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“The future is not a probable place we are being taken to, but a preferred place we 
are creating. The tracks to it are not found and followed, but made by laying and 

constructing a trail” 

 
(Ellyard)  
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PART I 

 

I.1- Introducció 

 

El mes de novembre de 2019 l’Ajuntament de Madremanya va iniciar el procés d’elaboració d’un  

Pla Estratègic de Desenvolupament Local. En aquells moments era impensable l’impacte que 

generaria la crisi sanitària generada per la Covid-19 a partir del mes de març de 2020, i com els 

efectes que la pandèmia acabarien alterant de forma notable el calendari inicial del projecte. 

L’estat espanyol van declarar l’estat d’alarma amb el projecte iniciat, i just abans d’engegar la 

fase participativa del mateix, que plantejava sessions presencials de debat amb veïns i veïnes de 

Madremanya. Amb tot, i per qüestions de seguretat sanitària, l’Ajuntament no va reemprendre 

el procés fins 15 mesos després, la qual cosa ha traslladat la redacció del Pla a finals de l’any 

2021. 

En tot cas, i més enllà de la pandèmia, des d’un bon inici s’assumí que el municipi és una 

construcció col·lectiva que fem entre tots els veïns veïnes. Madremanya és fruit de les 

interdependències i les interaccions entre els diferents sectors de la ciutadania, que actuen en 

un entorn específic. Per afrontar amb èxit tots els reptes que té plantejats i perquè pugui anar 

més enllà, cal que els identifiquem de manera compartida, ens posem d’acord cap a on volem 

anar i ens dotem d’estratègies i projectes per portar-los a terme, mitjançant la cooperació dels 

actors implicats i comptant amb la màxima participació i compromís cívic de tots en el fer poble.  

La planificació estratègica s’elabora després d’un període de crisi sanitària, social i econòmica 

que ha impactat, i ho segueix fent, les realitats locals. Els promotors del projecte entenem que 

tot i el component global dels impactes de la pandèmia, els governs locals no poden donar 

l’esquena a la realitat actual i han d’articular estratègies que permetin afrontar amb garanties 

el futur que ve.  

Aquest projecte respon a aquesta necessitat de reacció local a través d’un instrument estratègic 

que pretén incidir en l’entorn i cercar l’equilibri entre l’eficiència econòmica, l’equilibri social i 

territorial, i la sostenibilitat ambiental, a través de la participació i el compromís de la societat 

local. 
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Des de finals del segle XX el món local ha engegat un camí per avançar en termes de confiança i 

autonomia municipal. D’aquesta manera s’ha anat configurant una nova lògica segons la qual 

els governs locals han guanyat pes com a agents actius en l’adopció de decisions per 

caracteritzar els territoris.   

 

Els governs locals han tendit a donar resposta al procés de globalització aprofitant el seu 

potencial de desenvolupament i entenent que cada territori requereix d’un tractament específic 

per desenvolupar instruments adequats i promoure l’anomenat desenvolupament endogen. El 

Pla Estratègic de Madremanya pretén esdevenir un instrument de referència per a vehicular de 

forma ordenada, realista i estratègica el desenvolupament del municipi, combinant actuacions 

que permetin fer front a les necessitats actuals amb estratègies de futur definides per posicionar 

i singularitzar Madremanya dins el seu entorn territorial. 

 

 

 

I.1.1.- Els Plans Estratègics com a instrument per a una nova forma de govern municipal (Local 

Governance) 

 

Durant la dècada dels 90 va aparèixer una extensa literatura acadèmica sobre el concepte de 

governance. La utilització del terme ha estat molt variada i s’ha aplicat per referir-se a fenòmens 

molt diversos. En tots els casos existeix un denominador comú, que rau en la definició d’una 

nova forma de governar caracteritzada per dues idees clau: 

 

§ Per una banda, els governants reconeixen que la seva activitat s’ha desplaçat de la jerarquia 

a la xarxa. És a dir, el govern ja no és únicament un exercici d’autoritat des de la cúpula d’una 

institució, sinó una tasca relacional de contactes, pactes i negociacions amb una xarxa 

d’actors presents, d’una manera o altra, en el territori.  

 

§ D’altra banda, quan ens traslladem de la jerarquia a la xarxa apareix un segon element 

central: davant una interpretació gerencial del govern local tradicional (el que importa és 

manar des de la cúpula institucional) la governance local recupera una accepció política de 

l’activitat de govern (el que importa és escoltar, relacionar-se i liderar).  



