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

 

NOM DEL PROJECTE  

Procés participatiu per a l’elaboració del Pla de Transició Ecosocial per fer front a 
l’Emergència Climàtica a Girona 

Breu descripció del projecte 

Moviments socials preocupats per la crisi climàtica juntament amb una part de la 
població de Girona insten al govern municipal al reconeixement de l’Estat d’Emergència 
Climàtica i a que comenci a treballar per fer-hi front d’una manera clara, decidida i 
efectiva. I es proposa que l’instrument per fer-ho sigui el Pla de Transició Ecosocial per 
fer front a l’Emergència Climàtica a Girona, impulsat de forma participativa i 
col·laborativa entre institucions i ciutadania. 
 
Per aquest motiu, es preveu la posada en marxa d’un procés participatiu per a la seva 
elaboració, amb el punt de partida i referència al Pla d’Acció pel Clima i l’energia 
Sostenible de Girona (PACES) i amb nous espais de participació perquè les taules i els 
espais fins ara existents es considera que no s’adeqüen a la forma de treballar que es 
proposa.  

Nombre d’habitants del municipi 

 103.369 habitants  

Procés/projecte  

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

Volem elaborar un Pla de Transició Ecosocial per fer front a l’Emergència Climàtica 
realitzat de forma participada amb la ciutadania de Girona, per aconseguir un nou model 
de ciutat que sigui sostenible. 
 
Per què ho volem fer? (Justifiqueu la necessitat del projecte) 

La ciutadania de Girona insta al govern municipal a començar a treballar per fer front a 
l’emergència climàtica d’una manera clara, decidida i efectiva. I es proposa que 
l’instrument per a fer-ho sigui el Pla de Transició Ecosocial, impulsat de forma 
participativa i col·laborativa entre institucions i ciutadania. 
 
Qui participarà al procés? 

Col·lectius i organitzacions com Rebel·lió o Extinció, Fridays For Future, Coordinadora 
d’ONG Solidàries, Aigua és Vida, Girona Acull, Naturalistes de Girona, Ecologistes en 
Acció, Greenpeace, Grup de Defensa del Ter, Mou-te amb Bici, SOS Costa Brava, 
l’Observatori del Deute de la Globalització, Hèkates Col·lectiu Feminista, Salvem la Llera 
del Ter, Bitxacs, Xarxa de Sobirania Energètica, SomEnergia, La Sorellona, Resposta 
al MidCat, així com una part de la població de Girona, que organitzats a través del grup 
de treball Girona pel Clima representaran a la ciutadania. Des del vessant institucional, 
atès que es tractarà d’un pla transversal, hi haurà implicades totes les àrees de 
l’Ajuntament: Alcaldia, Sostenibilitat, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge, Economia, 
Serveis Socials, Educació, ... 
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Però la participació s’obrirà a la resta de la ciutadania organitzada, com associacions de 
veïns, AMPAs, entitats socials, i a la ciutadania a títol individual, sobretot cercant la 
participació i complicitat de sectors i col·lectius específics però també la diversitat i la 
inclusió, i treballant per eixos temàtics però tenint també espais comuns. 
 
Amb quins recursos humans i materials es portarà a terme el projecte? 

El projecte comptarà amb els recursos municipals. Des del servei de Sostenibilitat es 
donarà suport a l’elaboració del Pla i des del servei de Participació al procés participatiu 
que l’envoltarà.  
 
Així mateix, es preveu la contractació d’un suport extern que ens acompanyarà durant 
la implementació del procés participatiu, dinamitzant els espais de participació que 
s’aniran produint al llarg del procés. Aquest suport extern acabarà redactant el Pla de 
Transició Ecosocial de manera evolutiva durant tot el procediment, a partir dels diferents 
mecanismes de participació previstos (enquestes, entrevistes, sessions participatives, 
tallers...). 
 
Metodologia: com i quan 

Quines fases del procés s’han planificat? 
1. Fase de diagnosi: 

A partir d’una diagnosi acurada de la situació actual, encarregada per part dels serveis 
tècnics de Sostenibilitat a una empresa externa que l’està elaborant, el tret de sortida 
serà una Audiència Pública oberta a tothom i a on es pugui presentar l’estat de situació 
i la proposta inicial del Pla. Aquest espai donarà projecció pública al Pla i alhora facilitarà 
conèixer el posicionament de cadascun dels grups polítics municipals. A més, s’hi 
convidarà a tota la ciutadania a assistir i participar en el torn obert de paraula i un 
representant de cada grup municipal podrà expressar la seva postura al voltant del tema 
a debat. 

La diagnosi ens ajudarà a definir el mapa d’actors que caldrà tenir en compte i els 
objectius a assolir per acabar de concretar, després del procés de debat, quin serà el 
pla d’acció d’aquest projecte transversal que podrà contenir accions a curt, mig i llarg 
termini.  

