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PROCÉS PARTICIPATIU DE LES CONSULTES DE BARRI 2020. 

CALONGE I SANT ANTONI 

 

Antecedents 

L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha promogut la participació 

ciutadana en el municipi amb processos com els Pressupostos 

Participatius, les Consultes de Barri o la bústia ciutadana del Canal 

Participa. 

Els Pressupostos Participatius es defineixen com un procés 

participació amb votació popular on els veïns del municipi decideixen 

el destí d’una partida del pressupost reservada a aquest fi.  

Els acords obtinguts en aquest procés participatiu no són vinculants 

però si preceptius i han de contenir les següents fases: 

- FASE D’INFORMACIÓ: Difondre la informació relativa al procés 

participatiu, amb la publicació al web de participació ciutadana 

i amb la distribució d’un tríptic informatiu sobre els 

projectes, on i com es podrà votar, i un calendari del procés. 

 

- FASE DE RECOLLIDA DE PROPOSTES: La ciutadania presenta propostes 

de millora del municipi amb l’objectiu de ser votades en el marc 

dels Pressupostos Participatius, sense cap requisit 

d’empadronament o edat. 

 

- FASE DE VALIDACIÓ DE PROPOSTES: Les propostes presentades per la 

ciutadania són traslladades als serveis tècnics de les àrees i 

unitats en què s’organitza l’Ajuntament per tal que dictaminin 

si aquestes compleixen els requisits de validació establerts. 

 

- FASE DE VOTACIÓ: Votació popular entre les propostes presentades 

i validades per tal de decidir el projecte guanyador, telemàtica 

o presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana. Els 

requisits per a poder votar és tenir 16 o més anys i estar 

empadronat/da a Calonge i Sant Antoni. 

 

- FASE DE RETORN: Publicació dels resultats i trasllat periòdic 

als participants i al conjunt de la ciutadania sobre l’estat 

d’execució del projecte guanyador de la votació popular. 

Aquest procés participatiu ve motivat per l’equip de govern de 

l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb la finalitat de fer 

http://participa.calonge.cat/ca/inici.html
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partícips al conjunt dels veïns del destí d’una part del pressupost 

municipal. 

D’altra banda, les Consultes de Barri es defineixen com un procés 

participatiu amb sessió de debat entre els veïns amb l’objectiu de 

detectar propostes de millora concretes per al barri. 

Els acords obtinguts en aquest procés participatiu no són vinculats 

però si preceptius i han de contenir les següents fases: 

- FASE D’INFORMACIÓ: Difondre la informació relativa al procés 

participatiu, amb la publicació al web de Participació Ciutadana 

i amb la distribució d’un tríptic informatiu sobre el lloc i 

dates de les sessions de debat. 

 

- FASE DE DEBAT: Sessions de debat en les quals s’analitzen les 

aportacions, opinions i suggeriments dels veïns i veïnes amb 

l’objectiu de determinar propostes concretes de millora dels 

barris. 

 

- FASE DE VALIDACIÓ: Les propostes de millora dels barris són 

enviades als serveis tècnics de les diferents àrees i unitats de 

l’Ajuntament per tal que valorin la seva viabilitat d’execució. 

 

- FASE DE RETORN: Un cop traslladades les propostes de millora a 

les àrees de l’Ajuntament corresponents, en funció de la matèria 

de cada proposta de millora, i rebuda la resposta, es procedeix 

a la convocatòria d’una sessió de retorn, en la qual es 

trasllada als veïns i veïnes les respostes per part de 

l’Ajuntament a les propostes de millora plantejades. 

Aquest procés participatiu ve motivat per l’equip de govern de 

l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb la finalitat de captar 

necessitats i definir accions de millora als barris. 