Pla Estratègic de Madremanya: HORITZÓ 2030 
 

 

 
 

6 

 

Per tant, si considerem que la principal diferència entre les velles i les noves formes de govern 

es pot resumir a partir del caràcter executor de las primeres (govern monopolista i tecnocràtic) 

i del caràcter relacional de les segones (govern participatiu i amb lideratge polític), llavors la 

dimensió relacional dels plans estratègics els converteixen en un instrument per renovar els 

nostres governs municipals.  

 

En altres paraules, sembla evident des d’aquest punt de vista, que els atributs de participació i 

lideratge que anteriorment vinculàvem als plans estratègics els converteixen en un instrument 

clau per al desenvolupament de la governance local. De la mateixa manera, sembla clar que 

l’eficàcia dels plans estratègics ha de valorar-se en funció dels criteris anteriorment citats; és a 

dir, de la seva capacitat per estimular la participació de la societat civil i per exercir lideratge 

governamental.  

 

 

I.1.2.- Objectius de partida del Pla Estratègic de Madremanya 

 

La hipòtesi de partida a partir de la qual s’ha dissenyat el procés d’elaboració del Pla Estratègic 

de Madremanya és que cada territori es compon d’un conjunt de recursos econòmics, socials, 

institucionals, infraestructurals, mediambientals i culturals que constitueixin la seva identitat i 

el seu potencial de desenvolupament. I és a partir d’aquests recursos que resulta possible 

articular un procés de desenvolupament i de creixement, de transformació local i de millora de 

les condicions de vida i de benestar de la població. 

 

Els principals objectius de partida del Pla Estratègic de Mademanya tenen a veure amb la 

potenciació dels actius del municipi utilitzant els recursos humans, socials, institucionals i 

territorials locals per: 

 

- Incrementar el capital i les sinergies socials del poble. 

- Fomentar l’ocupació i la riquesa local. 

- Construir un model de desenvolupament econòmic autònom. 

- Millorar la qualitat de vida de la població. 

- Apostar per la inclusió social i territorial. 
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Amb aquest objectius de partida, el govern local (promotor del projecte) assumeix tres elements 

claus: 

 

• Centralitat: potenciar el rol de l’ajuntament com a actor rellevant en la promoció de les 

polítiques públiques locals. 

 
• Dependència: reconèixer la impossibilitat d’emprendre accions aïllades i, en 

conseqüència, la necessitat d’establir mecanismes de diàleg amb altres actors polítics,  

socials i econòmics del territori. 

 
• Integralitat: adaptar-se a la complexitat de la societat actual i la interdependència entre 

les diferents esferes de la vida pública (societat – territori – economia). I, alhora, 

preveure la necessitat d’acabar definint actuacions de naturalesa diversa (reactives, 

anticipatives i estratègiques). 

  



Pla Estratègic de Madremanya: HORITZÓ 2030 
 

 

 
 

8 

I.2- Criteris metodològics, fases i accions del procés d’elaboració del Pla Estratègic 

 

 

El procés d’elaboració del Pla Estratègic de Madremanya ha pres com a referència la necessitat 

d’aprofitar el potencial propi a través d’una estratègia compartida amb la societat civil. 

 

És per aquest motiu que s’ha treballat a partir d’una estructura orgànica creada a mida i a partir 

de la dinamització de diferents canals i espais participatius. S’ha optat, doncs, per un procés 

analític participatiu i obert a les opinions i valoracions dels veïns i veïnes del poble 

 

En termes generals la metodologia utilitzada per realitzar el Pla Estratègic ha prioritzat: 

• La comprensió, la intel·ligibilitat i l’acord entre totes les parts, per damunt de la 

sofisticació tècnica excessiva. No volem un informe excessivament tecnocràtic que 

molts no entendran i la majoria no llegirà, sinó quelcom acurat, encertat, entenedor i 

compartit. 

 

• La definició de propostes construïdes col·lectivament, que siguin prou compartides 

pels diversos actors de la comunitat. Només així en podrem esperar un 

desenvolupament efectiu i que compti amb la col·laboració i implicació de tothom. 

