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

                                                                                                                                                    
 

NOM DEL PROJECTE  
Procés participatiu: un futur per Palol de Sabaldòria 
 
 
Breu descripció del projecte 
L’Ajuntament de Vilafant ha iniciat un procés participatiu obert a tota la ciutadania per 
decidir conjuntament quin ús es vol donar al Mas Palol de Sabaldòria. El procés 
participatiu s’ha estructurat en tres fases i ha comptat amb diferents espais de debat i 
d’elaboració de propostes. 
  
Nom del municipi  Vilafant 
 
Nombre d’habitants del municipi   5.443 habitants 
   

Procés/projecte  

 
Què s’ha fet? 
(Indiqueu quin era l’objectiu) 
El procés participatiu es va marcar els següents objectius: 

-Promoure espais de deliberació i a fi d’implicar la màxima diversitat de visions. 
-Donar a conèixer quins aspectes tècnics influeixen en el disseny del futur espai Mas 
Palol de Sabaldòria. 
-Debatre i generar propostes de com es vol que sigui l’espai interior del Mas i el seu 
entorn, que seran la base per un futur projecte d’usos definit pels serveis tècnics.   
 
Per què s’ha fet?  
(Justifiqueu el projecte)  
L’objecte del procés participatiu era promoure la implicació de la ciutadania en el 
disseny del nou espai, generant un debat col·laboratiu que permeti recollir idees, i 
alhora enfortir la corresponsabilitat de la ciutadania en els afers públics. 
 
Qui ha participat en el procés?  
(Ciutadania, entitats...) 
El procés participatiu estava obert a tots els ciutadans i ciutadanes de Vilafant. Amb 
l’objectiu d’obtenir visions de perfils de població diversos (entitats, persones a títol 
individual i de diferents edats) es van obrir diferents canals de participació.  
 
Hi ha hagut participació de diferents perfils que ha variat en funció dels espais: 
-Qüestionari: 46 respostes. Una mica més de la meitat de les persones que han 
contestat l’enquesta són dones (54%) i el 46% homes. Quant a l’edat, la major part 
dels participants (el 92%) tenen entre 25 i 64 anys, concretament: el 46% té entre 25 i 
44 anys i el 46% entre 45 i 64 anys. 
-Visita guiada:  27 persones. La majoria són dones (16 dones i 11 homes). Més de la 
meitat són persones adultes majors de 45 anys (9 tenen entre 45 i 64 anys i 8 majors 
de 64 anys); quatre tenen entre 25 i 44 anys i 6 menys de 24 anys. 5 entitats i 22 

persones a títol individual.  
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- Tallers participatius: 7 persones al primer taller (2 de les quals representants 

d’entitats) i 11 persones al segon taller (4 de les quals representants d’entitats). 
Majoritàriament participació d’homes de mitjana edat.  
 
Amb quins recursos humans i materials s’ha portat a terme el procés? 
S’ha comptat amb recursos propis de l’Ajuntament (Tècnic de Serveis a les Persones i 
Tècnic de Transparència i Participació Ciutadana, programa de garantia juvenil) i el 
suport de la consultora especialitzada en participació ciutadana “Idees, anàlisi social”. 
S’ha elaborat material d’impremta i s’ha utilitzat la plataforma digital de participació 
ciutadana DECIDIM.   
 
 
 

Metodologia: com i quan 

 
Quines han estat les fases del procés? 

El procés es va estructura en quatre fases: 

Fase 1. Treballs previs. Maig 2021. Aquesta primera fase es va orientar a conèixer la 
realitat municipal, analitzar la documentació relacionada amb l’espai per poder 
dissenyar i planificar les accions participatives. Es van iniciar reunions de coordinació 
tècnica (amb l’àrea de Serveis a les Persones i el tècnic de participació ciutadana). 
Durant aquest mes es va presentar el projecte a l’equip de govern i a la Junta de 
Portaveus, amb qui es van mantenir converses preliminars sobre l’espai.  

També es van realitzar entrevistes a persones clau (arquitecte responsable de la 
rehabilitació del Mas, arquitecte municipal, Cap del Servei de Monuments de la 
Diputació de Girona, Associació d’Amics del Manol i Palol). En aquesta fase, es va 
redactar una guia amb les normes del procés participatiu que definiria els objectius, els 
condicionants del debat (criteris tècnics, pressupostaris), qui pot participar, com es pot 
participar i el calendari. Finalment, es va constituir la Comissió de Seguiment formada 
per un membre de cada partit polític amb representació al Ple que es reuniria dues 
vegades al llarg del procés participatiu. 

