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NOM DEL PROJECTE  

La Participació Bull a la Vall 

 

Breu descripció del projecte 

Un projecte complex i simple alhora, adreçat a infants, joves i adults que vol facilitar espais 

d'escolta, diàleg i generador de propostes tant per infants, joves i adults, posant en marxa espais 

deliberatius de participació ciutadana sostenibles i estables en el temps, com ho són el Consell 

d'Infants, el Programa JovesMésJoves i un possible Consell de Poble (estructura vilatana 

desconcentrada). 

El projecte «La Participació Bull a la Vall» planteja dos moments clau, un moment de dinamització 

del Consell d’Infants, del Programa JovesMésJoves i del teixit associatiu de la Vall,  i un altre 

moment on generar propostes i idees en relació a la participació que es vol a la Vall. Un procés 

que té com a objectiu final assentar unes bases més sòlides de participació vilatana, amb la co-

creació d’una estructura descentralitzada de participació i la co-producció amb la comunitat del 

seu reglament d’organització interna.  

Nombre d’habitants del municipi 3093 

  

Procés/projecte  

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

Objectiu general: augmentar la resiliència comunitària de la Vall d'en Bas, nodrint 

l'estructura informal actual i crear una estructura de participació vilatana descentralitzada, 

on es fomentin els processos deliberatius i de corresponsabilitat de la presa de decisions 

municipal i la intercooperació entre entitats. 

I els següents objectius específics: 

1. Enfortir les entitats de la Vall, per tal que siguin estructures més obertes, inclusives i 

participatives 

2. Nodrir les relacions de comunicació i cooperació entre les entitats municipals, mirant les 

relacions dins de cada àmbit, però també, entre els diversos àmbits. 

3. Donar veu als infants i als joves a través de la creació d’estructures de participació i 

programes dirigits exclusivament a ells, elles. 

4. Consolidar una estructura de participació vilatana descentralitzada, que ordeni el teixit 

informal actual i generi un augment de la confiança i una millora en els canals de 

comunicació i informació bidireccionals a la Vall. 
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Per què ho volem fer? (Justifiqueu la necessitat del projecte) 

La Vall d’en Bas tenim ganes de fer un pas endavant amb la participació ciutadana. Ara ja fa uns 

anys que s’han enfortit i creat canals d’informació i de comunicació entre la ciutadania i la 

població, també durant aquests darrers temps s’han realitzat diverses consultes ciutadanes i 

altres processos participatius. Tanmateix i agafant experiències que han funcionat com el Consell 

d’infants i el programa Joves Més Joves, ens plantegem fer un pas més enllà en la participació 

ciutadana i obrir la possibilitat de crear espais de deliberació sostenibles i estables en el temps. 

Per aquest motiu, enguany es planteja consolidar una estructura descentralitzada de participació 

vilatana. Una estructura co-creada i definida amb la mateixa població que permeti obrir de forma 

continuada processos deliberatius al municipi, i alhora, millorar la comunicació i la informació 

bidireccional entre la població i l’ens municipal, recuperant i nodrint així les relacions basades en 

la confiança i el diàleg.  

Aquesta proposta esdevé crucial per seguir caminant cap a un govern més obert, participatiu i 

transparent. 

 

Qui participarà al procés? 

El procés participatiu va dirigit a tres sectors clau: els i les infants, la joventut i el teixit associatiu 

del municipi. Tanmateix, es plantegen també espais oberts dirigits al conjunt de la població, com 

ho són les jornades obertes i participatives i també, el procés de creació de l’estructura de 

participació ciutadana. 

 

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

Com a recursos humans, el procés participatiu contempla el suport de la tècnica de cultura, el 

tècnic de joventut i participació, la tècnica de comunicació del municipi i una empresa externa 

subcontractada per aquest procés. La persona que lidera i liderarà des d’un inici aquesta 

proposta és el regidor de participació ciutadana de l’equip de govern, amb una comissió vilatana 

de persones que li donen suport. 

Pel que fa als recursos materials, l’ajuntament de la Vall d’en Bas posa a total disposició els 

espais necessaris pel procés participatiu, així com també posa en disposició una part econòmica 

per complementar el pressupost que no es pugui resoldre amb la present convocatòria. 

 

Metodologia: com i quan 

Quines fases del procés s’han planificat? 

