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NOM DEL PROJECTE «Afloració del Consell de Poble 
d’Argelaguer» 

 
 
Breu descripció del projecte: El projecte és un acompanyament al procés de creixement evolutiu 
al Consell de Poble d’Argelaguer pel que fa a la formació dels seus nous i noves integrants com 
pel creixement exterior, l’intercanvi i la creació de xarxa. Per aquest motiu aquest ha set un procés 
formatiu i de planificació estratègica de forma conjunta amb el Consell de Poble, explorant la 
metodologia de la sociocràcia 3.0. I també, amb l’enxarxament i l’interanvi amb altres municipis 
de la Garrotxa i amb comunitats indígenes del sud-est mexicà (EZLN). 

 

Nom del municipi: Argelaguer    

 
Nombre d’habitants del municipi: 417    
   

Procés/projecte 

 
Què s’ha fet? 

L’objectiu era catalitzar el procés de democràcia directa i deliberativa a Argelaguer, tot enfortint 
els canals de comunicació del poble i desplegant el Consell de Poble. Per aquest motiu les 
activitats principals han set les de formació i supervisió de les seves integrants, l’acompanyament 
a l’obertura de diferents espais deliberatius al municipi i l’enxarxament amb altres pobles de la 
comarca que treballen temes de governança comunitària així com comunitats internacionals. 
 
Per què s’ha fet? 

La primavera del 2021 el Consell de Poble va renovar la meitat de les seves integrants, a través 
d’un procés d’eleccions sense candidatura, després de dos anys d’estar treballant. Per aquest 
motiu es va creure oportú seguir treballant amb la formació, capacitació i supervisió del procés 
d’obertura que està fent el Consell de Poble al municipi. 
 
Qui ha participat en el procés? 

El procés hi han participat de forma directa les 10 integrants del Consell de Poble i la regidora de 
participació del municipi. Tanmateix, se n’han beneficiat els municipis de Santa Pau, Sant Joan 
les Fonts, Mieres i les Comunitats Indígenes Mexicanes que van estar a la Garrotxa el passat 
novembre. També, més de 40 persones del municipi d’Argelaguer. 
 
Amb quins recursos humans i materials s’ha portat a terme el procés?   
La regidora de participació ciutadana de l’ajuntament d’Argelaguer, 1 tècnica en Acció 
Comunitària i Polítiques Públiques, 1 expert en anàlisis sistèmic i disseny ecosocial i 1 
professional de l'àmbit de la comunicació. Totes aquestes persones han fet un treball de 
coordinació intern entre elles de forma col·laborativa amb el Consell de Poble, amb l’objectiu de 
posar-se al servei de les seves necessitats i buscar conjuntament respostes creatives als seus 
reptes emergents. 
 
 

Metodologia: com i quan 

 
Quines han estat les fases del procés? 

Les fases del procés participatiu han estat les següents: 
1) Codisseny, coordinació i avaluació. Supervisar el procés d'afloració del Consell de Poble i 
oferir eines sobre disseny i seguiment a les seves integrants i realització de reunions de 
coordinació entre la cooperativa contractada i la regidora de participació. 
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2) Acompanyament a l’obertura del Consell de Poble. Elaboració d’un sociograma del municipi 
d’Argelaguer, identificant els grups formals i no formals del municipi i identificació de reptes 
estratègics. Alhora que acompanyament en l’obertura dels primers espais deliberatius: seguiment 
al procés de «la plaça que bull», seguiment al procés participatiu per redissenyar el pati de 
l’escola, la proposta de treballar la sobirania alimentària al municipi a través del grup de consum i 
el repte de la gestió de residus al municipi. 
3) Activitats d’enxarxament. Realització d’una trobada a Santa Pau, amb la participació de 
persones amb ganes de crear un Consell de Poble al seu municipi i intercanvi entre comunitats 
indígenes que en les seves bases de governança contemplen la creació d’estructures vilatanes 
de participació ciutadana, a la trobada, també hi va ser present el Consell de Poble de Mieres. 
4) Comunicació. A més, s’ha acompanyat al Consell de Poble a definir i clarificar la seva 
campanya de comunicació i a més, s’ha generat un article i un vídeo per difondre la seva 
experiència. 
 
Quins mecanismes i eines participatives s’han fet servir? 

Al llarg del procés participatiu s’han utilitzat eines pròpies de la facilitació sistèmica, visual i gràfica; 
així com el model anomenat «sociocràcia 3.0» i eines de la facilitació de grups. S’han obert espais 
deliberatius municipals i espais d’intercanvi d’experiències i aprenentatge col·lectiu entre vilatans, 
vilatanes, regidories i alcaldies. 
 
Quin ha estat el calendari o cronograma del procés? 

