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0. Introducció
La present oferta recull la proposta d'actuació de l'Empresa Paisaje Transversal per als serveis
d’ ASSISTÈNCIA TÈCNICA I PARTICIPACIÓ EN L’ELABORACIÓ D’UN PLA INTEGRAL
D’ACCIONS DE ILLORA (PIAM) Al NUCLI ANTIC D’OLOT.

-

Objectius generals: d'acord als criteris establerts en el Plec i a les necessitats
identificades en la realització de la proposta.
Contextualització: on es recull una anàlisi inicial en dues escales (ciutat i barri) que
permet emmarcar la proposta i ajustar la mateixa a les dinàmiques existents.
Metodologia de treball: és l'estructura que desenvoluparà el procés d'elaboració del
PIAM del Nucli Antic, incloent:

-

Plantejament metodològic: estableix els principis generals que regiran el
desenvolupament dels treballs:
 Instruments, on es detallen les accions de participació i els
mecanismes de seguiment.
 Aplicació de la metodologia, on s’explica de manera concreta la
metodologia que es seguirà d’acord al desenvolupament per fases.
 Adequació de la metodologia, on s’explica com la metodologia
proposada dóna servei als objectius del contracte i al
desenvolupament per fases.

-

Pla de Treball: detalla el procés d’implementació, en ordre cronològic i per fases, de la
metodologia i els instruments. Es detallen aquí també els diferents informes i materials
d’entrega en cadascuna de les fases.

-

Equip: exposem els perfils i competències ofertes per l’empresa a disposició del
projecte, l’esquema organitzatiu per al desenvolupament dels treballs i la presència a
Olot de l’equip.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot
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1. Objectius
Es tracta en definitiva de generar un full de ruta de caràcter integral que atengui a les
problemàtiques i els potencials d'aquest àmbit i que identifiqui tant el seu paper en el conjunt
de la ciutat com les necessitats existents i garantir la qualitat de vida de la població resident.

-

La identificació de necessitats, valors i prioritats, tenint en compte elements tant
qualitatius –indicadors de sostenibilitat urbana- com a qualitatius –les percepcions i
valoracions dels agents del territori- amb un caràcter integral, i que respongui a les
temàtiques prioritàries de l’àmbit.

-

L’anàlisi de les iniciatives que s’han desenvolupat en el Nucli Antic, tant a nivell de
plans i programes com de projectes puntuals, estudiant l’impacte que aquests han
tingut, els beneficis generats i les necessitats que es desprenen.

-

La definició i disseny de les línies d’actuació i les accions de millora integral, per
a la regeneració i millora del Nucli Antic, entenent l’àmbit com un entorn urbà on les
dinàmiques s’estenen en ocasions vers els teixits de l’entorn.

-

La implementació de les dinàmiques participatives necessàries amb l’objectiu
d’implicar als agents –veïnals, sòcio-culturals, econòmics i institucionals- tant en el
procés d’elaboració del PIAM al llarg de les seves fases com en la seva posterior
implementació. La implicació dels agents del territori s’ha de desenvolupar des de la
doble perspectiva d’agents de l’àmbit –barri- i agents d’escala de ciutat.

-

El desenvolupament de les tasques de comunicació i difusió del procés i els
resultats –parcials i finals- que fomentin la participació i el sentit d’implicació amb el
projecte, i garanteixin així la transparència del mateix. La comunicació ha de
visualitzar des de l’inici del procés, la millora del Nucli antic com a espai cívic i
referencials de la ciutat.

-

La creació dels canals per a la coordinació i negociació amb els agents
institucionals –a través de dinàmiques de treball interdepartamental i coordinació
d’Àrees i organismes autònoms municipals i comarcals- i socials, mitjançant la
configuració d’un Grup Motor que estructuri als agents més implicats com a
protagonistes del procés de planificació i d’implementació posterior.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Per aconseguir aquest objectiu general serà necessari:
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A partir dels objectius plantejats en el Plec, i d'acord amb l'anàlisi inicial desenvolupada per al
present document, la proposta es planteja amb l'objectiu general d'establir un marc de
planificació d'actuacions –el Pla Integral d'Accions de Millora, o PIAM- efectiu, viable i
consensuat per a la regeneració del Nucli Antic d'Olot.
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2. Context
Per altra banda, la regeneració social i urbana requereix una mirada integral a les realitats,
amb l’objectiu d’elaborar una estratègia d’impacte multisectorial i millorar o revertir així la
situació inicial.

2.1. Escala Ciutat: Olot
I. APROXIMACIÓ A LA CIUTAT D’OLOT
Olot és la capital de la comarca de la Garrotxa, té una extensió de 29km2 i una població de
34.000 habitants (IDESCAT 2016), que representa el 60% de la població comarcal.
La principal característica singular d’Olot és que està ubicada en el Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa, emmarcada per tres volcans - Montsacopa, Montolivet i la
Garrinada-, i el riu Fluvià que travessa tota la població com a corredor natural i eix històric del
desenvolupament econòmic i urbà. Aquest patrimoni natural és una de les identitats més
significatives de la ciutat.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

A continuació exposem una aproximació al context objecte d’aquest treball.

Tradicionalment ha comptat, i hi compta en l’actualitat, amb sectors culturals, socials i
econòmics actius i dinàmics, que juntament amb el pes de la població i els serveis,
enforteixen el seu lideratge dins el territori.
Analitzant l’evolució de la població, com es pot comprovar en la gràfica següent, Olot va
experimentar un important creixement poblacional de forma sostinguda entre els anys 1999
fins al 2009, una tendència que comparteix amb el conjunt del país. A partir de l’any 2009 (i
coincidint amb la crisis econòmica) l’evolució poblacional és d’estabilitat.
El creixement poblacional de la dècada 1999-2009 respon a una etapa d’expansió
econòmica en el conjunt del país. Bona part de l’augment de la població es deu a l’arribada
de persones immigrades, principalment procedents de països no comunitaris
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En tot procés de deliberació, planejament i de participació d’agents i de ciutadania en
general, és imprescindible situar el context de l’àmbit sobre el que es treballa per tal de
disposar d’un bon coneixement que ajudi a fer el diagnòstic, deliberar, i planejar les línies
estratègiques i actuacions més adients.
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Actualment el 18,4% de població d’Olot és estrangera, per sobre de la mitjana comarcal i de la
mitjana de Catalunya, que són el 13,9% i 14,5% respectivament, segons l’IDESCAT a l’any
2014. La població estrangera correspon a més de 90 nacionalitats diferents, tot i que les cinc
principals ascendències, i amb distància respecte a les següents, són la Índia, Marroc, Xina,
Gàmbia i Romania.
Aquest fet comporta tota una sèrie d’impactes a nivell demogràfic, social, cultural, educatiu, i
d’integració. Per això s’han desplegat diferents instruments per a la seva gestió. Una dada que
il·lustra l’impacte demogràfic és que un de cada quatre joves d’Olot (de 15 a 24 anys) és
d’origen estranger.
Olot també segueix la tendència general –del país i europea- d’envelliment de la població. El
pes de la població major de 64 anys respecte al total de la població és del 19,3%, també
lleugerament superior al percentatge de Catalunya que és del 17,8% (IDESCAT 2014). Cal tenir
en compte l’augment del sobre envelliment, és a dir, persones majors de 80 anys, i que
majoritàriament són dones.
Es pot preveure que en properes dècades, la població en edat de jubilació pot ser major que
la població en edat activa, si no canvia la tendència demogràfica.
Els sectors econòmics predominants són el turisme i el sector serveis, juntament amb la
indústria agroalimentària. L’entorn natural (53% de la superfície protegida) és el principal actiu
turístic. Es disposa d’una llei pròpia, la llei 2/1982 de protecció de la Zona Volcànica de la
Garrotxa i de l’Estratègia de la Carta Europea de Turisme Sostenible de la Garrotxa 20162020, entre d’altres instruments.
La taxa d’atur actualment és del 10,35%, per sota de la mitjana catalana (17,5%). Com a
conseqüència de la crisis econòmica, s’ha destruït teixit empresarial, tot i que a la Garrotxa en
menor grau que en el conjunt de Catalunya. A partir del 2014 es comença a crear de nou
teixit empresarial, però a un ritme molt més discret que l’ocupació. A grans trets, el perfil de les
persones aturades es caracteritza per aturats de llarga durada, joves i persones immigrades.
Pel que fa a l’estructura urbana, el municipi està configurat per 21 seccions censals agrupades
en 5 districtes municipals. El districte 1 és el que aglutina el nucli històric d’Olot (secció censal
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Font: Ajuntament d’Olot

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Distribució territorial dels districtes i seccions censals del municipi.
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1.1. i 1.2.). Aquest districte concentra els principals pols generadors de mobilitat i la majoria
d’equipaments i activitats municipals.

Vista aèria de l’estructura urbana d’Olot. Font: Pla de mobilitat urbana d’Olot
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II. LA VISIÓ ESTRATÈGICA DE LA CIUTAT

Altres instruments a tenir presents són els següents:
-

Pla Director d’Espais Verds d’Olot (2014-2020)
Pla de mobilitat Urbana Sostenible (2013-2019)
Pla Integral del Nucli Històric d’Olot (2003-2009) i Pla de Continuïtat (2010)
Programa Integral d’Accions de millora del barri de Sant Miquel (2015-2022)
Pla d’Acció per a l’energia sostenible d’Olot (2013)
Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social d’Olot (2013-2019)

Cal destacar especialment els treballs de l’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ
SOSTENIBLE INTEGRAL, OLOT Connecta 2020, en línia amb l’Estratègia Europa 2020, amb
els següents objectius estratègics:
1. Millorar la relació urbana d’Olot amb el seu entorn natural i amb el patrimoni cultural,
històric i cívic, amb la finalitat de recuperar diferents visions de la ciutat: la paisatgística
i els espais de trànsit entre urbà, natural i rural, així com el relat del seu desenvolupament
econòmic i humà.
2. Reduir les desigualtats socials i urbanes de les diferents zones de la ciutat per a
possibilitar un desenvolupament humà i territorial en harmonia del conjunt de la ciutat.
3. Adaptar-se als nous desafiaments globals d’impacte local com el medi ambient,
l’eficiència energètica, les noves tecnologies i els canvis econòmics.

L’anàlisi dels instruments de planejament, programes i actuacions, la valoració del seu
desenvolupament i impactes, creiem que ha de formar part dels treballs inicials del procés.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Durant els darrers anys, les directrius marcades pel PGOU i el Pla Especial de la Zona
Volcànica de la Garrotxa, aprovats en 2003 i 2014 respectivament, han definit el model de
desenvolupament sostenible de la ciutat. Entre les seves prioritats, i d’acord amb l’objectiu del
present treball, cal mencionar l’objectiu de desenvolupar actuacions en el teixit urbà
consolidat amb la finalitat de contenir el creixement i activar el teixit existent.
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Cal tenir present en qualsevol diagnòstic, planejament o actuació, com és el cas de PLA
INTEGRAL D’ACCIONS DE MILLORA (PIAM) AL NUCLI ANTIC D’OLOT, i objecte d’aquest
document per a l’assistència tècnica, els diferents instruments i plans desenvolupats al
municipi o que estan en procés de desenvolupament, amb la finalitat d’optimitzar els recursos
i de donar coherència al conjunt d’estratègia de ciutat i aconseguir així un relat de ciutat i
uns resultats d’impacte major i beneficis positius.
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2.2. Escala Barri: el Nucli Antic

Els centres històrics, com el mateix nom indica, es corresponen amb els nuclis inicials de
creixement de la població, contenen elements històrics, de patrimoni i identitat, i juguen un
paper de centralitat i atracció vers tota la població i el seu entorn. Però també són zones
urbanes amb risc de buit, provocat sovint per les mateixes dinàmiques urbanes.

Tot i que té menys equipaments públics adreçats a usos cívics o a determinants sectors de
població resident en comparativa al conjunt de la ciutat, compta amb equipaments i serveis
de ciutat, així com d’espais buits que són potencials, com és l’Escola d’Art ubicada a la plaça
del Carme o la nau industrial de Can Sacrest, en desús. És en el seu entorn i al voltant del
Fluvià on es concentren també elements de la història industrial i de desenvolupament humà
de la ciutat i en evident risc de degradació, afectant també als entorns fluvials.
L’activitat comercial és força desigual en funció dels carrers on es situa. La zona que presenta
major nombre de locals buits és a partir de la plaça Major en direcció al barri de Sant Miquel.
Les activitats econòmiques i comercials són també elements dinàmics i de cohesió de l’espai
públic.
Si fem una anàlisi detallada de les variables socials, demogràfiques i urbanes,
comparativament amb el conjunt de la ciutat, se’ns presenta com a una àrea que requereix
una intervenció especial: és el barri amb més densitat de població, major nombre de població
estrangera, dels barris més envellits, i amb una problemàtica dels habitatges més acusada.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Al Nucli Antic d’Olot es concentren tota una sèrie de factors de risc i d’altres que són
potencials i d’oportunitat.

Tots aquests factors visualitzen una major concentració de vulnerabilitat urbana.
Una única variable no és del tot significativa, és la suma de diferents elements de risc
d’exclusió i conflicte concentrada en un determinat territori el que defineix la
vulnerabilitat urbana.

Variables comparatives respecte al conjunt de la ciutat, 2014
Secció

Barri

població estrangera

densitat Població

majors 65anys

Elaboració pròpia. Font: Ajuntament d’Olot

Considerem il·lustratiu incorporar els mapes en funció de la variable estudiada i la distribució
per barris. L’increment de color en la zona del centre visualitza aquest elevat índex de risc de
vulnerabilitat respecte a altres zones de la ciutat.
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Població major de 64 anys. Font: Ajuntament d’Olot
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Densitat de població per districtes. Font: Ajuntament d’Olot
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Distribució aproximada d’habitatge buit. Font: ajuntament d’Olot
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Població estrangera. Font: Ajuntament d’Olot
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Hem de posar atenció també a la problemàtica de l’habitatge. Segons dades de l’IDESCAT
2011, Olot disposa de 3.120 habitatges buits, duplicant els comptabilitzats en el cens del
2001 (tot i que caldria eliminar les adreces de planta baixa i locals comercials o d’altres usos).

Aquelles mesures d’intervenció realitzades en aquesta zona, de promoció d’Habitatge de
Protecció Oficial o rehabilitació i millora de l’habitabilitat, han tingut un impacte visible que
amb tota probabilitat minven de forma significativa la vulnerabilitat en la que es troba.

II. EL PLA INTEGRAL DEL BARRI VELL D’OLOT (2005-2009) I EL PLA DE
CONTINUÏTAT (2010)
De tots els instruments de planejament, caldrà valorar especialment les estratègies i els
resultats del Pla Integral del Barri Vell.
El Pla neix de la voluntat que el Barri Vell recuperi el seu caràcter de centralitat i de referència
de ciutat, així com atendre les situacions de desequilibri i de risc d’exclusió.
Els objectius estratègics del Pla són els següents:
-

-

Dotar al nucli històric de les condicions urbanístiques necessàries per recuperar els
usos de residència (habitabilitat, serveis, confort ambiental, sense perjudici d’altres
usos i activitats compatibles.
Conservar els valors culturals, històrics i arquitectònics de les edificacions que
l’identifiquen i li donen caràcter de nucli històric.
Mantenir el nucli històric com a part diferencia i activa de la ciutat per la presència
d’equipaments, espais públics i serveis a nivell de ciutat.
Potenciar les activitats econòmiques especialitzades.
Millorar la integració social i cultural de la població resident.

