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NOM DEL PROJECTE  

Procés participatiu per definir els usos del conjunt patrimonial de Palol Sabaldòria 

Breu descripció del projecte 

L'Ajuntament iniciarà un procés participatiu per definir els usos d'un antic mas situat dins el 

conjunt arquitectonicocultural medieval de Palol Sabaldòria (església preromànica, restes d'un 

castell medieval i l'esmentada masia). El Mas, recentment rehabilitat, es troba a la riba 

esquerra del riu Manol. El consistori té previst un suport extern per al disseny i dinamització del 

procés participatiu de Palol Sabaldòria. La proposta que encarregarem a la consultoria Idees 

consisteix en el disseny del procés, la creació de l'estructura orgànica del mateix, la 

dinamització dels espais participatius, l'assessorament en matèria de comunicació, 

l'acompanyament en el treball transversal intern de valoració dels resultats/propostes 

obtingudes.  

El projecte es basarà en un procés de 4 fases: disseny i treballs previs, informació i diagnosi, 

elaboració de propostes i un informe i retorn. Totes elles calenderitzades i formades per un 

conjunt d'òrgans de caràcter tècnic, consultiu i de seguiment, juntament amb un seguit 

d'accions (consultes, enquestes i tallers) per tal d'empoderar a la ciutadania. 

Amb aquest procés participatiu, l’Ajuntament segueix amb la seva voluntat de continuar 

desenvolupant eines i mecanismes de participació ciutadana, fent partícips els veïns i veïnes 

dels assumptes públics. Un dels pilars de la democràcia és la deliberació, amb la qual 

s’aconsegueixen millors decisions i polítiques públiques pel benestar de tothom. 

Nombre d’habitants del municipi 

 5.421  habitants 

Procés/projecte  

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

   

- Apropar i fer partícep a la ciutadania en la gestió de l'àmbit públic, i fomentar-ne el seu 

interès. 

- Obrir un debat amb la ciutadania de Vilafant per identificar les seves necessitats. 

- Donar valor al patrimoni i la història del municipi promovent el coneixement i el respecte 

amb l’entorn. 

- Impulsar la cultura participativa i el debat a la ciutadania, personal tècnic i equip polític. 

   

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

El procés participatiu per definir els usos de l'antiga Masia de Palol Sabaldòria permetrà seguir 

amb la voluntat del consistori de promoure la participació ciutadana, amb l'objectiu que la 

ciutadania participi en les decisions públiques i establir eines de democràcia deliberativa i 

directa per avançar en la millora de les polítiques públiques del municipi.  
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Qui participarà al procés? 

Participarà la ciutadania de Vilafant, el grup polític i tècnic de l’Ajuntament i l’equip de la 

consultoria Idees. 

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

El projecte es realitzarà amb la col·laboració de personal tècnic i polític del consistori, 

juntament amb l'equip de la consultoria Idees. El projecte es vol finançar amb l'ajut de la 

subvenció de la Diputació de Girona i amb fons propis.   

Metodologia: com i quan 

Quines fases del procés s’han planificat? 

FASE 1: DISSENY I TREBALLS PREVIS 

Aquesta primera fase s'orienta a conèixer la realitat municipal, analitzar la documentació 
relacionada amb l'espai per poder dissenyar i planificar accions participatives i definir els usos 
de l'equipament. A través d'una primera Reunió Tècnica i una Comissió de Seguiment, entre 
altres.    

FASE 2: INFORMACIÓ I DIAGNOSI 

La segona fase té per objectiu informar i implicar la ciutadania en el procés, mitjançant una 
enquesta/butlleta definida en la segona Reunió Tècnica. 

FASE 3: ELABORACIÓ DE PROPOSTES 

Es proposa fer dos tallers amb la ciutadania: un primer per contrastar la diagnosi i 
complementar-la quant a necessitats i usos d'equipaments al municipi, i un segon taller per 
treballar sobre l'espai del nou equipament i fer propostes que donin resposta a les necessitats 
detectades.  

FASE 4: INFORME I RETORN 

La darrera fase té per objectiu redactar la memòria participativa i fer el retorn a la ciutadania 
dels resultats 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.)  
 
Es dissenyarà enquesta/butlleta que es podrà omplir a través d'una plataforma tecnològica i/o 
en format Google Form, també es valorarà poder omplir el qüestionari presencialment i en 
format paper. Alhora, s'organitzaran dos tallers participatius, utilitzant dinàmiques participatives 
que fomentin el debat i el consens, i si podem amb la plataforma Decidim. 
 
Es faran servir dos o més mecanismes i/o eines diferents? 