 

L’elaboració del Pla Estratègic de Madremanya també ha prioritzat la necessitat de fer una 

anàlisi ordenada i estructurada. És per això que s’ha treballat en base a les següents fases i 

etapes procedimentals:  

 

• Pre-diagnosi: definició del projecte, sensibilització i creació de l’estructura orgànica. 

 

• Diagnosi: on som? El municipi que tenim. 

 

• Propostes: on volem anar i com hi arribarem? El municipi que volem i les estratègies i  

actuacions proposades per arribar-hi. 

 

• Retorn: transparència i informació sobre els resultats del Pla Estratègic. 
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ESQUEMA DE LES FASES DEL PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE MADREMANYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordenament analític i els criteris estratègics també s’han garantit a partir de la definició inicial 

de tres grans àmbits temàtics a través dels quals s’han estructurat els estudis i espais de debat 

de totes les fases. Els àmbits temàtics són els següents: 

 

- Dimensió social  

- Dimensió econòmica  

- Dimensió urbano-territorial 

DEFINICIÓ DEL 
PROJECTE 

INFORME 
DIAGNOSI 

PLA DE 
TREBALL 

Símptomes Objectius Definició de criteris i 
concreció d’accions Retornar, avaluar i 

desplegar 
Diagnòstic Idees-força 

Prediagnosi Diagnosi Propostes Implementació 

FASE TRANSVERSAL: Difusió i comunicació 



Pla Estratègic de Madremanya: HORITZÓ 2030 
 

 

 
 

10 

Finalment, tal i com hem comentat anteriorment, s’ha considerat cabdal que el procés 

d’elaboració del Pla Estratègic no només promogués anàlisis tècniques, sinó que sobretot es 

recolzés amb la participació de la ciutadania.  

 

Només des d’una perspectiva relacional es podran assolir resultats útils i adaptats a la realitat 

local.. Aquest exercici participatiu s’ha plantejat de forma prudent, clara i honesta des d’un bon 

inici, amb l’objectiu d’evitar la generació de falses expectatives.  

 

Per què un plantejament participatiu? 

 

- Perquè la participació, entesa com un mecanisme per escoltar les veus dels diversos 

actors socials i econòmics, enriqueix el contingut de les decisions. No és el mateix 

prendre una decisió comptant amb una única opinió, per vàlida i competent que pugui 

ser, que escoltant les aportacions de diverses persones i entitats.  

- Perquè la participació, entesa com un mecanisme que escolta opinions diverses, és 

capaç de generar complicitats i, conseqüentment, millorar l’eficiència en la 

implementació de les polítiques. L’esforç inicial que suposa un procés de participació 

es compensa per la seva capacitat d’aconseguir compromisos. La col·laboració és avui 

un reconegut ingredient de l’eficiència. 

- Perquè la participació, entesa com un mecanisme que obre un diàleg social, destaca 

la dimensió pedagògica i la transparència de les decisions polítiques. No podem deixar 

de recordar aquell tòpic mai prou assolit segons el qual la política és pedagogia. Obrir 

un debat no és només una tasca de recepció d’aportacions o de generació de 

complicitats, és també una manera de posar les cartes sobre la taula i mostrar amb 

claredat i maduresa, els reptes que avui tenim plantejats.  

 

 

I.2.1.- Estructura orgànica 

 
El procés d’elaboració del Pla Estratègic s’ha vehiculat a través d’una estructura orgànica per tal 

de garantir un procés obert i amb espais d’avaluació i seguiment. Tot seguit es descriu l’òrgan a 

partir del qual s’ha vehiculat la seva elaboració: 

 



Pla Estratègic de Madremanya: HORITZÓ 2030 
 

 

 
 

11 

GRUP PROMOTOR 

Ha estat l’òrgan encarregat de garantir un desenvolupament del projecte àgil i realista. El Grup 

Promotor del Pla Estratègic és un equip de treball de caràcter executiu composat per: 

* Anna Iglesias. Alcaldessa 

* Albert Peracuala. Regidor de Serveis, promoció Econòmica i medi Natural   

* Mònica Madrenas. Regidora d’Hisenda, Cultura i Sanitat 

* Josep Enrich. Regidor de Protecció Civil, Servei d’aigua potable i Servei de sanejament 

* Joseba Santiago. Regidor de Comunicació, Equipaments i Noves Tecnologies 

* Rosa Maria Freixa. Regidora de Servei de recollida i transport de residus municipals, Educació 

i Turisme 

*Anna Maria Boix. Regidora de Vials urbans i Camins municipals 

* Gerard Quiñones. Representant de Neòpolis (consultoria tècnica) 

 

I.2.2.- Sobre l’elaboració de la diagnosi: accions 

 

NOVEMBRE DE 2019 

- Sessió informativa adreçada a regidors de l’equip de govern. 