III. UNA APROXIMACIÓ AL DIAGNÒSTIC I ELS ÀMBITS DE TREBALL
Com hem vist, la condició de centralitat del Nucli Antic contrasta amb un alt índex de risc de
vulnerabilitat: característiques de la població resident, alt percentatge d’habitatges buits o
infrahabitatge, i la dèbil activitat econòmica i comercial.
Les dinàmiques urbanes pròpies de la ciutat han desplaçat la centralitat(residencial, comercial,
d’oci,...) cap a altres zones del municipi.
Per altra banda, s’ubiquen elements de patrimoni, identitat i espais – naturals i urbans-, alguns
en desús o en risc de degradació, que al mateix temps són potencials.
Considerem adequat establir – a priori- uns àmbits que ajudin a endreçar tot el treball i les
seves fases i continguts, així com els elements per a la participació.
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L’antiguitat del parc d’habitatges del nucli antic, la desocupació, i per tant, la falta de
manteniment i rehabilitació, provoca major concentració d’un d’infrahabitatge i greu risc de
degradació.
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La majoria d’habitatge buit es concentra precisament al centre històric, d’acord amb el treball
de camp realitzat al 2009 per l’ajuntament, que va comptabilitzar el 38,7% dels habitatges
desocupats i que s’estima que persisteix en l’actualitat.
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Aquesta primera aproximació al context ens serveix per a definir, d’entrada, tres àmbits de
treball. Caldrà però analitzar amb més detall, i contrastar-ho amb els diferents agents socials,
institucionals, culturals i econòmics.
Àmbits de treball:

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

La diversitat d’usos. Activitat econòmica, cultural, educativa i cívica
L’Habitatge i la Inclusió
El patrimoni històric i identitat local i turística
La connectivitat i la convivència
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3. Metodologia
3.1. Plantejament metodològic

Atenent a les necessitats i objectius exposats en el Plec, es planteja una metodologia de
treball basada en els següents principis:
-

Enfoc transdisciplinar: facilitar un treball coordinat entre els agents i les diferents
Àrees de les diverses disciplines que s’han d’integrar en el desenvolupament dels
treballs. En aquest sentit, Paisaje Transversal actua com equip amb capacitat de
coordinar les perspectives de les diverses disciplines i els diferents agents que
participaran en el procés.

-

Projectes estratègics: front a altres òrgans de participació tradicionals, es planteja un
enfoc estratègic que identifiqui, visualitzi i programa els diferents processos de forma
efectiva i impulsi el desenvolupament d’experiències pilot que permetin l’avaluació i
correcció. Per això, Paisaje Transversal compta amb una àmplia experiència en el
desenvolupament d’estratègies de participació orientades a la gestió urbana en
diferents municipis, tal i com s’inclou en l’apartat “Avals de la Metodologia”.

-

Col·laboració d’agents: la implementació del Pla Participat d’Actuacions i la definició
dels projectes associats al Reequilibri Territorial, demana del treball conjunt dels agents
– municipals i institucionals, econòmics, culturals i a través d’ espais i mecanismes que
facilitin la col·laboració i la definició d’objectius i propostes conjuntes. En aquest
aspecte, Paisaje Transversal aporta una visió integral i la seva capacitat per a
desenvolupar dinàmiques de treball conjunt, transformant els resultats en propostes
tècniques.

-

Participació informada: Implementar mecanismes que facilitin la presa de decisions,
també que ofereixin alternatives davant possibles conflictes i de posicions divergents,
tot basant-se en informació de caràcter tècnic qualitativa i quantitativa així com en la
mediació.

-

Implicació de la ciutadania: com a garantia de l’èxit dels processos, es planteja una
metodologia que fomenti la implicació dels veïns i veïnes en el disseny i execució de
les actuacions per a fomentar la identificació amb el projecte i fomentar la
coresponsabilitat.

-

Participació lúdica, creativa i accessible: utilitzar eines de participació atractives i
dinàmiques que atenguin als interessos de cada grup social, ampliant la participació a
tots els col·lectius i ciutadania, i garantint l’accessibilitat amb dinàmiques inclusives. És
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Un procés d’aquestes característiques, que precisa del desenvolupament de tasques
tècniques, de disciplines transversals i de coordinació d’agents institucionals, socials i
econòmics, requereix una estructura metodològica adequada a la complexitat del projecte.
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Transparència dels projectes: es proposa un conjunt de canals i espais de
participació i informació –físics i digitals- que facilitin la transparència i impliquin a una
àmplia majoria social, visualitzi els resultats i posicioni al Nucli Antic i a Olot en el seu
conjunt com a referència d’innovació social i urbana.

-

Ecologia de medis: Gestionar de manera eficaç i econòmica els processos
participatius i optimitzar la participació ciutadana, aprofitant els diferents processos
oberts i evitant duplicitats. Per això es veu necessari adequar les activitats
participatives a les particularitats locals, a espais ja existents, fomentant les
dinàmiques, espais i equipaments públics.

-

Avaluació i seguiment: el desenvolupament d’aquest tipus de projectes en el temps
de forma continuada, demana mecanismes de seguiment i avaluació que possibilitin
visualitzar els progressos i la efectivitat de les inversions, així com adaptar les
decisions davant de possibles eventualitats. És per això que s’incorporen també eines
d’avaluació amb perspectives tècniques i qualitatives i un protocol de seguiment.
D’aquesta manera el propi procés serveix de punt de partida per a incorporar
dinàmiques de decisions conjunta.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

-

14

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 775902 A4L99-OWO6G-12YQT 5793D4B7983AB7E45C283EFFBB8F58EB7F075445) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

per això que es proposen, a més de dinàmiques en espais i òrgans formals,
dinàmiques d’oci urbà per tal de potenciar la participació directa i indirecta en espais
de confiança existents d’ús freqüent, com comerços, places, espais no formals,... que
facilitin a la persona expressar-se en llibertat.
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II. CANALS METODOLÒGICS

És una metodologia transversal, participativa y aplicable per al desenvolupament de processos
participatiu en entorns urbans i territorials que es desenvolupa a través de tres canals de
treball, tres estratègies paral·leles en el temps i transversals en el contingut. Cada una
d’elles amb objectius complementaris que en conjunt configuren el projecte.
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Són els canals de DIFUSIÓ, COL.LABORACIÓ I PROJECTE PARTICIPATIU (DCP).

-

(D) El canal Difusió aborda la visibilitat a nivell local i global dels processos i els seus
resultats. La difusió aconsegueix ampliar la participació i el col·lectiu local compromès,
reforçar la seva identitat, generant al mateix temps repercussió a l’exterior. Una bona
gestió de la difusió durant el desenvolupament dels processos permet reforçar la visió
del funcionament i potencial de millora del Nucli Antic: visualitzar els valors i els actius
vers l’exterior (local, territorial,...) i reforçar la identificació de la comunitat amb el
projecte generant un sentiment d’orgull.

-

(C) El canal Col·laboració treballa en la implicació i la coordinació dels agents
institucionals, econòmics, culturals i socials, i la creació d’espais de participació,
aprenentatge col·lectiu, negociació i definicions conjuntes. Paral·lelament aquest
canal fomenta la consciència sobre els recursos existents i la sostenibilitat. Amb això
s’aconsegueix generar una estructura de participació i implicació d’agents que
construeixen de manera conjunta, amb objectius comuns, aprofitant els coneixements
i les capacitats de tothom.

-

(P) El canal Projecte Urbà centrat en el disseny de les accions referents al PIAM del
Nucli Antic a través de mecanismes que facilitin el procés de decisió. Aquest canal
possibilita integrar als diferents agents en el procés de disseny des de l’inici, treballant
conjuntament aportant idees definint propostes i amb una implicació directa amb el
futur desenvolupament de les acciones. A més, incorpora eines d’avaluació conjunta
per tal de valorar l’èxit de les acciones i adoptar mesures de correcció si fos necessari.
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Des d’aquests principis que hem exposat, es proposa aplicar una metodologia general de
planificació estratègica participativa desenvolupada per Paisaje Transversal
(Metodologia DCP). La seva eficiència ha estat comprovada en diferents projectes, i
possibilita treballar a diferents escales i contextos locals.
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3.2. Instruments
La metodologia es desenvolupa a través d’un conjunt d’instruments diversos, que en el seu
conjunt garanteixen un desenvolupament obert, coordinat i transparent del procés.

-

-

-

-

Grups i espais: és un instruments que més alt nivell de participació permet, implicant
als agents en la ideació i la decisió. Es materialitza en Grups de treball formats per
agents diversos que fan seguiment durant tot el procés.
Accions públiques: instruments destinats a la implicació d’un espectre ampli de
població, menys implicat que els membres dels grups/espais de treball, però que a
través d’activitats i tallers tenen la capacitat d’aportar valoracions i propostes
qualitatives.
Mecanismes de recollida d’informació: són instruments unidireccionals, amb els que
es recull informació de perfils de població específics, amb enquestes, qüestionaris,
panels participatius,...
Mecanismes divulgatius: és el grau més baix, o senzill, de participació, però
igualment important, donat que garanteix que la major quantitat possible de persones
estiguin informades respecte l’existència del projecte, el desenvolupament i els
resultats. Es materialitza amb accions de comunicació tradicionals o mitjans digitals,
entre d’altres.
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Es plantegen 4 grans tipus d’instruments, i un instrument que és transversal als diferents
nivells, i que són els Indicadors Participatius. Cada un té un grau diferent de participació
(des de la presa de decisions fins la simple informació):
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Davant de plantejaments estancs, en els que els treballs d’anàlisi tècnic, anàlisi participatiu i
comunicació, es desenvolupen independentment, els instruments aquí proposats s’apliquen
de forma conjunta, desenvolupant simultàniament diverses funcions (per exemple, recollir
opinions i realitzar tasques de divulgació).

-
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Indicadors participatius: és una eina transversal que s’utilitza a tots els nivells, tant
donant suport en la presa de decisions –valorant el nivell de consens i acceptació de
les propostes- com en las tasques d’informació –exercint funcions pedagògiques en
relació a l’estat de l’entorn urbà o visualitzant les diferents opinions recollides.

Es planteja la creació de dos espais de participació diferenciats. A través d’aquests espais
es conformaran els grups de decisió ciutadana i tècnica, que tindran funcions
complementàries.
Aquests espais es conformaran a partir dels contactes inicials i d’un marc inicial d’objectius
generals per tal de disposar d’unes finalitats compartides.
Igualment, estos espais permetran donar seguiment al posterior procés d’implementació de les
actuacions de millora, garantint la condició interdisciplinar i participativa del Pla Integral
d’Accions de Millora del Nucli Antic.
Els dos espais són: un Grup Motor ciutadà i un Grup Interdepartament de caràcter tècnic.
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Un dels objectius complementaris a l’elaboració del Pla Integral d’Accions de Millora, és la
constitució dels diferents espais que donaran seguiment al procés. D’acord amb l’esquema
plantejat, aquests espais vehiculen un alt grau de participació, perquè possibilita la co-decisió
i el co-disseny del PIAM.

Grup Motor
Els grups motors són espais de decisió i coordinació conformats per persones diverses
vinculades a un projecte determinat. En els grups motors es barregen diferents sectors
professionals o voluntaris, pluralitat de perfils que siguin complementàries, representativitat del
territori,... amb objectius concrets comuns i amb metodologies participatives clares i
acordades. Permeten un seguiment del procés, actuant com a nucli i participant activament
segons l’interès, disponibilitat, actituds, capacitats i formació en les diferents etapes del
procés.
Són grups oberts en els que les persones poden entrar i sortir. Són necessaris per a l’avenç i la
consecució exitosa de qualsevol procés participatiu, en tant permeten diluir necessitats
particulars o conflictes personals en ares d’un projecte comú.
Les funcions del Grup Motor seran les següents:
-

-

Actuar com a font d’informació, ajudant a recollir dades i perspectives diverses
respecte certes qüestions (conflictes potencials, relacions entre agents, interessos,
expectatives,...)
Exercir tasques d’acompanyament del procés ajudant a posar en marxa les
dinàmiques participatives tant a nivell de gestió (espais, horaris,...) com de disseny de
les mateixes (temàtiques, interessos, desenvolupament, espais adients,...) Realitzar
tasques de divulgació a nivell individual a través de les seves xarxes personals,
associatives i/o professionals.
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Donar continuïtat al procés un cop finalitzada la fase d0elaboració del PIAM,
permetent mantenir, amb el recolzament individual, el caràcter obert del mateix, i
servir de font de contrast per a la posada en marxa de les actuacions.

El Grup Motor comptarà amb la participació de representants tècnics municipals responsables
del projecte, i la participació d’altres tècnics o experts en moments concrets del procés.
La composició del Grup Motor dependrà del grau d’implicació de les entitats i persones a títol
individual; no obstant, es buscarà una representació equilibrada i paritària d’acord amb els
següents perfils:
-

Entitats socials: Associació de veïns i propietaris del Nucli Antic d'Olot, AMIPA Cor de
Maria,...

-

Residents del Nucli Antic i dels diferents perfils que conformen la població resident.

-

Comerciants i empresaris del Nucli Antic: Associació de Comerciants d'Olot, Associació
de Joves Empresaris de la Garrotxa, etc.

-

Agents i entitats culturals: Factoria de les Arts Imaginàries Garrotxines (FAIG),
Agrupació Sardanista Olot, Els Catòlics, etc.

-

Gestors dels equipaments i serveis públics: Biblioteca Maria Vayreda, Escola d’Art,
Museu de la Garrotxa, etc.

-

Altres entitats implicades.

-

Persones a títol individual que pel seu coneixement de les realitats de l’àmbit,
implicació,... es consideri oportú.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

S’ha de dir que han de ser persones amb una implicació activa en el procés de
desenvolupament i disposades a aportar el seu temps, i no tant persones participants
puntualment, per a les que es plantegen altres canals i vies de participació com s’explicarà
més endavant.
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El Grup Motor del PIAM del Nucli Antic està conformat per agents socials, econòmics, veïnals
i culturals vinculats a aquest àmbit urbà, ja sigui per la seva condició de residents,
treballadores o treballadores al nucli, o per formar part d’entitats que treballen en el mateix.
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Grup Interdepartamental
És un grup tècnic interdepartamental amb l’objectiu d’assegurar la cooperació entre les
diferents Àrees i Organismes municipals i comarcals i garantir el caràcter transversal del
procés.
Tindrà una continuïtat durant tot el procés, s’establirà un calendari de sessions associat als
moments més rellevants de cada una de les fases: definició inicial d’objectius, elaboració de
diagnòstic tècnic, definició de les línies estratègiques i les accions de millora, planejament
temporal i econòmica, i avaluació i tancament.
Las funciones del Grup Interdepartamental seran les següents:
-

Actuar com a espai de coordinació de les diferents àrees i organismes vinculats a
l’elaboració i la posterior implementació del Pla, garantint que les línies de treball
sectorials estiguin en línia amb el marc general de planificació, els objectiu si les línies
estratègiques.

