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NOM DEL PROJECTE «A Massanes ens Trobem» 

 

Breu descripció del projecte: Un procés de reconciliació a Massanes, reparador de les relacions socials i 

del teixit comunitari. El projecte planteja obrir espais d’expressió, escolta i diàleg entre la diversitat de 

persones i agents de Massanes, per tal de reconstruir noves estructures socials, basades en principis com la 

confiança, la comunicació i la col·laboració. Des d’aquí el projecte també planteja nodrir el sentiment de 

pertinença a Massanes, incrementant-ne el sentiment d’identitat. Des d’aquí es proposa buscar un propòsit 

comú, una identitat col·lectiva i les estratègies diverses per tirar-lo endavant. Fer-ho possible, requerirà la 

creació d’una estructura vilatana descentralitzada i estable en el temps, la qual serà la que permetrà que el 

procés de reconciliació, reparació i creació de nou teixit comunitari basat en la solidaritat i la confiança 

sigui possible. Aquesta, ha agafat la forma d’un òrgan de gestió comunitària del Local Social del poble. 
  

Nom del municipi: Massanes     

 

Nombre d’habitants del municipi: 796    

   

Procés/projecte 

 

Què s’ha fet? 

El projecte tenia l’objectiu de crear una estructura vilatana descentralitzada de participació ciutadana a 

Massanes, que permetés iniciar un diàleg entre la diversitat de la població sobre «Quin és el futur de 

Massanes que volem?» i atiar la seva resiliència comunitària, amb l’objectiu de reparar la confiança i la 

relació entre l’administració i la població i amb la mateixa població. Finalment, s’ha creat una estructura 

vilatana per la gestió comunitària del Local Social, com a cirereta que permeti l’articulació d’una 

estratègia municipal. 

 

Per què s’ha fet? 

Al març de 2021 va finalitzar una diagnosi participativa al municipi, on es va detectar  la falta de 

comunicació i informació entre l'ajuntament i la ciutadania, així com la necessitat d'un espai de trobada per 

la gent del municipi. El projecte ha permès l’inici del diàleg i el treball en equip entre agents que fins ara 

no es coneixien ni es relacionaven, i ha finalitzat amb la creació d’un Pla Estratègic Municipal consensuat 

i una estructura vilatana de participació ciutadana, per a promoure una gestió público-comunitària del 

Local Social del Poble. 
 

Qui ha participat en el procés? 

Al procés hi han participat un total de 10 persones membres de la Comissió de Seguiment i Avaluació del 

procés, més de 110 vilatanes diverses del municipi i provinents dels seus diversos nuclis; 1 regidora de 

participació i un total de 6 persones tècniques del municipi, integrants de la Taula de Benestar i Comunitat 

del Consell Comarcal de la Selva.   

 

Amb quins recursos humans i materials s’ha portat a terme el procés? 

El procés ha comptat amb la regidoria de participació de l’ajuntament de Massanes, 4 tècniques comarcals 

reunides a la taula de Benestar i Comunitat del municipi, 2 tècniques en participació ciutadana externes al 

consistori.   

Pel que fa als recursos materials,  el consistori municipal ha cedit el Local Social del municipi. 

 

Metodologia: com i quan 
 
Quines han estat les fases del procés? 

Les fases del procés participatiu han estat les següents: 

1) Coordinació, Seguiment i Avaluació. Una fase d'avaluació continuada al llarg de tot el procés 

participatiu, liderada per una Comissió de Seguiment i Avaluació formada per veïns i veïnes (x4 reunions) 

i un Grup de Coordinació Tècnica i Política (x5 reunions).   
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2) Massanes diversa i singular. Procés reconciliador on, a través d’una «Caravana» es van recórrer 4 dels 

5 nuclis/ urbanitzacions del municipi, identificant reptes i necessitats de cadascun d’ells, i identificant un 

propòsit compartit com a municipi i estratègies per fer-ho possible a través del Local Social. 
3) Quin model de Massanes volem en un futur? Es van realitzar 2 Jornades Obertes i Participatives on a 

través d’un procés deliberatiu, es va consensuar el propòsit, les estratègies i l’estructura que havia de tenir 

el Pla Estratègic i l’òrgan de governança del Local Social. 

4) Acompanyament en la creació d’una estructura vilatana descentralitzada i Retorn dels Resultats. 
Aquesta fase contempla l'acompanyament a un Grup Motor originat en la fase anterior en la redacció d'un 

reglament d'organització interna del Local Social, que serà aprovat aquest proper febrer al ple municipal de 

Massanes. Durant aquest 2022 es preveu seguir treballant per la dinamització d’aquest nou òrgan, 

conjuntament amb les Tècniques de la Taula de Benestar i Comunitat del Consell Comarcal. 
5) Comunicació Transformativa. Aquest procés ha anat acompanyat d’una campanya de comunicació, 

impulsada a través de les xarxes socials de l’ajuntament i d’espais físics. Alhora, s’han gravat diverses 

parts del procés realitzat, que sortiran a la llum durant aquest 2022. 

 

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; 

dinàmiques des de la perspectiva de l'educació popular i la comunicació noviolenta i l’aplicació de la 

democràcia profunda en espais comunitaris a través del Fòrum Obert. El mecanisme principal, per a la 

participació ha estat l’obertura d’espais deliberatius de presa de decisió.   

