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

                                                                                                                                           
 

NOM DEL PROJECTE  
  #PARTICIPACIÓCIUTADANA, #CONSELLDELSINFANTS I 
#JOVESMÉSJOVES. Caminem cap a nous models de governança 
Breu descripció del projecte 
  El projecte té per objectiu fomentar sistemes de participació en la dinàmica municipal 
que incloguin tantes realitats com habitants té la Vall, des d’una perspectiva 
intergeneracional i amb l’objectiu d’augmentar la resiliència comunitària del municipi.  
 
El projecte s’ha vertebrat en tres eixos: 

- La participació que volem. 

- Consell dels infants.  

- Joves+joves. 

  
Nom del municipi:   Ajuntament de la Vall d’en Bas      
 
Nombre d’habitants del municipi:  3.120      
   

Procés/projecte  

 
Què s’ha fet? 
(Indiqueu quin era l’objectiu) 
  OBJECTIUS: 

- La participació que volem: Com a objectiu general:Augmentar la resiliència 

comunitària de la Vall d'en Bas, nodrint l'estructura informal actual i crear una 

estructura de participació vilatana descentralitzada, on es fomentin els 

processos deliberatius i de corresponsabilitat de la presa de decisions 

municipal i la intercooperació entre entitats. A partir de les diferents fases, ens 

plantegem també diferents objectius més específics. 

- Consell dels infants:  

o Potenciar i dinamitzar la participació dels infants, fent possible el debat 

sobre la vida de la ciutat. 

o Generar espais participatius, sense perdre la vessant pedagògica dels 

mateixos. 

o Difondre la democràcia com valor bàsic i com a eix vertebrador del 

nostre dia a dia. 

o Fer passes conjuntes amb l’escola per a construir una Vall Educadora. 

o Incloure als infants en la societat com a éssers actius i vàlids. 

- Joves+joves: 

o Responsabilitzar als i les joves en la gestió de diners públics 

o Aprendre a liderar i a organitzar accions 

o Detectar necessitats i interessos de la població juvenil 

o Posar en valor les propostes i iniciatives dels i les joves pels i les joves 

o Enfortir el caràcter participatiu i democratitzador de l’Ajuntament 

o Fer més visible la transversalitat de les polítiques de joventut 
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o Exercir la democràcia directa decidint com es distribueixen 3500€ 

o Posar als i les joves al centre de tota acció 

o Democratitzar la societat 

ACTUACIONS: 

- La participació que volem: 

Anàlisis del punt de partida: 

En aquesta fase es van llegir molts documents i es van realitzar diverses 

reunions del procés «SomVallBas». L’objectiu n’era recuperar el propòsit 

i els reptes emergents identificats al procés anterior, per tal d’identificar 

potencials «primeres passes» pel present projecte.  Es va identificar el 

propòsit de «custodiar l’entorn natural, seguir nodrint i custodiant la 

comunitat i els sabers populars del territori i potenciar la pagesia i 

ramaderia». 

A més, es van identificar dos reptes per on seguir avançant: l’impuls de 

la transició energètica com a fórmules de liderar el canvi cap a una 

societat amb més equilibri entre humanitat i naturalesa, i repensar com 

els locals socials podrien ser activadors de resiliència comunitària. 

 

Jornada locals socials 

En aquesta acció es van trucar a totes les associacions de la Vall per tal 

de convidar-les a la jornada participativa, on parlar sobre com els locals 

socials podrien estar més, al servei de la comunitat, i posar sobre la 

taula els reptes de l’ús i la gestió actuals. En aquesta jornada van 

participar més de 10 persones, entre elles hi havia entitats, persones 

emprenedores i veïnes interessades. Es va aprofundir en la importància 

d’un local social per a un nucli i com aquest, pot acompanyar a la 

comunitat en el seu procés de maduració i enfortiment de la seva 

resiliència comunitària. 

