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Subvenció per al foment de les polítiques de participació ciutadana  

 

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

 

  

NOM DEL PROJECTE  

Gestió dels comuns municipals a Castellfollit de la Roca 

Breu descripció del projecte 

Un primer procés participatiu deliberatiu al municipi de Castellfollit de la Roca on, des d’un 
sentiment de pertinença i d’identitat del lloc, la diversitat d’agents que habiten al municipi 
decideixin conjuntament com volen usar i gestionar els comuns municipals, per tal que 
aquests passin a ser un bé pel conjunt de la població. Aquest projecte presenta com a 
resultat concret un reglament d’usos, gestió i manteniment dels comuns municipals.  

Un dels punts forts és que aquest procés obre les portes a la participació ciutadana al 
municipi. 

Nombre d’habitants del municipi 

947   

Procés/projecte  

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

L’objectiu general d’aquest projecte és:  

Atiar la resiliència comunitària i regenerar la governança municipal de Castellfollit de la 

Roca a través d'un procés de participació ciutadana que doni resposta a un dels seus 

reptes emergents: l’ús, la gestió i el manteniment dels comuns municipals. 

De forma més específica s’identifiquen els següents objectius: 

• Despertar i recuperar el sentiment de pertinença i la identitat comunitària del municipi, 

augmentant així el benestar de la població. 

• Obrir espais de participació inclusius, que permetin el diàleg entre les diverses veus i 

posicions com a riquesa potencial del poble.  

• Empoderar a la població en la governança del seu municipi a través d'un procés 

participatiu que els permeti decidir com gestionar els seus comuns municipals.  

• Produir col·lectivament un reglament sobre l’ús, la gestió i el manteniment dels comuns 

municipals de Castellfollit de la Roca que materialitzi les propostes i els aprenentatges 

extrets del projecte. 

Per què ho volem fer? (Justifiqueu la necessitat del projecte) 
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El context VICA (Volàtil, Incert, Canviant i Ambigu) actual es caracteritza per tenir unes societats 

immerses en un quotidià replet d’actes de «supervivència», en els que les persones ens centrem 

en donar resposta a les necessitats i reptes emergents del dia a dia, apagant focs, d’una forma 

individualitzada i desconnectada de la comunitat i de l’entorn més proper. La crisi global i 

sistèmica actual, ha posat en evidència la necessitat de deixar enrere aquests patrons de 

comportament obsolets que seguim reproduint per inèrcia i desenvolupar una proposta més 

comunitària, local i regenerativa.  

 

En l’actualitat, l’equip de govern de Castellfollit de la Roca es planteja també la necessitat d’un 

canvi. Canviar antigues formes de governança municipal que ja no els són útils i avançar cap a 

una forma de democràcia més participativa, directa i transparent. I és que durant anys, 

Castellfollit de la Roca ha estat immers en unes dinàmiques de governança dèspotes, basades 

en una relació «clientelar» entre la població i l’ajuntament/ administració pública local. L’equip de 

govern actual doncs, ha fet front a un deute extraordinari en el qual ha centrat bona part de la 

legislatura. Després de dedicar-hi molta energia, l’equip de govern ha sanat ja moltes accions 

passades i en l’actualitat, es proposa obrir pas als processos de participació ciutadana 

deliberatius, obrint nous espais i canals per fomentar la corresponsabilitat de la població versus 

els processos de presa de decisió municipals.  

 

El projecte pren com a punt de partida dos reptes emergents. El primer n'és com fer ús, 

gestionar i mantenir els comuns municipals, doncs en els darrers anys el poble s’ha vist 

empès cap a una degradació d'aquests, acabant essent espais ideals per a la tensió i el conflicte; 

i el segon el de nodrir el teixit actual del municipi i crear noves relacions basades amb la 

confiança i el suport mutu.  

 

Aquesta simbiosi acaba amb el resultat final d'una producció col·lectiva d'un reglament sobre l'ús, 

la gestió i el manteniment dels comuns municipals, dissenyat des de la corresponsabiliat, el 

sentiment de pertinença i identitat comunitària treballada durant el procés participatiu.  