- Sessió de treball amb el Grup Promotor per fer un repàs a l’estratègia metodològica, 

iniciar la planificació d’accions analítiques i de difusió i donar el tret de sortida al 

projecte. 

 

DESEMBRE DE 2019 – FEBRER DE 2020 

- Elaboració d’una anàlisi quantitativa de diagnosi: anàlisi comparada del territori, que 

reflecteix la situació i les tendències a nivell local i regional incorporant l’anàlisi de 

diferents variables i indicadors  

(es disposa d’un document de resultats específics) 

- Celebració d’una entrevista grupal amb membres de l’equip de govern per a obtenir 

complements qualitatius de l’anàlisi quantitativa elaborada. 

- Elaboració i anàlisi d’una enquesta de diagnosi en família, per a la recollida de 

valoracions i opinions ciutadanes en relació a diferents àmbits vinculats amb el municipi. 

Van respondre l’enquesta 21 famílies (60 persones) 

(es disposa d’un document de resultats específics) 
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MARÇ DE 2020 

- Aturada del projecte arrel de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Es tenia la 

previsió de celebrar una Jornada Participativa de diagnosi durant la segona quinzena del 

mes de març. Arrel de la declaració de l’estat d’alarma es va decidir aturar el projecte 

fins que es considerés segur celebrar la sessió presencial. 

 

MAIG-JUNY DE 2021 

- Contactes amb referents del Grup Promotor per planificar i preparar la celebració de la 

Jornada Participativa de diagnosi. 

 

JULIOL DE 2021 

- Dinamització i anàlisi de la Jornada Participativa de diagnosi  

Àmbits de debat: Social · Econòmic · Urbà-territorial 

 41 participants 

(es disposa d’un document de resultats específics) 

 

 

I.2.3.- Sobre la fase de propostes: accions 

 

SETEMBRE DE 2021 

- Sessió de treball amb el Grup Promotor per validar l’anàlisi de resultats de la diagnosi 

(quadres DAFO), acordar una proposta de Missió del Pla i planificar la fase propositiva. 

 

OCTUBRE DE 2021 

- Celebració d’una jornada participativa de propostes. Jornada de treball col·laborativa 

oberta a tota la ciutadania per a la presentació de la diagnosi (DAFOS) i la recollida 

d’objectius estratègics i propostes d’acció  

27 participants 

(es disposa d’un document de resultats específics) 
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NOVEMBRE DE 2021 

- 3 sessions de treball amb el Grup Promotor per validar i complementar les propostes 

ciutadanes recollides durant la Jornada Participativa de propostes 

 

DESEMBRE DE 2021 

- Redacció d’un primer esborrany de Memòria de Resultats del Pla Estratègic de 

Madremanya 

- Sessió de treball amb el Grup Promotor per a la presentació i validació de l’esborrany de 

Pla Estratègic  

 

GENER DE 2022 

- Entrega del document final 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornada Participativa de diagnosi (09/07/2021) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornada Participativa de propostes (16/10/2021)  
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PART II 

 

II.1- Diagnòstic: on som? 

 

 

Tal com descriu l’apartat anterior, les accions promogudes per a l’elaboració de la diagnosi del 

Pla Estratègic han estat variades i han combinat l’aplicació de tècniques d’anàlisi social de 

caràcter quantitatiu, qualitatiu i participatiu. L’Ajuntament de Madremanya disposa de les 

memòries complertes derivades de les anàlisis i debats, que es poden consultar visitant el web 

municipal: www.madremanya.cat  

 

Tot seguit es presenta una síntesi derivada d’aquest conjunt d’actuacions d’anàlisi. En concret 

es presenta: 

 

- Síntesi de l’anàlisi quantitativa de l’àmbit sociodemogràfic (II.1.1) 

- Síntesi de l’anàlisi quantitativa de l’àmbit econòmic i laboral (II.1.2) 

