
 

 

 

 

     

NOM DEL PROJECTE: PROCÉS PARTICIPATIU PER FEMINITZAR EL NOMENCLÀTOR DE 

TORROELLA DE MONTGRÍ I L'ESTARTIT 

Breu descripció del projecte:  

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí inicia un procés participatiu per tal reivindicar i visibilitzar 
la memòria de dones torroellenques amb la inclusió dels seus noms al nomenclàtor de la vila. 
La seva història mereix ser recordada perquè el seu llegat és de tots i totes.  
 

Amb aquest procés participatiu l’Ajuntament fa una nova aposta per la transparència, la 

participació i la col·laboració entre el consistori i la ciutadania. 

 

L’objectiu principal del procés és doble, per un costat visibilitzar la memòria de les dones del 

municipi i d’arreu i per l’altre equilibrar la seva presència en el nomenclàtor local, on actualment 

només hi consten un total de de set noms femenins de carrers, i la majoria vinculats a noms 

cristians. (carrer del Carme, Fàtima, de les Monges, Santa Caterina, jardins de Santa Clara, 

Santa Margarita i Víctor Català)  

Aquest procés participatiu es realitza en el marc del compliment de les accions del Pla 

Municipal d’Igualtat d’Oportunitats de Dones i Home de Torroella de Montgrí (2018/2021). 

 

Nombre d’habitants del municipi: 11836 habintants 

   



Procés/projecte  

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

Feminitzar el nomenclàtor del municipi de manera participada amb la ciutadania. L'objectiu és 

doble: visibilitzar la memòria de les dones del municipi i d’arreu i per l’altre equilibrar la seva 

presència en el nomenclàtor local, on actualment només hi consten un total de de set noms 

femenins de carrers, i la majoria vinculats a noms cristians. 

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

Aquest procés participatiu es realitza en el marc del compliment de les accions del Pla 

Municipal d’Igualtat d’Oportunitats de Dones i Home de Torroella de Montgrí (2018/2021). 

En concret els punts 1.1.1 i 1.1.2 dins l’eix 1: Presència i Participació / Objectiu: Promoure la 

presència i el reconeixement de les dones  

Qui participarà al procés? 

S'ha constituït una comissió de seguiment del procés participatiu on hi ha representants tots els 

partits polítics amb representació al ple i les entitats feministes de Torroella i l'Estartit. El procés 

participatiu és obert a tothom.  

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

A nivell de recursos humans, per realitzar el projecte es compte amb el suport actiu de les 

tècniques de participació i comunicació, acció social i cultura de l'Ajuntament. També amb el 

responsable del nomenclàtor local, l'arxiver municipal. AIxí mateix, des de la Ràdio Municipal 

també s'hi dóna suport a través de la campanya de falques amb biografies de dones singulars 

del municipi.  

 

Metodologia: com i quan 

Quines fases del procés s’han planificat? 

 
El procés participatiu s’estructura en tres grans moments: 
 
1. Presentació de propostes per part de la ciutadania 
2. Validació tècnica de les propostes 
3. Votació de les propostes per part de la ciutadania 
 
Es desenvolupa en les següents fases: 
- Fase 1. Definició del procés 
- Fase 2. Campanya informativa  
- Fase 3. Recollida de propostes 
- Fase 4. Avaluació i validació de les propostes 
- Fase 5. Votació 
- Fase 6. Avaluació dels resultats 
- Fase 7. Execució de les propostes i seguiment 
 
Quins mecanismes i eines participatives utilitzarem?  



(Indiqueu si es tracta de tallers, o dinàmiques, si hi haurà suport d’eines TIC, etc.)  

 

Tant per la fase de recollida de propostes com per la fase de votacions s'utilitzarà la plataforma 

virtual Decidim per canalitzar la participació de la ciutadania. Per primera vegada al municipi, 

s'utilitzarà la plataforma per realitzar vot virtual, a la fase de votacions.  