 

Aquest és el primer procés participatiu que realitzarà el municipi, un procés que de ben segur pot 

obrir les portes als següents. 
 

Qui participarà al procés? 

És un procés participatiu obert a tot a tota la població del municipi i des d’un inici es planteja des 

d’una mirada inclusiva i sobretot, enmarcada amb l’Enfoc de Gènere i Basat amb els Drets 

Humans (EGiBDH). I és un procés que invita a la població del municipi en general. 

 

Per assegurar aquesta participació diversa i inclusiva, el procés participatiu inicia amb la creació 

d’una Comissió Ciutadana de Seguiment i Avaluació (CSA). La funció de la queal és 

assegurar la representativitat, transparència, la qualitat democràtica i l’accessibilitat als vilatans i 

vilatanes del municipi al llarg del procés participatiu. Aquesta comissió, es crea tenint en compte 

els següents criteris de diversitat: 

• persones dialogants i tolerants 

• paritat de gènere i d’edats 

• diversitat representativa del poble 



Annex a la sol·licitud  
Subvenció per al foment de les polítiques de participació ciutadana  

• entre 6 i 10 persones 

• que siguin persones escoltades i respectades a la comunitat 

 

Alhora, per assegurar també la coordinació política i tècnica en el procés, es crearà des d’un inici 

un Grup de Coordinació Tècnic i Polític (GCTP) encarregat de donar seguiment tècnic i polític 

al procés participatiu. 

 

Finalment, amb l’objectiu d’assegurar la bona comunicació i difusió del procés participatiu es 

crearà també un Equip de Comunicació integrat per alguna persona de l’ajuntament que 

s’encarregui de la comunicació del consistori municipal i persones voluntàries del poble, 

idealment una bona combinació és persones joves i gent gran, acompanyada d’un tècnic extern 

de comunicació. 
 

Amb quins recursos humans i materials es portarà a terme el projecte? 

Per desenvolupar aquest procés participatiu es comptarà amb el suport de coordinació i lideratge 
del regidor de participació ciutadana del municipi així com la involucració de les altres persones 
regidores i/o tècniques de l’ens municipal quan el mateix regidor ho cregui oportú.  

Es subcontractarà una cooperativa sense ànim de lucre per tal de dur a terme la implementació 
del procés participatiu del municipi, sempre en diàleg i coordinació amb el Grup de Coordinació 
Tècnic i Polític.  

 

Metodologia: com i quan 

Quines fases del procés s’han planificat? 

El procés participatiu contempla 5 Fases principals: 
Fase 1: Coordinació, Seguiment i Avaluació 

Creació d’una Comissió Ciutadana de Seguiment i Avaluació (CSA) i d’un Grup de Coordinació 
Tècnic i Polític (GCTP). 
L’objectiu d’aquestes dues comissions/grups és assegurar una bona coordinació, una avaluació 
continuada del procés participatiu i establir un canal de comunicació i feedback constant pel 
procés participatiu, tant amb la ciutadania com amb l’ens municipal 

Fase 2: Diagnosi Participativa i Engrescament de la població  

La fase d’Investigació-Acció Participativa iniciarà amb una acció concreta, en la qual es 
convidaran a les persones de la CSA que reuneixin al seu grup d’afinitat per tal de fer entrevistes 
profundes, sense treure-les del seu grup bombolla. L’objectiu d’aquestes serà anar creant «el 
relat del lloc, el relat de Castellfollit de la Roca", tot parlant de les històries dels seus llocs 
comunals, com les places, els parcs, els carrers, els horts, el potencial de tots aquests espais i 
com aquests podrien passar de ser espais morts o deixats, a espais al servei de les persones 
que habiten la comunitat".  