 

Jornada Transició Energètica 

En l’actualitat l’ajuntament ja té sobre la taula 3 programes de 

comunitats municipals, però es sentia el bullici de les ganes de molts 

agents de la població d’implicarse en aquesta transició energètica. A la 

jornada formativa i participativa organitzada, hi van assistir més de 45 

persones de la Vall, a més de la tècnica de medi ambient de la Diputació 

de Girona, l’alcalde de la Vall, la regidora i el tècnic de medi ambient i 

territori, el regidor de participació, el municipi de la Cellera de Ter, 

l’experiència de l’associació de Montolivet i 2 expertes en la creació de 

comunitats energètiques per orientar-nos del tema. 

D’aquesta jornada, més enllà d’un espai d’intercanvi d’experiències i 

generadora de col·laboracions, es va obrir un espai de cocreció de 

propostes, amb l’ens municipal i la ciutadania. S’en van identificar un 

total de 4 accions estratègiques i col·laboratives a tirar endavant. 
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- Consell dels Infants: 

4 sessions presencials  

- Sessió 1: SCAPE ROOM de presentació del projecte. 

- Sessió 2: Presentació de propostes i debats en petits grups per arribar a 

consensos i escollir 5 propostes per aula.  

- Sessió 3: Redacció de les propostes i elecció dels infants representants al Ple. 

- Sessió 4: Assaig general del ple 

- SESSIÓ 5: Ple dels Infants 

 

Joves+joves: A partir  de les aportacions del grup, finalment es va poder fer la 

sortida Port Aventura. Aquesta sortida, que a priori sembla fàcil, no ho és. Escullir-

la porta la seva feina ja que és el propi grup que l’escull i, per sort, hi ha bastants 

propostes i força diferents., per tant, lluny del tòpic de que els i les joves els 

encanta anar a port aventura (que segur que hi ha molta part que si) també cal 

valorar els debats previs i les “discussions” que es formem per a decidir-ho, per 

tant, podem dir que aquesta sortida és de consens, però amb un treball important.  

 Un cop feta la sortida, vam convocar una reunió presencial al mateix Ajuntament. 

Es va deixar als i les joves que decidissin dia i hora. L’assistència, en principi, 

estava garantida, ja que fins a 15 joves van confirmar.  

Al mateix dia, van començar a arribar-me missatges de que moltes i molts no 

podien (missatges personals).  

Amb les 4 persones que si que van venir vam acordar: 

*Escriure un missatge en el grup de whatsapp de #jovesdelavall (hi ha joves de 14 

a 30 anys)  on es demanava concretament 3 propostes d’activitats per a realitzar 

durant el primer trimestre de 2022. Se’n faria una. (estem encara recollint 

aportacions)  

*Crear grups en funció de les propostes i/o interessos 

*Convocar una trobada presencial a mitjans de febrer del 2022.  

A partir d’aquí, van sorgir 3 propostes que, per qüestions sanitàries, no s’han pogut 

realitzar encara, malgrat estaven convocades per a aquest 2021 i primera setmana 

del 2022.  

Aquestes són el 1r torneig de globos comarcal i l’altre un escape town de terror. 

 
Per què s’ha fet?  
(Justifiqueu el projecte)  

-  La participació que volem: A l’inici del projecte, després de nombroses 

reunions i reflexions, es va creure oportú enllaçar aquest procés participatiu 

amb un procés participatiu realitzat el 2019-2020 a la Vall, i el qual va comptar 

amb una gran participació de persones molt diverses de la Vall i amb el 

reconeixement regional i nacional, anomenat «SomVallBas» i impulsat per 

l’Smithsonian (Complex museístic, educatiu i de recerca més gran del món). El 

seu objectiu n’era «identificar les tradicions més estimades pels habitants de La 

Vall d’en Bas, desenvolupar estratègies per reforçar-les i incrementar així el 
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sentit de pertinença». D’aquest procés en van resultar algunes propostes que 

no es van arribar a implementar. Per aquest motiu, es va valorar continuar amb 

aquest procés ja iniciat, per tal de seguir nodrint aquesta xarxa de relacions, 

cultura i valors presents al territori.Per aquest motiu, algunes de les fases del 

present projecte s’han vist modificades. Tanmateix, valorem que aquesta 

reflexió ha permès que es poguessin identificar punts palanca del territori en els 

quals s’ha iniciat el treball i s’ha assentat unes bones bases per seguir 

treballant de cares a l’any vinent, de forma col•laborativa entre ajuntament i 

població, avançant així cap a formes de democràcia més dinàmica i basada en 

processos de corresponsabilitat. 