S’han plantejat 6 fases per aquest procés participatiu: 

 

Fase 1: Coordinació, Seguiment i Avaluació Continuada 

Per assegurar una avaluació continuada del procés participatiu, el projecte planteja crear dos 

òrgans de seguiment, coordinació i avaluació. Un d’ells nés la Comissió Ciutadana de 

Seguiment i Avaluació (CSA), una comissió representativa de la diversitat del municipi i creada 

amb l’objectiu d’assegurar la transparència, la qualitat democràtica i l’accessibilitat al procés, la 

proposta és que la CSA es pugui reunir cada mes i mig aproximadament. 

L’altre n’és el Grup de Coordinació Tècnic i Polític (GCTP), integrat per personal tècnic 

municipal, en aquest cas concret per la tècnica de cultura, el tècnic de joventut i participació, la 

tècnica de comunicació i el regidor de participació i acció comunitaria de la Vall. El GCTP té la 

l’objectiu de monitorar i avaluar de forma continuada el procés participatiu, alhora que coordinar 
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de forma estratègica i eficient per aquest procés concret, el treball en xarxa entre els i les diverses 

professionals. La figura dels tècnics i la coordinació amb el grup polític esdevenen fonamentals 

per assegurar la qualitat del procés. Aquest GCTP també es reunirà mensualment. 

 

Fase 2: Dinamització del Consell d’Infants 

L’Objectiu principal d’aquesta fase és crear espais de participació i consulta pels infants, on 

l’ajuntament en pugui extreure propostes reals, però també, i sobretot, que sigui un punt de 

partida per tal que els món adult tingui en compte als nostres infants com a persones actives, 

amb criteri i amb visió pròpia per decidir com hauria de ser la Vall d’en Bas i què hauria de fer 

l’ajuntament.  

Els infants que participen d’aquest òrgan són els infants de 5è i 6è de primària de l’Escola 

Verntallat i el projecte es desenvolupa en profunda cooperació entre l’ens educatiu, l’ajuntament 

i el tècnic municipal d’educació.  

Cal dir també, que el projecte té una voluntat inclusiva i que, malgrat sembli que només va dirigit 

a un sector de la població, de retruc s'intenta arribar a altres sectors perquè les decisions que 

prenguin els infants, tindran una repercussió, a més, els infants protagonistes, implicaran també 

a la família, amics... per tant, és un projecte que s'adreça a la totalitat de la Vall. 

El projecte s’obra pas dins de la mateixa escola, on conjuntament amb els i les professores, així 

com amb el suport de l’equip directiu s’acompanya als infants a exercir un dels seus drets 

principals, el dret a la participació. 

 

Fase 3: Dinamització del programa JovesMésJoves 

Quan parlem de participació juvenil, cal ser conscients de l’amplitud del terme. Sovint, des de 

joventut i des d’altres àrees, caiem en l’error de pensar que els i les joves no participen de la vida 

pública i política d’un municipi. Errem, perquè els i les joves participen d’entitats, de lleure, 

esportives, lúdiques..., que participen a actes del poble, en activitats organitzades per 

l’ajuntament, participen al carrer, utilitzant els parcs, zones verdes... 

El projecte JOVESMÉSJVOES s’adreça a les persones joves de 12 a 18 anys, doncs pensem 

que és el col·lectiu que més ens cal atendre en aquests moments i també, el que més necessita 

implicar-se en projectes vinculats al municipi. La principal idea que perseguim és crear una xarxa 

de participació juvenil a La Vall d’en Bas . Per tant, no només ens plantegem aquest projecte 

com una mera qüestió per implicar joves o obrir les portes de l’Ajuntament a la població; el que 

pretenem és democratitzar la societat, posar la participació com a objectiu de treball, i 

evidentment, educar. 

El projecte planteja un moment inicial de convocatòria i engrescament dels joves, la invitació a 

formar part del joc i a participar del procés participatiu, una fase de concreció d’accions i 

implicació real, on implementar les propostes i com no, es contempla un seguiment i una 

avaluació al llarg de tot aquest procés, tancant un cicle, recollint aprenentatges i donant la 

benvinguda al cicle següent.  

 

Fase 4: El teixit Comunitari de la Vall 

Una fase que planteja respondre a la pregunta concreta: «Quina és la Participació que volem a 

la Vall? Per aquest motiu es faran grups focals de debat amb agents claus del municipi, tenint en 

compte tot el teixit social i comunitari ja existent a la Vall, així com les activitats i accions que 

s’estan realitzant en l’actualitat, els equipaments municipals, els espais de trobada formals i 

informals i també, la diversitat de sectors i disperció geogràfica del terme municipal. En aquests 
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grups focals s’explorarà el d’on venim, i cap on volem anar en les formes de participació al 

municipi. Una informació que s’acabarà de complementar a través de qüestionaris virtuals.  