- Síntesi de l’anàlisi qualitativa de l’àmbit urbà i territorial (II.1.3) 

- Resultats de l’enquesta de diagnosi en família (II.1.4) 

- Quadres DAFO de la diagnosi participada (II.1.5) 
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II.1.1.- Síntesi de l’anàlisi quantitativa de l’àmbit sociodemogràfic  

 

Àmbit sociodemogràfic 

 
Llistat d’indicadors 

Indicador 1. Evolució de la població empadronada  

Indicador 2. Creixement natural i creixement migratori  

Indicador 3. Moviments migratoris  

Indicador 4. País de nacionalitat de la població estrangera  

Indicador 5. Indicadors d'estructura demogràfica  

 
Notes generals 

 
v Amb 283 persones empadronades, Madremanya és un dels municipis amb 

menys habitants de Catalunya i Girona. 
 

v Malgrat que fa uns cinc anys que la població del municipi roman molt estable, 
entre 2003 i 2013 experimentà un fort creixement. 

 

v El motor principal d’aquest creixement no foren els naixements ni les 
immigracions de l’estranger, sinó els moviments migratoris interns, és 
a dir, de persones que traslladaren la seva residència habitual d’altres 
municipis de Catalunya i Espanya cap a Madremanya. 

 

v Curiosament, els dos orígens més important d’aquesta immigració 
interna entre 2003 i 2013 foren persones prèviament empadronades 
a d’altres municipis de la comarca o d’altres províncies de Catalunya 
fora de Girona. 

 

v La població estrangera a Madremanya sempre ha mantingut un pes 
relatiu força estable i sempre per sota de la mitjana de la demarcació. 
Ara bé, s’han diversificat els països d’origen de la població amb 
nacionalitat estrangera. 

 

v En contraposició al que ha succeït a Girona o Catalunya, la població de 
Madremanya no s’ha envellit durant la  darrera dècada. Alhora, però, la 
població gran del municipi té cada vegada més anys, la qual cosa es 
tradueix en un major índex de sobreenvelliment. 



Pla Estratègic de Madremanya: HORITZÓ 2030 
 

 

 
 

16 

II.1.2.- Síntesi de l’anàlisi quantitativa de l’àmbit econòmic i laboral  

 

Àmbit econòmic i laboral 

 
Llistat d’indicadors 
 

Indicador 6. Afiliació a la Seguretat Social segons el municipi de residència (I)  

Indicador 7. Afiliació a la Seguretat Social segons el municipi de residència (II)  

Indicador 8. Afiliació a la Seguretat Social segons el municipi del lloc de treball  

Indicador 9. Sector d'activitat de la població afiliada a la Seguretat Social segons el municipi del 
lloc de treball  

Indicador 10. Contractació registrada  

Indicador 11. Evolució de l’atur registral Indicador 12. Pressupostos municipals  

Notes generals 
 

v Les fonts estadístiques disponibles no permeten quantificar dos dels 
indicadors més habituals per avaluar el grau d’inserció de la població al 
mercat de treball, la taxa d’activitat i la taxa d’ocupació. Indirectament, 
però, per mitjà de l’afiliació a la Seguretat Social, que recull els llocs de 
treball que no s’esmunyen dins l’economia submergida, sí es pot 
assegurar que la població en edat de treballar de Madremanya té més 
probabilitats de tenir una feina (especialment quan compta amb la 
nacionalitat estrangera). 

 

v En els dos darrers anys disponibles (2017 i 2018) la quantitat de persones 
afiliades a la Seguretat Social a Madremanya ha anat minvant de manera 
gradual. 

 

v L’estacionalitat en l’ocupació és menys a acusada a Madremanya que 
en el conjunt de la província, per bé que segueix essent molt 
accentuada entre la població de menys de 30 anys. Tanmateix, tan sols 
hi ha 18 persones menors de 30 anys residents a Madremanya que 
estiguin treballant de manera regular. 

 

v Tenint en compte la localització dels llocs de treball i no pas el lloc de 
residència de la població afiliada, es constata que en els quatre anys a 
Madremanya s’estan generant (en termes relatius, és clar) més llocs 
de treball que a la demarcació. 
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v Tanmateix, la meitat dels llocs de treballs existents al municipi 
corresponen a treballadors/es autònoms/es. El règim general, en 
contraposició al que s’esdevé a la província, té un protagonisme molt 
reduït a Madremanya. 