- Consell dels infants: El Consell dels Infants de la Vall d’en Bas, és un projecte 

conjunt entre l’Escola Verntallat i el propi Ajuntament i que sorgeix al 2016 de la 

voluntat tant de l’equip de govern municipal com del personal docent de 

l’escola. L’Objectiu principal és crear espais de participació i consulta, on 

l’Ajuntament en pugui extreure propostes reals, però també, que sigui un punt 

de partida per tal que els món adult tingui en compte als nostres infants com a 

persones actives, amb criteri i amb visió pròpia per decidir com hauria de ser la 

Vall d’en Bas i què hauria de fer l’Ajuntament. 

- Joves+joves: Enguany és el quart  cop que l’Àrea de Joventut i Educació es 

planteja aquest projecte, però d’experiències de participació amb joves n’hi ha 

des de fa uns anys. Fins al moment es treballava a partir d’un Fòrum Jove. El 

Fòrum Jove és un procés participatiu de curta durada on hi podien participar 

joves de tot el municipi ( els 7 nuclis que s’inclouen) per tal de donar a conèixer 

la seva opinió en diferents àmbits. El Fòrum està destinat a joves d’entre 15 i 

25 anys que viuen actualment a la Vall d’en Bas.Després de l’experiència del 

pressupost participatiu, entenem que ens cal apropar-nos més a les 

dinàmiques pròpies dels i les joves i entenem que, per una banda, ens cal 

enfocar-nos a un grup d’edat més reduït i propiciar espais reals de decisió i 

gestió d’aquest pressupost, més enllà de la presentació i execució de 

propostes concretes.    

 
Qui ha participat en el procés?  
(Ciutadania, entitats...) 
  - La participació que volem: 
 GRUP MOTOR. Veïns, personal tècnic i regidores.  
 
JORNADA PARTICIPATIVA 
«Poden els Locals Socials contribuir en la generació de comunitat?» 
Oberta: 30 persones 
 
JORNADA PARTICIPATIVA 
«la transició energètica» 
Oberta: 60 persones. 
 
- Consell dels infants: Alumnes de 6è de l’escola Verntallat. 
 

-Joves+joves: Hem intentat que hi participin joves de tots els pobles que 
formem la Vall. I així ha estat. En total han passat per les reunions i formem el 
grup de whatsapp un total de 32 joves. D’aquests, les trobades han estat amb 
petits grups i segons interessos. 
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Amb quins recursos humans i materials s’ha portat a terme el procés? 
- Regidor de participació. 

- Tècnic d’educació i joventut municipal. 

- Consultora externa Resilience Earth. 

- Servei assessorament tècnic comunitat energètica. 

- Servei comunicació. 

- Pressupost municipal 

 

Metodologia: com i quan 

 
Quines han estat les fases del procés? 

 FASE1 - TRANSVERSAL 

Coordinació Tècnica i Política  

Crear Comissió de Seguiment i Avaluació  

FASE2 

Jornades temàtiques i sessions participatives.  

FASE3 

Presentació de propostes.  

FASE4 - TRANSVERSAL 

Equip de comunicació  
 
Quins mecanismes i eines participatives s’han fet servir?  
(Tallers, dinàmiques, suport d’eines TIC en el procés, etc.)  
 Tallers i dinàmiques presencials i on-line. 
Utilització d’eines TIC en la comunicació a través de xarxes socials i de grup de 
whattsapp.   
 
Quin ha estat el calendari o cronograma del procés? 
(Inseriu el calendari o cronograma) 
  

 
 

 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?  
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  Jornades de participació vilatana descentralitzada en aspectes com els usos dels 
locals socials i l’impuls de la transició energètiques.  
 