Trobades: 

- Reunió Equip de govern. Es va debatre sobre els eixos de treball, el calendari, la 
comunicació i la identificació d’actors. 

- Reunió Comissió de Seguiment. L’objectiu era presentar el procés participatiu i iniciar 
un debat sobre les oportunitats del Mas Palol de Sabaldòria.  

Fase 2. Diagnosi. Juny-Setembre 2021.  

Amb l’objectiu de donar a conèixer el procés participatiu, informar dels aspectes 
tècnics que poden influir en la definició dels usos del Mas Palol de Sabaldòria i obrir 
primeres reflexions i propostes sobre el futur espai, es van realitzar les següents 
accions: Visita guiada al Mas (amb l’explicació de l’arquitecte responsable de la 
rehabilitació), qüestionari i espai de debat al canal de participació Decidim Vilafant.  

Accions: 
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- Presentació pública del procés participatiu i visita guiada. El dissabte 19 de juny 
al matí es va celebrar la jornada de presentació del procés participatiu per definir els 
usos del Mas Palol Sabaldòria. Hi van assistir 27 persones de diferent gènere i edat, 
algunes d’elles en representació d’entitats.  

-Qüestionari. Amb l’objectiu de copsar primeres propostes i començar a identificar el 
marc comú sobre el qual estructura els usos, es va impulsar una enquesta en línia que 
es podia respondre del 19 de juny al 15 de juliol. Es van rebre 46 respostes de 
persones vinculades a Vilafant de diferent gènere i edat (tot i que majoritàriament van 
respondre persones adultes entre 25 i 64 anys. L’enquesta constava de dues 
preguntes, una primera sobre els valors del Mas i una segona sobre els usos. Amb 
aquesta eina s’ha pogut fer una primera aproximació als valors i usos que es considera 
que ha de tenir el Mas, que complementen la recollida d’idees de la jornada de portes 
obertes i sobre els quals s’aprofundirà en els tallers participatius. 

-Espai de propostes al Decidim Vilafant.  Durant el mes de setembre, i coincidint 
amb la posada en marxa de la plataforma Decidim al municipi, es va obrir un canal de 
participació complementari on es podien presentar noves propostes. En total es van fer 
nou aportacions que es van sumar a les propostes i reflexions preliminars i que serien 
el punt de partida dels tallers participatius. 
 

Fase 3. Deliberació: Propostes. Octubre 2021 

Aquesta és la fase central per debatre, generar propostes de manera col·laborativa 
partint de les informacions i condicionants identificats en les fases anteriors. Es van 
celebrar dos tallers participatius, un primer per debatre i definir quins usos hauria de 
tenir el Mas; i un segon taller per a prioritzar i concretar usos.  

Accions: 

-Primer taller participatiu. El dimecres 6 d’octubre de 2021 es va celebrar el primet 
taller obert a la ciutadania. L’objectiu d’aquest taller és donar a conèixer les 
possibilitats tècniques de l’edifici, posar en valor les primeres propostes recollides en 
els espais previs, reflexionar sobre les necessitats i oportunitats del Mas i identificar 
usos. A la sessió hi van participar set persones. 

-Reunió de coordinació. El 15 d’octubre es va convocar una reunió de treball per fer el 
seguiment del procés i validar els continguts i propostes del primer taller. A la reunió hi 
van assistir l’alcaldessa, regidor de cultura, arquitecte municipal, tècnic de 
transparència i participació, tècnica externa. 

-Segon taller participatiu. El dimecres 20 d’octubre es va realitzar el segon taller 
participatiu amb l’objectiu de fer el retorn dels resultats de la sessió anterior, reflexionar 
sobre els usos proposats i identificar els valors i la identitat del nou espai. A la sessió 
hi van participar 11 persones.   

