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Logo de l’ajuntament       Logo del procés (si n’hi ha) 

 
NOM DEL PROJECTE  
 Procés participatiu per a l’elaboració del Pla de Transició Ecosocial per fer front a 
l’Emergència Climàtica a Girona  
 
Breu descripció del projecte 
Moviments socials preocupats per la crisi climàtica juntament amb una part de la 
població de Girona varen instar al govern municipal al reconeixement de l’Estat 
d’Emergència Climàtica i a que comencés a treballar per fer-hi front d’una manera clara, 
decidida i efectiva. I es va proposar que l’instrument per a fer-ho fos el Pla de Transició 
Ecosocial per fer front a l’Emergència Climàtica a Girona, impulsat de forma participativa 
i col·laborativa entre institucions i ciutadania. Per aquest motiu, es va posar en marxa 
un procés participatiu per a la seva elaboració, amb el punt de partida i referència al Pla 
d’Acció pel Clima i l’energia Sostenible de Girona (PACES) i amb nous espais de 
participació perquè les taules i els espais fins ara existents es considerava que no 
s’adequaven a la forma de treballar que es proposava. 
  
Nom del municipi    Girona  
 
Nombre d’habitants del municipi   103.369 habitants 
   
Procés/projecte  
 
Què s’ha fet? 
(Indiqueu quin era l’objectiu) 
 S’està elaborant un Pla de Transició Ecosocial per fer front a l’Emergència Climàtica 
de forma participada amb la ciutadania de Girona per aconseguir un nou model de 
ciutat que sigui sostenible.  
 
Per què s’ha fet?  
(Justifiqueu el projecte)  
La ciutadania de Girona va instar al govern municipal a començar a treballar per fer front 
a l’emergència climàtica d’una manera clara, decidida i efectiva. I es va proposar que 
l’instrument per a fer-ho fos el Pla de Transició Ecosocial, impulsat de forma participativa 
i col·laborativa entre institucions i ciutadania. 
 
Qui ha participat en el procés?  
(Ciutadania, entitats...) 
 Col·lectius i organitzacions com Rebel·lió o Extinció, Coordinadora d’ONG Solidàries, 
Aigua és Vida, Naturalistes de Girona, Mou-te amb Bici, l’Observatori del Deute de la 
Globalització o el Centre de recerca ecològica, així com una part de la població de 
Girona, que organitzats a través del grup de treball Girona pel Clima representen a la 
ciutadania. Des del vessant institucional, atès que es tracta d’un pla transversal, hi ha 
implicades totes les àrees de l’Ajuntament, així com també la Universitat de Girona. 
També ha participat la resta de la ciutadania organitzada, com associacions de veïns 
(Eixample, Santa Eugènia, Germans Sàbat, Barri Vell, Fontajau, Federació 
d’associacions de veïns de Girona,...), AMPAs (CEIP Montjuïc, CEIP Mare de Déu del 
Món,...), entitats socials (Càritas, Oxfam Intermon, MIFAS, Ateneu 24, Plataforma 
Educativa, Creu Roja, Òmnium Cultural,...), entitats professionals (Col·legi 
d’Enginyers, Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària, Eurocat, Cambra de 
Comerç, Consorci ATMG, ICRA, Hotels Ultònia, Suara Cooperativa, Associació Motor-
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Corve,...), i la ciutadania a títol individual. Sobretot s’ha cercat la participació i 
complicitat de sectors i col·lectius específics, però també la diversitat i la inclusió, i s’ha 
treballat per eixos temàtics però tenint també espais comuns.  
 
Amb quins recursos humans i materials s’ha portat a terme el procés? 
 El projecte està comptant amb els recursos municipals. Des del servei de 
Sostenibilitat s’està donant suport a l’elaboració del Pla i des del servei de Participació 
al procés participatiu que l’envolta. Així mateix, s’ha contractat una empresa externa 
per acompanyar-nos durant la implementació del procés participatiu, dinamitzant els 
espais de participació que es van produint al llarg del procés.  
 
Metodologia: com i quan 
 
Quines han estat les fases del procés? 
 1. Fase de diagnosi i Audiència Pública: 

El primer pas va ser la realització d’una diagnosi de la situació actual a la ciutat de Girona 
que va incloure una anàlisi del grau de compliment dels compromisos assumits per 
l’Ajuntament en la lluita contra el canvi climàtic, així com un seguit d’indicadors de 
sostenibilitat de la ciutat. Aquesta diagnosi de ciutat, que es pot veure ampliada amb la 
participació dels agents convidats al procés, va representar el punt de partida del procés 
participatiu que es va presentar el passat 8 de juliol en el marc d’una Audiència Pública 
oberta a tothom (entitats, ciutadania i grups municipals). A la mateixa Audiència Pública 
també es va presentar el Pacte de ciutat per la Transició Ecosocial, que ja han subscrit 
més de 50 entitats, sindicats, institucions, tots els grups polítics municipals i la UdG. Per 
fer front a l’emergència climàtica, els diferents actors es comprometen a alinear de 
manera transversal totes les nostres accions, recursos, estructures organitzatives i 
processos de presa de decisió amb uns horitzons consensuats.  