-

Aportar l’experiència i el coneixement sobre les necessitats, les problemàtiques,
els potencials i els recursos sobre els que haurà de treballar el PIAM, també els
projectes ja realitzats i les línies d’actuació de cada àrea municipal.

-

Garantir la viabilitat de les accions programades tant a nivell tècnic com
econòmic, assegurant que el PIAM s’ajusti a les capacitats municipals.

-

Ajudar al co-disseny de les accions i projectes plantejats, i garantir la seva
adequació a les dinàmiques generals del municipi.

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Projecte : Projecte Subvencionar Pla integral d'accions de
millora (PIAM) al nucli antic d'Olot
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A diferència del Grup Motor ciutadà, de caràcter més obert, el Grup Interdepartamental haurà
de tenir una composició més estable, que possibiliti el seguiment fluid i eviti potencials
problemes de coordinació o no viabilitat.

-

Responsable polític del PIAM
Gerència de l’ajuntament d’Olot
Àrea d’Infraestructures i Urbanisme
Consorci DinamiG
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Institut Municipal de Cultura d’Olot
Institut Municipal d’Educació i joventut
Oficina Local de Habitatge
Consorci SIGMA

En determinants moments, es podrà comptar amb la participació de personal tècnic d’altres
àrees, com l’Àrea d’Informació del Territori, o l’Institut Municipal d’Esport i Lleure, o
departaments o organismes consorciats de la Garrotxa.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

De manera inicial, es planteja la següent composició:
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L’equip estarà format per personal tècnic municipal vinculat a les temàtiques generals
plantejades anteriorment. Igualment serà important la participació i el lideratge de la persona
o persones responsables políticament del projecte.
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II. ACCIONS PÚBLIQUES

Per això és important plantejar nous mecanismes participatius innovadors i creatius,
mitjançant els quals contactar i recollir percepcions de diferents col·lectius: dones, infants,
joves, persones grans, persones immigrades,... amb l’objectiu d’incloure la seva experiència i
saber quotidians i generar també identificació i compromís amb el projecte i els seu entorn
urbà.

Són sessions comunes destinades tant a la recollida d’informació com a la discussió sobre
percepcions i propostes. Les sessions es plantegen amb una durada no superior a les dues
hores en les que es combinen els moments de debat i intercanvi conjunt amb el
desenvolupament de meses de treball temàtiques on s’aprofundeix sobre qüestions més
concretes.
El funcionament precís dels tallers varia segons el moment del procés, la fase i els seus objectius
específics. En tot cas, es fonamenten en l’intercanvi entre les persones participants i els diversos
perfils i els tècnics encarregats del projecte.
Es proposa dos tipus de sessions conjuntes en funció del perfil dels participants:
-

Sessions amb tècnics municipals que, en un format més ampli que el del Grup
Interdepartamental, comptarà amb les visions de professionals municipals i comarcals
directa o indirectament implicats en el projecte o amb coneixement d’alguns dels àmbits
que es treballen. Aquest tipus sessions tenen el valor de facilitar l’assimilació del PIAM,
les seves conclusions i línies de treball per paret de l’estructura municipal.

-

Sessions amb ciutadania i entitats, que igualment amplien la convocatòria més enllà del
Grup Motor, garantint que les propostes responguin a les necessitats i percepcions d’un
espectre més ampli de població que el Grup Motor. Les sessions estan orientades al
debat i l’intercanvi entre persones participants i permeten identificar conflicte
d’interessos i possibles barreres o riscos, així com identificar iniciatives i potencialitats
des d’una visió més àmplia.

Accions a l’espai públic
Com a complement dels tallers participatius, més formals i estructurals, es proposa el
desenvolupament d’accions en espais públics i llocs de referència del Nucli antic. Es tracta en
aquest cas de dinàmiques participatives que es combinen amb elements lúdics. L’objectiu és
recollir propostes i necessitats sobre el propi terreny, que en altres formats més formals com
les reunions, no es produirien.
Les dinàmiques definitives es definiran després del procés inicial de contacte amb els agents
principals, i es poden plantejar diferents formats:
-

Mapeig: el mapeig amb passejos in situ és una dinàmica participativa que permet
recollir diferents mirades sobre el territori, a través de la observació o el joc que utilitza
eines gràfiques, fotografies, cartografia del lloc,... Aquestes dinàmiques permeten als
ciutadans i ciutadanes reconèixer de forma senzilla les problemàtiques i propostes

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Tallers participatius
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Si els espais de participació anteriors constitueixen el grau més alt de participació, la
metodologia compta també amb instruments participatius complementaris per tal de promoure
una participació oberta que provoqui l’intercanvi d’opinions i perspectives entre els agents.
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-

Accions temàtiques: es treballa sobre qüestions específiques considerades rellevants
per al projecte, per exemple, espai públic, habitatge, immigració,... Segons el tema es
dissenyen dinàmiques específiques, per exemple identificar recorreguts al llarg de
mitja jornada i realitzar propostes sobre com millorar-ho. Es combina la recollida
d’informació amb un debat col·lectiu posterior sobre possibles propostes de millora.
Són accions que es desenvolupen a l’espai públic, combinant la participació de
persones que assisteixen expressament, amb d’altres persones que es troben de pas i
que també poden aportar informació.

-

Diada del Pla (PIAM): és un instrument d’origen anglosaxó associat a l’urbanisme, amb
un caràcter principalment festiu, i amb l’objectiu d’informar dels resultats del procés, la
viabilitat i la seva plasmació tècnica per a contrastar la conformitat del major nombre
possible de ciutadans i ciutadanes. És un esdeveniment en dia no laboral que tindrà
lloc en un o diversos espais representatius del Nucli Antic. S’exposen les propostes
resultants del procés del PIAM amb la projecció de materials audiovisuals (fotografia,
a deixar la seva opinió respecte a la seva conformitat amb les propostes elaborades.
La jornada també pot integrar recorreguts dinamitzats. És bo que El Grup Motor tingui
un paper protagonista en aquesta diada, tant en el disseny de l’esdeveniment com en
la dinamització.
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associades a l’entorn urbà i reconèixer la viabilitat de les propostes de manera més
propera. Les dinàmiques concretes i els recorreguts dels mapeig es determinaran
després dels resultats de l’anàlisi inicial, el treball amb el Grup Motor i el contacte amb
els agents principals. És important assenyalar que Paisaje Transversal compta amb una
àmplia experiència en l’elaboració i desenvolupament de mapeig.
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III. MECANISMES DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ
Entrevistes a agents

En qualsevol cas l’entrevista s’enfocarà vers els interessos i coneixements dels agents,
adaptada segons la condició o perfil (tècnics municipals, població resident, comerciants,
entitats,...) i es recolzarà amb material gràfic.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

L’entrevista és de caràcter obert, però compta amb un guió per tal d’assegurar que es tractin
tots els temes rellevants i identificar així de forma detallada els problemes i possibilitats de
millora del Nucli Antic.
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La recollida d’opinions qualitatives dels agents institucionals i socials vinculats amb el projecte
–sigui per la temàtica que es treballa o per l’àmbit territorial d’actuació- es realitzarà als inicis
amb entrevistes en profunditat amb una durada aproximada d’una hora i mitja.

Oficina del PIAM
Eina consistent en la utilització d'un local comercial buit que serveix com a espai de
referència del projecte durant els mesos en els quals es desenvolupi i, opcionalment, durant la
implementació. Aquest espai serveix al mateix temps com a punt d'informació –a través de
panells explicatius disposats en l'aparador- i com a lloc d'intercanvi, en el qual l'equip tècnic
roman durant un període de temps diari, resolent dubtes i recollint proposades de persones
que s'acosten.
La creació de l'oficina del PIAM requerirà de la valoració juntament amb els tècnics de
l’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa DINAMIG, amb l'objectiu de valorar
la disponibilitat de locals i la predisposició dels propietaris a cedir-ho durant el període de
durada del projecte.
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Qüestionaris

Semblant als qüestionaris, les enquestes permeten la recollida d'informació mitjançant un
entrevistador, que sol·licita la realització de l'enquesta a peu de carrer o en espais concrets.
Les enquestes es plantegen aquí associades a perfils específics: joves estudiants, compradors,
visitants i turistes, etc., a través de les quals s'aprofundirà i ampliarà la informació necessària
per a l'elaboració del diagnòstic. Les enquestes tenen una durada de no més de 15 minuts i
combinen preguntes obertes i tancades.

Espais Participatius en equipaments
Per a la participació individual i voluntària en espais quotidians es proposen dispositius de
recollida d'informació, cartells o pissarres en punts visibles d'equipaments públics de manera
que la població pugui deixar les seves opinions lliurement en moments d'espera o d'accés a
llocs quotidians. En concret es dissenyarà un model tipus de pissarra i preguntes o adhesius
per facilitar la recollida de preguntes, aquests es distribuiran als espais públics identificats i
acordats amb el Grup Motor.
En diferents equipaments claus es crearan espais informatius constituïts per pissarres
interactives que integren missatges i informació important de les diferents etapes del procés,
així com díptics i flyers que completin la informació d'aquestes pissarres.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Enquestes
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Sistema de recollida d'informació de caràcter unidireccional que pot ser emprat a través de
l'espai web del projecte o disposat en equipaments i edificis públics. El seu contingut és
adaptat segons la fase de recollida de necessitats i propostes i posteriorment a la fase de
concreció i priorització de propostes. La resposta al qüestionari portarà a l'enquestat entorn de
15 minuts i tindrà una part inicial divulgativa del procés. Aquests mecanismes permeten
estendre l'abast a un espectre ampli i generalista que potser no se senti anomenat a participar
en les activitats i tallers.
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IV. INSTRUMENTS DIVULGATIUS
Presentacions públiques

Creació d'una imatge (amb logo, colors representatius i tipus de lletra) que faci recognoscible
el projecte i serveixi com a element per a la difusió del mateix. Aquesta imatge tindrà
presència en tots els espais i canals de comunicació del projecte, i regirà al seu torn el
disseny de tots els materials, de manera que s'obtingui una imatge coherent i homogènia
pròpia.
Instal·lacions urbanes
Al llarg del procés es considera important disposar d'espais informatius a l'espai públic on
comunicar les diferents fases del projecte, els objectius generals i, més endavant, les
conclusions del diagnòstic o els resultats finals. Aquests espais consistiran en un suport on
disposar de panells i díptics informatius, així com de personal que pugui solucionar els dubtes
de les persones que s'acosti a ells.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Imatge del projecte

Espai web
Es crearà un espai web on es bolcarà tota la informació del procés. Aquest espai web tindrà
una estructura bàsica: una pàgina principal que contindrà la capçalera amb l'eslògan i imatge
del procés, una part central on es visualitzaran les entrades i continguts que es vagin
generant, i una barra lateral amb els diversos enllaços a continguts i xarxes socials, així com
dels següents apartats:
- Què és: Explicació del procés participatiu i els seus objectius.
- Com ho farem: Explicació del desenvolupament del procés, incloent el calendari
d’accions, les temàtiques i les dates aproximades.
- Com participar: Explicació dels diferents canals que possibilitaran la participació dels
diferents agents i col·lectiu si ciutadania en general
- Què està passant: És l’espai que donarà seguiment continu al procés, donat que es
publicaran les convocatòries dels esdeveniments, els tallers si sessions de treball, així
com les cròniques dels mateixos.
- Resultats: Aquesta secció té l’objectiu de permetre un seguiment obert i transparent
del procés, les decisions i les conclusions aconseguides. Es publicaran en aquesta
secció actes, estudis i coneixements.
- Segueix-lo: Un apartat que detalla les xarxes socials i els mecanismes per a seguir el
procés.
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Són accions orientades a comunicar i difondre l'existència del projecte, el seu full de ruta i les
accions que s'estan duent a terme; així com presentar els resultats i conclusions extrets en
estadis posteriors del procés. Les presentacions tenen a més un caràcter pedagògic respecte
de les possibilitats, les eines i espais de participació ciutadana al seu abast.
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Xarxes Socials
Permeten la utilització de mitjans ja existents, les xarxes socials municipals i dels organismes
per realitzar tasques de difusió del projecte, ja siguin les convocatòries de tallers i
esdeveniments, ja sigui dels resultats del treball i de les fases.

Materials informatius
Es planteja el disseny i impressió de tríptics i cartells amb la imatge corporativa, amb
l'explicació del projecte i programació de les activitats del procés de participació. Es repartiran
en comerços, bars, restaurants, equipaments públics, etc. Aquest tríptic i cartell també es
distribuirà en format digital a través de les xarxes socials de l'Ajuntament i les associades al
procés.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Serviran per comunicar les principals fites del procés, tals com el llançament del procés, el
document d'Avanç i els resultats finals. Aquestes notes de premsa s'elaboraran en coordinació
amb els responsables municipals de comunicació, amb ells s'identificaran els principals mitjans
a través dels quals difondre les notes.
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Notes de premsa
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V. INDICADORS PARTICIPATIUS

Aquesta metodologia serà aplicada per extreure conclusions per a la definició de les línies
estratègiques que estructuraran el Pla Integral d'Accions de Millora del Nucli Antic, seguint un
procés de recollida, categorització i anàlisi de la informació.
Els Indicadors Participatius treballen per separat la informació quantitativa —indicadors de
sostenibilitat— de la qualitativa —opinió ciutadana— organitzant aquesta última de manera que
pot ser relacionada amb la primera per obtenir una imatge final en la qual es refereixen tots
dos mons.
Per a això, és necessari establir una sèrie de temàtiques d'encreuament (per exemple espai
públic, activitat, convivència…) a través de les quals s'organitzen tant els indicadors de
sostenibilitat com les opinions recollides.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Els Indicadors Participatius creuen la informació qualitativa recollida i les conclusions
del diagnòstic tècnic, i permet així extreure conclusions conjuntes i consensuar
decisions dirigides a solucionar problemes des de la sostenibilitat de l'entorn urbà i la
percepció que d'aquests temes tenen els agents que participen, amb una visió integral de
la complexitat del territori.
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Finalment, plantegem la utilització d'una eina transversal a la resta: els Indicadors
Participatius. És una eina que permet reforçar la metodologia, facilitant els treballs d'anàlisis i
la priorització de propostes en els casos en els quals resulta necessari tenir en compte les
percepcions dels agents i les qüestions de caràcter tècnic.

Amb la informació ciutadana recopilada, es procedeix a la seva categorització i posterior
filtrat. Les diferents entrades —valoracions ciutadanes—a analitzar es registren de forma
sistemàtica per extreure finalment percepcions globals sobre les diferents temàtiques en
relació a la situació de l'entorn urbà. Per a això a cada opinió se'ls assignarà sempre la
informació que la caracteritza:
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- Emissor: sexe, condició (tècnic, població resident, comerciant/empresari, etc.) i edat.
- Procedència: mecanismes de participació (dinàmiques participatives, espais de coordinació,
accions participatives, etc.) a través dels quals s'ha recollit la informació.
- Caràcter: positiu, negatiu i proactiu.