Finalment, el Canal Participa es defineix com un procés participatiu 

en el qual els ciutadans poden presentar suggeriments, opinions o 

propostes de millora, a través del correu electrònic 

participa@calonge.cat o bé a través de la butlleta en paper que es pot 

dipositar en qualsevol de les bústies del Canal Participa que hi ha en 

punts com l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de Calonge, la OAC de 

Sant Antoni i al Palau Firal de Sant Antoni. 

Un cop traslladades aquestes opinions, suggeriments o propostes de 

millora a les àrees de l’Ajuntament corresponents, en funció de la 

matèria de cada proposta de millora, i rebuda la resposta, es 

procedeix a traslladar una resposta motivada al veí o veïna, 

http://participa.calonge.cat/ca/inici.html
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preferentment a través de correu electrònic, o en tot cas per via 

telefònica. 

Aquest procés participatiu ve motivat per l’equip de govern de 

l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb la finalitat de captar 

necessitats i definir accions de millora en relació amb el dia a dia 

dels ciutadans. 

 

Objectiu 

L'objectiu és involucrar la ciutadania a la presa de decisions 

municipals. Les Consultes de Barri estan enfocades a la participació 

dels veïns i veïnes de cada barri en el debat que es promourà a la 

carpa de participació ciutadana que s'instal·larà a la mateixa via 

pública de cada barri, per tal de recollir propostes de millora. 

 

Descripció 

Les Consultes de Barri han alternat la realització de dues consultes 

als nuclis de Calonge i de Sant Antoni. En aquesta edició 2020 les 

Consultes de Barri es realitzaran al nucli històric de Sant Antoni i a 

la urbanització de Mas Pallí.  

En el marc del procés participatiu de les Consultes de Barri, 

l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni pretén anar un pas més enllà amb 

l’objectiu de fomentar la participació ciutadana al municipi i en 

aquesta edició les Consultes de Barri 2020 es realitzaran no a les 

dependències municipals sinó al mateix barri on es fa la consulta, a 

la mateixa via pública amb la instal·lació d’una carpa de participació 

ciutadana:  

- Nucli antic de Sant Antoni: Espai de la Plaça de la Llibertat. 

- Urbanització de Mas Pallí: Zona verda del Carrer Vall-Llobrega 

entre els números 6 i 8. 

El procés de participació per aquests dos barris cerca l’oportunitat 

als seus veïns i veïnes de traslladar les mancances i propostes de 

millora que considerin necessàries per al barri, en el marc d’un 

procés de recollida de demandes directe i amb format de debat i 

diàleg.  

Malgrat que el procés participatiu està enfocat en els residents del 

barri, en tant que coneixen de primera mà les necessitats en què es 

troben, qualsevol veí i veïna del municipi està convidat/da a 

assistir-hi i participar. 

http://participa.calonge.cat/ca/inici.html
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Per a la realització de les Consultes de Barri, es contractarà una 

consultora especialitzada en processos participatius per tal que 

dinamitzi les sessions, posant les condicions necessàries per tal que 

aflorin i es puguin consensuar les propostes de millora concretes 

agrupades per àmbit o matèria, dins un ambient de debat i diàleg.  

Les propostes que sorgeixin de la sessió de debat seran treballades 

per l’equip de govern i tècnics municipals amb la finalitat de poder 

donar resposta a cadascuna d’elles.  

Probablement no totes es podran portar a terme, però en cas que no es 

puguin desenvolupar hi haurà una resposta motivada del motiu. 

Finalment, en la sessió de retorn els veïns i veïnes seran coneixedors 

de quines propostes es portaran a terme i en quin calendari aproximat 

es podran desenvolupar.  

 

 

http://participa.calonge.cat/ca/inici.html
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Metodologia 

L’edició de les Consultes de Barri per a 2020 es planificarà a partir 

de les següents fases: 

- Fase informativa:  

 

En aquesta fase es repartirà una carta informativa als veïns i 

veïnes amb l’objectiu d’explicar-los el procés participatiu i 

convidar-los a la sessions de debat i retorn de les Consultes de 

Barri.  