 

Aquesta fase també contemplen dues jornades participatives. La primera jornada participativa 

amb l’objectiu de connectar amb el sentiment d’identitat i pertinença tant fort i tant latent a la Vall 

i celebrar el potencial que existeix com a teixit social i comunitari de la Vall. En aquesta jornada, 

exlporarem cap a on volem anar. En la segona jornada participativa, es planteja l’oportunitat 

d’indagar i identificar les estratègies i estructures necessàries per facilitar que poguem avançar 

cap al model de participació que s’hagi consensuat entre les participants.  

 

Fase 5: Integració. Estructura descentralitzada de participació vilatana descentralitzada 

De la jornada anterior, es consolidarà un Grup Motor (també pot ser que finalment ho faci la 

mateixa CSA) que treballi en l’elaboració d’un reglament intern d’una possible estructura vilatana 

i descentralitzada a la Vall. Aquesta proposta serà compartida en una jornada de retorn i 

celebració del resultat final, on s’identificaran també les primeres passes per a la seva posada 

en marxa!! La proposta contempla també l’acompanyament d’aquest òrgan durant les seves 

primeres trobades i reunions. Una posada en marxa que es vincularà amb un procés que 

segurament iniciarà també a la Vall, el festival Aeri. Un festival que té l’objectiu de posar la 

identitat del municipi al centre, és a dir, que l’objectiu en sigui el celebrar el poble i la seva gent, 

i que la organització d’aquest, sigui quelcom distribuit entre la diversitat d’agents. 

 

Fase 6: Comunicació per la transformació 

Aquesta fase proposa crear una Comissió de Comunicació, integrada pels tècnics de 

comunicació de l’ens municipal, la comissió de comunicació i tècnics externs del procés 

participatiu, per tal d’assegurar una comunicació arrelada al procés participatiu i a la comunitat. 

És fonamental una Campanya Comunicativa que informi de forma clara i transparent sobre el 

procés participatiu. Es planteja una campanya comunicativa evolutiva, co-creada amb la població 

que contempla brindar l’assessorament necessari per a una bona ideació, disseny i 

implementació en les diverses fases del procés participatiu.  

 
Quins mecanismes i eines participatives utilitzarem?  
(Indiqueu si es tracta de tallers, o dinàmiques, si hi haurà suport d’eines TIC, etc.)  
El com, sovint esdevé la part més interessant del procés participatiu, doncs no hi ha una única 

manera de fer-ho, ni tant sols n’hi ha una de millor que les altres, pensem que el que val la pena 

és entendre quin és el context i adaptar-nos. Es plantegen inicialment algunes eines: 

a) Facilitació de les reunions amb la CSA i el GCTP, unes reunions que degut a la sessió 

actual es plantegen fer de forma virtual, a través de la plataforma zoom i amb el suport 

d’eines com el google docs i el mural. 

b) Sessions participatives pels infants a les aules de l’Escola Verntallat 

c) Facilitació del Ple dels Infants 

d) Trobades participatives basades amb processos co-creatius amb els joves 

e) Sessions participatives per a entitats del teixit associatiu de la Vall basades amb mètodes 

sistèmics d’anàlisi i diàlegs generatius 

f) Jornades participatives obertes, emprant metodologies pròpies de l’educació popular, la 

facilitació sistèmica gràfica i visual 
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g) Espai formatiu per un Grup Motor que tingui ganes de redactar el reglament 

d’organització interna de l’estructura vilatana, a través del model sociocràtic 3.0 

h) Fase de retorn, avaluació i incorporació d’esmenes 

El procés s’acompanyarà de l’elaboració de qüestionaris virtuals i també, una bona comunicació 

pels mitjans de l’ajuntament, entre elles la dinamització de les xarxes socials i el butlletí de la 

Vall. Es valora també sol·licitar la plataforma DECIDIM com a eina que acompanyi el procés 

participatiu. 

Degut a la covid, es plantejarà també que aquest procés pugui realitzar-se de forma virtual, a 

través de plataformes com el zoom, com a espai de trobada, el mural com a espai de disseny co-

creatiu i l’slack, com a canal de comunicació interna – si és necessari. 

 

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

Sí, per una banda es potenciaran els espais físics, però també es potenciaran espais i canals de 

participació virtuals. 

