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NOM DEL PROJECTE  

+ ESPAIS PARTICIPATIUS A BESALÚ 

Breu descripció del projecte 

L’Ajuntament de Besalú, mitjançant diferents processos de participació vilatana, vol garantir el 

dret de la ciutadania d’estar informats, ser consultats i prendre part en les polítiques públiques 

de caràcter econòmic, educatiu, social, cultural, esportiu... que determinarà part dels projectes 

de molts àmbits diferents i també part de la inversió pública. Besalú ja compta amb una àrea de 

participació estable i amb experiència en espais participatius, així com en processos i 

pressupostos participatius, consell d'entitats, consell de dones i assembles de barri. És una 

prioritat de l'equip de govern continuar creant nous espais participatius i potenciant un teixit  

participatiu de la vila en diferents aspectes, tots inclusius en els àmbits de barris, entitats 

dones, joves, infants, gent gran... Es considera que la nova proposta haurà d’esdevenir un pas 

endavant que permeti seguir assentant les bases del projecte de participació global de forma 

sòlida, i caminar cap a una altra manera de fer política capaç de generar intel·ligència, 

sinergies socials, i augmentar la transparència i la confiança entre governants i governats. 

Nombre d’habitants del municipi 

2521  

Procés/projecte  

Què volem fer (Indiqueu-ne l’objectiu)? 

Crear un Consell Municipal de Barris, consolidant i millorant els espais participatius en 

funcionament (assemblees de barris, consell municipal de dones, consell d'entitats), i iniciant 

accions per al disseny d'un consell d'infants. Utilitzar els espais consolidats i el de nova creació 

per a participar des de Besalú al procés participatiu comarcal "Fem Garrotxa". 

Per què ho volem fer? (Justifiqueu la necessitat del projecte) 

Acostar i fer partícip a la ciutadania organitzada i no organitzada del poble en la gestió d’allò 

públic vinculat a processos i espais de participació, és l'opció per avançar en democràcia 

efectiva i plena. És imprescindible garantir el dret de la ciutadania a ser informats, consultats i a 

prendre part en l‘elaboració dels projectes municipals i comarcals. 

Qui participarà al procés? 

Representants polítiques de l’Ajuntament, tècniques de l’Ajuntament, Representants de les 

entitats del municipi, Dones de Besalú, Vilatanes i vilatans de cadascun dels barris de Besalú, 

Representants dels barris i a titol individual. 

Amb quins recursos humans i materials es portarà a terme el projecte? 
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R.H.-Regidores i tècniques de l’Ajuntament i equip comarcal Garrotxa Resilient. 

R.M.-Campanya de difusió i comunicació, Web, App, XXSS. Material pedagògic per a la 

participació, Espais habilitats per a trobades i assemblees 

Metodologia: com i quan 

Quines fases del procés s’han planificat? 

Fase 1. Definició política i tècnica dels projectes, a nivell municipal i comarcal: Primer trimestre 

Fase 2. Redacció del Reglament i aprovació per part de l'Ajuntament del consell de Barris:Primer 
semestre 

Fase 3. Participació activa al procés per a una Garrotxa resilient: difusió, acompanyament a la 
participació des de Besalú: Primer semestre 

Fase 4. Disseny campanya informativa i Presentació proposta creació Consell Barris: Segon 
trimestre 

Fase 5. Constitució Consell de barris: Segon semestre 

Fase 6. Plenaris dels diferents consells i assemblees de barris: Durant 2021 

Fase 7. Estudi i anàlisi per a un nou espai 2022: Consell Infants: Quart trimestre 
 
Quins mecanismes i eines participatives utilitzarem?  
(Indiqueu si es tracta de tallers, o dinàmiques, si hi haurà suport d’eines TIC, etc.)  
Reunions de grup, tallers, trobades, taules de participació i difusió. Presencials o telemàtiques 

segons situació sanitària actual i tipus d'eina participativa. 

Es faran servir dos o més mecanismes i/o eines diferents? 

Sí, es combinaran: reunions de grup, tallers, trobades, taules de participació i difusió. 