La categorització de la informació i la seva anàlisi permeten identificar les preocupacions i
valoracions principals per grups socials: identificar les temàtiques més importants per a la
població major o les dones; el sentit de les opinions –referides a aspectes negatius, positius o
propostes-, els temes i subtemes prioritaris, etc. Així mateix, la utilització d'unes temàtiques
comunes tant per al diagnòstic tècnic com per al participatiu permet la comparació de
resultats i conclusions de tots dos, permetent:
-

Identificar les necessitats de millora i els potencials de l'àmbit per temàtiques i tipus
d'accions i propostes

-

Assegurar l'acceptació i el grau de suport de les diferents propostes.

-

Prevenir possibles conflictes en el desenvolupament futur derivats de les valoracions
divergents entre col·lectius respecte a determinades qüestions o de la falta de relació
entre els resultats de l'anàlisi tècnica i les valoracions que la població té sobre
determinades temàtiques.

-

Orientar la proposta en relació als interessos i prioritats dels diferents agents, facilitant
la seva implicació en el procés i sentit de reconeixement amb els projectes planificats.

De l'anàlisi conjunta dels diagnòstics tècnic i participatiu s'extreuen qüestions a millorar en el
model d'urbà, aspectes a potenciar i aprofitar, així com qüestions controvertides o conflictes
d'interessos existents.
D'aquesta manera, els Indicadors Participatius es configuren com una eina de diagnòstic però
que també aporta criteris per a orientar la planificació estratègica, identificant les línies de
treball prioritàries a futur des d'una visió que integra les diferents disciplines i contempla les
visions d'agents diversos.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

A través de la recollida de dades i les anàlisis tècniques que es desenvoluparan en les fases 1
i 2 s'obtindran una sèrie de conclusions que seran contrastades amb la informació recollida a
través dels diferents mecanismes de participació.
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- Temàtica general i subtemàtica a la qual s'associa la percepció.
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3.3. Aplicació de la metodologia

En concret, aquest apartat descriu tres qüestions clau per adaptar les eines
metodològiques al context del Nucli Antic. D'una banda es plantegen zones
estratègiques per a l'àmbit d'estudi, així com les temàtiques d'anàlisis que tenen
una major rellevància en el sector, i finalment els agents específics a implicar el
procés. Aquests tres condicionants són els que permetran donar contingut als
mecanismes metodològics proposats, i definir les dinàmiques concretes per a
cadascuna de les tasques a dur a terme.

-

Al seu torn és necessari aplicar la metodologia i eines proposades al procés de
desenvolupament del PIAM en les seves diferents fases, ja que cadascuna d'elles
persegueix objectius diferenciats sota un objectiu marc comú, concloure el PIAM del
Nucli Antic d’Olot i l'estructura necessària per assegurar la seva continuïtat i
implementació.

I.

APLICACIÓ SEGONS EL CONTEXT

A partir de l'anàlisi inicial de l'àrea d'estudi, segons el resultat de projectes i estudis previs com
“Fem el Barri Vell”, “EDUSI: Olot re-connecta” o el diagnòstic del “PIAM de Sant Miquel” entre
d’altres, realitzem una primera aproximació a les temàtiques d'anàlisis així com als àmbits
estratègics de l'àrea i als agents clau a incloure en el procés. Aquesta proposta serà el punt
de partida per estructurar els continguts del projecte i es preveu la seva modificació i/o
concreció en la primera fase del procés.

Temàtiques
Amb l’objectiu d’estructurar els continguts i els objectiu del Pla, així com els instruments
metodològics, es defineixen les temàtiques generals sobre les que implantar el procés.
Aquesta és una qüestió especialment important per als Indicadors Participatius –transversal a
tota la resta- donat que la radiografia que ofereixen els INPAR visualitza els resultats de
l’anàlisi i la participació sobre les temàtiques seleccionades.
A partir de la informació s’identifiquen accions diverses que, de forma coordinada sota
l’estructura del PIAM, siguin capaces de portar a terme la regeneració del Nucli Antic d’Olot.
És així que la proposta de les temàtiques d’anàlisi ha d’atendre de forma integral el sector
urbà per tal d’aconseguir la seva regeneració.
En concret es proposa estructurar les temàtiques de treball sobre el Nucli Antic en quatre
grups, de manera que problemàtiques i potencialitats més rellevants del sector restin
representades i analitzades amb una suficient profunditat:

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

-
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La metodologia proposada per a elaboració del PIAM del Nucli Antic d'Olot ha de ser
adaptada a les condicions de l'entorn atenent a les seves peculiaritats, a més d'integrar-se de
manera coherent en les fases que estructuren el procés.
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1. DIVERSITAT D’USOS: Activitat Econòmica, Cultural, Educativa i Cívica
L’activitat al Nucli Antic, per la seva condició de centre històric de la ciutat, es constata com
una qüestió fonamental a treballar. La diversitat de l’activitat hauria de ser significativa –usos
comercials, hotelers, culturals... Més encara tenint present el fort declivi que pateix l’activitat
econòmica des de fa anys el barri en la seva meitat nord-est.

-

Diversitat d’usos –mixtura
Activitat comercial i hotelera
Activitat cultural
Activitat i usos educatius i de coneixement

2. HABITATGE I INCLUSIÓ
La situació de l’habitatge, i tal com hem vist a l’apartat de la contextualització, és fonamental.
El barri concentra el major nombre d’habitatges en mal estat de conservació del municipi i un
elevat percentatge d’habitatge buit.
A la vegada, el percentatge relatiu de residents immigrats és molt superior a la resta de la
ciutat, es comptabilitzen llars potencials en risc d’exclusió que viuen en allotjaments amb
escàs nivell d’habitabilitat. És el que ja introduíem a l’apartat Context, en referència a la
VULNERABILITAT URBANA.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

La DIVERSITAT D’USOS es proposa com una de les temàtiques generals de treball. Sota aquest
paraigües es proposa treballa els següents punts:

Donada la important dimensió que pren l’habitatge en la futura regeneració del Nucli Antic, es
proposa aprofundir en aquesta temàtica a partir de les següents qüestions:
-

Rehabilitació d’habitatges (nivell de conservació, accessibilitat, instruments i ajuts,...).
Infrahabitatge i llars en risc d’exclusió.
Habitatge ocupat (classe de tinença de l’allotjament- propietat, lloguer,...- diversitat de
veïnatge.
Habitatge buit (situació i règim de tinença, alternatives per a la mobilitat de l’habitatge
buit).
Demanda habitacional i nivell d’accés a l’habitatge.

3. PATRIMONI HISTÒRIC I IDENTITAT local i turística
El Nucli Antic com a origen de la ciutat d’Olot concentra una gran càrrega patrimonial
històrica i cultural, clau en el reconeixement actual d’aquesta zona urbana i la seva
importància en el conjunt de la ciutat.
Però la relació i el reconeixement de la població local sobre el barri es presenta afeblida. És
una constant dels centres històrics europeus la situació de declivi i abandonament com a
conseqüència de l’antiguitat de l’edificació i falta de manteniment, o els problemes de buit de
l’espai públic. Són moltes les experiències de regeneració de centres històrics i de
reconeixement per part de la població com a sectors urbans singulars i únics.
Cal dir que el Nucli Antic d’Olot ja ha realitzat esforços previs com el projecte “Fem el barri
Bell”, però necessita un treball de continuïtat i profund respecte el seu valor històric i
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El Nucli Antic, però destaca per disposar d’un potencial únic com a dinamitzador i per la seva
singularitat: l’Escola d’Art d’Olot.
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patrimonial de conjunt, la relació identitària de la ciutadania olotina, així com la percepció del
mateix per part dels visitants de cara a millorar la gestió patrimonial –natural i urbanad’aquest conjunt històric i reconèixer la importància del centre en el conjunt de la ciutat.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Ús i conservació del patrimoni
Difusió i promoció patrimonial
Reconeixement patrimonial de la població
Impacte turístic
Paisatge urbà
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-

4. CONECTIVITAT I CONVIVÈNCIA, espai públic i mobilitat
Es proposa concentrar en una temàtica l’espai públic i la mobilitat, pel que fa a la qualitat
urbana, el nivell de continuïtat del viari amb trams annexos a l’àmbit, així com per la
importància de l’espai públic com a relacional i de convivència.
Observem com el Nucli Antic ha estat objecte de projectes de reforma interior amb el
conseqüent aflonjament del seu teixit urbà, que va suposar la introducció de noves places i
renovació de les existents.
Aquesta qüestió es complementa amb les iniciatives de peatonalització de l'àmbit. Ambdues
intervencions han facilitat el trànsit de persones i la vivència de l'espai públic; no obstant això,
i malgrat aquests projectes de millora, se segueixen detectant problemàtiques no resoltes com
són la continuïtat de la trama viària del Nucli Antic en les seves vores, principalment els seus
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límits nord i est, així com la conflictivitat en alguns dels seus espais públics derivats de la
dificultat que emana d'aconseguir la coexistència i convivència de diversos usos i col·lectius.

Continuïtat i Accessibilitat d'itineraris
Diversitat i compatibilitat d'activitats
Confort i qualitat de l'espai públic
Senyalització, comunicació i informació relativa a l'espai públic i mobilitat

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

-
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Per això es proposa com a temàtica la CONNECTIVITAT I CONVIVIENCIA, on estudiar els
impactes i beneficis dels projectes ja realitzats i aprofundir sobre subtemàtiques
complementàries:
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Àmbits estratègics
Es considera apropiat designar uns àmbits estratègics inicials, que serviran com a tauler de joc
i on esdevenir la major part d'accions de participació. Es tracta d'àrees clau sobre les quals
identificar problemàtiques i definir accions estratègiques pel PIAM.

Ens referim als viaris que limiten l'àmbit de Nucli Antic. S'observa la seva condició de límit que
va més enllà d'una assignació administrativa, ja que són viaris clau, tant al nord com al sud,
per aconseguir la continuïtat urbana del Nucli amb la ciutat.
En concret al nord, el carrer Esgleiers, amb capacitat d'estructurar el trànsit cap al volcà
Montsacopa així com a l'espai inter-volcànic entre Montsacopa i la Garrinada, es troba
infrautilitzat i amb escassa accessibilitat.

Per la seva banda el límit sud, Av. Onze de Setembre i C/ Bisbe Lorenzana, antiga carretera
nacional, ha d'entendre's no només com un viari estructurant de la ciutat sinó des de la seva
condició d'accés al Nucli Antic i de connexió del mateix amb el Fluvià.
D'aquesta manera les vores de l'àmbit representen per diversos motius àrees estratègiques per
aconseguir la futura regeneració del Nucli Antic.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

1. Vores de l’àmbit urbà
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Es proposen inicialment quatre àmbits tipològics, ja que es considera que comparteixen
problemàtiques comunes i que es podria treballar sobre ells de manera coordinada. No
obstant això, cal assenyalar que el desenvolupament dels treballs anirà ajustant i modificant
el plantejament inicial d'aquests àmbits:
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2. Focus d’activitat

Plaça del Carme. El conjunt que denominem la Illa del Carme integraria
l’Escola d’Art, Plaça del Carme i Ca Sacrest, i representa una centralitat
potencial, des del punt de vista cultural i educatiu amb capacitat de revertir
l'actual decadència de l'entorn d’aquesta zona més afectada pel cessament
d'activitat comercial. Es tracta doncs d'una peça clau sobre la que pensar i
debatre pel seu rellevant paper en el conjunt de l'àmbit.

-

Sant Esteve. Per la seva banda Sant Esteve, peça de connexió amb la
centralitat de Plaça Clarà així com amb el Firal, acull un bon funcionament i
resulta fonamental tenir en compte el seu actual paper i rellevància positiva
sobre el conjunt del Nucli Antic.

-

Plaça Major. Finalment el centre neuràlgic de la trama, la Plaça Major, centre
històric i escenari actual per a múltiples activitats se situa com a punt mitjà
entre el que considerem la zona oest de l'àmbit amb major activitat
productiva, i la zona est que sofreix una major decadència. Entendre el paper
actual de frontera que exerceix la plaça per transformar-ho en punt de
cohesió de les diferents zones de l'àmbit serà fonamental.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

-
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Es detecten zones puntuals de l'àmbit amb una rellevància molt significativa quant a la seva
activitat i la seva representativitat històrica patrimonial. Es considera fonamental analitzar el
seu funcionament, les problemàtiques i potencialitats associats, donat que aquests espais són
capaços d'exercir de catalitzadors de les transformacions urbanes. En concret detectem tres
Focus prioritaris:
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3. Eix vertebrador: Carrer Major

Finalment s'estableix com a àmbit de treball la seqüència de places interiors del sector, que
donen suport en major mesura a l'activitat vinculada a la vida veïnal encara que també
acullen funcions a escala ciutat. En qualsevol cas aquesta xarxa d'espais públics és clau per
assegurar la inclusió i convivència en l'àmbit així com per atreure a nous residents.
Constitueix la xarxa d'espais secundaris que dóna servei al conjunt del teixit i genera els
espais de transició entre les diferents zones del Nucli Antic.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

4. Xarxa d’espais públics connectats
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D'igual manera mereix atenció especial l'àmbit del Carrer Major, eix estructurant de tot l'àmbit
en la seva transició est-oest, un eix que ha d'entendre's en continuïtat amb la Avinguda
Girona, així com el Carrer de Sant Rafael, connector dels tres focus prèviament descrits. El
Carrer Major representa un àrea estratègica, a reforçar el seu caràcter multifuncional des de
la perspectiva de la mobilitat tova i l'activitat comercial, cultural i hotelera i de restauració.
Assegurar el dinamisme del Carrer Major des de la A. Girona fins a St. Esteve.
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Agents

2. Societat civil:
Comprenent tant la ciutadania a títol individual com les diferents entitats amb implicació en
l'àmbit de l'Àrea del Nucli Antic d’Olot, incloent les comunitats i associacions de veïns, els
agents econòmics i les entitats de caràcter soci-cultural. En concret per al cas específic del
Nucli Antic es posa l'accent principalment a establir canals que permetin accedir al procés als
següents grups d'agents:
-

Veïns i veïnes de la zona
Veïns i veïnes d’Olot no residents al barri.
Visitants.
Comerciants.
Restauració (bars i restaurants).
Agents i entitats culturals (associacions culturals i de lleure, colles de cultura popular,
etc.)
Entitats socials (associacions de veïns, joves, majors, AMPAS, etc.)
Estudiants i Professors de L’Escola d’Art d’Olot.
Persones usuàries i treballadores d'Equipaments públics de l'àmbit, (Biblioteca Maria
Vayreda, Museu de la Garrotxa, Consell Comarcal de la Garrotxa, Parròquia Sant
Esteve, Espai d’Entitats, uns altres.)

Atenent als agents enumerats, a continuació es descriu com, els mecanismes de participació
que proposa la metodologia, s'asseguren que el procés facilitarà la participació i implicació del
divers espectre d'agents nomenats:
-

Les entitats i agents socials, culturals i econòmics (associacions de veïns, comerciants,
culturals, esportives) així com els responsables dels Equipaments públics d'especial
interès de l'àmbit, disposaran d'un espai de proximitat i seguiment del procés a través
del Grup Motor. Donat la seva condició associativa i coneixement específic de l'àmbit
es considera òptim un espai com el Grup Motor. De manera complementària i per
obtenir informació específica, s'utilitzaran els mecanismes que hem nomenat
metodològicament de recollida d’informació més específics. Al seu torn aquests agents
igual que tots els identificats tindran accés a tots els espais de divulgació i
comunicació del projecte així com a les Accions Públiques.

