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

                                                                                                                                                    
 

NOM DEL PROJECTE  

Amb nom de Dona.   
 
Breu descripció del projecte 
Procés participatiu per feminitzar el nomenclàtor de Torroella de Montgrí i l’Estartit. 
  
Nom del municipi   Torroella de Montgrí   
 
Nombre d’habitants del municipi   12.155 habitants 
   

Procés/projecte  

 
Què s’ha fet? 
(Indiqueu quin era l’objectiu) 
 L’objectiu principal del procés és doble, per un costat visibilitzar la memòria de les dones 
del municipi i d’arreu i per l’altre equilibrar la seva presència en el nomenclàtor local, on 
actualment només hi consten un total de de set noms femenins de carrers, i la majoria 
vinculats a noms cristians. (carrer del Carme, Fàtima, de les Monges, Santa Caterina, 
jardins de Santa Clara, Santa Margarita i Víctor Català)  
  
 
Per què s’ha fet?  
(Justifiqueu el projecte)  
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí inicia un procés participatiu per tal reivindicar i 
visibilitzar la memòria de dones torroellenques amb la inclusió dels seus noms al 
nomenclàtor de la vila. La seva història mereix ser recordada perquè el seu llegat és de 
tots i totes.  
 
Amb aquest procés participatiu l’Ajuntament fa una nova aposta per la transparència, la 
participació i la col·laboració entre el consistori i la ciutadania. 
 
Aquest procés participatiu es realitza en el marc del compliment de les accions del Pla 
Municipal d’Igualtat d’Oportunitats de Dones i Home de Torroella de Montgrí 
(2018/2021). 
En concret els punts 1.1.1 i 1.1.2 dins l’eix 1: Presència i Participació / Objectiu: 
Promoure la presència i el reconeixement de les dones  
1.1.1. Introducció del criteri de discriminació positiva pels noms de dona en les noves 

nomenclatures dels carrers, places i espais públics del municipi. La situació 

actual és fàcilment millorable ja que hi ha un sol carrer amb nom de dona, tret 

dels noms de dones santes i de noms de Verges. 

 

1.1.2. Endegar un procés participatiu per tal de fer un llistat de noms de dones que han 

tingut rellevància social a nivell local, nacional i internacional susceptibles de 

formar part del nomenclàtor del municipi. 
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Qui ha participat en el procés?  
(Ciutadania, entitats...) 
 S’ha constituït una comissió de seguiment on hi ha representants tots els partits 
polítics amb representació al ple municipal, així com les entitats del municipi que 
treballen temes d’igualtat.  
Durant el procés hi ha participat tota la ciutadania, que així ho desitjat, del municipi.  
 
Amb quins recursos humans i materials s’ha portat a terme el procés? 
 L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha disposat del següent personal dedicat al 

procés participatiu de feminització del nomenclàtor local: 

- Tècnica de l’àrea de participació ciutadana a temps complert i permanent a 

l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.  

- Tècnica de l’àrea d’acció social, a temps complert i permanent a l’Ajuntament de 

Torroella de Montgrí  

- Intervenció dels tècnics de l’arxiu municipal i cultura.  

Els recursos materials i humans que s’han utilitzat son principalment els propis de les 

àrees de Participació Ciutadana i Acció Social de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, 

així com també la contractació d’una dinamització de l’acció participativa al carrer, fent 

coincidir el dia de la dona treballadora, i el disseny de la imatge gràfica del procés.  

La Diputació de Girona ha aportat mitjançant aquesta subvenció els recursos econòmics 

per també fer-ho possible.  

  
 

Metodologia: com i quan 

 
Quines han estat les fases del procés? 
 El procés participatiu es va estructurar en tres grans moments: 

 
1. Presentació de propostes per part de la ciutadania 

2. Validació tècnica de les propostes 

3. Votació de les propostes per part de la ciutadania 

 
Es desenvolupa en les següents fases: 
- Fase 1. Definició del procés 

- Fase 2. Campanya informativa  

- Fase 3. Recollida de propostes 

- Fase 4. Avaluació i validació de les propostes 

- Fase 5. Votació 

- Fase 6. Avaluació dels resultats 

Fase 7. Execució de les propostes i seguiment  
 
Quins mecanismes i eines participatives s’han fet servir?  
(Tallers, dinàmiques, suport d’eines TIC en el procés, etc.)  
 El procés de participació de feminització del nomenclàtor local va tenir lloc durant els 

mesos de març a agost de 2021. Durant aquest període, la crisi de la COVID19 

impossibilitava les reunions participatives en espais tancats amb molta gent i per tant, 

es va plantejar un procés bàsicament en format online, amb accions obertes, el dia 8 de 

març, dia de la dona treballadora, a l’aire lliure.  
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La plataforma Decidim ha estat la web on s’ha volcat tota la informació del projecte, i per 

primera vegada al municipi s’ha utilitzat per fer una votació únicament online.  

