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Resum
Activar la participació del municipi d’Argelaguer i promoure la
resiliència comunitària del municipi, a través d’un procés
participatiu de renovació de la Plaça Major

L’objectiu principal del projecte es recull a continuació:

1. Preparació de l’equip local

Les fases que es van realitzar van ser:
2. Procés participatiu d’anàlisi de necessitats i generació de propostes
La definició d’uns criteris clars i de consens per a la plaça d’Argelaguer

3. Co-creació del marc legal pel consell de poble
•

L’aprovació d’un article sobre el Consell de Poble d’Argelaguer, per tal d’incorporar-lo al reglament de participació ciutadana.

La consolidació d’un grup motor del procés (format per 20 persones líders comunitaris del municipi)

2/3 parts dels habitants del municipi participant del procés participatiu de «la plaça que vull»

Dues taules de diàleg i elaboració de propostes amb l’assistència de més de 80 persones, i amb les seves memòries corresponents

Una diagnosi sobre les necessitats d’Argelaguer i un sociograma del municipi (informes interns)

Múltiples entrevistes a persones clau i a organitzacions informals del municipi

I els resultats que es van obtenir són:
•
•
•
•
•
•
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Objectius específics

1 Fase: Preparació de l’equip local
1.1

Novembre i
Desembre 2017

Novembre 2017

Novembre 2017

CALENDARI

Descripció de l’activitat realitzada, calendari i resultats obtinguts
DESCRIPCIÓ

Realització d’una primera reunió amb l’Alcalde i la regidora de
participació per a definir les fases del procés i identificar líders
comunitaris.

Realització d’una trobada amb líders comunitaris i tècnics de participació
del municipi, per presentar-los el procés participatiu, i indagació
col·lectiva sobre les necessitats del municipi (primera diagnosi).
Reunió amb l’ajuntament i contacte amb líders comunitaris fins a la
constitució d’un grup motor configurat per un total de 20 persones
representatives dels diversos sectors del municipi.

•

•

•

•
•

2

Un Grup Motor consolidat, format per
20 persones representatives de la
realitat d’Argelaguer

Una trobada de 17 líders comunitaris
(3 no van assistir)
Una primera diagnosi

Un procés definit
Identificació de 20 líders comunitaris

RESULTATS

La primera fase plantejava assegurar que tots els agents implicats en el procés estiguessin preparats per desenvolupar les seves tasques. Els objectius específics
d’aquesta fase van ser:
• Definir les fases del procés i el cronograma;
• Identificar líders comunitaris dels diferents sectors socials del municipi; i+
• Capacitar als líders comunitaris per donar suport al procés participatiu d’anàlisi de necessitats.

1.2
ACCIÓ

1. Definir i preparar el
procés amb l’Ajuntament
2. Trobada amb líders
comunitaris d’Argelaguer
3. Creació del Grup Motor
del procés
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Objectius específics

2 Fase 2: Procés participatiu d’anàlisi de necessitats i
generació de propostes
2.1

DESCRIPCIÓ

Es van identificar els grups informals del municipi
Es van definir les preguntes de les entrevistes, creant-ne un guió
que ens permetés conèixer idees i necessitats del municipi, en
relació a la sostenibilitat.
Analitzar la informació de les entrevistes.

Gener, Febrer,
Març 2018
Abril i Maig
2018

CALENDARI

Descripció de l’activitat realitzada, calendari i resultats obtinguts
•
•
•
•
•
•

Disseny de 2 trobades generadores de propostes entorn «A la
Plaça Que Vull» a Argelaguer (el dia 14 d’abril i 05 de maig)
Organització i preparació conjuntament amb l’ajuntament i el
Grup Motor
Realització de les dues taules de diàleg:
◦ 14 d’abril: explorant la història del municipi
◦ 05 de maig: consens col·lectiu sobre els criteris de la «Plaça
Que vull»
Validació dels criteris finals que es portaran a un concurs
externalitzat amb el Grup Motor

•

•

•

•

•

•
•

3

Dues trobades generadores de debat i
propostes entorn a «La Plaça Que Vull»
A la primera, hi van participar més de
70 persones; a la segona més de 80
Un consens dels criteris que han de
tenir «la Plaça d’Argelaguer»
La publicació del procés a la pàgina
web de l’Ajuntament

Un guió d’entrevista elaborat
Un total de 14 entrevistes a diversos
col·lectius del municipi (76 persones
entrevistades aprox.)
Una diagnosi sobre les necessitats del
municipi

RESULTATS

La segona fase va incloure l’anàlisi de les necessitats de la comunitat i la generació de propostes relacionades amb l’augment de la sostenibilitat. Els objectius
específics d’aquesta fase van ser:
• Definir i prioritzar les necessitats de la població.
• Facilitar l’espai on la comunitat pugui generar propostes per augmentar la sostenibilitat del seu poble.