-

Per a grups específics no necessàriament organitzats, com són els veïns del barri,
veïns de la ciutat, visitants, comerciants, hotelers, i usuaris de L’Escola d’Art, es
programen Accions Públiques que seran adaptades als interessos de cadascun dels
col·lectius. A través de les accions públiques obtindrem informació qualitativa de les

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

1. Agents institucionals:
Responsables polítics i tècnics municipals (Ajuntament d’Olot) i comarcals (Consell Comarcal
de la Garrotxa) amb competències en urbanisme i habitatge, activitat econòmica, educació,
cultura i esport, cohesió social i atenció a les persones, turisme i patrimoni; en definitiva, les
matèries sobre les quals es treballarà el PIAM del Nucli Antic.
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Les diferents eines metodològiques enunciades tindran com a objectiu, amb les seves
corresponents adaptacions, la implicació dels següents agents que tenen una relació amb
l’àmbit d’estudi prioritària.
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problemàtiques i propostes que identifiquen cada grup en la seva vivència del Nucli
Antic. La resta de mecanismes de participació proposats en la metodologia també
podran ser utilitzats per obtenir informació d'aquests grups de forma complementària.
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Els mecanismes de recollida d'informació per tal d’obtenir mostres quantitatives
d'opinions, seran dirigides a la ciutadania en general i a grups específics que ens
aproximat a través d'altres espais, com són els estudiants, comerciants i els veïns
residents en el Nucli Antic. Els mecanismes de recollida d'informació permeten arribar
i ampliar la població participant de cadascun d'aquests grups de cara a obtenir
opinions concretes respectes a les temàtiques d'interès i obtenir conclusions de
caràcter més quantitatiu.
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APLICACIÓ SEGONS LES FASES DEL PROCÉS

Aquest segon apartat mostra l’aplicació de la metodologia descrita en les diferents fases per a
la redacció del PIAM. L’objectiu és facilitar la comprensió del plantejament i la seva
coherència metodològica.

Així doncs la proposta de condicionants (temàtiques, àrees estratègiques i agents) per dotar
de continguts al procés serà estudiada i modificada durant la primera fase a través dels
mecanismes definits com a Grups i Espais, és a dir el Grup Intersectorial i el Grup Motor.

FASE 2: IMPULS PARTICIPATIU > Anàlisis participat i diagnòstic
Durant la segona fase del procés es desenvolupa la gran majoria d'eines metodològiques, tant
els grups i espais com les accions obertes, els mecanismes de recollida d'informació i la
divulgació i comunicació. En aquesta fase es procedeix a realitzar el treball d'anàlisi tant des
de la perspectiva tècnica com ciutadana, a partir de les temàtiques i les àrees estratègiques i
amb els agents identificats, de manera que finalment puguem calcular els Indicadors
Participatius.
Anàlisis Tècnic
-

Anàlisi de la informació existent
Estudis complementaris sobre les temàtiques (Diversitat d'usos, Habitatge i Inclusió,
Patrimoni, Connectivitat i Convivència).
Anàlisi de projectes realitzats, impactes i necessitats detectades
Càlcul d’Indicadors

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Amb l’objectiu de dotar de transversalitat i transparència a tot el procés (són principis
metodològics), es procedirà a revisar la proposta d'aplicació de la metodologia, en paral•lel a
la resta de tasques assignades a aquesta fase dirigides a preparar els diferents canals de
treball i mecanismes de participació i que es descriuen detalladament en el Pla de Treball.
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FASE 1: PREPARACIÓ > Validació i contrast de temàtiques i àmbits
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Anàlisis Participat
Mecanismes de recollida d'informació vinculada a les temàtiques i àrees estratègiques,
definides a través mecanisme de recollida d'Informació, (enquestes, qüestionaris, panells i
instal·lacions participatives, entre d’ altres).
-

Accions públiques dirigides a temàtiques i/o àrees estratègiques.
Seguiment a través del Grup Motor i Grup Interdepartamental

Com a conclusió de la primera fase, que es desenvolupa gran gruix del treball, es procedeix
a creuar les perspectives tècnica i participativa a través dels Indicadors Participatius.

Els INPAR duran a terme l’encreuament de la informació recollida d'acord a les quatre
temàtiques (Diversitat d'Usos, Habitatge i Inclusió, Patrimoni i Identitat, Connectivitat i
Convivència), així com un etiquetatge per perfils d'agents, tipus de percepcions i
àmbits estratègics. El que permetrà extreure les principals conclusions del diagnòstic.
> Conclusions estratègiques
S’elaboren unes conclusions a partir de la informació recollida i analitzada, dels
problemes i potencialitats detectats així com a hipòtesis de treball, els àmbits i
temàtiques estratègiques.

FASE 3: PIAM > DEFINICIÓ i PLANIFICACIÓ D’ACCIONS
La tercera fase se centra a detallar les conclusions obtingudes en el diagnòstic, concretar
propostes viables programables en el temps i prioritzar-les. Aquest treball s'abordarà
principalment a través de sessions de treball amb els Grups establerts, motor i intersectorial, a
més d'obrir altres canals per a públic general que permetin contrastar i validar la informació
obtinguda.
Es procedirà a validar les propostes a través de successius filtres que assegurin la coherència i
consens sobre el pla d'accions definitiu del PIAM.
-

Un primer filtre en el qual validar i prioritzar participativament la proposta general
d'accions a través del Grup Intersectorial, Grup Motor i una Acció Oberta.

-

Un segon filtre de caràcter tècnic, a través del com concretar i donar viabilitat als
projectes proposats.

-

Un tercer filtre dirigit a treballar sobre les propostes prioritàries i detallar variables que
facilitin a posteriori l'execució de les propostes.

-

Un quart i darrer filtre per el qual determinar la programació econòmica i temporal de
les accions.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

> Indicadors Participatius
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FASE 4. TANCAMENT, IMPLEMENTACIÓ I SEGUIMENT

-

Des de la visió tècnica, a través de les millores que s'obtinguin sobre els Indicadors
calculats.

-

Des del seguiment participatiu, a través dels Grups de Coordinació i Governança.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Una vegada arrencats els projectes catalitzadors es donarà per culminat el procés dirigit per
l'equip consultor i es procedirà a executar l'última Acció Pública que servirà com a devolució a
la ciutat del procés i per visualitzar els projectes catalitzadors engegats, amb la finalitat de
demostrar la capacitat executiva del PIAM.
En paral·lel es durà a terme la preparació dels mecanismes de seguiment del Pla, que
metodològicament es concreten en:
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Es proposa dur a terme la definició i inici del treball d'implementació a través d'almenys dos
projectes catalitzadors del Pla d'Accions. Ens referim a dos projectes que serveixin d'exemple
per treballar internament amb el Grup Intersectorial així com amb el Grup Motor, i que
serveixin com a base per assegurar la futura implementació del conjunt del PIAM.
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3.4. Adequació de la metodologia
A continuació es mostra a través d’una taula el nivell d’adequació dels objectius proposats en
el Ple amb la proposta metodològica, i l’aplicació de la metodologia en cadascuna de les
fases.

O1- Definir i planificar les
accions de millora necessàries
al Nucli Antic a través del
debat i la participació
ciutadana.





O2- Garantir el
desenvolupament del PIAM a
través de la integració i
acompanyament d’un equip
interdisciplinari municipal en el
procés participatiu.



Mecanismes
Recollida
Informació

Mecanismes
Divulgació





Indicadors
Participatius








FASE 1: PREPARATÒRIA



FASE 2: IMPULS PARTICIPATIU





FASE 3: ACCIONS DE
MILLORA







FASE 4: VALORACIÓ I
TANCAMENT
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Accions
Públiques
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OBJECTIUS

Grups i Espais

O3- Difondre, informar i
comunicar durant el
desenvolupament del procés
participatiu.

FASES Planificació de la proposta

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 775902 A4L99-OWO6G-12YQT 5793D4B7983AB7E45C283EFFBB8F58EB7F075445) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

METODOLOGIA Estratègia participativa

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Projecte : Projecte Subvencionar Pla integral d'accions de
millora (PIAM) al nucli antic d'Olot

num Anotació: 1-2017-013563-2, Data d'entrada: 27/07/2017 11:01:00, Núm. expedient: 6966,
Codi Classificació: X020200, Any expedient: 2017
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: A4L99-OWO6G-12YQT
Pàgina 43 de 71

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

4. Pla de Treball

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

4.1. Cronograma
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El cronograma proposat ajusta el desenvolupament dels treballs als 10 mesos establerts en el
Plec, sent la Fase 2: Impuls Participatiu, la de major durada per la diversitat de treballs a
desenvolupar i la intensitat del procés de participació. En tot cas, la transició entre les fases 1 i
2, així com entre les fases 3 i 4, es produeix de manera solapada, coincidint amb el
llançament obert del procés en el primer cas i amb el llançament del procés d'implementació,
en el segon.
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4.2.Desenvolupament
Es detalla a continuació, en ordre cronològic, el desenvolupament per fases dels treballs
proposats per a l'elaboració del Pla Integral d'Accions de Millora del Nucli Antic.

FASE 1: PREPARATÒRIA

Objectius: elaborar i assentar les bases a tots els nivells i establir el marc general d’objectius i
finalitats que dirigeixen el projecte:
-

Organitzatiu: calendari i pla de treball
Participatiu: reunions inicials i creació dels grups de seguiment
Comunicatiu: coordinació amb responsables municipals, definició de missatges i
creació de l’espai webs

1.1. Reunions inicials
El procés s'iniciarà a través d'un conjunt de reunions de treball amb els responsables polítics i
els tècnics municipals de les Àrees i Organismes identificats. Aquestes reunions serviran per
fer una primera revisió de qüestions tant operatives –revisió del desenvolupament dels treballs
i la metodologia- com de contingut, realitzant una primera aproximació als objectius i les
metes que es persegueixen amb el projecte.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Durada: 1 mes

Concretament les reunions inicials tractaran les següents qüestions:
-

Ajust dels mecanismes de coordinació entre l'Equip consultor i el personal municipal.
Revisió del pla i el calendari de treballs, així com de les tasques i el seu abast.
Exposició dels grups i espais plantejats per donar seguiment al projecte, i ajust dels
mateixos en cas que fos necessari.
Identificació i elaboració d'un mapa d'agents institucionals, tècnics i soci-econòmics
que tindran implicació en el procés.
Definició dels mecanismes de comunicació i participació a partir dels proposats en la
present oferta.

A través d'aquestes reunions es convidarà al personal tècnic municipal i comarcal a reunions
individuals.

1.2. Entrevistes a tècnics
Les reunions amb els tècnics municipals serviran per fer una aproximació més concreta a les
problemàtiques, potencials i dinàmiques del Nucli Antic i d'aquest en el context global de la
ciutat.
Aquestes reunions tindran una durada aproximada d'una hora i mitja i es desenvoluparan a
partir d'un guió tipus adaptat als àmbits competencials de les diferents Àrees i Organismes,
però permetent un desenvolupament obert que permeti l'obtenció d'informació qualitativa i
valoracions dels tècnics.
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Per a cadascuna de les fases s'especifica la durada, els objectius específics d'aquesta fase, les
tasques a desenvolupar -a través de les quals es desplegarà la metodologia proposada- i,
finalment, els documents d’entrega que s'aniran elaborant durant el procés, incloent el
Diagnòstic Participatiu i el document del PIAM.
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Aquestes sessions, igual que les successives accions de participació i cooperació amb agents,
seran documentades per a la seva posterior categorització per mitjà dels Indicadors
Participatius.

1.3. Recopilació d’informació

L’equip de Paisaje Transveral disposa ja de molta de la informació existent que afecta al Nucli
Antic (Pla de Barri, Pla General i Pla de Mobilitat, Estratègia de Desenvolupament Urbà
Sostenible Integrat, etc.), i per això aquest treball es concentrarà en la identificació de
projectes i intervencions més concretes, que seran posteriorment valorades amb els tècnics
en la fase d'anàlisi.

1.4. 1a Reunió del Grup Interdepartamental: Constitució
Les reunions inicials i les entrevistes amb tècnics finalitzaran en aquest moment de la
conformació del Grup Interdepartamental, format per personal tècnic municipal i comarcal si
s’escau.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Com s'ha comentat anteriorment, aquest àmbit de la ciutat ha estat objecte de plans i
projectes que han de ser analitzats de manera detallada amb l'objectiu no només d'elaborar el
diagnòstic, sinó també d'analitzar els impactes i beneficis que aquestes iniciatives han tingut,
així com els punts febles i les barreres amb les que aquestes iniciatives han hagut d’afrontarse.

Igualment, serà important la presència d'un càrrec polític municipal -que haurà d'actuar com a
responsable polític del projecte- així com de la gerència de l'Ajuntament.
L'objectiu d'aquest grup serà la de garantir el seguiment del procés d'elaboració i la necessària
coordinació entre àrees i competències, per la qual cosa tindrà continuïtat durant tot el
procés així com en la posterior implementació.
La composició precisa d'aquest grup serà establerta prèviament, identificant juntament amb
els responsables polítics i la gerència els perfils concrets que integraran aquest grup. Una
vegada definit, el Grup Interdepartamental tindrà una primera reunió constitutiva, on es
treballarà sobre els següents aspectes:
-

-

-

Revisió dels plans i projectes realitzats en el Nucli Antic i valoració dels impactes
positius i les febleses d'aquests projectes.
Valoració de les temàtiques i els àmbits estratègics identificats inicialment i ajust dels
mateixos.
Definició dels objectius generals del projecte i els resultats que s'esperen del mateix.
En aquest aspecte serà important tant una visió purament tècnica com una valoració
més personal dels integrants del Grup.
Revisió i ajust del mapa d'agents amb els quals s'iniciarà el contacte a continuació.
Exposició del calendari previst de reunions del Grup Interdepartamental durant el
procés d'elaboració del PIAM.
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Les entrevistes amb tècnics municipals i comarcals serviran també per a realitzar una
aproximació a les iniciatives, projectes i plans desenvolupats des de cada Àrea al Nucli Antic,
directa o indirectament.
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1.5. Entrevistes a agents
Reunions individuals amb els agents socials, culturals i econòmics identificats en el mapa
d'agents. Cal assenyalar que, donat el caràcter de representativitat que el Nucli Antic té a la
ciutat d'Olot i de la voluntat que el PIAM incideixi sobre la seva condició d'espai cívic de
trobada, les entrevistes no es limitaran a agents situats en el propi barri exclusivament.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot
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Per contra, aquestes entrevistes tindran la voluntat d'incentivar la implicació d'altres agents
estratègics i d'iniciatives privades en el desenvolupament de projecte, aspecte fonamental si la
reactivació del Nucli Antic constitueix un dels objectius principals.