 
El procés va iniciar al abril i va finalitzar al desembre 2022. 
1) Codisseny, coordinació i avaluació. Fase transversal al llarg de tot el procés participatiu. 
2) Acompanyament a l’obertura del Consell de Poble. Durant els mesos d’abril a juny, van 
tenir lloc reunions de seguiment del procés de «la plaça que bull» i de la renovació del pati de 
l’escola, conjuntament amb l’AFA. A l’abril va tenir lloc la detecció de reptes i necessitats, al 
setembre va tenir lloc una formació en sociocràcia i al desembre, una sessió d’avaluació 
participativa. 
3) Activitats d’enxarxament. Durant els mesos d’octubre (municipis de la Garrotxa) i novembre 
(comunitats indígenes internacionals) 2022. 
4) Comunicació. Fase transversal, al llarg del procés participatiu. Tot i que l’article es va elaborar 
al març del 2022 i el pot-cast va sortir al novembre del mateix any. 
 
 

   No empleneu aquest apartat si no hi ha accions innovadores o d’alineament a 
objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 

Originalitat o innovació en el procés participatiu 
(fórmules innovadores d’implicació de la ciutadania)   

 
Quines accions innovadores s’han implementat?  Entenem que la innovació del projecte és 
presisament l'obertura del Consell de Poble a través de la metodologia de la sociocràcia 3.0. 
També li suma un punt d'innovació la proposta de generar un espai de trobada i intercanvi amb 
comunitats indígenes que des de fa anys treballen des d’una visió de governança comunitària, i 
com no, un espai de coaprenentatge entre vilatants, vilatanes i regiodories i alcaldies amb ganes 
de desenvolupar noves propostes en temes de governança municipal. 
 
Per què són innovadores? Són innovadores perquè posen al centre l’aprenentatge, el prova i 
error, l’escolta i la corresponsabilitat. Uns valors que són molt importants enun context VICA 
(volàtil, incert, canviant i ambigu) com l’actual. 

 

Com s’ha alineat el projecte amb els ODS 5,10,16 o 17?  El procés ha estat dissenyat des dels 
principis d l’equitat i la inclusió en totes les seves fases i activitats, posant al centre els privilegis 
de gènere, l’ètnia, la classe socials, els estudis, entre altres (ODS5 i 10); a més, el Consell de 
Poble facilita la col·laboració entre l’administració, la població i el sector privat, teixint nous llaços 
de confiança entre ells (ODS 16 i17), i genera xarxa amb d’altres regions, properes i llunyanes. 
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Pla de comunicació vinculat al procés participatiu 

 
Quines són les accions comunicatives que s’han portat a terme?  Acompanyament en l’alimentació 
de la pàgina web del Consell de Poble, creació d’un article sobre el Consell per difondre i 
elaboració d’un pot-cast sobre l’experiència del Consell de Poble d’Argelaguer. 
  
Quin ha estat el calendari de les accions comunicatives? Veure calendari adjunt en aquest 
document, la fase 4. 
 

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

 
Com s’ha fet el seguiment del procés? El Seguiment del procés ha estat a través de reunions 
periòdiques entre la regidora de participació i la cooperativa externa subcontractada per tirar 
endavant amb aquest encàrrec. 
 
Amb quins indicadors s’ha avaluat? S’han emprat indicadors quantitatius (nombre de persones 
assistents a les reunions del Consell de Poble, nombre de persones assistents a les propostes 
que oferia el Consell de Poble, nombre d’interaccions a les xarxes socials i d’inscrites al Canal de 
Telegram del Consell durant aquest darrer any 2022). A més d’indicadors qualitatius: grau de 
motivació de les persones d’Argelaguer, grau de motivació després de les trobades d’intercanvi 
amb altres comunitats, emergència de noves idees i el contingut de les mencions dels altres 
municipis de la comarca de la Garrotxa respecte al municipi d’Argelaguer. 
  
Quines accions de retorn del procés a la ciutadania s’han efectuat? El Consell de Poble notifica 
totes les seves activitats a través del seu canal de Telegram i de la publicació de les activitats a 
la seva pròpia pàgina web. També s’ha informat de totes les accions realitzades a través de la 
revista del poble «Argelaga». 
 

Cost del projecte/procés 

 
Quant ha costat el projecte / procés? 
(La relació de despeses que es faci constar en aquest apartat ha de coincidir exactament amb 
l’import justificat a l’apartat de relació de despeses del document «Compte justificatiu». Podeu 
adjuntar la captura de la relació de despeses del compte justificatiu.) 
  El cost del projecte ha estat el següent: 
 

                                                                                       DESPESES   INGRESSOS 

 

  Fac. Resilience Earth SCC                                             3.049,20 € 
  Subvenció Diputació                                                                                2.744,28 € 
  Fons propis                                                                                                 304,92 € 
_____________________________________________________________________________ 
 
TOTAL                                                                                 3.049,20 €       3.049,20 € 
 

 