2- Fase de debat amb la ciutadania: 

La segona fase del procés es va iniciar amb dues sessions de treball els dies 21 i 28 de 
setembre que varen tenir lloc al Centre Cultural la Mercè. El propòsit principal d’aquestes 
dues trobades era definir conjuntament entre tots els participants els eixos estratègics i 
els objectius específics del Pla de transició ecosocial. A l’inici de la primera sessió es 
varen explicar els orígens, la finalitat i les fases en què s’organitza aquest procés 
d'elaboració del Pla, per deixar pas a dues ponències sobre els horitzons del Pacte de 
ciutat per la Transició Ecosocial: la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, la circularitat 
de materials, energia i aigua, la transformació del model econòmic, la justícia social i 
climàtica i l’aprofundiment democràtic i empoderament comunitari en la presa de 
decisions vinculants, que són els temes sobre els quals varen treballar els grups de 
persones participants. Les ponències varen anar a càrrec d'Alfons Pérez, de 
l'Observatori del Deute de la Globalització i d'Erika Zárate, de la cooperativa Resilience 
Earth. Els resultats als quals es varen arribar durant aquestes dues sessions es varen 
compartir a la plataforma participativa Decidim, on també es va obrir un espai virtual per 
a què tothom pogués continuar fent aportacions, a partir de les ja realitzades durant les 
sessions presencials. 

I durant el mes de desembre ja s’han dut a terme dues de les cinc sessions obertes a 
tota la ciutadania que tenen com a un dels objectius aconseguir la màxima 
representativitat dels col·lectius diversos de la ciutat. S’està treballant de manera 
específica per eixos temàtics per tal de definir mesures concretes a prendre per assolir 
els objectius: 
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·        Sessió 1: Mobilitat (online – 02/12/2021) 

·        Sessió 2: Biodiversitat, urbanisme i habitatge (presencial – 15/12/2021) 

·        Sessió 3: Energia, residus i aigua 

·        Sessió 4: Justícia social, global i climàtica (educació, salut) 

·        Sessió 5: Model econòmic / Tecnologia i digitalització  

3- Fase d’execució: 

Amb totes les aportacions recollides, valorades i prioritzades i en funció de la seva 
viabilitat tècnica, competencial i econòmica, es calendaritzaran les accions a curt, mig i 
llarg termini i s’establirà un pressupost per a cadascuna d’elles. Segurament, 
l’Ajuntament haurà d’assumir algunes de les accions, però també n’hi hauran que podran 
ser responsabilitat de les entitats o altres agents socials, o fins i tot de la ciutadania, la 
qual cosa posarà l’accent en la coresponsabilitat per a la consecució dels objectius del 
Pla. 

Per fer el seguiment del projecte caldrà incloure sistemes de rendició de comptes. A 
través del mateix espai web s’obrirà un espai per anar revisant el compliment de les 
accions previstes, així com també s’explicarà l’execució d’aquest Pla de Transició 
Ecosocial per aconseguir la visibilitat del procés de canvi. A més, s’ha previst la creació 
d’un Observatori ciutadà que tindrà com a objectiu vetllar per la bona execució del Pla.  
 
Quins mecanismes i eines participatives s’han fet servir?  
(Tallers, dinàmiques, suport d’eines TIC en el procés, etc.)  
 Audiència pública, enquestes en línia, tallers participatius amb suport tecnològic i 
jornades de treball participatives.  
 
Quin ha estat el calendari o cronograma del procés? 
(Inseriu el calendari o cronograma) 
 Abril 2021: Informe de diagnosi de l’estat de situació. 
Juliol 2021: Presentació de la diagnosi i de la proposta del Pla de Transició Ecosocial 
Setembre 2021 a gener 2022: Realització de les accions previstes en el procés 
participatiu.  
 

 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?  
 Entre els espais de participació volem explorar noves tècniques. Per aquest motiu, per 
al seguiment del compliment de les accions previstes, s’ha previst la creació d’un 
laboratori d’innovació ciutadana que s’emmarqui en el Pla de Transició Ecosocial 
(Observatori ciutadà), en el qual es podrien generar unes pautes d’interacció, unes 
regles de joc i unes complicitats diferents entre les institucions públiques, les privades i 
la ciutadania a l’hora de reflexionar, escoltar, debatre i aportar solucions al voltant de 
l’execució d’aquestes accions.  
 
Per què són innovadores? 
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 Perquè es tracta d’un instrument que fins al moment no s’ha utilitzat per al 
desenvolupament de cap projecte a la ciutat de Girona.  
 
Com s’ha alineat el projecte amb els ODS 5,10,16 o 17? 
 A l’hora de definir el mapa d’actors a tenir en compte per a la fase de debat del procés, 
s’ha cercat l’equitat entre els homes i les dones participants. I en els diferents espais de 
participació s’ha vetllat per a què estigui representada la ciutadania tenint en compte 
aquesta equitat.  
 