Les entrevistes profundes grupals doncs, seran la primera porta d'accés al poble i també ens 

seran útils per fer un mapeig de la realitat i entendre més profundament la situació i complexitat 

del territori i comunitat. La fase d'exploració del relat del lloc també es complementarà amb un 

qüestionari de participació virtual i una bústia física, on les persones puguin dipositar-hi les seves 

idees i propostes. 
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Fase 3: Jornades participatives pel co-disseny del reglament d’usos dels comuns 
municipals 

Un cop sistematitzada la informació, es realitzaran 2 Trobades Participatives: la primera d'elles 

amb l'objectiu de que els i les vilatanes puguin explorar el relat emergent de Castellfollit de la 

Roca que ha sortit durant les entrevistes i que per tant, pugui l'energia com a poble i es desperti 

també, el potencial.  

La segona jornada tindrà l'objectiu d'indagar sobre com a través dels comuns municipals, 

Castellfollit de la Roca pot expressar el potencial identificat, i per tant, com les persones es poden 

posar al servei d'aquests comuns municipals, potenciant així una relació d'equilibri entre la 

comunitat i entre els espais comuns del poble, els equipaments i l'entorn natural.  

Fase 4: Retorn del Procés participatiu 

Finalment, es recollirà tota la informació de les 2 trobades participatives i es realitzarà un 

esborrany pel reglament d’usos, gestió i manteniment dels comuns municipals. Aquest 

informe serà validat amb la CSA i seguidament es farà un Retorn Públic presencial del procés i 

de les seves conclusions, essent exposat públicament perquè les persones vilatanes en puguin 

fer les esmenes necessàries. Abans de finalitzar es farà una avaluació amb la CSA i el GCTP, 

per tal d'aprendre del procés i poder incorporar els aprenentatges en propers processos 

participatius del municipi. També s'acompanyarà al municipi en elaborar un pla concret amb les 

properes passes.  

Fase 5: Comunicació per la Transformació 

El procés participatiu anirà acompanyat d’una Campanya Comunicativa que tindrà l’objectiu 

d’informar de forma clara i transparent sobre el procés participatiu actual, alhora que animar a 

les persones del territori a participar. La campanya contempla una fase inicial d’informació sobre 

el procés participatiu, una fase d’animar a participar a les jornades i una fase de retorn dels 

resultats. Alhora, la campanya contempla la possibilitat d’editar un vídeo. També si s’escau, es 

brindarà l’assessorament necessari per a l’actualització del web de l’ajuntament, assegurant una 

bona pràctica de Govern Obert i transparència per a aquest procés participatiu.  
 
 
Quins mecanismes i eines participatives utilitzarem?  
(Indiqueu si es tracta de tallers, o dinàmiques, si hi haurà suport d’eines TIC, etc.)  
En tot moments’empraran metodologies altament participatives i engrescadores basades en 
models sistèmics, facilitació sistèmica, educació popular i teatre de l’oprimit.  

El procés participatiu es planteja des d’una metodologia regenerativa anomenada «El  relat del 
lloc» la qual proposa iniciar amb processos que ens connectin amb l’origen i el propòsit del lloc, 
i que sigui des d’aquí, un espai de consens, que es creïn els espais de diàleg i de deliberació 
pertinents. 

No es descarta, emprar la eina DECIDIM en aquest procés, tot i que cal veure com va 
evolucionant el procés i l’accessibilitat real de les persones en aquesta plataforma virtual. 

 

Es faran servir dos o més mecanismes i/o eines diferents? 
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Com hem dit, el procés planteja desenvolupar-se des d’una basant molt humana, des del diàleg 
generatiu i l’intercanvi, però també, obra les portes a eines virtuals de participació ciutadana, 
estables i sostenibles en el temps. 

 

Quin és el calendari o cronograma del procés? 