Fase 4. Retorn. Novembre 2021 

Els resultats del procés participatiu, es van presentar a la Comissió de Seguiment. 
Se’n farà publicitat a través dels mitjans de comunicació locals i de ràdio Vilafant. 
L’informe es podrà consultar a la web de l’Ajuntament i al Decidim. Durant els propers 
mesos l’Ajuntament ha pres el compromís de redactar un informe d’usos a partir de les 
reflexions i propostes definides en els debats ciutadans.  
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Quins mecanismes i eines participatives s’han fet servir?  
(Tallers, dinàmiques, suport d’eines TIC en el procés, etc.)  
-Visita guiada en format recollida primeres propostes a l’espai 
-Qüestionari per debatre sobre els usos i activitats 
-Espai de propostes al Decidim 
-Tallers participatius de debat per a reflexionar conjuntament i arribar a consensos 
sobre quins usos hauria d’acollir el Mas 
  
 
Quin ha estat el calendari o cronograma del procés? 
(Inseriu el calendari o cronograma) 
El procés participatiu per definir els usos del Mas Palol de Sabaldòria ha tingut una 
durada de set mesos: 
- Fase 0. Treballs previs. Maig 2021. 
- Fase 1. Informació i Diagnosi. Juny – Setembre 2021. 
- Fase 2. Deliberació: propostes d’usos. Octubre 2021 
- Fase 3. Retorn i avaluació. Novembre 2021.   
 

 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?  
 L’Ajuntament de Vilafant ha aprofitat l’avinentesa del procés participatiu per a obrir la 
Plataforma digital de Participació Decidim. A la part final del procés es va fer difusió de 
la nova plataforma de participació i es va obrir un espai de propostes. L’Ajuntament 
aposta per la combinació de canals de participació presencials i digitals amb l’objectiu 
d’arribar a diversitat de perfils de població.  
 
Per què són innovadores? 
 S’ha introduït una nova eina de participació al municipi  
 
Com s’ha alineat el projecte amb els ODS 5,10,16 o 17? 
ODS 5. Igualtat de gènere. S’ha vetllat per l’ús d’un llenguatge i una imatge inclusives 
i no sexistes i per la participació igualitària en les dinàmiques de participació (usos de 
paraula, etc.).  
 
ODS 10 Reducció de les desigualtats. El procés participatiu ha combinat diferents 
eines (visita guiada, qüestionari, Decidim, tallers) per arribar a un perfil de població 
plural i divers. 
 
ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides.  El procés ha estat transparent, tota la 
documentació generada ha estat accessible tant a través de la pàgina web com del 
portal decidim. S’han obert diversos canals per facilitar la participació de totes les 
persones interessades. 
 
ODS 17. Aliances per aconseguir objectius. El procés ha permès teixir aliances 
entre la institució, les entitats i la ciutadania per debatre i arribar a consensos sobre el 
futur d’un equipament emblemàtic pel municipi. 
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Pla de comunicació vinculat al procés participatiu  

 
Quines són les accions comunicatives que s’han portat a terme? 

- Es va dissenyar una imatge pròpia i una pàgina web del projecte amb tota la 

informació del procés i la documentació que es generava.  

- La comunicació de l’inici del procés participatiu es va fer a través de nota de 

premsa i dels canals propis de l’Ajuntament especialment per xarxes socials i ràdio 

Vilafant.  

- Al llarg del procés s’ha fet seguiment a través de la ràdio, des d’on també s’han 

realitzat diverses entrevistes amb l’objectiu d’animar la gent a participar.   

- Visita guiada 

- Material: díptics informatius, plafons a la visita, cartells. També es va elaborar un 

vídeo de l’espai que es posava a debat per tal que les persones que no havien 

pogut anar a la visita guiada poguessin veure les sales i imaginar les possibilitats 

d’usos. Es van treballar els plànols per facilitar-ne la comprensió. 

 
Quin ha estat el calendari de les accions comunicatives? 
 - Disseny imatge del procés i pàgina web. Maig 2021. 
- Nota de premsa inicial. Maig 2021 
- Visita guiada i comunicació via xarxes pre i post visita. Juny 2021 
- Difusió qüestionari via xarxes. Juny-Juliol 2021 
- Difusió DECIDIM. Setembre 2021 
- Difusió pre i post celebració dels tallers participatiu. Octubre 2021 
- Difusió resultats. Novembre 2021 
 
 

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

Com s’ha fet el seguiment del procés? 
 El seguiment i l’avaluació del procés participatiu s’ha fet a través de l’Oficina Tècnica 
(formada pels tècnics de Serveis a les Persones i les tècniques externes; i sempre que 
ha estat necessari s’ha comptat amb l’Alcaldessa, el regidor de cultura i/o l’arquitecte 
municipals) i de la Comissió de Seguiment (integrada per un representant de cada 
partit polític del Ple). 
 