En aquest context, es realitzaran entrevistes en profunditat amb una durada aproximada
d'una hora i mitja. L'entrevista discorrerà de manera fluïda, relaxada i oberta però seguirà un
guió per assegurar que es parla de tots els punts rellevants:
-

-

Introducció sobre el procés d'elaboració del PIAM i el desenvolupament dels treballs.
Exposició dels grups i espais de seguiment plantejats, fent especial incidència en el
Grup Motor del que podran formar part.
Obtenció d'informació relativa a l'activitat dels agents i els seus interessos respecte del
projecte.
Identificació de problemes i potencials del Nucli Antic d'acord a temàtiques generals,
no dirigint la conversa en aquest moment cap a les temàtiques prioritàries
identificades.
Identificació i ampliació del mapa d'agents elaborat, així com d'altres iniciatives que
puguin ser interessants.
Exposició i validació -o ajust- dels àmbits estratègics i les temàtiques prioritàries
establertes anteriorment, permetent la incorporació d'altres aspectes que els agents
puguin considerar rellevants.
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Aquestes entrevistes seran documentades per mitjà d'àudios que permetran la recollida i
posterior classificació de tota la informació generada.

1.6. 1a Reunió del Grup Motor: Constitució

-

Exposició i validació del pla de treball i del pla de participació i comunicació, amb
possibles ajustos segons les valoracions dels membres del Grup.

-

Treball obert sobre els objectius generals del projecte, així com sobre les temàtiques
prioritàries i els àmbits territorials estratègics.

-

Planificació de les properes accions i treballs a desenvolupar.

Aquesta reunió tindrà a més l'objectiu de visualitzar el valor del Grup Motor tant per al
desenvolupament reeixit del procés d'elaboració del PIAM com para la seva posterior
implementació. En aquest sentit, serà important que les persones integrants percebin el
projecte com a seu, s'impliquin activament en el desenvolupament del procés i se sentin
capacitades per realitzar aportacions i proposar canvis.

> Document d’entrega 1: Pla de treball
Després dels contactes inicials amb els agents tècnics i socials i les primeres reunions dels
grups, s'ajustarà i concretarà el Pla de Treball elaborat en aquest document, implicant la
modificació i pormenorització dels continguts, les tasques i els temps, així com els agents,
espais i dinàmiques a través de les quals es desenvoluparà el procés participatiu. Aquest
document comptarà amb la següent informació:
-

Calendari dels treball.

-

Desenvolupo de les tasques i definició precisa de les eines a emprar.

-

Descripció del procés participatiu i les accions concretes, així com dels agents
identificats mitjançant el Mapa d'Agents.

-

Pla de comunicació, en el qual s'identificaran:

-

Missatges principals a comunicar.

-

Fites del procés més rellevants per a la comunicació.

-

Canales a emprar en els treballs de comunicació.

Aquest document serà proporcionat als integrants tant del Grup Interdepartamental com del
Grup Motor, així com als responsables polítics i la gerència municipal.
Es proporcionarà també una còpia als responsables de comunicació de l’ajuntament, de
manera que es mantingui una coordinació amb aquests per al desenvolupament dels treballs
de divulgació.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Els agents seran convocats a una reunió grupal i es treballarà sobre les següents qüestions:
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Després de les reunions i entrevistes individuals, es procedirà a la constitució del Grup Motor,
conformat pels agents més rellevants i més interessats que s’hagi contactat. Aquest grup
podrà, en tot cas, anar ampliant-se amb la incorporació d'altres entitats o persones a títol
individual en moments posteriors del procés.
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> Document d’entrega 2: Document Marc
Document que sintetitzarà els resultats dels treballs inicials de revisió de la documentació i
incorporarà les percepcions, problemàtiques i potencials recollides durant el procés
d'entrevistes amb agents institucionals i socials i les reunions dels grups. S'estructurarà sobre la
base d'una anàlisi temàtica i unes conclusions en format DAFO.

Aquest document serà igualment proporcionat als integrants dels Grups Interdepartamental i
Motor, que podran realitzar aportacions.

1.7. Creació de la Imatge i la Web
Es crearà un espai web que servirà d'espai d'informació, divulgació i recollida de propostes del
procés.
Aquest espai, que podrà estar integrat dins de la web municipal o funcionar de manera
independent, segons els interessos municipals, funcionarà com a bitàcola del procés i com a
espai centralitzador de la informació que es vagi produint.
Com ja s'ha explicat a l'apartat d'Instruments, l'espai web anirà sent actualitzat periòdicament
a través d'articles i comunicacions que donaran seguiment al procés i informaran sobre els
resultats parcials. Explicarà a més amb eines per a la participació i la recollida d'opinions tal
com es detalla en fases posteriors.
Conjuntament amb la creació de l'espai web, es generarà en aquest moment la imatge
identificativa del procés, consistent en un logo/lema que permetrà el reconeixement del
projecte i que haurà d'estar present tant a l'espai web com en els materials i comunicacions
que es realitzin. Aquesta imatge permetrà generar una identitat recognoscible per a tota la
població local.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Cal incidir, per això, que aquestes qüestions es troben en realitat obertes durant el transcurs
del procés i aniran modificant-se fins a l'elaboració del Diagnòstic Participatiu.
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Es realitzarà una proposta inicial d'objectius i metes del projecte resultat del treball amb els
diferents agents, així com un plantejament de les temàtiques prioritàries i els àmbits
estratègics identificats.
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1.8. Campanya de llançament
Aquesta primera fase finalitzarà amb una campanya de comunicació inicial a través de la qual
el procés s'obre més enllà dels agents contactats. Té l'objectiu tant d'ampliar el col·lectiu
implicat com de garantir el desenvolupament obert del procés. En ella es combinaran les
notes de premsa, els articles en mitjans tradicionals i digitals i les accions i espais de
sensibilització.
Elaboració de materials informatius com cartells i tríptics per donar a conèixer els
objectius generals del procés i els espais de participació des d’on col·laborar i realitzar
aportacions.

-

Accions de caràcter divulgatiu i pedagògic que es combinaran amb la difusió dels
materials informatius que donin a conèixer els objectius del Pla, com és la instal·lació
d’espais o panells informatius als equipaments, especialment els ubicats al Nucli Antic.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot
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La campanya constarà dels següents treballs:
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FASE 2: IMPULS PARTICIPATIU
Durada: 4 mesos

Coordinada amb la campanya de llançament del procés, la Fase 2 s'iniciarà a través d'una
presentació oberta convidant els agents i entitats contactats. Es realitzarà un esforç de
comunicació important amb l'objectiu d'ampliar la població informada i interessada. Això
implicarà, a més de l'aprofitament de la campanya de llançament en marxa, la disposició
d'informació en el Nucli Antic i el seu entorn en forma de cartells i material divers en
equipaments, comerços i espais de centralitat.
La presentació haurà de comptar amb la participació de responsables i tècnics municipals,
que juntament amb l'equip de Paisaje Transversal explicarà el procés, els seus objectius i les
accions a desenvolupar. Després de l'exposició inicial, s'obrirà un espai de preguntes i de
debat que permeti la recollida de valoracions de les persones assistents i l'intercanvi.
Per a aquesta presentació es buscarà un espai representatiu del Nucli Antic, com la Biblioteca
Maria Vayreda o el Museu de la Garrotxa.

2.2. Anàlisis tècnic
La fase d'Impuls Participatiu comprendrà dos grans àmbits de treballs que es desenvoluparan
en paral•lel i de manera coordinada amb l'objectiu d'elaborar el Diagnòstic Participatiu.
Aquests treballs s'engloben als apartats d'anàlisi tècnica i anàlisi participativa, si bé cal
assenyalar que no es tracta de dos apartats estancs, sinó de dues línies de treball que es
complementen i s'enriqueixen durant el seu desenvolupament.
Tal com s'ha detallat a l'apartat de metodologia, l'anàlisi tècnic es planteja adaptat a les
particularitats del Nucli Antic, tant en la definició de les temàtiques com en la incorporació a
de les iniciatives i projectes ja realitzats. D'aquesta manera aprofitem el treball ja realitzat i el
coneixement que es té d'un àmbit que ha estat objecte de l'acció municipal i de plans i
iniciatives al llarg dels anys.
Si ben l'anàlisi tècnic s'ha detallat a l'apartat de Metodologia, es recull aquí el
desenvolupament dels treballs a realitzar:
I. Anàlisi de la informació existent i els projectes realitzats:
En primer lloc s'analitzaran els plans i programes ja desenvolupats al Nucli Antic, identificant
les àrees i temàtiques en les quals ja s'ha intervingut. Per tal de no duplicar anàlisis, també
caldrà recopilar els realitzats anteriorment i disponibles.
Per altra banda, es vol avaluar també els impactes que han tingut les intervencions així com
la identificació dels dèficits d’aquests projectes.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

2.1. Presentació pública
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Objectius: en la segona fase es realitza el procés de participació oberta que, juntament amb
els treballs i anàlisis tècniques, permetran la identificació consensuada de les necessitats,
potencials i línies de treball prioritari del Nucli Antic. Aquest treball culminarà amb el
Diagnòstic participatiu, que inclourà tant les conclusions de l'anàlisi com el marc estratègic
general.
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L'anàlisi tècnica dels projectes realitzats es complementarà tant amb les accions participatives
–a través de les quals s'obtindrà una visió respecte dels aspectes positius i negatius d'aquests
projectes- com del càlcul d'indicadors, que permetran analitzar l'estat actual dels aspectes
sobre els quals aquests projectes pretenien incidir.

III. Treballs de camp:
D'acord a les necessitats d'informació o dades complementàries que s'han identificat, es
realitzaran els treballs de camp que permetran obtenir una perspectiva tècnica de qüestions
no analitzades. Aquests treballs poden enfocar-se per exemple sobre l'estat del paisatge urbà
–fites, punts negres i impactes en la imatge urbana-, la utilització de l'espai públic –horaris,
activitats, diversitat de col•lectius-, l'inventari d'activitat econòmica –locals buits, distribució
d'activitats- i d’altres qüestions que es considerin rellevants per al diagnòstic.
IV. Càlcul d'Indicadors:
La darrera tasca de l'anàlisi tècnica consistirà en l'elaboració d'un diagnòstic quantitatiu basat
en un sistema d'indicadors que ens permetin analitzar la situació actual d'aspectes funcionals,
socials, ambientals i econòmics del Nucli Antic. Els indicadors es plantegen associats a
l'estructura de temàtiques prioritàries plantejada, i permetrà la comparació amb els resultats
del procés de participació i la resta d’anàlisis tècnics.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Després de l'anàlisi de la informació existent es definiran els estudis complementaris
necessaris, que permetran ampliar o aprofundir sobre qüestions que es considerin importants i
pels quals no es disposi d'informació suficient o suficientment actualitzada.
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II. Definició d'estudis complementaris:
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El conjunt d'aquests treballs permetrà disposar d'una triple visió d'anàlisi:
- Conèixer la situació actual del Nucli Antic d'acord a les temàtiques i àmbits prioritaris.
- Conèixer l'impacte que els projectes i plans han tingut sobre la zona urbana, incloent:
-

Les problemàtiques que ja han estat resoltes o minimitzades a través dels plans
realitzats.

-

Les qüestions no resoltes que caldrà atendre a través del PIAM.

-Identificar les prioritats tècniques en cadascun dels àmbits estratègics del Nucli Antic.

2.3. 2a Reunió del Grup Motor: preparació del procés participatiu
Prèviament al llançament del procés participatiu que s'explica a continuació, es realitzarà una
sessió de treball amb el Grup Motor orientada a organitzar i coordinar les accions a realitzat,
implicant als agents en el seu desenvolupament i maximitzant el seu impacte. En aquesta
sessió s'explicaran, de manera detallada, els mecanismes i accions a implementar amb
l'objectiu que els agents s'impliquin activament en el seu desenvolupament, ja sigui per la
seva assistència, el recolzament en les tasques de difusió, o en l'organització d'activitats
complementàries –menjar popular, activitats per a escolars o persones grans, o altres sinergies
que puguin sorgir.
Amb això es busca que, des del primer moment, el Grup Motor es configuri com un agent
actiu en el desenvolupament dels treballs i les accions de participació, essencial en el
seguiment durant el posterior procés d'implementació.
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SIGNATURES

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Projecte : Projecte Subvencionar Pla integral d'accions de
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2.4. Anàlisis participatiu

En el primer cas, de la participació general, es plantegen els següents mecanismes de
participació:
I. Qüestionaris
Disponible tant a l'espai web del procés com als equipaments i edificis en els quals s'hagin
instal•lat els espais informatius. Aquest qüestionari s'elaborarà en un format àgil que no
requereixi de massa temps de dedicació per respondre, i combinarà tant preguntes tancades
de valoració d'aspectes generals, com preguntes obertes on les persones puguin deixar
opinions i propostes.
II. Instal·lacions urbanes
Espais informatius i de recollida d'informació que seran instal•lats a l'espai públic amb
l'objectiu d’informar del projecte i permetre la recollida de valoracions de vianants i persones
que transitin pel Nucli Antic. Aquestes instal•lacions es realitzaran mitjançant estructures
mòbils i panells informatius i estaran presents a l'espai públic durant tot el procés de
participació de la fase. Complementàriament, aquests espais poden comptar amb la presència
d'una persona dinamitzadora que, en els períodes i horaris de major afluència, s'encarregarà
de recollir valoracions i propostes.
Per a la recollida d’informació més dirigida, es plantegen els següents mecanismes:
III. Enquestes
Després de l'anàlisi de la documentació existent i la identificació dels estudis complementaris
necessaris, es generaran els formats d'enquesta per recollir la visió de diferents agents (per
exemple, usuaris d'equipaments, estudiants, consumidors, visitants) respecte a qüestions
concretes sobre les quals resulti necessari aprofundir. Les enquestes es realitzaran en general
a peu de carrer, si bé en alguns casos –residents de determinats edificis, per exemple- pot ser
necessari un treball més profund.
IV. Accions Temàtiques
Accions a l'espai públic que combinaran les qüestions lúdiques amb espais de participació i
debat. Per al desenvolupament d'aquestes accions es convidarà als integrants del Grup Motor,
així com a altres agents interessats, si bé es buscarà també la implicació de persones casuals.
Aquestes accions tindran lloc en espais públics representatius en horari de matí o tarda en
cap de setmana. Aquestes accions estaran enfocades a temàtiques concretes i es
desenvoluparan sobre la base de dinàmiques adaptades al tema i els objectius específics. Es

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

El plantejament d'aquestes accions es realitza a més amb una altra doble perspectiva: d'una
banda, una participació general i àmplia que ajudi a conformar una visió integral de les
necessitats i potencials del Nucli Antic; i per l’altra la recollida d'informació, més dirigida,
destinada a completar els àmbits temàtics pels quals no es disposa de suficient informació.
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En paral•lel als treballs d'anàlisi tècnica s'implementaran un conjunt d'accions i mecanismes
destinats a recollir les valoracions, percepcions i propostes dels diferents agents que
intervenen o fan ús del Nucli Antic. Donada la diversitat d'agents –població resident,
comerciants i empresaris, usuaris i consumidors, entitats de diversos tipus, turistes i visitants
entre d’altres-, es planteja un conjunt ampli de canals que permetin la implicació de tots
aquests perfils.
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El Nucli Antic com a espai cívic: acció participativa orientada al treball sobre els usos i
la identitat del Nucli Antic, atenent tant a qüestions econòmiques com a les activitats
culturals i als actius patrimonials. Podrà desenvolupar-se a través de la recollida de
necessitats, la identificació de fluxos i el reconeixement d'espais i activitats
emblemàtiques.