 

Abans del procés es va confeccionar una guia on s’establien els principals criteris a tenir 
en compte per tal que els noms de carrer poguessin ser validats per la comissió tècnica 
que es va crear. Els criteris eren bàsicament els següents:  
 

- Cal que siguin noms de dona 

- Cal que la persona faci més de dos anys que estigui difunta.  

- Els noms femenins podran pertànyer a l’àmbit de Torroella de Montgrí i l’Estartit,  

dels Països Catalans o bé universal.  

- Les dones proposades han d’haver tingut rellevància en algun d’aquest àmbits:  

ciència, cultura, política, esport, societat civil, etc. S’incentivarà que cadascun 

d’aquests àmbits estigui convenientment representat.  

El procés participatiu tenia per objectiu prioritzar un màxim de 12 noms de carrers de 
dones, 4 de l’àmbit local, 4 de l’àmbit dels Països Catalans i 4 de l’àmbit universal.  
Aquesta guia també definia que la Comissió del Nomenclàtor seria l’encarregada de 
decidir la ubicació dels carrers que es canviaran de nom, així com de fer el seguiment 
de la priorització feta pel procés participatiu que ens ocupa.  
  
 
Quin ha estat el calendari o cronograma del procés? 
(Inseriu el calendari o cronograma) 
- Fase 1. Definició del procés. Febrer 2021 

- Fase 2. Campanya informativa. Març 2021  

- Fase 3. Recollida de propostes. Del 8 de març al 8 d’abril de 2021 

- Fase 4. Avaluació i validació de les propostes. Abril 2021 

- Fase 5. Votació. Maig 2021  

- Fase 6. Avaluació dels resultats. Juny - Juliol 2021 

- Fase 7. Execució de les propostes i seguiment. 2021/2022/2023 

   
 

 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?  
 A part de la utilització de la plataforma DECIDIM de votació online, per primera 
vegada al municipi, des de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí s’ha contractat la 
consultora Lo Relacional per executar una acció participativa de carrer, en el marc del 
procés participatiu i del dia de la Dona, que ha ajudat a reflexionar sobre el procés 
participatiu de feminització del nomenclàtor local.   
 
Per què són innovadores? 
 La plataforma DECIDIM és una eina nova al municipi, i per primera vegada al poble 
s’ha fet una votació online.  
L’acció de carrer participativa és innovadora per què mitjançant tècniques de caràcter 
sociocultural s’aconsegueix que la ciutadania reflexioni d’una manera distesa sobre el 
paper de la dona a la societat i la seva visibilitat en tots els estaments socials, també 
en el nomenclàtor local.  



Memòria del projecte  
(annex II del compte Justificatiu) 

Subvenció per al foment de les polítiques de participació ciutadana 
 

4 
 

 
Com s’ha alineat el projecte amb els ODS 5,10,16 o 17? 
 ODS5. El procés participatiu de feminització del nomenclàtor local està enmarcat dins 
el Pla d’Igualtat d’Homes i Dones. 
 
ODS10. Durant el procés s’han fet accions concretes amb joves de l’Institut Montgrí,  i 
l’Escola Portitxol de l’Estartit que també hi ha participat, així com les entitats d’igualtat 
de gènere. La participació de les famílies, infants i joves s’ha pogut aconseguir 
mitjançant aquests contactes. A la comissió de seguiment s’hi ha representat tots els 
partits polítics amb representació al Ple municipal i per tant, és representatiu de tota la 
ciutadania, així com entitats de caràcter de gènere, una de les quals vinculada a la 
gent gran.  
 
ODS16. El procés participatiu ha estat guiat a través de la Comissió de Seguiment 
amb participació de tots els partitis polítics amb representació al Ple, fet que garanteix 
la total transparència del procés.  
 
ODS17. El procés participatiu té com objectiu enfortir l’equitat entre homes i dones. En 
aquest sentit, es considera que mitjançant el procés s’aconsegueix millorar les 
aliances entre ambdós. 
 
 

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu  

 
Quines són les accions comunicatives que s’han portat a terme? 
Amb l’objectiu de donar a conèixer el projecte a tota la ciutadania, i de promoure la 

participació, es va dissenyar un pla de comunicació, que es va exposar a la memòria de 

la subvenció.  