Amb quins indicadors s’ha avaluat? 
  

- Lideratge i coordinació del procés. El procés participatiu ha estat liderat per 

Alcaldia i per la Regidoria de Cultura. En ser un projecte estratègic, hi ha hagut 

implicació de tot l’equip de govern. Es valora positivament el treball coordinat entre 

els Serveis a les Persones i Urbanisme. S’ha realitzat les reunions previstes 

inicialment i s’ha incrementat el nombre de reunions de coordinació segons 

necessitat. 

 

- Els recursos destinats. Es consideren suficients per donar resposta als objectius.  

 

- Diversitat de la participació. Malgrat que s’han utilitzat diferents canals de 

comunicació i espais de participació, i s’ha anat directament a llocs com l’institut 

per engrescar persones d’edats diverses, la participació als tallers ha estat 

bàsicament de persones adultes, d’origen autòcton. La visita guiada va tenir un 

públic més familiar i persones d’edats més diverses. Pel que fa al qüestionari, 
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també ha estat respost majoritàriament per persones compreses entre els 25 i els 

64 anys (92%). La participació d’homes i dones ha estat equilibrada.  

 

- Grau en què la informació ha arribat als potencials participants. La informació 

s’ha fet arribar per diferents canals: ràdio, cartelleria, web, WhatsApp, xarxes 

socials, boca – orella, explicació a instituts, etc. Pensem que ha arribat a les 

persones potencials participants. 

 

- Valoració de la pluralitat i la claredat de la informació rebuda. S’han adaptat 

els materials per facilitar la comprensió (plànols de l’edifici) i s’han elaborat vídeos 

de suport (recorregut pels diferents espais de l’interior del Mas). S’han fet 

programes de ràdio per explicar el procés i s’han elaborat infografies per presentar 

la informació clau de forma clara. 

 

- Possibilitat dels participants de poder expressar les seves idees en els 

debats. Les dinàmiques utilitzades en els dos tallers estaven pensades per facilitar 

que totes les persones poguessin expressar les seves idees, i així va ser. Les 

persones que van respondre al qüestionari de valoració van dir que havien pogut 

manifestar la seva opinió i que la dinàmica en petits grups havia facilitat la 

participació. 

 

- Grau de profunditat del debat. La implicació de l’arquitecte responsable de la 

rehabilitació del Mas a la visita guiada es valora molt positivament per al debat. 

Amb l’objectiu de poder tenir debats amb més profunditat, hagués estat desitjable 

comptar amb la presència de l’arquitecte municipal o de l’arquitecte redactor en els 

tallers de debat ciutadà.  

 

- Existència d’un document de resultats. S’han redactat informes vinculats a cada 

acció participatives (visita guiada, qüestionari, taller de debat 1, taller de debat 2). 

L’informe final està en fase de redacció. 

 

- Existència òrgan de seguiment del procés. Comissió Política de Seguiment 

formada per representants de tots els partits polítics que s’ha reunit a l’inici i al final 

del procés participatiu per fer-ne el seguiment i com espai de rendició de comptes.   

 
Quines accions de retorn del procés a la ciutadania s’han  efectuat? 
 El retorn s’ha realitzat mitjançant la publicació dels informes a la web de l’Ajuntament i 
a la plataforma Decidim. En els tallers de debat hi hagué part de retorn de les 
propostes presentades. Està previst explicar els passos que seguirà l’Ajuntament per a 
definir el pla d’usos del Mas i cercar aliances i sinèrgies amb altres agents. Rendir 
comptes a la ciutadania, especialment a les persones participants. 
 
 
 
 
 
  



Memòria del projecte  
(annex II del compte Justificatiu) 

Subvenció per al foment de les polítiques de participació ciutadana 
 

7 
 

 
 
 

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.) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proveïdor CIF/NIF Descripció Cost de la despesa

EMILIANNA S.A. A17123944 Material oficina: Bolis i retoladors (blaus i vermells) 38,54

Pixartprinting SpA ES N005580 Plafó 13,58

BON PREU SAU A08665838 Aigües pels assistents 28,96

Cristina Valls Jubany ES45537858C Programa participatiu per definir usos del Mas Palol 4174,5

TOTAL 4255,58