 

v L’heterogeneïtat en  els  sectors d’activitat  a Madremanya és molt 
reduïda. Fora del serveis, la indústria, l’agricultura, i fins i  tot la 
construcció, els llocs de treball existents són molt poc habituals. La 
principal empresa del  municipi  en  nombre  de treballadors/es dedica la 
restauració. 

 

v El ritme de noves contractacions a Madremanya és molt superior al del 
conjunt de la província, encara que gairebé tots els nous llocs de treball 
que es generen són temporals. 

 

v Paral·lelament, la taxa d’atur registral a Madremanya actualment assoleix 
mínims tècnics (per sota del 5%). 

 

v En termes de renda, la població resident a Madremanya disposa d’un 
dels més elevats poders adquisitius de Girona. Tanmateix, molt sovint 
l’origen dels seus ingressos no prové dels salaris o les prestacions 
socials (com l’atur o la jubilació), sinó dels rendiments generats per 
l’estoc de capital acumulat (fons d’inversió, capital mobiliari, beneficis 
empresarials...). 

 

v Després d’un anys movent-se per sota, actualment la despesa 
municipal que l’Ajuntament realitza (tal i com recullen els pressuposts 
municipals) és molt similar a la del conjunt de municipis de la província. 
La destinació dels recursos dels municipals és cada vegada més diversa. 
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II.1.3.- Síntesi de l’anàlisi quantitativa de l’àmbit urbà i territorial  

 

Àmbit urbà i territorial 

 
Llistat d’indicadors 

Indicador 13. Habitatges principals 

Indicador 14. Règim de tinença dels habitatges 

Indicador 15. Qualitat de construcció dels edificis 

Indicador 16. Certificacions d’eficiència energètica en habitatges 

Indicador 17. Mercat (regular) de lloguer  

Indicador 18. Compravendes d'habitatges 

Indicador 19. Preus d’oferta dels habitatges 

Indicador 20. Construcció d'habitatges  

Indicador 21. Oferta turística  

 
Notes generals 
 

v Amb el pas del temps (fins a 2011, si més no), Madremanya ha anat 
esdevenint un municipi on les primeres residències són cada vegada 
més predominants, en detriment dels habitatges buits i les segones 
residències. 

 

v L’estat de conservació dels edificis residencial, llevat de comptades 
excepcions, és acceptable. 

 

v Tanmateix, les certificacions energètiques en habitatges que s’han dut a 
terme a Madremanya, palesen que encara hi ha un marge molt gran de 
millora en les condicions d’habitabilitat i confort dels habitatges. El 
46,5% dels habitatges que han obtingut un certificat energètic, tan sols 
han pogut acreditar els dos nivells més baixos en la qualificació de les 
emissions de CO2. 

 

v El lloguer d’habitatges és testimonial a Madremanya, tant  si es mesura 
en  termes de  l’oferta actualment  existent  al  mercat,  com en termes de 
llars que viuen en aquest règim de tinença. La majoria de les llars de 
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Madremanya ocupa habitatges de propietat totalment pagada i sense 
deutes pendents. 

 

v Des de 2008 no s’han visat cap habitatge a Madremanya. 
 

v El ritme de les compravendes d’habitatge, malgrat que no arriben als 
nivells de la demarcació, dibuixen una línia ascendent durant els 
darrers anys. 

 

v A Madremanya no sols hi ha pocs habitatges disponibles en el mercat, 
sinó que els preus de sortida estan absolutament fora de l’abast de la 
població amb una renda mitjana perquè corresponen a habitatges 
unifamiliars de grans dimensions. El preu mitjà, vora els 1.000.000 
d’euros, tan sols el podrien assumir les llars amb un fort estalvi previ 
(procedent, per exemple, de la venda d’un altre habitatge) o amb uns 
ingressos mensuals superiors a 10.500 euros mensuals. 

 

v Un de cada deu habitatges del municipi és, aproximadament, un HUT 
(habitatges d’ús turístic) reconegut oficialment com a tal. 