2- Fase de debat amb la ciutadania: 

A partir de la definició del mapa d’actors (qui ha d’intervenir/participar en el procés), es 
concretaran quins són els millors instruments: en tot cas, per a què la ciutadania 
individual hi participi farem enquestes d’opinió adreçades a la ciutadania individual, 
tallers participatius adreçats a la ciutadania organitzada i obrirem fòrums de debat i 
jornades participatives amb experts per a tothom que hi vulgui participar. 

L’objectiu és fer ús de diferents instruments de participació que puguin servir per a 
recollir tots els punts de vista de la ciutadania.  

En el marc del grup motor acabarem de definir els espais més adequats per a què la 
ciutadania hi participi, sempre intentant seguir la mateixa estructura: 

 Fase d’informació  
 Fase de presentació de propostes i espais per al seu debat 
 Fase de valoració d’aquestes propostes, ordenació i priorització 
 Fase de retorn del resultat del procés, avaluació i rendició de comptes 
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Els espais que s’obriran es combinaran entre virtuals i presencials i permetran 
generar debats amplis d’acord a eixos temàtics determinats, recollir totes les 
aportacions i desgranar mesures concretes a aplicar per assolir els objectius. Per 
aquest motiu, serà molt necessari definir els objectius, establir l’ordre del dia i 
organitzar una bona dinàmica de treball (amb persones facilitadores i accés previ a 
la informació). 

3- Fase d’execució: 

Amb totes les aportacions recollides, valorades i prioritzades i en funció de la seva 
viabilitat tècnica, competencial i econòmica, es calendaritzaran les accions a curt, mig i 
llarg termini i s’establirà un pressupost per a cadascuna d’elles. Segurament, 
l’Ajuntament haurà d’assumir algunes de les accions, però també n’hi hauran que podran 
ser responsabilitat de les entitats o altres agents socials, o fins i tot de la ciutadania, la 
qual cosa posarà l’accent en la coresponsabilitat per a la consecució dels objectius del 
Pla. 

Per fer el seguiment del projecte caldrà incloure sistemes de rendició de comptes. A 
través del mateix espai web s’obrirà un espai per anar revisant el compliment de les 
accions previstes, així com també s’explicarà l’execució d’aquest Pla de Transició 
Ecosocial per aconseguir la visibilitat del procés de canvi. 
 
Quins mecanismes i eines participatives utilitzarem?  
(Indiqueu si es tracta de tallers, o dinàmiques, si hi haurà suport d’eines TIC, etc.)  
Audiència pública, enquestes en línia, entrevistes, tallers participatius amb suport 
tecnològic i altres espais de participació com fòrums de debat o jornades participatives. 

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

Sí 

Quin és el calendari o cronograma del procés? 

* Inseriu el calendari o cronograma 

Abril 2021: informe de diagnosi de l’estat de situació 

Maig 2021: Presentació de la diagnosi o de la proposta del Pla de Transició Ecosocial 

Juny a setembre 2021: Realització de totes les accions previstes en el procés participatiu 

Octubre 2021: Presentació de la memòria del procés participatiu i inici de la fase 
d’execució del Pla de Transició Ecosocial 

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? 

Entre els espais de participació volem explorar noves tècniques. Una possibilitat seria la 
creació d’un laboratori d’innovació ciutadana que s’emmarqui en el Pla de Transició 
Ecosocial, en el qual es podrien generar unes pautes d’interacció, unes regles de joc i 
unes complicitats diferents entre les institucions públiques, les privades i la ciutadania a 
l’hora de reflexionar, escoltar, debatre i aportar solucions sobre el tema. Una altra 
alternativa seria, si no, la creació d’un Consell Ciutadà, a on a través d’una tria aleatòria 
pogués estar representada tota la ciutadania tenint en compte que la tria es faria d’acord 
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amb els criteris d’edat, sexe i origen. El Grup Motor acabarà concretant quina de les 
dues tècniques s’acaba posant en pràctica. 

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

A l’hora de definir el mapa d’actors a tenir en compte per a la fase de debat del procés, 
es cercarà l’equitat entre els homes i les dones participants. I ens els diferents espais 
de participació que es crearan es vetllarà per a què estigui representada la ciutadania 
tenint en compte aquesta equitat.  

Així mateix, aquest procés participatiu ajudarà a l’enfortiment de la xarxa entre diferents 
actors del municipi, ja que comptarà amb la participació d’entitats del sector de la 
Sostenibilitat, entitats socials i veïnals, grups polítics i ciutadania en general, a banda 
que serà un treball col·laboratiu entre ciutadania i administració. 

Per afavorir la participació de tota la ciutadania, s’organitzaran tallers amb infants o 
punts informatius adreçats a tota la ciutadania, entre d’altres. 