2.2
ACCIÓ

1. Entrevistes als habitants
del municipi
2. Realització de les taules de
generació de propostes sobre
«la Plaça Que Vull»

•
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Objectius específics

3 Fase 3: Co-creació del marc legal pel consell de poble
3.1

DESCRIPCIÓ

CALENDARI
Maig 2018

Recopilació final dels punts que ha de contenir l’article del
reglament en referència al consell de poble
Aprovació per part del Grup Motor i la tècnica de participació de Juny, Setembre i
l’article
Octubre 2018
Presentació al Ple Municipal de l’article (finalment Annex II) del
Consell de Poble, 30 dies d’exposició pública i aprovació final

Elaboració d’un qüestionari on-line sobre els objectius, el
funcionament i l’estructura del Consell
Buidatge del qüestionari
Diàleg sobre els punts que el reglament ha d’incorporar del
Consell de Poble; amb el Grup Motor i la regidora de
participació.

Descripció de l’activitat realitzada, calendari i resultats obtinguts
•
•
•

•
•
•

•

•

•

4

Un annex sobre el Consell de Poble per
a presentar al Ple Municipal, i després
de la seva exposició pública, incorporarl’ho al reglament de participació
ciutadana.

Una primera anàlisi sobre els punts clau
que cal incorporar al reglament de
participació sobre el Consell de Poble
Un consens sobre els punts clau

RESULTATS

Degut a una demanda de l’ajuntament i de la població d’Argelaguer, sobre la necessitat d’establir un canal de comunicació més pròxim, formal i bidireccional amb el poble, es
va proposar la creació d’un Consell de Poble. Així doncs, a la tercera fase es va fer un procés co-creatiu i participatiu per establir l’estructura i reglament per un futur Consell
de Poble d’Argelaguer:
•
Dissenyar un procés participatiu per a definir l’estructura i els objectius del Consell de Poble del municipi
•
Redactar l’article corresponent del Consell de Poble d’Argelaguer i incorporar-lo al reglament de participació ciutadana.

3.2
ACCIÓ

1. Definició participativa del
Consell de Poble
2. Incorporació de l’article
pertinent del Consell de
Poble al reglament de
participació
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4 Mecanismes emprats

•
•
•

•
•
•

•

Metodologies participatives basades en procesos de cocreació, dinàmiques de consens, presa de decisió i
lideratge.

Potenciar el clima de confiança
Estenent la bidireccionalitat i el protagonisme a totes
les persones i col·lectius entrevistades
Taules participatives de diàleg i debat amb
metodologies participatives basades amb l’educació
popular, la facilitació de grups i la teoria sistèmica

METODOLOGIA

Mecanismes altament participatius i d’escolta
Generar climes de confiança i coneixença
Dinàmiques de facilitació i gestió de grups, lideratge i
consens (p.e. relació bidireccionals, repartint
responsabilitats, processos co-creatius, etc.)

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Alguns exemples concrets

Termòmetre del consens
Baròmetres...

Entrevistes qualitatives
Diagnosis quantitat i qualitatiu
Arc del temps, world café, pluja d’idees
Processos co-creatius
Processos de consens

El VOMP
Escolta activa
Facilitació del debat
Reciprocitat...

•

•

•

•

L’aprovació de l’Annex II al
Reglament de participació sobre la
creació del Consell de Poble

Una bona diagnosi qualitativa i una
petita diagnosi quantitativa del
municipi
Un consens final sobre els criteris
de «la Plaça que Vull»

RESULTATS

Una bona relació amb l’ajuntament i
amb els líders comunitaris i el grup
motor.

Els mecanismes que es van utilitzar al llarg del procés van ser altament participatius, alhora que diferenciats en funció de la fase:
Fase
Fase 1
Fase 2
Fase 3

5 Seguiment i valoració del procés (des de l’inici, fins al final)

Primera fase: valoració i seguiment directa amb l’Ajuntament i amb líders comunitaris. Principalment una avaluació formal (amb l’ajuntament a

Pel que fa al Seguiment i la Valoració del procés, s’han utilitzat diversos mecanismes, també diferenciats segons la fase:
•

5

través de reunions) i informal (amb líders comunitaris i la tècnica de participació, amb la tècnica de «parlar al carrer» preguntanti escoltant». Un

seguiment continuat.
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•

•

•

Segona fase: valoració amb l’ajuntament (aproximadament cada mes) i amb el grup motor (a cada trobada) i després de cada una de les sessions amb

les persones participants de les trobades. Avaluacions formals i informals amb els tres col·lectius.

Tercera fase: valoració amb el grup motor sobre el procés d’elaboració de l’article del reglament per a l’aprovació legal del Consell de Poble al
municipi, un cop després de cada trobada.

Finalment, es va fer una trobada amb la regidora de participació per tancar el procés i per valorar l’acompliment dels objectius plantejats en un inici.

Les valoracions es feien algunes de forma formal (passant un qüestionari on-line, parlant amb les persones o fent dinàmiques concretes avaulatives (p.e. el

6

termòmetre a la paret); i d’altres de forma informal (parlant amb les diverses persones implicades al procés sobre com es sentien, com ho valoraven , etc.), en

general, el procés va satisfer a les necessitats de la població d’Argelaguer i també de l’Ajuntament, complint també amb els objectius plantejats en un inici.

Foto 1: Imatge de la 2na Taula de Consens sobre els criteris i característiques de la «Plaça Que Vull» a Argelaguer
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