	
	
MAPA	 I	 PARCEL.LARI	 DE	MADREMANYA	
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II.1.4.- Resultats de l’enquesta de diagnosi en família 
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II.1.5.- Quadres DAFO de la diagnosi participada 

 

Àmbit social 
 

DEBILITATS (ÀMBIT SOCIAL) 

 

DINAMITZACIÓ DE L’EQUIPAMENT CÍVIC AMB RECORREGUT DE MILLORA  

- El centre cívic es centra massa en el restaurant, i no s’utilitza prou com a espai comunitari de 

trobada. Manca de dinamització de l’equipament.  

 

OFERTA DE SERVEIS VINCULATS AMB LA SALUT 

- Absència de servei de metge i infermera. (NOTA: El CAP i l’Ajuntament han fet la petició. A 

l’espera de la decisió del Departament de Salut) 

- Es troba a faltar un podòleg. (NOTA: S’està mirant) 

 

ALTRES (àmbit comunitari mancances de mobilitat en clau social) 

- ÀMBIT COMUNITARI: Dificultats de relleu generacional als càrrecs directius de les entitats, i 

manca de suport administratiu. (NOTA: L’ajuntament tenia contractada assessoria externa per 

assessorar associacions i portar comptabilitat. Es pot estudiar un servei més adaptat)..  

- ÀMBIT COMUNITARI: Inestabilitat de la comissió de festes. 

- MOBILITAT: No existeix un teixit entre pobles per poder disposar de transport per 

extraescolars, per cap de setmana, per gent gran, etc. 

AMENACES (ÀMBIT SOCIAL) 

 

CIVISME 

- Malgrat la tolerància generalitzada i la no existència de conflictes rellevants es considera que a 

nivell de civisme es podria millorar: aprendre a conviure. 

- Existència d’algunes problemàtiques relacionades amb la convivència: animals, brutícia als 

carrers, etc. 

 

NECESSITATS DEL COL·LECTIU JOVE DE MADREMANYA 

- Absència d’un local o espai de reunió independent per al jovent. No existeix un espai de trobada 

destinat als joves dinamitzat per ells mateixos. 

- Manca d’activitats específiques per a joves de 15 a 25 anys. 
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MANCANCES EN L’OFERTA DE RECURSOS, SERVEIS I ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN  

- Es troben a faltar certs serveis i recursos adreçats a la gent gran:  

o Serveis vinculats amb la salut  

o Perruqueria (NOTA: En procés. Convocatòria deserta) 

o Acompanyaments a gent gran 

- Manquen activitats per a gent gran durant el dia (horari laboral). 

- No es promouen trobades i activitats de caràcter intergeneracional (es centren excessivament 

en l’àmbit cultural). 

FORTALESES (ÀMBIT SOCIAL) 

TEIXIT ASSOCIATIU I ACTIVITATS 

- Existència de teixit associatiu consolidat. 

- Associacions dinàmiques i varietat d’activitats: associació de gent gran, associació de dones, 

trobades al CIR, festa anual de la gent gran, celebracions de festes locals i socials. 

- A nivell cultural s’organitzen moltes activitats i existeix molt bona oferta d’activitats lúdiques. 

- Dinamització del pavelló i d’un gran ventall d’activitats durant el curs escolar. 

 

BONA VALORACIÓ DELS EQUIPAMENTS 

- Es disposa d’una bona dotació d’equipaments municipals de caràcter social, infantils, esportius: 

CIR, pavelló. 

 

OPORTUNITATS (ÀMBIT SOCIAL) 

 

MADREMANYA, UN MUNICIPI PARTICIPATIU 

- Implicació de la ciutadania en projectes de municipi i amb ganes de participar, i ajuntament 

receptiu, actiu i col·laboratiu. 

 

SOLIDARITAT COMUNITÀRIA I FACILITAT DE RELACIONS SOCIALS 

- Interacció, suport i ajuda entre els veïns i veïnes. El fet de ser un poble petit el converteix en 

una “gran família”,  la qual cosa facilita i promou les interaccions socials. 

- Ciutadania tolerant i respectuosa (facilita la no existència de conflictes rellevants). 

- Facilitat de comunicacions i relacions entre la gent del poble i informació permanent. 

- Consolidació de les relacions entre ciutadania a través de les xarxes socials. Facilitat 

d’interconnectivitat (Ex. grups de whatsapp). 
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Àmbit econòmic 
 
 

DEBILITATS (ÀMBIT ECONÒMIC) 

 

COST DE VIDA 

- El fet de viure a Madremanya suposa assumir costos de vida elevats (impostos, preus de 

productes bàsics, necessitat de varis vehicles, missatgeria, etc.) 

