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EL MUNICIPI: MONTAGUT I OIX 

Breu descripció 

Montagut i Oix és un municipi de la comarca de la Garrotxa, a les Comarques Gironines, al 

sector de l'Alta Garrotxa, amb capital al poble de Montagut. El 1972 l'antic i extens terme 

municipal d'Oix fou agregat al municipi de Montagut de Fluvià. El nou municipi adoptà la nova 

denominació de Montagut i Oix a partir del 15 de novembre de l'any 2002. 

Les dades de població de 2019 recullen que hi ha un total de 916 persones. L’equitat entre 

homes i dones és pràcticament del 50%: Pel que fa a l’índex d’estrangeria representa un 7% 

de la població amb orígens de països europeus.  

La població joves representa un 15,28% i el percentatge de gent gran és d’un 18,45 %. La 

mitjana d’edat es situa als 44 anys, per tant, Montagut i Oix no és un poble envellit sinó més 

aviat jove.  

Trobem 5 zones veïnals diferenciades en funció del lloc que ocupen al municipi: 

- Montagut ( nucli antic)  

- La Cometa 

- El barri Fluvià ( inclou barri Fluvià, barri Cos i disseminats) 

- Oix 

- Els Angles 

Cada zona presenta les seves característiques urbanístiques però també diferències  de 

dinàmica veïnal i de relacions. Per aquest motiu el projecte es desenvoluparà en aquestes 5 

zones del territori en espais veïnals per separat però que alhora donaran una visió de 

conjunt del municipi. 

 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Municipi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Comarca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Garrotxa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Comarques_Gironines
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alta_Garrotxa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Montagut_(Montagut_i_Oix)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Oix
https://ca.wikipedia.org/wiki/15_de_novembre
https://ca.wikipedia.org/wiki/2002
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DESCRIPCIÓ i OBJECTIUS  DEL PROJECTE 

Què entenem per participació? 

La participació ciutadana és un dels valors que tota societat democràtica hauria de 

promoure. La implicació dels ciutadans en els afers col·lectius és una mostra de civisme, de 

preocupació pel bé comú; en definitiva, de voluntat de millora de les condicions de vida del 

conjunt de la població, més enllà dels interessos particulars.  

En aquest sentit l’Ajuntament de Montagut i Oix aposta per incorporar processos 

participatius en el seu mandat per donar cabuda a aquest valor comunitari.  

Involucrant a les persones que viuen a Montagut i Oix en un procés participatiu que permeti 

recollir les necessitats de cada sector del municipi permetrà donar una resposta més 

acurada a allò particular que esdevé comú.  

Els objectius d’aquest projecte són:  

- Construir una cultura democràtica a Montagut i Oix a partir d’un procés participatiu. 

- Desenvolupar espais deliberatius amb la ciutadania per fer un recull acurat de 

necessitats de cada zona del municipi. 

- Fomentar la participació ciutadana en allò que és comú per millorar i donar més 

qualitat a les polítiques municipals.  

- Tenir un espai presencial directe amb la ciutadania de cada zona per explicar temes 

d’interès general.  

- Vincular les diferents realitats del territori de Montagut per construir comunitat i 

generar sentiment de pertinença. 
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FASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU   

FASE 1: DISSENY DEL PROCÉS  

En aquesta primera fase ens referim a la part de definició metodològica del procés que es 

seguirà per dur a terme els  espais deliberatius i establir el calendari previst. 

En aquesta fase cal:  

 Convocar l’equip de govern i les persones tècniques implicades en el procés 

per establir normes i límits ( petit reglament de participació) 

 Dissenyar la proposta metodològica i els espais de deliberació 

 Planificar calendari del procés 

 Elaborar el pla de comunicació  

 

FASE 2 : COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ PÚBLICA  

En qualsevol procés de participació aquesta fase és de vital importància. S'ha de garantir a 

la ciutadania el dret a ser informada sobre el què, el com, el quan, el perquè i els límits 

participatius del procés que es vol dur a terme. 

En aquesta fase es faran les següents accions:  

 Presentar públicament el procés a través de diferents canals ( en paper, pàgina web, 

etc)  

 Preparar els material per a la difusió. Es farà servir un mateix format per a les 5 

zones per tal que es vegi el lligam entre les sessions que es facin a cada zona i la 

globalitat del procés.  

 

FASE 3 : RECULL DE NECESSITATS  

En aquesta etapa del procés la ciutadania té l'oportunitat d’exposar les necessitats  que 

detecta ca cada part del municipi a través d’espais de conversa, deliberació i intercanvi  

veïnal amb el consistori. Unes necessitats que quedaran recollides per a tenir posteriorment 

una visió global de tot el municipi i veure accions a emprendre. En aquesta fase caldrà:  

 Convocar  i dinamitzar les sessions de deliberació i construcció conjunta. Es duran a 

terme 5 sessions, una per zona dinamitzades per tal de recollir una diagnosis de 

cadascun dels barris/zones que permeti continuar el treball després. 

 Elaborar un informe global de les necessitats del municipi destacant les necessitats 

per zones. 
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FASE 4 : ANÀLISI DE LES NECESSITATS 

Arribem a una de les etapes claus de qualsevol procés participatiu, la que fa referència al 

treball intern que ha de fer l’ajuntament per analitzar les necessitats recollides i veure 

possibles respostes al que han plantejat els veïns i veïnes. Cal tenir en compte en aquesta 

fase les persones tècniques de les temàtiques que hagin pogut sorgir per tal de donar una 

resposta ben argumentada i validada.  

En aquesta fase es portaran a termes les següents accions:  

 Fer un treball d’argumentació i validació tècnica per garantir la viabilitat que el retorn 

és adequat. 

 Prendre decisions per part del consistori de com es pot donar resposta a les 

necessitats que sorgeixin. 

 Preveure i analitzar la viabilitat de generar espais de participació continuada al 

municipi arran de les necessitats i resultats de les trobades deliberatives.  

 

FASE 5: RETORN I AVALUACIÓ DEL PROCÉS  

La darrera fase de qualsevol procés participatiu té a veure amb la rendició de comptes, és a 

dir, amb la devolució dels resultats. No només es tracta d'un exercici de transparència, sinó 

també de respecte a les persones que hi han participat. També permet generar confiança 

entre els governants i reforçar el crèdit del procés en futures edicions.  

En aquesta fase les accions previstes són:   

 Fer un retorn de la resposta a les necessitats a la ciutadania. 

 Proposar millores per tal que puguin ser incorporades en el següent procés de 

participació ciutadana. 
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CALENDARI PREVIST 

 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 

Fase 1 disseny       

Fase 2, comunicació        

Fase 3, recull necessitats       

Fase 4, anàlisi necessitats       

Fase 5, retorn i avaluació        

 

 

PRESSUPOST 

Concepte i pressupost destinat   

Servei tècnic de supervisió , direcció i 
control (100h)  

2200€ 

Material de difusió  200€ 

 2400€ 

 

 

 

 

 