 

Quin ha estat el calendari o cronograma del procés? 

 

  Fase i Concepte A M J J A S O N D #hrs 

  Fase 1: Coordinació, Seguiment i Avaluació     19 

  
Realització de reunions amb el grup de coordinació tècnica i 

política 
2   2 0     2   2 8 

  Creació de la Comissió de Seguiment i Avaluació (CSA) 3                 3 

  Preparació i facilitació de les reunions amb la CSA   2   2   2   2   8 

                        

  Fase 2: Massanes Diversa i Singular – diversitat geogràfica     47 

  Identificació d’agents clau dels barris 6 2               8 

  Preparació dels Fòrums Oberts (x5)   10               10 

  Realització dels Fòrums Oberts (x5)         10 10       20 

  Recull de la informació dels Fòrums Oberts         2 2       4 

  Anàlisis i sistematització de la informació           5       5 

                        

  Fase 3: El futur de Massanes     32 

  Preparació i facilitació prrimera Jornada Oberta     12             12 

  Preparació i facilitació segona Jornada Oberta             12     12 

  
Redacció d’una «Guia estratègica del Massanes Que Vo-

lem» 
            8     8 

                        

  Fase 4: Reglament de participació ciutadana i implantació de l’estructura     16 

  
Acompanyament en la redacció d’un reglament de partici-

pació ciutadana 
              10   10 
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  Acompanyament en l’inici del seu funcionament                 6 6 

                        

  Fase 5: Comunicació per la transformació     16 

  Ideació de la campanya de comunicació 8                 8 

  Creació del Disseny gràfic de la campanya   4   2   2   2   8 

  
Implementació de la campanya de comunicació en cada una 

de les seves fases (presentació del procés, animació a partici-

par, presentació dels resultats) 

    3 2 2 3 3   2 8 

                        

    19 18 17 6 14 24 25 14 10 130 
 

   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?  La innovació del projecte rau en emprar processos 

participatius en pro a la creació de comunitat, la realització dels Fòrums Oberts com a possibles 

tecnologies socials reparadores de conflictes latents, i l’ús de la «sociocracia 3.0» com a marc per a la 

creació de l’estructura vilatana descentralitzada. 

 

Per què són innovadores? Són innovadores en el sentit que encara són minoritàries, i poden ajudar a 

catalitzar el canvi a nivell municipal si les utilitzem sent conscients del seu potencial. 

 

Com s’ha alineat el projecte amb els ODS 5,10,16 o 17?  La participació de les dones ha estat molt present 

al llarg del procés de fet, tant la regidora era una noia com la gran majoria de persones integrants de la 

Taula BiC i de la Comissió de Seguiment i Avaluació vilatana (ODS5). També s’ha complert el criteri 

d’equitat, doncs al llarg del procés han participat persones de diverses edats, sectors i nuclis del municipi 

(ODS10). El procés ha generat la coproducció d’una política pública (ODS16) i la creació d’una estructura 

vilatana on hi participarà administració, població i sector privat (ODS 17). 

 

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu 

 

Quines són les accions comunicatives que s’han portat a terme?  Actualització de la pàgina web municipal 

de l’apartat de comunicació, coordinació entre l’equip tècnic extern i la tècnica de comunicació de 

l’ajuntament, ideació d’una campanya de comunicació que promogués el procés amb difusió per les xxss 

(instragram i FB) així com per els grups de whatsapp del poble. S’han elaborat diversos cartells físics i 

recopilat diverses imatges del procés. També s’han gravat algunes imatges audiovisuals, les quals sortiran 

a la llum en una fase posterior. 

  

Quin ha estat el calendari de les accions comunicatives? Veure calendari adjunt en aquest document, la 

fase 5. 

 

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

 

Com s’ha fet el seguiment del procés? Tal com es va comentar, el seguiment i l’avaluació del projecte ha 

tingut lloc a través de reunions periòdiques amb la Comissió Ciutadana i amb el Grup de Coordinació 

Tècnica i Política per tal d’avaluar les accions dutes a terme i validar i co-crear si s’escau, les accions que 

es faran a posterior. Ambdues comissions continuaran durant el 2022, en les properes accions del procés 

participatiu. 
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Amb quins indicadors s’ha avaluat? S’han emprat indicadors quantitatius (nombre de participants i 

diversitats d’aquestes persones: territorials, rols comunitaris, àmbit d’actuació, sector, etc.). A més 

d’indicadors qualitatius: grau de satisfacció de les persones, propostes que emergeixen al muncipi d’aquest 

procés participatiu, canvis en els patrons de relació de les persones, entre d’altres. 

  

Quines accions de retorn del procés a la ciutadania s’han  efectuat? Enviament via correu electrònic a les 

persones participants del Pla Estratègic i del Reglament. Pendent que aquest 2022 es faci una trobada 

pública d’inauguració del Local Social i d’arrencar amb el desenvolupament de l’òrgan de participació del 

Local Social. 

 

Cost del projecte/procés 

 

Quant ha costat el projecte / procés? 

El projecte A Massanes ens trobem ha tingut un cost total de 6.969,60€. S’adjunta còpia del compte 

justificatiu presentat a la justificació de Diputació de Girona.  

 