* Inseriu el calendari o cronograma 

Fase i Concepte A M J J A S O N D

Fase 1: Coordinació, Seguiment i Avaluació

Facilitar Reunions amb el grup de coordinació tècnica i política 1 1 1 1 2

6

3

Facilitar les reunions amb la CSA 2 2 2 2 2

Fase 2: Diagnosis participativa «El relat de Castellfollit de la Roca»

Dissenyar les entrevistes físiques i els espais virtuals de participació 8

Facilitar un espai de diàleg i debat entre Joves «Fòrum Obert» 4

Realitzar les entrevistes amb els grups bombolla d’af initat de la CSA 8 8

Buidar i Sistematitzar la informació 10

Fase 3: Jornades Participatives

Disseny de la primera jornada 6

Facilitació de la primera jornada participativa 8

Redacció d’una memòria de la primera jornada 4

Disseny de la segona jornada 6

Facilitació de la segona jornada participativa 8

Redacció d’una memòria de la segona jornada 4

Fase 4: Retorn dels resultats

8

Presentació dels resultats f inals i properes passes 15

Fase 5: Comunicació per la Transformació

Ideació d’una campanya de comunicació del procés 6

Creació de continguts per a la campanya 3

Realització de material gràf ic  i creació d’un audiovisual 5 5

Suport en la implementació de la campanya de comunicació 1 1 1

Difusió dels resultats del procés participatiu 5 3

12 34 26 19 22 32 7 0 0

Dissenyar i facilitar una formació en participació ciutadana i comuns 

municipals

Selecció de persones per a la Comissió Ciutadana de Seguiment i 

Avaluació (CSA)

Acompanyament en la redacció del reglament d’usos, gestió i 

manteniment dels comuns municipals

 

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? 
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Aquest és el primer procés participatiu de Castellfollit de la Roca, i pretén arrelar els processos 

de democràcia deliberativa al municipi. Castellfollit de la Roca té una gran varietat de parcs, 

places i terreny dins el mateix nucli, així com a algunes instal·lacions esportives. Pensar 

conjuntament amb la població del poble, quins poden ser els usos compartits d’aquests espais i 

d’algunes de les instal·lacions, com el local de la piscina, la pista poliesportiva o la plaça 

Catalunya, posant els conceptes com la co-gestió, pot resultar un procés molt excitant i 

inspirador, no sols per les persones del mateix poble, sinó també, per les zones del voltant. Parlar 

de co-gestió, és fer un pas més enllà en les formes de governança municipal. 

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

Mirant els ODS com a quelcom integral, pensem que aquest procés participatiu parteix de la 
base del respecte primordial per l’ODS 5 i l’ODS 10. Alhora que a part d’enfortir la xarxa entre 
entitats i organitzacions del municipi, aquest ODS posa al centre la importància de la 
coordinació també entre àmbits / sectors municipals: com urbanisme, medi-ambient, cultura, 
joventut i l’àmbit més social, responent així a l’ODS17, sobre les aliances 

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu  

Quines són les accions comunicatives previstes? 

El procés participatiu s’acompanyarà d’un procés de comunicació ideat, co-creat i co-
implementat per un grup de persones interessades del municipi i l’equip de comunicació 
externa. Aquesta és la manera de que el procés participatiu s’arreli totalment a la realitat del 
nostre municipi, Castellfollit de la Roca.   
La campanya de comunicació serà diferenciada per tres moments clau: 1) Presentació del 
procés participatiu ; 2) Animació a participar als espais oberts de diàleg; 3) Fase de retorn 
En tot moment, la comunicació serà difosa mitjançant els canals actuals que hi ha al municipi, 
el boca-orella, cartells, pàgina web, canals de whatsapp i/o telegram. 

Quin és el calendari de les accions comunicatives? 

Vegeu al cronograma del procés participatiu 

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

Com es farà el seguiment del procés? 

El seguiment i l’avaluació del projecte es farà de forma continuada, reunint-nos un cop al mes 

(aproximadament) amb la Comissió Ciutadana de Seguiment i Avaluació, per tal d’avaluar les 

accions dutes a terme i validar i co-crear si s’escau, les accions que es faran a posterior. 

L’Ajuntament de Castellfollit hi participarà activament.  

 
Amb quins indicadors avaluarem? 