 

Es portaran a terme dins aquesta fase les accions següents: 

 

• Redacció de carta informativa i distribució de la mateixa. 

• Espai informatiu als webs municipals de l’Ajuntament i de 

l’àrea de Participació Ciutadana. 

• Difusió a través de les xarxes socials. 

 

 

 

http://participa.calonge.cat/ca/inici.html
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- Fase de debat:  

 

La realització de la fase de debat es realitzarà a la via 

pública, al mateix barri on es faci la consulta, en la carpa de 

participació ciutadana que s’habilitarà específicament per a les 

consultes i la resta de material necessari per realitzar el 

procés participatiu.  

 

Les accions a portar a terme durant la sessió de debat 

s’estructuraran de la següent manera: 

 

• Introducció: Presentació del procés, explicació breu dels 

objectius a assolir i els límits definits. Explicació de 

la dinàmica de la sessió. 

• Dinàmica de treball. 

• Recopilació d’informació i conclusions. 

 

- Fase de validació 

 

L’objectiu de la sessió de treball és poder recollir les 

propostes de millora per als barris. Un cop recollides les 

propostes, es procedirà a la validació o no de les mateixes per 

part dels serveis tècnics de les diferents àrees i unitats en 

què s’organitza l’Ajuntament.  

 

Totes les propostes recollides es treballaran amb l’equip de 

govern i els serveis tècnics de l’Ajuntament perquè aquests 

determinin quines propostes de millora es podran portar a terme 

i en quin termini.  

 

- Fase de retorn:  

 

La fase de retorn comporta comunicar a la ciutadania i sobretot 

als participants del procés quines són les propostes de millora 

que finalment es portaran a terme.  

 

Com en el cas de la sessió de debat, aquesta fase també es 

realitzarà a la via pública, en l’espai habilitat en el mateix 

barri, en el qual s’instal·larà la carpa de participació 

ciutadana i tot el material necessari. 

 

Es preveu que en aquesta fase de retorn (a diferència de la 

sessió de debat) es compti amb l’assistència de representants 

polítics de l’equip de govern. 

 

http://participa.calonge.cat/ca/inici.html
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L’objectiu serà que a la sessió de retorn es pugui explicar les 

propostes que s’hagin descartat per impossibilitat de portar-les 

a terme, amb indicació del motiu, i les que es podran portar a 

terme, calendaritzades en: 

 

• Accions a realitzar a curt termini: en els propers 6-9 mesos. 

• Accions a realitzar a mig termini: en els propers 1-2 anys. 

• Accions a realitzar a llar termini: en els propers 3-4 anys. 

 

Finalment, tota la informació resultant del procés es penjarà al web 

municipal i serà accessible per a tothom. Així mateix, s’utilitzarà la 

publicació en format paper per traslladar la informació i així tenir 

un major abast. 

 

Recursos 

Per portar a terme el procés participatiu de les Consultes de Barris 

l’àrea de Participació Ciutadana compta amb els següents mitjans: 

- Recursos humans: 1 administratiu de l’àrea de Participació 

Ciutadana i 2 tècnics/ques en assessorament de processos 

participatius. 

 

- Recursos electrònics: webs corporatives de l’Ajuntament de 

Calonge i Sant Antoni i de Participació Ciutadana, així com les 

xarxes socials de l’Ajuntament (Facebook, Twitter, Instagram, 

Whatsapp). 

 

- Mitjans materials: taules, cadires, carpa de participació 

ciutadana, pissarra, bústies mòbils, llibretes, memòries usb. 

 

Pla de comunicació 

Amb el suport dels serveis tècnics premsa i comunicació de 

l’Ajuntament, s’ha dissenyat un pla de comunicació del procés 

participatiu que inclou les següents accions: 

❖ Comunicació en línia: 

➢ Difusió de la consulta a les xarxes socials. 