Presencials o telemàtiques segons situació sanitària actual, eines i amb diferents  grups segons 

les activitats programades 

Quin és el calendari o cronograma del procés? 

* Inseriu el calendari o cronograma 

Primer trimestre:  

Fase 1. Definició política i tècnica dels projectes, a nivell municipal i comarcal 

Fase 2. Redacció del Reglament i aprovació per part de l'Ajuntament del consell de Barris 

Primer semestre: 

Fase 3. Participació activa al procés per a una Garrotxa resilient: difusió, acompanyament a la 

participació des de Besalú 

Segon trimestre: 

Fase 4. Disseny campanya informativa i Presentació proposta creació Consell Barris 

Segon semestre: 

Fase 5. Constitució Consell de barris  

Durant 2021: 

Fase 6. Plenaris dels diferents consells i assemblees de barris 
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Segon Trimestre: 

Fase 7. Estudi i anàlisi per a Fase 1. Reunions amb diferents grups de dones de Besalú per 

definir el projecte i campanya informativa. 

No cal omplir si no es considera necessari (Accions innovadores i ODS) 

Originalitat o innovació en el procés participatiu (fórmules innovadores d’implicació de 

la ciutadania):   

Quines accions innovadores volem fer servir? I per què són innovadores? 

Incorporem la resiliència entenent-la com la capacitat permanent d'un territori per idear i 

desplegar nous recursos i habilitats que han de permetre al municipi de Besalú i a la comarca 

anticipar-se, preparar-se, respondre, recuperar-se i adaptar-se favorablement a la dinàmica de 

transformació. S'impulsarà la creació d'un banc del temps a través del consell municipal de 

dones, es farà formació en assertivitat  i en competència digital per a la ciutadania. 

Com alinearem el projecte als objectius de desenvolupament sostenible, ODS 5,10,16 o 17? 

Es compliran els objectius ODS 5,10,16 i 17 amb accions per afavorir la participació equitativa 

entre homes i dones i per afavorir tota la ciutadania. Hi haurà més transparència amb la 

publicació a la web i al portal de transparència i s’enfortirà la xarxa entre municipis amb un 

projecte comarcal 

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu  

Quines són les accions comunicatives previstes? 

S’ha proposat enfortir i millorar la seva comunicació interna i externa, per tal de reorganitzar 

millor els canals i transmetre a la ciutadania de forma més eficaç les accions que es duen a 

terme al municipi.A partir de l’anàlisi i diagnosi de la comunicació  s’identifiquen els punts de 

millora. 

Quin és el calendari de les accions comunicatives? 

Les accions marcades s’han de pensar tenint en compte els objectius del Pla de Comunicació 

general i també concretant els públics als que es dirigeix l’Ajuntament. Durant el tercer i quart 

trimestre serà quan les campanyes seran més importants. A nivell comarcal es planificarà 

conjuntament la comunicació del procés participatiu. 

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

Com es farà el seguiment del procés? 

Definició d’indicadors de qualitat i impacte 

Seguiment continuat i coordinació en xarxa 

Enquestes de satisfacció i avaluació anual en el marc de cada consell i espai participatiu 

Amb quins indicadors avaluarem? 

*Nombre d'assistents a les reunions prèvies a la constitució del consell de Barris 

*Nombre de persones constitueixen Consell de Barris 

*Nombre de millores als diferents barris  

*Nombre d' actuacions globals de Consell de Barris. 

Quines accions de retorn del procés a la ciutadania estan previstes? 

Tota la documentació i productes que s'elaborin, en format text, imatge, so..., es publicaran al 

web i actes i acords al portal de transparència. Es compartirà també a través de xarxes socials, 
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app i comunicats de premsa. S'utilitzaran també els mitjans de comunicació TV, ràdio i premsa 

locals i/o comarcals. 

Pressupost del projecte/procés 

Quin és el pressupost del projecte? 

*Inseriu taula, excel o imatge 

Personal tècnic assignat a àrea participació   3.000€ 

Personal tècnic d’altres àrees     1.000€ 

Campanya comunicació     1.000€ 

Material didàctic i fungible      1.000€ 

TOTAL        6.000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