Els indicadors quantitatius que utilitzarem per avaluar el procés participatiu i el seu impacte 

són: 

• Nombre de participants de les entrevistes grupals 

• Nombre de participants que responen qüestionaris virtuals/ físics 

• Nombre de participants a les Jornades Participatives 

• Nombre d’assistents al retorn presencial 

• Nombre d’entrades i interaccions amb les xarxes socials i el web de l’ajuntament 

 



Annex a la sol·licitud  
Subvenció per al foment de les polítiques de participació ciutadana  

A les trobades posarem a l’abast de les participants mètodes qualitatius d’avaluació del procés, 

com llenços amb gomets, o post-its, o qüestionaris breus per poder avaluar entre totes les 

persones involucrades el grau de satisfacció, grau d’aprenentatge i grau de confiança amb el 

procés i amb l’ajuntament. 
 

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

Està prevista dues accions de retorn. 

Està prevista un retorn dels resultats de la diagnosi participativa, compartint el relat del lloc que 
emergeix de Castellfollit de la Roca. Aquest retorn es realitzarà durant la primera Jornada 
Participativa 

Es preveu una jornada pública de retorn un cop s’hagi redactat, en base dels consensos generats 
amb la ciutadania, el reglament d’usos dels comuns municipals.  

Un cop feta aquesta jornada i incorporades les últimes esmenes al reglament, es preveu una 
acció de «porta a porta» comunicant amb un díptic els resultats finals del procés participatiu. 

Alhora, es planteja que en tot moment la informació quedi recollida dins el portal web del mateix 
ajuntament, esdevenint un punt clau d’accés a la informació del procés participatiu, els seus 
avenços i les properes passes 

Pressupost del projecte/procés 

Quin és el pressupost del projecte? 

*Inseriu taula, excel o imatge 



Annex a la sol·licitud  
Subvenció per al foment de les polítiques de participació ciutadana  

Fase i Concepte Preu Hores Persones Subtotal

Fase 1: Coordinació, Seguiment i Avaluació 864,00

Facilitar Reunions amb el grup de coordinació tècnica i política 36,00 5,0 1 180,00

36,00 3,0 2 216,00

36,00 3,0 1 108,00

Facilitar les reunions amb la CSA 36,00 10,0 1 360,00

Fase 2: Diagnosi participativa «el relat de Castellfollit de la Roca» 1.368,00

Dissenyar les entrevistes físiques i els espais virtuals de participació 36,00 4,0 2 288,00

Coordinar i realitzar les entrevistes amb petits grups 36,00 16,0 1 576,00

Facilitar un espai de diàleg i debat entre Joves «Fòrum Obert» 36,00 4,0 1 144,00

Buidar i Sistematitzar la informació 36,00 10,0 1 360,00

Fase 3: Jornades Participatives 1.296,00

Disseny de la primera jornada 36,00 3,0 2 216,00

Facilitació de la primera jornada participativa 36,00 4,0 2 288,00

Redacció d’una memòria de la primera jornada 36,00 4,0 1 144,00

Disseny de la segona jornada 36,00 3,0 2 216,00

Facilitació de la segona jornada participativa 36,00 4,0 2 288,00

Redacció d’una memòria de la segona jornada 36,00 4,0 1 144,00

Fase 4: Retorn dels resultats 648,00

36,00 8,0 1 288,00

Presentació dels resultats, incorporació d’esmenes i properes passes 36,00 5,0 2 360,00

Fase 5: Comunicació per la Transformació 1.200,00

Ideació d’una campanya de comunicació del procés 40,00 6,0 1 240,00

Creació de continguts per a la campanya 40,00 3,0 1 120,00

Realització de material gràf ic  i creació d’un audiovisual 40,00 10,0 1 400,00

Suport en la implementació de la campanya de comunicació 40,00 3,0 1 120,00

Difusió dels resultats del procés participatiu 40,00 8,0 1 320,00

TOTAL sense IVA 5.376,00

IVA (21%) 1.128,96

TOTAL amb IVA inclosa 6.504,96

Dissenyar i facilitar una formació en participació ciutadana i comuns 

municipals 

Selecció de persones per a la Comissió Ciutadana de Seguiment i 

Avaluació (CSA)

Acompanyament en la redacció del reglament d’usos, gestió i 

manteniment dels comuns municipals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


