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Amb el suport de: 

  
 

 

 

PROJECTE PROCÉS PARTICIPATIU ‘TOTS FEM BEUDA’ 

 

1. OBJECTIU 

L’Ajuntament de Beuda impulsa el procés participatiu ‘Tots Fem Beuda’ per tal que els beudanencs i 
beudanenques puguin decidir quin hauria de ser el futur del poble en els propers anys, compartint la 
responsabilitat de decidir, a través de les idees i propostes de tots aquells que vulguin participar-hi, 
quin model de poble volen. 

 

2. DESCRIPCIÓ 

Després de tres anys convocant Pressupostos Participatius i destinant una partida de 10.000 euros del 
pressupost municipal, l’Ajuntament vol fer un pas més per potenciar la participació ciutadana en totes 
aquelles decisions que afecten al futur del poble.  

El procés vol implicar la ciutadania en la presa de decisions de caràcter estructural i a mig-llarg termini 
mitjançant un model de governança que superi la simple participació en les eleccions municipals cada 
quatre anys. Es tracte de plantejar un debat entre tots els beudanencs i beudanenques per consensuar 
un document que defineixi quin model de poble volem pel futur i que ha d’ajudar a concretar les 
futures polítiques municipals a desenvolupar durant els propers anys. 

El projecte té tres objectius principals. El primer és el d'implicar la ciutadania en la política municipal 
a través d'un debat obert i sempre buscant com a punt de partida els punts de consens. Un segon 
objectiu, resultat del primer punt, és el d'establir les línies bàsiques en les polítiques futures del poble 
segons les necessitats i inquietuds reals dels veïns i veïnes. Per últim, tot i que no sigui un objectiu per 
si mateix, l'Ajuntament vol explorar, mitjançant aquest procés participatiu, noves formes de 
governança i de presa de decisions més democràtiques i participatives. 

Per la seva banda, l’Ajuntament té la responsabilitat de garantir un procés obert, transparent i inclusiu. 

 

3. DESTINATARIS 

Poden participar en aquest procés totes les persones empadronades a Beuda que el dia 1 d’abril de 
2020 tinguin 14 anys o més. A més de les persones físiques, també hi poden participar les entitats amb 
seu social a Beuda.  

Els regidors i les regidores poden participar amb les mateixes condicions que la resta de veïns.  

 

4. FUNCIONAMENT 

 
4.1. FASE 01 - INFORMACIÓ 

Difusió i comunicació sobre el procés participatiu a tots els veïns i veïnes per despertar el seu interès 
en el procés. 
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Amb el suport de: 

 

4.2. FASE 02 - DEBAT 

Acordar el funcionament del procés de treball, definir les normes que regiran el debat i iniciar 
pròpiament el debat general sobre l’estat actual del poble per recollir les primeres idees i les 
inquietuds del veïns.  

Crear taules de debat sectorials per tal d’aprofundir en cada un dels punts principals resultat del debat 
anterior.  

Promoció del diàleg i el contrast d’arguments mitjançant metodologies adients: 

- taules rodones amb experts en els temes a tractar 

- debats participatius temàtics 

- mapatges de diàleg 

- projecció de vídeos (documentals, reportatges, pel·lícules) com a eina de formació 

- creació d'una base de dades amb recursos per a la formació  

- escenaris de futur 

Aquesta fase ha de concloure amb la redacció d’un text que reculli les propostes acordades en cada 
taula de debat.  

Es treballarà per consensuar totes les decisions. 

 

4.3. FASE 03 - RETORN I ADHESIÓ 

Es presentarà el text resultat del procés participatiu a tots els beudanencs i beudanenques per tal que 
aquests s’hi puguin adherir. 

 

4.4. FASE 04 - VALORACIÓ DEL PROCÉS 

Es realitzarà una valoración global del procés amb les dades obtingudes de participació en les diferents 
activitats i amb les enquestes de valoració. 

 

 

5. RECURSOS 

 

5.1. RECURSOS PROPIS  

Segons les diferents fases del procés, totes les àrees de l’Ajuntament hi estaran implicades:  

- Alcaldia 
- 4 regidories 
- Secretaria-intervenció 
- Administració. 

 

5.2. RECURSOS EXTERNS  

Es contractaran els serveis d’un assessor extern que supervisi tot el procés. Les seves funcions seran: 

- Assistir tècnicament a l’Ajuntament sobre el procés participatiu 
- Coordinar i gestionar el projecte  
- Assistir tècnicament per dinamitzar presencialment les activitats programades 
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Amb el suport de: 

- Redacció del document final amb les conclusions 
- Edició i maquetació del material gràfic resultant 

Es contractaran els serveis d’una empresa per a per gravar les sessions principals del procés per tal de 
poder publicar a les xarxes socials i al web de l’Ajuntament aquests documents i fer més accessible la 
informació a tots els veïns i veïnes. 

 

6. COMUNICACIÓ 

 
A fi de garantir que la informació d’aquest procés arribi als veïns/es de Beuda, es farà difusió a través 
dels següents mitjans: 

- Correu postal a tots els domicilis del poble. 
- Informació a les cartelleres municipals i a l’ajuntament. 
- Trameses per correu electrònic.  
- Publicació de la informació al web de l’ajuntament i a l’e-tauler. 
- Gravació en vídeo i publicació en xarxes socials dels esdeveniments principals.  

Per qualsevol dubte, els ciutadans poden adreçar-se a l’Ajuntament de Beuda ja sigui presencialment, 
per telèfon al 972 590 534 o bé per correu electrònic a participacio@beuda.cat 

 
7. CALENDARI 

El procés tindrà lloc en els següents terminis: 

- Octubre 2020:    INFORMACIÓ 
- Novembre 2020 – Juny 2021:  DEBAT 
- Setembre 2021:   RETORN I ADHESIÓ 
- Octubre 2021:   VALORACIÓ DEL PROCÉS 

 

8. PRESSUPOST 

Despeses: 

2.000€ - Contractació serveis d'un assessor extern que supervisi tot el procés. 

600€ - Gravació dels esdeveniments principals i publicació en xarxes socials. 

Ingressos: 

Finançament propi: 

2.600€ - Pressupost Municipal 2020 i 2021 

 

9. SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

Es seguiment del projecte el realitzarà una comissió tècnica formada per la secretària interventora, 
l'administrativa i el tècnic extern, que reportarà a l'equip de Govern l'estat del projecte i la seva 
evolució. Durant el procés: es registrarà la participació en tots els actes realitzats, podent completar 
aquest seguiment amb qüestionaris de valoracions parcials. 

Al finalitzar el procés participatiu: es realitzarà un qüestionari de valoració tal i com s'ha fet en els 
darrers anys, podent comparar els resultats qualitativament i quantitativament respecte les dades 
obtingudes als anys anteriors. 
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