Sí, per una banda s'utilitzarà una eina quantitativa mitjançant una enquesta/butlleta i per l'altra 

s'organitzaran dos tallers participatius, amb la intenció de promoure el debat i amb un 

enfocament més qualitatiu. I si poguéssim tenir actiu, la plataforma participativa Decidim que 

ofereix la Diputació. 

Quin és el calendari o cronograma del procés? 

* Inseriu el calendari o cronograma 

El calendari s'adaptarà a les necessitats que puguin sorgir i a l'evolució de la pandèmia: 
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FASE 1: DISSENY I TREBALLS PREVIS - (Abril 2021) 

- Reunió Oficina Tècnica (1) 

- Consulta documentació 

- Contingut accions comunicatives 

- Reunió Comissió de Seguiment 

 

FASE 2: INFORMACIÓ I DIAGNOSI - (Maig-juny 2021) 

- Reunió Oficina Tècnica (2) 

- Enquesta 

- Informe 

 

FASE 3: ELABORACIÓ DE PROPOSTES - (Juny-setembre 2021) 

- Reunió Oficina Tècnica (3) 

- Taller participatiu 1 

- Taller participatiu 2 

- Reunió Oficina Tècnica 

 

FASE 4: INFORME I RETORN - (setembre-octubre 2021) 

- Informe de resultats 

- Reunió Comissió de Seguiment 

- 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? 

Dins dels casos de processos participatius que ha iniciat l'Ajuntament de Vilafant des del 2016, 

serà la primera vegada que s'organitzin dos tallers participatius amb la ciutadania on el debat 

sigui la peça clau de l'activitat. Al mateix temps, l'Ajuntament està pendent d'adquirir la 

plataforma digital de participació ciutadana Decidim, la qual s'utilitzaria per acompanyar el 

procés participatiu en tots aquelles mecanismes que necessiten suport tecnològic (enquestes, 

difusió...). S'aconseguiria acompanyar el procés participatiu amb una plataforma pròpia de 

participació ciutadana. 

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

El projecte té previst una extensió i diversitat de participants: 

- Es promourà que el procés sigui equitatiu, intentant aconseguir l'equitat tècnica de 

gènere. 

- Està obert a tota la ciutadania, i vetllarem per promoure'n la participació de persones 

amb menys de 35 anys. 
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- S'ha previst en l'última fase oberta fer l'informe i retorn (procés i conclusions) i la 

rendició de comptes dels resultats. 

- En el procés es promourà que participi la ciutadania, entitats i associacions locals com 

el cos tècnic i polític de l'ens. 
 

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu  

Quines són les accions comunicatives previstes? 

La 1a acció es basarà en difondre i informar sobre procés participatiu, explicant metodologies i 

fases. Una 2a amb la publicació dels resultats de cada fase participativa, i la 3a informant dels 

resultats i proporcionant a la ciutadania d'un retorn de conclusions. S'utilitzarà la pàgina web de 

l'Ens (i plataforma Decidim). També donar a conèixer l'espai de Palol. 

Quin és el calendari de les accions comunicatives? 

ACCIÓ COMUNICATIVA 1 (DIFONDRE I INFORMAR) - (Març - Abril 2021)  

ACCIÓ COMUNICATIVA 2 (PUBLICACIÓ DELS RESULTATS ENQUESTA I TALLERS) - (Maig 

- Juny 2021)  

ACCIÓ CIMUNICATIVA 3 (PRESENTACIÓ RESULTATS PROCÉS I RETORN DE 

CONCLUSIONS) - (Juliol-Octubre 2021) 

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

Com es farà el seguiment del procés? 

El seguiment del procés es durà a terme a través de les Comissions de Seguiment, on l'equip 

tècnic i polític del Consistori juntament amb l'equip organitzatiu de la consultoria Idees es 

reuniran per presentar, debatre i contrastar la informació i les diferents fases del procés 

participatiu. 

Amb quins indicadors avaluarem? 

Els indicadors que s’utilitzaran per l’avaluació es basaran en tres instruments de recollida 

principals: observació directa, qüestionari avaluació i consulta material. 

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

La informació serà sempre visible a les xarxes (web, xarxes socials, i si pot ésser la plataforma 

Decidim), també està previst convocar una sessió oberta a tota la ciutadania per presentar els 

resultats i el recorregut del procés participatiu per fer un retorn de conclusions i, així, promoure 

eines de transparència i de retre comptes amb la ciutadania. 

Pressupost del projecte/procés 

Quin és el pressupost del projecte? 

*Inseriu taula, excel o imatge 

El pressupost del projecte és de 4.250,00€. 

 

 

 

 

 