-

Viure en el Nucli Antic: es dissenyarà una activitat destinada a recollir els problemes i
necessitats relatives a l'habitatge i a la inclusió residencial, així com a la identificació
dels entorns i conjunts edificats prioritaris.

-

Un dia al Nucli Antic: acció d'identificació d'usos de l'espai públic i els recorreguts
principals a través de l'anàlisi de les dinàmiques quotidianes segons perfils de
població: residents –dones, gent gran, infants- , usuaris i compradors, estudiants, etc.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot
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plantejaran tres accions d'acord a les temàtiques prioritàries, de forma indicativa, donat que
són modificables i ajustables durant la part inicial de procés:
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2.5. Anàlisi de les percepcions
Totes les opinions ciutadanes recollides a través de les activitats realitzades seran classificades
per obtenir els indicadors participatius sobre les diferents temàtiques analitzades. La
radiografia dels INPAR ens mostrarà en quina mesura les temàtiques detectades a través de
les anàlisis tècniques són o no coincidents amb les percepcions de la població.

2.6. 3a Reunió del Grup Motor: Taller de diagnòstic
Aquesta sessió constituirà el tancament del procés de participació previ a l'elaboració del
document de Diagnòstic Participatiu. Si bé estarà configurada entorn del Grup Motor, la
sessió estarà oberta a la participació d'altres persones. D'aquesta manera, el Grup Motor i els
seus integrants van adquirint un major protagonisme en el procés.
La sessió s'organitzarà mitjançant una exposició de les conclusions inicials del diagnòstic en
la qual es fomentarà que els membres del grup motor puguin intervenir fent les seves
aportacions.
Posteriorment, s'organitzaran una sèrie de taules temàtiques en les quals s'aprofundirà sobre
les conclusions inicials extretes per cada tema, per finalitzar amb una dinàmica en plenari, en
la qual es realitzarà una valoració àmplia de les conclusions inicials del diagnòstic tècnic i
participatiu i de les aportacions recollides en les taules temàtiques.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Les primeres conclusions –fruit de l’anàlisi de la informació recollida mitjançant els instruments
de participació i dels anàlisis tècnics-, serviran com a base per a la deliberació en les sessions
de treball del Grup Motor i el Grup Interdepartamental.
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Per a això, les accions participatives hauran estat adequadament documentades, i la
informació extreta es processarà i classificarà d'acord a les variables ja explicades
(procedència, perfil, caràcter, temàtica, àmbits estratègics als quals fa referència, etc.).
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2.7. 2a Reunió del Grup Interdepartamental: Contrast anàlisi
Sessió amb els tècnics municipals enfocada a debatre sobre les conclusions extretes dels
treballs desenvolupats durant la fase, incloent:
Les conclusions inicials dels anàlisis tècnics i participatius
Les temàtiques i subtemàtiques identificades com a prioritàries.
Les necessitats i potencials dels àmbits estratègics.

Aquesta sessió serà el pas previ a l'elaboració del document de Diagnòstic Participatiu; per
tant servirà per orientar i posar en comú les conclusions i les línies estratègiques que
quedaran recollides en aquest document.

> Document d’entrega 3: Diagnòstic Participatiu
Informe que recollirà les diferents problemàtiques, oportunitats i propostes obtingudes a través
dels treballs desenvolupats en la fase. El document es plantejarà amb una visió estratègica,
incorporant el diagnòstic pròpiament dit, i també el marc estratègic general –objectiu general,
objectius específics, línies estratègiques i propostes inicials- que estructurarà posteriorment –
encara que amb possibles modificacions- el Pla Integral d'Accions de Millora.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Així mateix es realitzarà una primera aproximació a les línies de treball i a les propostes
inicials, que ajudaran a orientar el marc estratègic que quedarà recollit en el Diagnòstic
Participatiu.
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El diagnòstic serà el resultat de l'encreuament, a través de l'eina INPAR (Indicadors
Participatius), de l'anàlisi tècnica amb les percepcions ciutadanes recollides. S'estructurarà a
partir de les temàtiques prioritàries i els àmbits estratègics, i inclourà els següents continguts:
1. Metodologia general emprada
2. Memòria dels treballs desenvolupats, tant tècnics com a participatius.

-

Projectes i iniciatives ja desenvolupades: beneficis, possibles millores i necessitats.
Àmbits estratègics.
Indicadors de sostenibilitat calculats.

-

Informació recollida, classificada per emissor, temàtica i caràcter de les percepcions
(positives, negatives, pro positives)
Estudis complementaris realitzats (a usuaris, residents, estudiants, etc.)

5. Anàlisis d'encreuament:
-

Per Temàtiques prioritàries
Per Àmbits estratègics

6. Conclusions Generals. Marc Estratègic
-

Objectiu general
Objectius específics
Línies Estratègiques
Propostes inicials

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

4. Percepcions ciutadanes:
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3. Anàlisi tècnica:
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FASE 3: ACCIONS DE MILLORA
Durada: 4 mesos
Objectius: aquesta fase es planteja amb l'objectiu de convertir les propostes inicials recollides
en el diagnòstic en una estructura d'accions prioritzades, viables i programades temporal i
econòmicament que marquin el full de ruta pel Nucli Antic.

-

Enviament de notes de premsa als mitjans locals més rellevants
Comunicacions a través de les xarxes socials municipals, divulgant dades d'interès
recollits en el diagnòstic i algunes de les conclusions principals.
Presentació digital per al seu enviament als agents i la seva disposició a la web
municipal i l'espai web del projecte.
Espai expositiu que serà instal•lat a l'espai públic i en el qual, a través de panells de
gran format, es donaran a conèixer les principals conclusions del diagnòstic, així com
els objectius i les línies estratègiques que estructuraran el PIAM.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Seguint el plantejament realitzat en la comunicació inicial, la fase 3 s'iniciarà mitjançant el
treball de comunicació dels resultats del Diagnòstic Participatiu realitzat. Per a això es
realitzaran les següents accions de divulgació:
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3.1. Exposició de resultats
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3.2. Sessió de validació i y priorització d’accions

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

3.3. Definició tècnica de les accions
Es realitzaran reunions individuals amb els tècnics del Grup Motor i amb altres tècnics amb
competències en les accions i propostes inicials. Les reunions de treball tindran un caràcter
tècnic, enfocades a la pormenorització de les propostes, l'anàlisi de la viabilitat econòmica i
tècnica i la identificació de prioritats.
En primer lloc es realitzarà un repàs general del marc estratègic general i del conjunt de les
accions, per posteriorment treballar sobre les accions que corresponen a les àrees respectives.
L'objectiu, a través d'aquestes reunions, és disposar d'un conjunt d'accions que, responent a
les prioritats i al marc estratègic, tinguin assegurada la seva viabilitat.
El treball amb el personal tècnic podrà continuar-se després de les reunions per vies
telemàtiques, possibilitant un treball d'anada i tornada.

3.4. Sessions obertes del PIAM
Últimes sessions obertes destinades a la definició de les accions i propostes que formaran part
del Pla Integral d'Accions de Millora. Després de la definició tècnica de les accions, i una
vegada assegurada la seva viabilitat, es plantegen dues sessions de treball, associades als
tècnics municipals i als agents i entitats de la societat civil:
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Sessió oberta a les entitats, residents i comerciants del Nucli Antic, en la qual es presentaran
les conclusions del diagnòstic i es treballarà sobre les propostes inicials, que podran ser
modificades i/o complementades amb altres de noves. La sessió combinarà els espais de
debat i realització de propostes conjuntes amb espais de treball per taules temàtiques, en les
quals es realitzarà una valoració més detallada de les propostes realitzades. Finalment,
s’elaborarà una dinàmica de priorització de les propostes agrupades per temes, seguida amb
un tancament de debat conjunt.
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Sessió participativa amb tècnics: es planteja la realització d'un taller de treball en
horari de matí en el qual seran convocats una mostra àmplia de tècnics municipals i
comarcals. Aquesta sessió tindrà un doble objectiu; d'una banda, posar en comú el
plantejament inicial del PIAM amb els tècnics i tècniques municipals, més enllà dels
que formen part del Grup Interdepartamental; en segon lloc, treballar sobre les
propostes des d'una perspectiva interdisciplinària, que fomenti l'intercanvi entre tècnics
de diferents àrees en l'elaboració de propostes integrals.

-

Sessió participativa amb agents: igual que l'anterior, en aquesta sessió es buscarà la
participació d'un espectre ampli de població més enllà del Grup Motor, si ben aquest
tindrà un paper central en la mateixa. Durant la sessió es realitzarà un repàs dels
objectius i les línies estratègiques, distribuint-se després els participants per taules de
treball –ja sigui per àmbits, temàtiques o línies estratègiques-.

3.5. Reunions de programació
Com a pas previ a l'elaboració del PIAM del Nucli Antic, es planteja la realització de reunions
orientades a la programació temporal i econòmica de les accions.
En aquest punt, les accions que conformen el PIAM es trobaran en un estat de definició
proper al que serà recollit en el document final, però serà important realitzar un treball que
asseguri que aquestes es planifiquen d'acord a les prioritats identificades, les capacitats
tècniques municipals i la disponibilitat pressupostària per fases i anys.
Es plantegen dues reunions de programació:
-

Reunió amb responsables polítics municipals, amb la participació dels regidors i
regidores de les àrees implicades. Aquesta reunió permetrà marcar els límits econòmics
i alinear la programació amb les prioritats polítiques.

-

Reunió del Grup Interdepartamental per treballar sobre la coherència tècnica de les
accions. De la mateixa manera, servirà per realitzar una valoració de les accions i
ajustar qüestions puntuals abans de l'elaboració del document definitiu.

> Document d’entrega 4: Pla Integral d’Accions de Millora del Nucli
Antic
El document de Pla Integral d'Accions de Millora constituirà el marc general de planificació
del Nucli Antic per al període 2018-2024. Es tracta per tant d'un “full de ruta” que marca els
objectius i les metes de la societat olotina per a aquest espai emblemàtic de la ciutat. Més
enllà del propi document, recollirà el resultat d'un ampli procés d'anàlisi i participació social,
una guia de consens respecte al que es vol que aquest espai sigui per als seus habitants i per
al conjunt de la ciutat.
El PIAM del Nucli Antic recollirà tant els objectius a llarg termini com els mecanismes per
aconseguir-ho, en un sistema que s'estendrà, en la fase següent, als espais de governança i
seguiment del propi Pla.
El PIAM del Nucli Antic explicarà amb els següents continguts:
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1. El Marc Estratègic que estructurarà les diferents accions d'acord als objectius i les línies
d'actuació que l’engloben.

Per això es proposa la categorització d'accions en tres tipus:
-

Accions Prioritàries: accions que s’han posat de manifest la seva rellevància durant el
procés. Es tracta d'accions que concentren el major nombre de valoracions, de
vegades diverses, per la qual cosa la seva resolució i definició resulta clau per a l'èxit
del procés a llarg termini.

-

Accions Catalitzadores: accions i projectes que, per la seva relativa facilitat i el seu alt
impacte, tenen capacitat per engegar el procés d'implementació i iniciar les millores a
curt termini.

-

Accions de Base: la resta d'accions, sent igualment importants, no presenten les
condicions de les anteriors; per això, la seva definició pot resultar menys detallada ja
que, en tot cas, requeriran d'una definició detallada arribat el moment de la seva
implementació.

Aquesta proposta, sorgida de l'experiència en projectes de planificació estratègica, serà
valorada amb els responsables municipals per adequar-la als seus interessos. No obstant això,
serà important aclarir aquesta qüestió en etapes anteriors, ja que el treball amb tècnics i
agents haurà de tenir en compte aquesta qüestió per concentrar un especial esforç en
determinats projectes i treballar plegats de manera homogènia.
En tot cas, la definició de les accions de millora comprendrà els següents continguts:


Tipus d'actuació: Planejament, obres, tecnològica, accions i programes
socioculturals, habitatge, accions i programes ambientals, accions i
programes d'activació econòmica, entre d’altres.



Desenvolupament: pormenorització del procés de desenvolupament de les
accions, amb els treballs necessaris i els criteris pel seu desenvolupament.



Agents implicats: Teixit associatiu, comercial, empresarial, entitats
públiques, i col·lectius,…



Finançament: públic, privat o públic-privada (PPP), pressupost aproximat.
Valoració econòmica de cadascuna de les accions programes.



Coordinació i transversalitat. D’acord amb la programació d'acció, es
desenvoluparà una estratègia per vincular les accions de manera
transversal, de manera que les accions funcionin conjuntament i no com a
intervencions aïllades.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Enfront d'un plantejament homogeni en el qual totes les accions estiguin desenvolupades al
mateix nivell, es proposa la distinció d'accions pel grau de prioritat que s'hagi associat a
aquestes. Donat l'ampli període en el qual aquestes accions es desenvoluparan -6 anysl'experiència ens ha demostrat que és realment important concentrar els esforços en aquelles
accions que major interès generen, ja sigui per la seva importància o per la necessitat de
realitzar-se a curt termini.
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2. Les Fitxes d'accions: recolliran la definició de les accions, els indicadors d'avaluació de les
mateixes, els agents encarregats del seu desenvolupament –tant institucionals com a agents
externs-, el seu nivell de prioritat, una valoració econòmica aproximada i la seva planificació
temporal.
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Programació d'esdeveniments de visualització: el programa d'activitats
d'acompanyament a les intervencions que es duran a terme, de manera
que es continuï i aprofiti el procés d'acostament i generació de confiança
amb la ciutadania que s'ha engegat amb el procés de participació.

3.Àmbits estratègics: integració de les accions de diferents objectius i línies estratègiques
pels àmbits estratègics establerts. A més de recopilar-se les accions que tenen incidència
sobre cadascun dels àmbits, es realitzarà una pormenorització dels criteris d'intervenció sobre
aquests àmbits: vocació dels espais, necessitats i potencials, temàtiques prioritàries, etc.

5. Planificació econòmica: valoració econòmica de cadascuna de les accions programes,
amb un resum de possibles vies de finançament.
6. Seguiment i coordinació: mecanismes per donar seguiment al procés d'implementació.
Aquest apartat serà definit en la Fase 4, per la qual cosa s'explica a continuació.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

4. Planificació temporal: quadre de fases i dates per al desenvolupament de cadascuna de
les accions programades a curt, mitjà i llarg termini.
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FASE 4: VALORACIÓ I CLOENDA
Durada: 1 mes
Objectius: l'última fase del procés tindrà l'objectiu d'assegurar que la transició entre el treball
de planificació i el de posterior implementació es produeix de la manera més fluïda i àgil
possible, preparant per a això els mecanismes i les estratègies necessàries.

