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

                                                                                                                        
 

 

NOM DEL PROJECTE 
 

Un procés participatiu per a la  definició dels usos i la gestió del local 
jove del Municipi de Sant Feliu de Pallerols 

 

Breu descripció del projecte 

Aquest projecte pretén aprofitar l’impuls i l’obertura d’un espai jove al municipi de Sant Feliu de 

Pallerols en una oportunitat per parlar sobre les responsabilitats col·lectives, la cohesió social i el 

lloc de les persones joves en el poble. Així doncs, el projecte es fonamentarà en la identificació de 

quines són les necessitats de les persones joves del municipi, promoure el diàleg amb d’altres agents 

del poble i acabar definint entre les diferents parts un reglament que en defineixi les normes i les 

condicions d’ús i gestió. 

 

Nom del municipi    SANT FELIU DE PALLEROLS  

Nombre d’habitants del municipi   1485 

   

Procés/projecte 
Què s’ha fet? 

Aquest procés s’ha proposat dos objectius clars: 

 Transformar la cessió d’un espai a les i els joves del municipi en un procés de 

reconeixement de la joventut. 

 Elaborar un reglament per la gestió i els usos d’aquest nou espai. 

 

Per què s’ha fet? 

 

L’Ajuntament vol cedir un espai municipal on els i les joves puguin dur a terme les activitats que 

considerin oportunes. Aquesta acció pot esdevenir una oportunitat per generar i potenciar noves 

dinàmiques de corresponsabilitat i participació tan dels joves cap al municipi com dels veïns i 

veïnes del poble en relació als i les joves de la vila. 
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Qui ha participat en el procés? 

 

Aquest procés participatiu ha interpel·lat en diferents graus i exigències a tota la població del 

municipi de Sant Feliu de Pallerols. 

Per una banda, ha comptat amb la implicació més activa de diversos joves de diverses edats que han 

tingut un rol protagonista al llarg de les diverses actuacions participatives i que han actuat com a 

enllaç amb la resta de joves del poble. 

Per altra banda, els joves del poble han estat convidats a involucrar-se en diversos moments del 

procés per definir l’espai jove. 

A nivell de municipi, s’ha cridat a la participació de la població en general, a les entitats i a 

diferents responsables de l’Ajuntament en la inauguració de l’espai. Un espai pensat, no només per 

presentar l’espai, si no també per intentar fomentar el suport de les veïnes i veïns als joves. 

 

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

A nivell humà, el procés ha comptat amb el suport de membres del govern municipal, les tècniques 

de joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa i un equip extern d'experts en processos 

participatius de la Cooperativa Resilience Earth.   

Materialment, s’ha comptat amb el local municipal que es cediràm els materials de comunicació 

que preveu el pressupost i alguns elements de mobiliari que s’han reciclat per poder fer més 

confortable l’espai. 

 

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

 

Fase 1: Coordinació, Seguiment i Avaluació: creació de la comissió jove de seguiment i avaluació 

que custodiarà i guiarà el procés. 

Fase 2: Diagnosi participativa: atès que fa menys d’un any que ja es va realitzar un diagnòstic 

participatiu intensiu amb motiu del Pla Local de Joventut, s’ha orientat aquesta acció a l’anàlisis 

documental i coordinació amb la tècnica del Consell Comarcal. 

Fase 3: Taules Cocreatives per la definició del Local jove: fase dedicada a la cocreació entre 

joves de diverses edats, l’acompanyament tècnic i responsables de l’Ajuntament del reglament i el 

model de gestió de l’espai jove. 

Fase 4: Retorn de resultats: publicitar i donar transparència als resultats del procés a través de 

mecanismes telemàtics i presencials. 

Fase 5:  Comunicació per la transformació:  fase transversal dedicada a facilitar eines per la 

comunicació de tot el procés participatiu. 

 

 

 

Quins mecanismes i eines participatives s’han fet servir? 

 

Mecanismes i eines participatives: 

 Anàlisis documental. 

 1 trobada telemàtica amb joves d’altres municipis que han impulsat espais joves. 

 Reunions facilitades pel seguiment i avaluació del procés i per la cocreació del reglaments. 

 1 trobada participativa oberta a tot el poble. 
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Quin ha estat el calendari o cronograma del procés? 

Cronograma sintètic de les diverses fases i accions del procés: 
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Originalitat o innovació en el procés participatiu 
Quines accions innovadores s’han implementat? 

Tot i que es va convocar a la població en general per tal de dur a terme la inauguració i un espai 

d’interacció entre joves i adults a l’hora de parlar del sentit del local. No s’ha aconseguit que 

participin els diversos grups i no s’ha pogut implementar. 

 

Com s’ha alineat el projecte amb els ODS 5,10,16 o 17? 

 

ODS 5: La composició de la CSA es preveu segons uns criteris explícits d'equitat i  representativitat. 

Ús de comunicació no-sexista. 

ODS 10: Criteris de composició de la CSA, comunicació per la transformació, diversitat d'espais i 

eines de participació. 

ODS 16: Constituir una CSA ciutadana és una garantia de transparència i retiment de comptes. A 

més de la fase de retorn i comunica 

ODS 17: El format Fòrum Obert i la CSA són espais de construcció de vincles i enxarxament. 

 

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu 
Quines són les accions comunicatives que s’han portat a terme? 

S’han elaborat diversos materials com cartells, imatges pel whatsapp i xarxes socials i un vídeo per 

tal de donar a conèixer les accions del procés participatiu, així com convidar a la ciutadania a 

participar. 

També s’han maquetat el reglament i les normes d’ús per tal de facilitar-ne la consulta en el moment 

de fer la reserva de l’espai. 

S’ha utilitzat diversos canals: 

 Whatsapp de l’Ajuntament i de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa, així 

com les xarxes informals de les joves del poble. 

 Xarxes socials de l’Ajuntament i de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa, 

així com les xarxes informals de les joves del poble. 

Quin ha estat el calendari de les accions comunicatives? 

Des del setembre fins el desembre de 2021. 

 

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 
Com s’ha fet el seguiment del procés? 

Per realitzar les tasques de seguiment i avaluació del procés s’han impulsat dos espais de trobada. 

Per una banda la Comissió de Seguiment i Avaluació configurada per persones joves de diferents 

grups d’edat i acompanyada per l’equip tècnic format per la tècnica de joventut del Consell 

Comarcal de la Garrotxa i l’equip de Resilience.earth. 

Per l’altra, el grup de coordinació tècnica i política, on s’ha donat seguiment entre l’Alcalde i 

l’equip tècnic. 

Amb quins indicadors s’ha avaluat? 

Els indicadors emprats i els seus resultats són: 

 Nombre de persones participants sessió diagnòstic: 10. 

 Documents de diagnòstic analitzats: Pla local de joventut de Sant Feliu de Pallerols 2020-

2024 i Conclusions Fòrum Jove. 

 Nombre participants taules cocreatives: entre 7 i 9 joves. 

 Nombre de participants a la inauguració/trobada oberta: 13. 
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Resultats finals tangibles: 

 1 CSA empoderada. 

 1 campanya de comunicació. 

 2 taules cocreatives realitzades. 

 1 reglament per l’espai jove. 

 1 retorn públic. 

Quines accions de retorn del procés a la ciutadania s’han  efectuat? 

El retorn s’ha realitzat a través de la comissió de seguiment i avaluació, i la inauguració de l’espai 

jove. 

 

Cost del projecte/procés 
Quant ha costat el projecte / procés? 

   

 

 

 

 

 

 