Els mitjans de comunicació que disposa l’Ajuntament i que s’han utilitzat són la web 

municipal i d’agenda, les publicacions a les revistes IM i El Montgrí, la cartellera, així 

com les xarxes socials corporatives com Facebook, Twitter i Instagram. La web decidim 

ha estat l’eina per informar també i per realitzar la votació online. S’ha utilitzat l’etiqueta 

#AmbNomdeDona. Les principals accions han estat les següents:  

 

FASES ACCIONS COMUNICATIVES 

DEFINICIÓ DEL 
PROCÉS 

Disseny de la imatge, cartell  

Presentacions del projecte a la Junta de Govern Local, Consells de 
Barri, equip de govern i Comissió de Seguiment 

Disseny de l’espai web del procés dins la plana web al Decidim 

Identificació de missatges sobre els procés participatiu per començar 
a informar indirectament del procés 
 

PRESENTACIÓ Informar de l’inici del procés i de la recollida de propostes: 
- Nota de premsa  
- Espai procés participatiu a la web municipal i al Decidim 
- Butlletí informatiu IM 
- Xarxes socials. Facebook i twitter - Publicitat 
- Cartells a equipaments 
- Falques a Ràdio Montgrí  
- Mailings  
 

Accions dinamitzadores per promoure la recollida de propostes: 
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RECOLLIDA DE 
PROPOSTES 

- Xarxes socials 
- Accions amb col·lectius diversos  
- Presència física en activitats culturals 
 

Informació sobre el procés de recollida de propostes  
- Espai procés participatiu a la web municipal i al Decidim 
- Xarxes socials.  
- Mailings 
- Falques a Ràdio Montgrí  
 

AVALUACIÓ i 
VALIDACIÓ  

Accions comunicatives mitjançant xarxes socials per mantenir viu el 
projecte  
 

VOTACIÓ 
 
 
 

Informació sobre les propostes valorades per la Comissió de 
Seguiment i sobre el procés de votació 
- Web de l’Ajuntament i al Decidim 
- Butlletí informatiu IM 
- Xarxes socials. Facebook i twitter 
- Cartells a equipaments  
- Mailing 
- Falques a Ràdio Montgrí  
 

PRESENTACIÓ 
DELS 
RESULTATS 

Presentació dels resultats: 
- Notícia a la web de l’Ajuntament 
- Butlletí informatiu IM 
- Xarxes socials. Facebook i twitter 
- Mailings 
- Informació a Ràdio Montgrí 

  
 
Quin ha estat el calendari de les accions comunicatives? 
-  Fase 1. Definició del procés. Febrer 2021 

- Fase 2. Campanya informativa. Març 2021  

- Fase 3. Recollida de propostes. Del 8 de març al 8 d’abril de 2021 

- Fase 4. Avaluació i validació de les propostes. Abril 2021 

- Fase 5. Votació. Maig 2021  

- Fase 6. Avaluació dels resultats. Juny - Juliol 2021 

- Fase 7. Execució de les propostes i seguiment. 2021/2022/2023 

Les accions de comunicació s’han anat desenvolupant durant totes les fases del 
procés participatiu. Al punt anterior s’ha comentat totes les accions, concretant per 
cadascuna de les fases, i en aquest punt calendaritzem cadascuna de les fases.  
 
 

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

Com s’ha fet el seguiment del procés? 
 El seguiment del procés s’ha fet a través de la Comissió de Seguiment. 
 
Amb quins indicadors s’ha avaluat? 
 Els indicadors que s’han avaluat són el nombre de propostes presentades, la seva 
qualitat, així com el nombre de vots emesos.  
 
Quines accions de retorn del procés a la ciutadania s’han  efectuat? 
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 A part de la comunicació dels resultats del procés participatiu, amb la creació de la 
Comissió del Nomenclàtor, creada recentment al poble, s’ha aprovat un compromís 
d’executar la feminització del nomenclàtor local, en un termini de 2 anys. 
 

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.) 
 L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha tingut unes despeses de personal per poder 

pagar la plaça de la tècnica de participació ciutadana, per un import de 5.583,39 €.  

 

La imatge del procés ha tingut un cost de 226,60 € i la dinamització de l’acció de carrer 

un cost de 1.357,01 €. En total són 7.166,60 €.  

 

A nivell de finançament s’ha comptat amb la subvenció de la Diputació de Girona per un 

import de 5.000 € i la resta ha estat assumida per finançament propi de l’Ajuntament de 

Torroella de Montgrí.  

 

A nivell de recursos materials, s’ha utilitzat el material propi de l’Ajuntament de Torroella 

de Montgrí, així com tots els recursos comunicatius propis de la corporació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