 

Quin és el calendari o cronograma del procés? 
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Fases i conceptes S O N D G F M A M J J A S O #hrs

Fase 1: Coordinació, Seguiment i Avaluació

Creació i Coordinació amb el Cercle de Coordinació Tècnica i Política (GCTP)

Creació de la Comissió Ciutadana de Seguiment i Avaluació (CSA)

Preparació i facilitació de les reunions amb la CSA 

Fase 2: Consell dels Infants

Sessió a l’aula: Presentació del projecte a les aules 

Sessió a l’aula: Elecció dels consellers i les conselleres d’aula

Elecció de propostes per grups classe

Sessions de readacció de propostes amb els consellers i conselleres 

Sessió a l’aula: retorn de propostes, esmenes i validació

Ple dels Infants

Fase 3: Programa JovesMésJoves

Difusió del programa (cartes, xarxes, vídeos, díptics, ràdio...)

Primera trobada anual telemàtica

Segona trobada anual telemàtica

Execució propostes i valoracions (paral·lel)

Fase 4: El teixit Comunitari de la Vall

Grups focals amb sectors associatius

Creació dels Qüestionaris Virtuals

Buidatge i Sistematització de la Informació

Preparació i facilitació #1ra Jornada «El propòsit de la Vall i la Governança»

Preparació i facilitació #2na Jornada  «Les estratègies de participació»

Redacció d’una memòria evolutiva del procés 

Fase 5: Integració. Estructura vilatana descentralitzada

Sessions de treball amb el Grup Motor

Redacció del reglament de l’estructura vilatana descentralitzada

Jornada de Retorn Oberta i recollida d’esmenes

Acompanyament en les primeres passes d’implementació

Fase 5: Comunicació per la Transformació

Ideació de l’estratègia de comunicació

Creació i Coordinació amb el Cercle de Comunicació 

Co-Idear, co-dissenyar i co-implementar la campanya de comunicació en les fases 

d’informació, animació a la participació i retorn

 

 

 

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? 

El present procés participatiu presenta 2 propostes innovadores: 

 La creació d’una estructura de participació ciutadana basada amb un mètode molt emprat 
a escala global en l’actualitat, la sociocràcia 3.0, una tecnologia social per evolucionar 
organitzacions àgils i resilients de qualsevol mida, des de petites strarts-ups fins a grans 
xarxes internacionals i formes de col·laboracions molt diverses. 

 La proposta emergent de lligar tres processos que passen paral·lelament al municipi: la 
veu dels infants, la veu dels joves i la veu del teixit associatiu i comunitari de la Vall. 

 L’ús de l’eina DECIDIM o d’un altre software lliure per facilitar la comunicació i 
transparència de l’estructura vilatana proposada 
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Alhora, la mateixa creació d’una estructura de participació vilatana descentralitzada, p.e. Consell 
de Poble, continua essent una proposta transgressora i innovadora per molts municipis de la 
nostra província.  

 

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

El present procés participatiu posa un enfoc específic a l’ODS 17, sobre aliances i treball en xarxa 

entre els agents de l’ajuntament implicats directa o indirectament i en crear aliances entre els 

diversos sectors del teixit associatiu del municipi. EI projecte, també contempla com a una de les 

seves bases l’ODS 4, sobre  una educació accessible i de qualitat per a tothom, tenint una visió 

global d’Educacació 360º.  

Val a dir que el projecte es planteja des d’un Enfoc de Gènere i Basat amb Drets Humans 

(EGBDH) el qual contempla accions per a garantir el compliment dels drets humans en el seu 

procés, tan pel que fa a l’accessibilitat com a la celebració de la diversitat, incorporant criteris de 

selecció en totes i cada una de les seves fases i també, identificant des d’un primer moment les 

minories de la Vall, per tal que siguin visibilitzades en aquest procés participatiu, donant resposta 

a l’ODS 5 i l’ODS 10. 

Una estructura de participació descentralitzada vilatana, creada des de la mateixa ciutadania, és 

una forma clara de rendiment de comptes i d’obertura, responent l’ODS 16. 

 

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu  

Quines són les accions comunicatives previstes? 

Les accions comunicatives seran realitzades de forma transversal al llarg del procés participatiu 

i cada una de les fases tindrà la seva pròpia estratègia comunicativa. Cada una d’aquestes 

estratègies contemplaran una primer moment de presentació de l’acció participativa, un segon 

moment d’invitació a la participació i un tercer moment de retorn. 

Es plantegen accions comunicatives físiques, a través de canals com el butlletí de la Vall Bull o 

ve, el tradicional porta a porta i elaboració de cartells, també utilitzant els canals actuals ja 

existents al municipi com ho és el canal del telegram, la pàgina web de l’ajuntament, grups de 

whatsapp locals i com no, les xarxes socials (facebook, tweeter i instagram).  

En el cas del Consell d’Infants i del Programa JovesMésJoves es planteja la creació de 

Marxandatge.  

 

 

Quin és el calendari de les accions comunicatives?  