Per altra banda, pel dia de la Dona, s'ha realitzat una acció / dinàmica participativa de carrer 

amb l'objectiu de fer reflexionar sobre el paper de les dones al municipi.  

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

Es fan servir la plataforma virtual DECIDIM i accions de carrer participatives, coincidint amb el 

Dia de la Dona.  

Quin és el calendari o cronograma del procés? 

El calendari del procés participatiu són els següents:  

 

- Fase 1. Definició del procés. Febrer 2021 

- Fase 2. Campanya informativa. Març 2021  

- Fase 3. Recollida de propostes. Del 8 de març al 8 d’abril de 2021 

- Fase 4. Avaluació i validació de les propostes. Abril 2021 

- Fase 5. Votació. Maig 2021  

- Fase 6. Avaluació dels resultats. Juny - Juliol 2021 

- Fase 7. Execució de les propostes i seguiment. 2021/2022/2023 

 

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? 

A part de la utilització de la plataforma de participació ciutadana virtual, Decidim, l'Ajuntament 

de Torroella de Montgrí ha planificat i executat ja, l'acció participativa de carrer, dinamitzada per 

l'empresa Lo Relacional:  Què li diries al Patriarcat, per reflexionar sobre el paper de les dones 

a la societat. Aquest projecte, conjuntament amb la resta de projectes del dia de la Dona, han 

ajudat i acompanyat a reflexionar sobre el procés participatiu de feminització del nomenclàtor 

local. 

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

• ODS5: El procés participatiu de feminitazció del nomenclàtor local, està enmarcat fins el 

Pla d'Igualtat d'Homes i Dones del municipi.  



• ODS10: S'han previst accions amb l'Institut Montgrí i amb les escoles del municipi, amb 

les entitats feministes, etc.  

• ODS16: El procés participatiu està guiat a través de la Comissió de seguiment amb 

participació de tots els partits polítics amb reprresentació al Ple municipal.  

• ODS17: El procés participatiu té per voluntat enfortir l'equitat entre homes i dones. En 

aquest sentit, es considera que serveix per enfortir la xarxa entre actors.  

 

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu  

Quines són les accions comunicatives previstes? 

Les accions comunicatives es desenvoluparan en les diferents fases dels procés participatiu. 

S'utilitzarà la web municipal, la web del Decidim, les xarxes socials amb l'etiqueta 

#AmbNomdeDona, els mailings, Ràdio Montgrí, el butlletí IM d'informació municipal, a part de la 

cartelleria.  

Quin és el calendari de les accions comunicatives? 

Tal i com s'ha indicat a l'apartat anterior, les accions comunicatives estan previstes a 

cadascuna de les fases del procés participatiu. Sobretot s'incidirà en la comunicació en les 

fases de propostes i en la fase de votació, així com alhora de fer el retorn dels resultats. A la 

memòria que s'acompanya es pot veure el pla de comunicació en versió resumida.  

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

Com es farà el seguiment del procés? 

El seguiment del procés participatiu es farà gràcies a la Comissió de Seguiment, ja constituïda i 

que té com a objectiu fer el seguiment del procés participatiu i vetllar pel compliment de la guia 

del procés aprovada, així com que la seva execució es faci amb les màximes garanties de 

transparència i equitat.  

Amb quins indicadors avaluarem? 

ls indicadors amb els quals s'avaluarà seran amb el nombre de propostes presentades, la seva 

qualitat, així com el nombre de vots emesos.  

L'anàlisi dels membres de la Comissió de Seguiment també serà un dels indicadors de qualitat 

més important a tenir en compte.  

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

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí es compromet a iniciar el procés de canvis de noms de 

carrers en un termini de dos anys, mitjançant l’acord de tots els grups polítics amb 

representació del Ple Municipal, mitjançant la Comissió del Nomenclàtor.  

 

Pressupost del projecte/procés 

Quin és el pressupost del projecte? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