Per què són innovadores? 
  Perquè es fomentin els processos deliberatius i de corresponsabilitat de la presa de 
decisions municipal, i la col•laboració entre entitats. 
 
Com s’ha alineat el projecte amb els ODS 5,10,16 o 17? 
  Les actuacions estan alineades amb l’objectiu 16 ja que promouen societats justes, 
pacífiques i inclusives. 
 
 

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu  

 
Quines són les accions comunicatives que s’han portat a terme? 
 - La participació que volem: Es va delegar a una empresa concreta que fes difusió 
per diferents vies: 
- XXSS 
- Carta 
- Trucades 
 
- Consell dels infants: S’han realitzat accions comunicatives a través de l’escola, els 

infants i les famílies. Retransmissió en streaming del ple dels infants. 
 

- Joves + joves: Comunicació amb els joves a través del grup de whatsapp. 

 
 
Quin ha estat el calendari de les accions comunicatives? 
  

 
 
 

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

Com s’ha fet el seguiment del procés? 
 -La Participació que volem: Al ser projectes amb una continuïtat indiferentment dels 
terminis de les subvencions, no podem emetre una avaluació objectiva. Malgrat tot, 
podem dir que la sectorització de la proposta i la concreció en les dues temàtiques ha 
estat un encert. A mesura que avanci l’any 2022 podrem obtenir millors resultats per 
avaluar els indicadors. 
- Consell dels infants: Estem pendents de fer una reunió de valoració amb l’equip 
directiu i també de concretar una trobada amb els i les alumnes per tal de fer una 
valoració amb ells i elles que en són les protagonistes. 
- Joves+joves: Malgrat anem recollint encara els estralls pandèmics, els i les joves 
segueixen amb ganes, (almenys alguns) i aquests són clau per a estirar la resta. En 
aquest sentit, copcem que cada vegada els i les joves van entenent que la participació 
no és només anar i fer propostes, sinó que cal liderar-les, treballar-les... Així creiem 
que cal enfocar la participació en aquest àmbit, encara que sense obsessionar-nos ni 
voler que els joves facin allò que la vida adulta no fa.   
 
Amb quins indicadors s’ha avaluat? 
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- Assistents 

- Propostes recollides 

- Valoració de la comissió de seguiment i avaluació 

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

- La participació que volem: Al ser projectes amb una continuïtat 

indiferentment dels terminis de les subvencions, no podem emetre una 

avaluació objectiva. Malgrat tot, podem dir que la sectorització de la proposta i 

la concreció en les dues temàtiques ha estat un encert. A mesura que avanci 

l’any 2022 podrem obtenir millors resultats per avaluar els indicadors. 

- Consell dels Infants: Estem pendents de fer una reunió de valoració amb 

l’equip directiu i també de concretar una trobada amb els i les alumnes per tal 

de fer una valoració amb ells i elles que en són les protagonistes. 

- Joves+joves: Malgrat anem recollint encara els estralls pandèmics, els i les 

joves segueixen amb ganes, (almenys alguns) i aquests són clau per a estirar 

la resta. En aquest sentit, copcem que cada vegada els i les joves van entenent 

que la participació no és només anar i fer propostes, sinó que cal liderar-les, 

treballar-les... Així creiem que cal enfocar la participació en aquest àmbit, 

encara que sense obsessionar-nos ni voler que els joves facin allò que la vida 

adulta no fa. 

A nivell global podem estar molt contents de tota la feina en l’àmbit de la 
participació ciutadana al municipi. Fins al moment, mai s’havien fet tantes 
activitats participatives amb un caràcter realment transformador. Esperem 
seguir així i que realment, aquesta transformació es vegi en el dia a dia en 
el funcionament del poble. 

 
 

Enllaç d’un vídeo que acrediti que s’han dut a terme les diferents fases del 
procés del projecte subvencionat 

 
  https://www.youtube.com/channel/UCrXHk6JccHecxL1HdtpLyfQ/videos 
 

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.) 
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