➢ Publicació de la informació als webs corporatius de l’Ajuntament 

i de l’àrea de Participació Ciutadana. 

 

 

http://participa.calonge.cat/ca/inici.html
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❖ Comunicació en paper: 

➢ Distribució de flyers a les bústies dels habitatges del barri. 

➢ Enganxada de cartells a carrers importants de cada barri i punts 

estratègics a nivell informatiu (comerços locals, supermercats, 

casals d’avis, biblioteques, espais culturals, etc). 

 

Calendari 

Les actuacions que integren el procés són principalment les següents: 

Actuació Calendari 
Disseny i impressió cartells i flyers 09/03/2020-19/04/2020 
Comunicació (en línia i en paper) 20/04/2020-03/05/2020 
Sessió de debat 04/05/2020-10/05/2020 
Fase de validació de les propostes 11/05/2020-21/06/2020 
Sessió de retorn 22/06/2020-28/06/2020 
 

Pressupost 

Amb un cost de 3.314’38 euros, el pressupost del procés participatiu 

integra els següents conceptes i imports: 

CONCEPTE IMPORT 
Assessorament tècnic per al disseny i realització 
de les consultes de 2 barris. 

598’95 € 

Gestió i dinamització de les 2 sessions de debat de 
les consultes de 2 barris. 

901’45 € 

Gestió i dinamització de les 2 sessions de retorn 
de les consultes de 2 barris. 

901’45 € 

Dissenys del flyer i del cartell (2 barris; sessió 
de debat i sessió de retorn). 

206’27 € 

Impressió de 500 flyers (250 debat + 250 retorn) i 
500 cartells (250 debat + 250 retorn). 

197’46 € 

Distribució de 500 flyers (250 debat + 250 retorn) 
i 500 cartells (250 debat + 250 retorn). 

209’00 € 

Aperitiu cloenda sessió de debat i sessió de retorn 
per als 2 barris. 

299’80 € 

TOTAL 3.314’38 € 
 

Seguiment i avaluació 

El seguiment i l'avaluació permetrà analitzar l’adequació del disseny 

del procés participatiu i els seus resultats als objectius prèviament 

establerts obtinguts als objectius prèviament establerts, amb la 

finalitat de trobar mancances així com elements de millora de cares a 

futures consultes.  

http://participa.calonge.cat/ca/inici.html
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Annex 1. Nucli antic de Sant Antoni. 

Delimitació geogràfica: 

 

Plaça de la Llibertat de Sant Antoni: 
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Annex 2. Barri de Mas Pallí. 

Delimitació geogràfica: 

 

Zona verda Carrer Vall-Llobrega, entre els números 6 i 8: 
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Annex 3. Diagrama procés participatiu Consultes de Barri 2020. 

 

 

 

 

 

Regidoria de Participació Ciutadana 

Calonge i Sant Antoni, 17 de febrer de 2020 

•Distribució de carta informativa als residents dels barris.

•Espai informatiu als webs corporatius de l'Ajuntament i de l'àrea de 
Participació Ciutadana.

•Difusió a través de les xarxes socials.
Fase informativa

•Presentació del procés participatiu, dels objectius a assolir i dels límits 
definits.

•Explicació de la dinàmica de treball.

•Recopilació d'informació i conclusions.
Fase de debat

•Anàlisi de les propostes de millora per part dels serveis tècnics de les 
diferents àrees i unitats de l'Ajuntament.

•Resolució de les propostes que es podran portar a terme (validades) i 
les que no es pordran realitzar (no validades).

Fase de validació

•Comunicació als participants de les propostes que no han estat 
validades, amb indicació del motiu, i de les propostes que han estat 
validades, amb indicació de la calendarització de la seva execució:

•Accions a realitzar a curt termini (6-9 mesos), accions a realitzar a mig 
termini (1-2 anys) i accions a realitzar a llarg termini (3-4 anys).

Fase de retorn

http://participa.calonge.cat/ca/inici.html