Per fer el seguiment del projecte caldrà incloure sistemes de rendició de comptes. A la 
fase d’execució l’espai web del projecte inclourà un apartat per al seguiment del 
compliment de les accions previstes, d’acord amb el sistema de classificació temporal 
d’accions de curt, mig i llarg termini, per retre comptes del compliment dels compromisos 
adquirits. 

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu  

Quines són les accions comunicatives previstes? 

Fase de diagnosi: Pel que fa a l’estratègia de comunicació, a partir d’aquest moment es 
pot obrir un espai web del Pla de Transició Ecosocial, on poder posar a l’abast de tothom 
la informació que vagi sorgint, i alhora promoure d’aquesta manera la transparència en 
tot el seu procés de redacció. 

En aquesta etapa inicial, també es pot fer difusió dels objectius i de les fases del procés 
mitjançant comunicats de premsa a través dels mitjans tradicionals i de les xarxes 
socials. 

Fase de debat amb la ciutadania: Per acompanyar aquest procés deliberatiu es poden 
programar diferents accions per situar el tema a “l’agenda pública”, com ara tallers amb 
nens i nenes, campanyes de publicitat, establiment de punts informatius adreçats a la 
ciutadania, debats públics, jornades o seminaris amb intercanvi d’experiències, etc. Tot 
plegat amb l’objectiu principal de generar opinió. 

Alhora, es poden comunicar les diferents accions i fer-les visibles a la ciutadania en 
general amb anuncis als diaris, retolació de busos municipals, cartells o OPIs distribuïts 
per tota la ciutat. 

L’agenda web municipal i les xarxes socials de l’Ajuntament poden anar informant sobre 
cada una de les accions.  

Fase d’execució: 

L’esmentat espai web també podrà ser útil per anar revisant el compliment de les 
accions previstes en el Pla i es valoraran altres canals en els quals fer visible el procés 
de canvi que l’execució del Pla de Transició Ecosocial pot suposar: notes de premsa, 
xarxes socials, vídeos promocionals, etc. 

Quin és el calendari de les accions comunicatives? 



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

Abril – maig 2021: Creació de l’espai web del Pla de Transició Ecosocial 

Maig a setembre de 2021: Diferents accions comunicatives per generar opinió sobre el 
tema 

A partir d’octubre 2021: Comunicar l’execució d’accions concretes del Pla per diferents 
canals i creació de l’espai de retiment de comptes de les accions a portar a terme. 

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

Com es farà el seguiment del procés? 

Es crearà un grup motor que serà l’encarregat de dinamitzar el desenvolupament del 
Pla de Transició Ecosocial (hi haurà representada la ciutadania organitzada i 
l’Ajuntament). No ha d’estar constituït per un grup nombrós de persones, però sí d’actors 
clau que puguin liderar el procés. Les trobades d’aquest grup seran més habituals al 
principi, però després es pot establir una periodicitat més espaiada en el temps. I sempre 
es podran combinar espais presencials amb espai virtuals. 

I a efectes de transparència del Pla i per donar a conèixer la seva evolució, l’espai web 
del Pla de Transició Ecosocial tindrà un paper clau com a referent per al seguiment del 
procés. 

Amb quins indicadors avaluarem? 

Pel que fa als indicadors d’avaluació, a banda dels que acabem de definir en el marc del 
Grup Motor, tindrem en compte els següents:  
- El nombre de persones participants en els diferents espais de participació que obrim 
- El nombre de propostes rebudes de la ciutadania individual i organitzada a través dels 
diferents canals que obrim 
- El nombre de propostes presentades per valorar-les tècnicament 
- El nombre de projectes viables tècnicament que es podran executar 
- El nombre de projectes de curt, mig i llarg termini que es vagin executant d’acord 
amb els terminis establerts. 
 
Quines accions de retorn del procés a la ciutadania estan previstes? 

A banda del retorn individual que es farà de cadascuna de les accions participatives que 
es portin a terme durant el procés, un cop s’hagin concretat i calendaritzat les accions a 
curt, mig i llarg termini i hi hagi el pressupost establert per a cadascuna d’elles, es farà 
la presentació pública amb l’objectiu de donar-les a conèixer i coresponsabilitzar a 
tothom de la seva consecució. El seguiment del Pla es podrà fer de forma virtual a través 
de l’apartat web que s’obri per a la rendició de comptes. 

Pressupost del projecte/procés 

Quin és el pressupost del projecte? 

*Inseriu taula, excel o imatge 

ELABORACIÓ DEL PLA DE TRANSICIÓ ECOSOCIAL 

Contractació empresa externa per dinamitzar els 
espais de participació que s’aniran produint al llarg 
del procés participatiu                 

14.000,00 €
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