 
COMUNICACIÓ:  

Amb l’objectiu de donar a conèixer el projecte a tota la ciutadania, i en especial als joves, 
i de promoure la participació entre els joves del municipi, es va dissenyar un pla de 
comunicació, que es va exposar a la memòria de la subvenció.  

Els mitjans de comunicació que disposa l’Ajuntament i que s’han utilitzat són la web 
municipal i d’agenda, les publicacions a les revistes IM i El Montgrí, la cartellera, així 
com les xarxes socials corporatives com Facebook, Twitter i Instagram. S’ha utilitzat 
l’etiqueta #ObrimelConvent. Les principals accions han estat les següents:  
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AVALUACIÓ I PROPOSTES DE MILLORA:  
 
El procés participatiu pels usos del nou espai juvenil de Torroella de Montgrí ha patit 
importants dificultats per realitzar-se, a causa de diferents motius:  
 

- Manca de confiança d’una part del col·lectiu juvenil organitzat amb l’Ajuntament, 
degut a la incapacitat de l’Ajuntament de tenir un espai juvenil al municipi, fins 
ara. Molt de temps sense cap equipament propi, i problemàtica associada amb 
local privat okupat per part d’aquest. 

- Impossibilitat de fer efectiu el nou equipament juvenil, fins aconseguir el traslladat 
del Centre de Distribució d’Aliments, ubicat fins fa un mes a l’edifici on ha d’anar 
el nou local juvenil.  

- Els efectes de la pandèmia han fet que els tempos hagin anat molt més lents de 
l’esperat i hi ha hagut cert desgast i impaciència per part dels joves.  

 
Clarament, hi ha una desconfiança mútua entre el col·lectiu juvenil organitzat de 
Torroella de Montgrí amb l’Ajuntament i a la inversa. En els propers mesos, caldrà refer 
ponts i confiances per tal que el projecte de nou equipament juvenil, llargament 
reivindicat al municipi, pugui ser una realitat. El procés participatiu ha marcat que el 
model de gestió ha de ser un model autogestionat i per tant, l’Ajuntament ha de 
promoure un conveni de gestió, que únicament s’ha de poder donar en un clima 
d’entesa.  
 

FASES ACCIONS COMUNICATIVES 
Treballs previs - Disseny de la imatge del procés  

- Disseny dels cartells 
- Contacte amb joves (col·lectius, entitats, etc.) 
- Presentació del projecte participatiu al GM 
- Contacte amb joves (col·lectius, entitats, etc.) 
- Web Decidim 

Dinamització i deliberació - Xarxes Socials (Facebook, Twitter, Instagram) 
- Mailing (tècnics i regidors, entitats i col·lectius juvenils) 
- Web Ajuntament (nota de premsa) 
- Agenda municipal 
- Contactes personals 
- Grups WhatsApp 
- Revista IM 

Resultats, devolució i 
avaluació 

- Xarxes Socials (Facebook, Twitter, Instagram) 
- Mailing (tècnics i regidors, entitats i col·lectius juvenils) 
- Web Ajuntament (nota de premsa) 
- Agenda municipal 
- Contactes personals 
- Grups WhatsApp 
- Revista IM 
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El reforçament de l’àrea de joventut de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí a nivell de 
recursos humans i d’inversió són clarament un dels aspectes que cal tenir en compte si 
es vol millorar aquest clima de confiança que esmentem.  
 

Torroella de Montgrí, octubre de 2021 