Així mateix, aquest procés participatiu està ajudant a l’enfortiment de la xarxa entre 
diferents actors del municipi, ja que compta amb la participació d’entitats del sector de 
la Sostenibilitat, entitats socials i veïnals, agents professionals, grups polítics i ciutadania 
en general, a banda que es tracta d’un treball col·laboratiu entre ciutadania i 
administració. 

Per fer el seguiment del projecte caldrà incloure sistemes de rendició de comptes. A la 
fase d’execució l’espai web del projecte inclourà un apartat per al seguiment del 
compliment de les accions previstes, d’acord amb el sistema de classificació temporal 
d’accions de curt, mig i llarg termini, per retre comptes del compliment dels compromisos 
adquirits, així com també s’utilitzarà el nou instrument de l’Observatori ciutadà. 

 
 
Pla de comunicació vinculat al procés participatiu  
 
Quines són les accions comunicatives que s’han portat a terme? 
 Fase de diagnosi i Audiència Pública: Pel que fa a l’estratègia de comunicació, es va 
crear el procés participatiu Pla de Transició Ecosocial a la plataforma Decidim, on es 
publica tota la informació que va sorgint, i alhora es promou la transparència en tot el 
procés de redacció. A l’inici del procés participatiu, també es va convocar un roda de 
premsa per a tots els mitjans de comunicació. En aquesta etapa inicial, també es va fer 
difusió de l’Audiència Pública mitjançant cartells, correus electrònics a les entitats i grups 
municipals, xarxes socials, i notícia i bàners a la web municipal. 
 
Fase de debat amb la ciutadania: Es varen comunicar les diferents accions via correu 
electrònic, i per a fer-les visibles a la ciutadania en general, a través de cartells i fulletons 
distribuïts pels equipaments municipals. L’agenda web municipal i les xarxes socials de 
l’Ajuntament també van informant sobre cada una de les accions. 

Fase d’execució: 
L’espai web també podrà ser útil per anar revisant el compliment de les accions previstes 
en el Pla i es valoraran altres canals en els quals fer visible el procés de canvi que 
l’execució del Pla de Transició Ecosocial pot suposar: notes de premsa, xarxes socials, 
vídeos promocionals, etc. 
 
Quin ha estat el calendari de les accions comunicatives? 
 Juliol 2021: Creació de l’espai del Pla de Transició Ecosocial a la plataforma de 
participació i difusió de l’Audiència Pública. 
Setembre – desembre de 2021: Diferents accions comunicatives per difondre les 
sessions de treball participatives. 

 
 
Disseny del seguiment, retorn i avaluació 
Com s’ha fet el seguiment del procés? 
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 S’ha creat un grup motor com a encarregat de dinamitzar el desenvolupament del Pla 
de Transició Ecosocial (hi ha representada la ciutadania organitzada i l’Ajuntament). És 
un grup format per una desena d’actors clau per liderar el procés. Les trobades d’aquest 
grup són periòdiques i poden combinar espais presencials amb espai virtuals. I a efectes 
de transparència del Pla i per donar a conèixer la seva evolució, la plataforma web 
Girona Participa (Decidim) té un paper clau com a referent per al seguiment del procés 
 
Amb quins indicadors s’ha avaluat? 
 Tot i que el procés participatiu encara no ha finalitzat, pel que fa als indicadors 
d’avaluació, tenim en compte els següents:  
- El nombre de persones participants en els diferents espais de participació. 
- El nombre de propostes rebudes de la ciutadania individual i organitzada a través dels 
diferents canals. 
- El nombre de propostes presentades per valorar-les tècnicament. 
- El nombre de projectes viables tècnicament que es podran executar. 
- El nombre de projectes de curt, mig i llarg termini que es vagin executant d’acord als 
terminis establerts 
 
Quines accions de retorn del procés a la ciutadania s’han  efectuat? 
 A banda del retorn individual que es realitza de cadascuna de les accions participatives 
a través de la plataforma Girona Participa, un cop s’hagin concretat i calendaritzat les 
accions a curt, mig i llarg termini i hi hagi el pressupost establert per a cadascuna d’elles, 
es farà la presentació pública amb l’objectiu de donar-les a conèixer i coresponsabilitzar 
a tothom de la seva consecució. El seguiment del Pla es podrà fer de forma virtual a 
través de l’espai web. 
 
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.) 
  

PROCÉS PARTICIPATIU PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA DE TRANSICIÓ 

ECOSOCIAL 

Organització i dinamització procés participatiu 
PTE 11.616,00 €

Xerrada procés participatiu Pla Transició 
Ecosocial 227,25 €

Ponència procés participatiu Pla Transició 
Ecosocial 242 €

Retransmissió Audiència Pública en streaming 
496,10 €

Redacció diagnosi inicial elaboració PTE 
5.977,40 €

Serveis tècnics CC la Mercè (Audiència Pública) 
181,50 €

Serveis porteria CC la Mercè (Audiència Pública) 
119,06 €
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