La idea dels projectes catalitzadors sorgeix de la necessitat d'assegurar que els processos de
planificació, com és el PIAM del Nucli Antic d’Olot, experimentin una transició fluïda i àgil des
del període de planificació al d'implementació. D'aquí la importància d'identificar projectes
que, per la seva relativa facilitat i el seu alt impacte, iniciïn el procés de canvi.
Davant l'anomenat “urbanisme tàctic”, que funciona més com a tests o proves parcials de
projectes que són posteriorment implementats de manera completa, la idea dels projectes
catalitzadors és la d'identificar projectes que engresquin als agents involucrats immediatament
després d'haver finalitzat el procés d'implementació i tingui un impacte perceptible per part de
la població, qüestió que dóna confiança respecte al mateix projecte.
Sota aquests principis, l'equip juntament amb els tècnics responsables de la seva execució,
desenvoluparà aquí la tasca de definició d'almenys dos projectes que puguin llançar-se a curt
termini. Aquests projectes quedaran definits al nivell necessari per al seu llançament a curt
termini.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Com ja s'ha esmentat anteriorment, la proposta comprèn la identificació i la definició
detallada d'almenys dos projectes estratègics a curt termini, anomenats Projectes
catalitzadors.

4.2. Preparació dels mecanismes de seguiment
L'avaluació contínua dels resultats de la implementació del Pla d'Integral d'Accions de Millora
serà clau per verificar les millores aconseguides i realitzar els ajustos puntuals que siguin
necessaris.
Per a això es prendran com a punt de partida els Grups de Coordinació generats durant el
procés d'elaboració del PIAM (el Grup Motor i el Grup Interdepartamental), que permetran la
coordinació de responsables municipals, tècnics i agents ciutadans i econòmics en el procés
anual de planificació d'accions, execució i avaluació.
La revisió general del Pla es durà a terme cada any, temps mínim establert per poder valorar
els impactes de les accions executades.
L'adaptació dels Grups de coordinació generats per donar seguiment al procés
d'implementació requerirà tant de la valoració política com del treball amb els propis membres
dels respectius grups –tècnics municipals i comarcals i agents socials-.

> Document d’entrega 5: Mecanismes de Seguiment
Com a resultat de la definició dels mecanismes de seguiment establerts en aquesta fase, es
lliurarà un document que recollirà aquestes qüestions en un format de manual operatiu que
haurà d'estar a la disposició dels diferents agents que han participat en el procés:

62

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 775902 A4L99-OWO6G-12YQT 5793D4B7983AB7E45C283EFFBB8F58EB7F075445) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

4.1. Definició dels projectes catalitzadors

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

num Anotació: 1-2017-013563-2, Data d'entrada: 27/07/2017 11:01:00, Núm. expedient: 6966,
Codi Classificació: X020200, Any expedient: 2017
SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 775902 A4L99-OWO6G-12YQT 5793D4B7983AB7E45C283EFFBB8F58EB7F075445) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador



Funcionament de les taules de seguiment, especificant la composició, les
funcions, els agents que la conformen i la periodicitat de les seves
reunions.



Estratègia de participació per a la implementació del PIAM, detallant les
accions participatives, els objectius de cadascuna (execució col•laborat
iva, recollida de percepcions, decisió o validació), identificant als agents
que les duran a terme.



Estratègia de comunicació i difusió, identificant les principals fites a
visualitzar, els canals per dur-ho a terme (dispositius físics, presentacions,
notes de premsa, etc.), així com els agents que hauran de dur-les a terme.

> Document d’entrega 5: Documentació complementària
Un treball d'aquestes característiques i que implica un profund coneixement de la ciutat, té
com a conseqüència el sorgiment d'idees producte de l'anàlisi, l'intercanvi i el debat que
sovint escapen de la finalitat del propi Pla, però que poden resultar útils en futures línies de
treball municipal.
Aquestes qüestions poden ser de diversa naturalesa, però la nostra experiència professional
demostra que, durant el desenvolupament dels treballs, poden sorgir propostes
complementàries tals com:
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La implantació i estandardització de determinats procediments d'anàlisis,
seguiment o coordinació
La necessitat d'incidir sobre aspectes problemàtics de la ciutat que afecten
a l'àmbit d'estudi –en aquest cas en Nucli Antic- però que excedeixen les
competències o l'escala.
Les possibilitats que puguin mostrar determinats espais, col•lectius o
iniciatives, que requereixin de treballs que posin en ús els potencials
existents.

Totes aquestes qüestions que hagin pogut ser identificades durant el procés seran recollides
en un document de caràcter sintètic i orientació estratègica, que serà compartida amb els
tècnics i responsables municipals competents.

4.3. Presentació política
Es realitzarà una presentació als responsables polítics municipals. S'explicarà el procés
d'elaboració seguit, les conclusions del diagnòstic i el marc estratègic plantejat. Posteriorment
es realitzarà una explicació de les principals accions definides i dels passos a curt termini.
Però més enllà dels aspectes més concrets, que estaran en tot cas recollits en el document
del PIAM, serà important fer una exposició respecte dels potencials del Nucli Antic, que
incideixi en el que aquest representa i pot representar en el model de ciutat, per a la població
d'Olot i per als seus visitants.
Es tracta, en definitiva de transmetre aquests coneixements més intangibles que sorgeixen
dels processos de planificació i que ajuden a repensar el que un espai conegut pot
representar per als seus habitants.
La sessió es realitzarà per mitjà d'una presentació digital que recollirà aquestes qüestions així
com els passos següents que iniciaran el procés d’implementació.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot
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4.4. Divulgació de resultats

Enviament de notes de premsa a mitjans locals.

-

Elaboració d'articles especialitzats que seran enviats a mitjans professionals en els
quals l'equip redactor publica habitualment –Blog Éssers Urbans d'El País,
revesteixi Ciutat Sostenible, etc.-.

-

Elaboració d'un resum executiu dels resultats, que podrà estar disponible a la
pàgina web municipal i enviat als agents, entitats i persones que hagin participat
en el procés.

-

Elaboració de panells de gran format que podran ser exposats a l'espai públic del
Barri Vell i en equipaments de centralitat.

4.5. Dia del PIAM del Nucli Antic
Activitat de tancament del procés que tindrà lloc en un espai públic representatiu del projecte
–per exemple, la Plaça del Carme- durant tot un dia. La jornada tindrà una elevada
component lúdica, i combinarà les accions informatives amb espais lúdics per a diferents
col•lectius.
Es planteja amb un doble objectiu:
-

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

-

Visualitzar els resultats del treball i realitzar la devolució als agents participants.
Preparar l'inici del procés d'implementació a través de la presentació dels
projectes catalitzadors definits.

Per a la jornada s'elaboraran els materials gràfics i explicatius resum del procés i aquells
necessaris per al desenvolupament de les dinàmiques lúdiques. A més, es buscarà la
implicació del propi ajuntament com d'agents socials, culturals i econòmics que hagin estat
actius en el procés i que puguin generar activitats complementàries durant la jornada.
A causa del caràcter més “espectacular” de l'esdeveniment, es realitzarà un important esforç
de comunicació per mitjà de mailing, cartellera i comunicacions en premsa i xarxes socials,
amb l'objectiu de generar repercussió i dotar de visibilitat als resultats. Tota la jornada serà
documentada per mitjans audiovisuals.
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Campanya final de comunicació destinada a donar a conèixer els resultats del projecte i les
principals línies d'actuació. Seguint el format dels anteriors treballs de comunicació, constarà
de les següents tasques:
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5. Equip

L'empresa posarà a la disposició del projecte el següent equip:
-

-

Direcció dels treballs: seran les persones responsables del projecte, actuant com a
interlocutores amb els responsables i tècnics municipals i realitzant les tasques de
coordinació, gestió i seguiment. Es designen dues persones:
o Pilar Díaz Rodríguez actuarà com a màxima responsable del projecte, exercint
les labors de direcció.
o Consol Prados Martínez exercirà les tasques de co-direcció, actuant també
com a interlocutora amb els tècnics i responsables municipals.
Suport tècnic: es tracta dels professionals que, complementàriament, s'encarregaran
del desenvolupament de treballs específics sota la coordinació de la Direcció de
l’equip. Es designa un professional especialitzat en cadascun dels tres grans àmbits
que comprendran els treballs:
o Iñaki Romero Fernández de Larrea serà l’encarregat de donar recolzament en
les tasques d’anàlisis tècnica i realització d'estudis complementaris.
o Elsa Ibarra Albizu serà la professional encarregada de realitzar el suport tècnic
en els treballs de participació i implicació d'agents, tant en el disseny de les
dinàmiques de participació i els mecanismes de recollida d'informació com en
la posterior explotació de les dades.
o Jon Aguirre Such el responsable de comunicació del projecte, exercint les
tasques de divulgació i difusió del procés i els seus resultats, la realització de
notes de premsa i comunicacions i la gestió de xarxes socials.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

Un projecte de la complexitat aquí plantejat requereix d'un equip molt complet, amb formació
interdisciplinar i capacitats de gestió, intermediació i interlocució social, així com amb els
coneixements tècnics necessaris per traslladar les decisions resultants del procés a projectes,
programes i propostes de transformació concretes.
L'empresa Paisaje Transversal, experta en el desenvolupament de processos participatius
integrals vinculats a la regeneració urbana i de de barris i la innovació social des d'una
perspectiva transdisciplinar i participativa, serà l'empresa coordinadora del procés.
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Composició

COORDINACIÓ DELS TREBALLS
DIRECTORA DEL PROYECTO

CONSOL PRADOS MARTÍNEZ (Mataró, 1967)
Consol és Sociòloga per la Universitat Autònoma de Barcelona
(1997), i és Mestra per la Universitat de Barcelona (1993). Ha realitzat
estudis de postgrau en els àmbits de gestió i govern local, i gestió de
l’espai públic. Ha desenvolupat la seva experiència professional en
l’àmbit de les polítiques socials i urbanes (serveis d’atenció a les
persones, educació, immigració, regeneració urbana integral,…) en la
ciutat de Mataró i en el Parlament de Catalunya. Ha col·laborat en
la recerca “Barris i crisis” de l’IGOP i treballat en altres àmbits
urbans, com l’anàlisi dels polígons d’habitatges de l’AMB, o plans i
projectes d’habitatge amb la Fundació Hàbitat3. Ha realitzat estudis i pràctiques en diferents
formes de narratives i comunicació.

Pla Integral d’Accions de Millora al Nucli Antic d’Olot

És arquitecta, Màster en Eficiència energètica i rehabilitació
mediambiental per la Universitat Europea de Madrid, especialització
en Habitabilitat bàsica en assentaments humans per al
desenvolupament per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de
Madrid (Universitat Politècnica de Madrid). Experta en matèria
d'indicadors de sostenibilitat i disseny urbà, ha dirigit projectes com
l'Eix d'Accessibilitat Universal de Verge de Begoña i el Disseny
Col·laboració del Parc JH en Torrelodones
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RECOLZAMENT TÈCNIC
ANALISIS TÈCNIC I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

PARTICIPACIÓ
ELSA IBARRA ALBIZU (MADRID, 1989)
Sociòloga i urbanista especialista en participació social i
desenvolupament comunitari. Llicenciada en Sociologia Urbana
per la Universitat Complutense de Madrid –dins del com ha rebut
formació específica en gènere- i graduada de Master de
Planificació Urbana de la Universitat de Michigan. En Paisatge
Transversal desenvolupa les labors de coordinació de Participació
Social de l'empresa. Ha treballat com a urbanista en els sectors
públic i privat, desenvolupant processos de participació ciutadana
en projectes com el Diagnòstic Urbà de l'Àrea d'influència de la
Línia 2, en ciutat de Panamà, o l'Estratègia de Desenvolupament per al barri de West Willow, a
Michigan. A més, dedica part del seu temps a investigar les possibilitats d'integració de la
tecnologia digital, la participació social i l’urbanisme.
COMUNICACIÓ
JON AGUIRRE SUCH (DONOSTIA- SAN SEBASTIÁN, 1984)
Jon (Sant Sebastià-Donostia, 1984) és arquitecte-urbanista per
l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid (UPM)) amb
l'especialitat en Urbanisme, Planejament i Medi ambient. Ha
col·labora donis de 2007 amb alguns dels més prestigiosos
professionals de l'urbanisme d'Espanya com Ramón López de Lucio,
José María Ezquiaga, i Jornet-Llop-Pastor arquitectes. Compta amb
àmplia experiència en el desenvolupament de projectes de
participació (Farinera ZGZ, EgiaMapa), divulgació i comunicació
digital en projectes com Euskal Hiria, Àgora 2015 per a la revisió
participativa de les Directrius d’Ordenació Territorial d’Euskadi.
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És arquitecte per la ETSAM, amb àmplia experiència en anàlisi
urbana, regeneració de barris i urbanisme participatiu. Soci
fundador de PaisaJe transversal, ha estat encarregat de La direcció
i coordinació de nombrosos projectes de l'oficina, entre els quals
cal destacar el Diagnòstic Participatiu de Fuencarral-El Marró, el
procés d'Assessoria per a la revisió participativa de les Directrius
d'Ordenació Territorial d'Euskadi o la Metodologia per a la
Regeneració Integral i Participativa de barris, per a l'Ajuntament de
Madrid. Ha col·laborat amb alguns dels més prestigiosos professionals de l'urbanisme
d'Espanya com Ramón López de Lucio, Salvador Rueda i Jornet-Llop-Pastor arquitectes.
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5.3. Presència de l’equip
Un projecte d'aquestes característiques es fonamenta en la generació de confiança i en la
creació de relacions, tant entre els agents que intervenen i l'equip tècnic, com entre els
diferents tipus d'agents.

Per a això, Paisaje Transversal compromet la seva presència i dedicació durant el procés de
participació de la següent manera:
-

-

L'equip comptarà amb residència a Olot durant els mesos de desenvolupament dels
treballs, la qual cosa permetrà la seva estada durant períodes llargs així com la
facilitació de qüestions logístiques: emmagatzematge de material, preparació de
sessions i activitats, etc.
L'equip comptarà amb la col·laboració d'un o dos dinamitzadors/es locals –en funció
de l'abast d'aquestes- durant les activitats de participació. Això a més permetrà que,
en el cas de sorgir contingències –per exemple, la resolució d'algun problema amb les
instal·lacions o espais participatius- durant moments en els quals no es disposi de
personal allí, es tindran una o dues persones disponibles en tot moment.

-

Paisaje Transversal es compromet amb la presència d'almenys una de les dues
persones de la direcció dels treballs en totes les accions de participació,
esdeveniments públics o reunions tècniques, polítiques i amb agents, a més de les
dues persones encarregades de la dinamització.

-

Durant els treballs inicials de reunions preparatòries, sessions amb tècnics i agents,
així com en les accions de major abast (presentacions públiques, tallers de treball, dia
del pla, etc.) es comptarà amb les dues persones de direcció. En el cas que alguna
d'elles no pugui assistir, es comptarà amb almenys un dels membres del personal de
suport.

-

Les reunions preparatòries inicials comptaran amb l'assistència de tres membres de
l'equip –les dues persones de direcció i un altre membre del personal de recolzament
en funció de les necessitats.
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Tot això requereix per tant d'un coneixement de l'entorn urbà –quelcom que resulta patent en
el cas de Paisaje Transversal- com una intensa presència de les persones de l'equip durant els
mesos de desenvolupament i, especialment, en les accions de participació i contacte amb
agents.
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Al mateix temps, una adequada planificació necessita de l'enteniment profund d'una sèrie de
dinàmiques i fenòmens que tenen a veure amb la identitat local i les particularitats de l'entorn
urbà i sense les quals és difícil plantejar solucions adequades al lloc.
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28012 Madrid
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@paistransversal
http://www.facebook.com/PaisajeTransversal
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