La Campanya serà un element rtansversal del procés. En les diverses fases plantejades tindrà 

un moment inicial d'informació, un altre moment de convidar a l'acció i un moment de retorn 

dels resultats.  

 

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 cada mes 

i mig (aproximadament) amb la Comissió Ciutadana i el Grup de Coordinació Tècnica i Política 
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per tal d’avaluar les accions dutes a terme i validar i co-crear si s’escau, les accions que es faran 

a posterior.  

 
Amb quins indicadors avaluarem? 

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

progrés seran: 

 Nombre de sessions amb entitats i nombre de participants en les sessions 

 Nombre d'Infants involucrats al Consell d'Infants 

 Nombre de Joves involucrats al programa JovesMésJoves 

 Nombre de propostes emergides del programa 

 Nombre de qüestionaris omplerts 

 Nombre de participants a les Jornades Participatives Obertes 

 Nombre de persones assistents a les reunions de consolidació i estratègia  

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

 Nombre de persones implicades amb el Grup Motor de creació de l’estructura 

descentralitzada 

 Nombre de persones assistents a l'última jornada de retorn i celebració  

 

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? 

Es plantegen diverses accions de retorn al llarg del procés participatiu, les describim a 

continuació: 

1. Ple municipal dels Infants 

2. Jornades amb Joves de retorn de propostes finalistes i d’implementació col·lectiva 

d’elles. Un espai també pensat per assegurar i garantir-ne l’avaluació 

3. Jornada Oberta al Públic on exposar els resultats del procés participatiu realitzat amb les 

entitats 

4. Jornada Oberta al Públic on socialitzar la proposta de funcionament de l’estructura 

vilatana de participació ciutadana 

 

Pressupost del projecte/procés 

Quin és el pressupost del projecte? 
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Fase i Concepte Preu Hores Persones Subtotal

Fase 1: Coordinació, Seguiment i Avaluació 560,00

Creació i Coordinació amb el Cercle de Coordinació Tècnica i Política (GCTP) 40,00 6,0 1 240,00

Creació de la Comissió Ciutadana de Seguiment i Avaluació (CSA) 0,00 3,0 1 0,00

Preparació i facilitació de les reunions amb la Comissió Ciutadana 40,00 4,0 2 320,00

Fase 2: Consell dels Infants 1.600,00

Elaboració Imatge Consell dels Infants 100,00 - - 100,00

Material fungible 200,00 - - 200,00

Creació «marxandatge» - Samarretes 700,00 - - 700,00

Gravació i edició d’un vídeo del Ple dels Infants 300,00 - - 300,00

Imprevistos 300,00 - - 300,00

Fase 3: Programa Joves Més Joves 1.650,00

Elaboració de material comunicatiu (fulletons, vídeos...) 700,00 - - 700,00

Compra de material per reunions (projector i altres) 350,00 - - 350,00

Ordinador portàtil 400,00 - - 400,00

Imprevistos 200,00 - - 200,00

Fase 4: El teixit Comunitari de la Vall 1.398,80

Grups focals amb sectors associatius 40,00 10,0 1 400,00

Creació dels Qüestionaris Virtuals 0,00 4,0 1 0,00

Buidatge i Sistematització de la Informació 40,00 8,0 1 320,00

Preparació i facilitació Jornada 1 Oberta «El propòsit: Quina participació volem?» 40,00 4,0 2 320,00

Preparació i facilitació Jornada 2 Oberta «Les estratègies de participació» 40,00 4,0 2 320,00

Redacció d’una memòria evolutiva del procés 0,00 4,0 1 0,00

Material Fungible 38,80 1,0 1 38,80

Fase 5: Integració. Estructura vilatana descentralitzada 560,00

Sessions de treball amb el Grup Motor 40,00 5,0 2 400,00

Redacció del reglament f inal de l’estructura vilatana descentralitzada 0,00 8,0 1 0,00

Jornada de Retorn Oberta i recollida d’esmenes 40,00 2,0 2 160,00

Acompanyament en les primeres passes d’implementació 0,00 4,0 1 0,00

Fase 5: Comunicació per la Transformació 840,00

Ideació de l’estratègia de comunicació 40,00 6,0 1 240,00

Creació i Coordinació amb el Cercle de Comunicació 40,00 5,0 1 200,00

40,00 10,0 1 400,00

TOTAL sense IVA 6.608,80

IVA (21%) 1.387,85

TOTAL amb IVA inclosa 7.996,65

Co-Idear, co-dissenyar i co-implementar la campanya de comunicació en les fases 

d’informació, animació a la participació i retorn
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