 

AMENACES (ÀMBIT ECONÒMIC) 

 

DEPENDÈNCIA DEL TURISME I POCA DIVERSIFICACIÓ 

- L’economia local està massa enfocada al turisme d’explotació. Pes excessiu del turisme en les 

polítiques de desenvolupament local. La promoció econòmica no està prou  diversificada 

(perilla el sector primari). 

 

MERCAT LABORAL LOCAL 

- Dèficits pel que fa a l’oferta de llocs de treball al municipi. 

- Dificultats molt rellevants per a l’ocupació juvenil. 

 

FORTALESES (ÀMBIT ECONÒMIC) 

 

CONNECTIVITAT 

- Actualment els serveis de connectivitat al municipi són bons: fibra, cobertura mòbil, etc. 

 

OPORTUNITATS (ÀMBIT ECONÒMIC) 

 

FINANCES MUNICIPALS I PODER ADQUISITIU 

- L’Ajuntament compta amb recursos econòmics per a desenvolupar polítiques públiques i 

activitats. 

- En general, es considera que la situació econòmica de la majoria de la població és bona i no 

existeix un volum significatiu de casos de vulnerabilitat. 
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Àmbit urbà i territorial 
 

DEBILITATS (ÀMBIT URBÀ-TERRITORIAL) 

 

DÈFICITS RELACIONATS AMB LA MOBILITAT 

- S’identifiquen certes debilitats vinculades amb la mobilitat, són les següents: 

o Circulació al casc urbà. Es considera una feblesa el fet de tenir-hi aparcaments. Caldria 

treure aparcaments del centre del poble i de la plaça. 

o Manca de places per aparcar, i senyalització d’aparcaments millorable. 

o L’espai d’aparcament municipal a l’entrada del poble és millorable. 

o Senyalització de les entrades al poble. 

o Carril bici sense continuïtat. 

 

DÈFICITS DE L’ESPAI PÚBLIC (PLAÇA MAJOR) 

- L’estat de la Plaça Major és millorable. 

 

ALTRES 

- GESTIÓ DE L’AIGUA: Hi ha veïns i veïnes de Madremanya que no tenen aigua potable. 

- IMPOSTOS: IBI molt elevat. 

- GESTIÓ DE RESIDUS: Sistema de recollida de residus porta a porta. 

- ENTORN NATURAL: Les senyalitzacions als entorns naturals són millorables. 

 

 

AMENACES (ÀMBIT URBÀ-TERRITORIAL) 

 

ACCÉS A L’HABITATGE 

- Existència evident de dificultats d’accés a l’habitatge. 

- Manca d’oferta d’habitatge accessible i excés d’habitatges buits i/o de segona residència. 

- Es troben a faltar polítiques de promoció de l’habitatge. 

- Manca d’habitatge social (NOTA: Actualment hi ha dos habitatges de lloguer social) 

 

GESTIÓ FORESTAL 

- Dèficits vinculats amb la neteja de boscos (per prevenció d’incendis). 

- Franges perimetrals i manteniment. 
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FORTALESES (ÀMBIT URBÀ-TERRITORIAL) 

 

ENLLUMENAT I GESTIÓ DE RESIDUS 

- La il·luminació es destaca com a fortalesa: es disposa de bona il·luminació i es genera poca 

contaminació lumínica. 

- La mini-deixalleria municipal es destaca com a punt fort pel que fa a la gestió de residus a 

Madremanya. 

 

ASPECTES VINCULATS AMB LA MOBILITAT 

- Bona comunicació de carreteres. 

- Targeta autobús. 

 

 

OPORTUNITATS (ÀMBIT URBÀ-TERRITORIAL) 

 

ENTORN I PATRIMONI 

- Madremanya disposa d’un nucli urbà privilegiat. 

- El paisatge i l’entorn del municipi. 
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II.2.- Continguts propositius: on volem anar? 

 

 
II.2.1.- Introducció 

 
 
El procés d’elaboració del Pla Estratègic de Madremanya ha servit per ordenar informació, per 

fer extensiu el concepte desenvolupament local al conjunt d’agents implicats, per reflexionar, 

per assumir certes necessitats de millora, però sobretot, per posar les bases d’una planificació 

estratègica que haurà de convertir-se en el pal de paller a l’hora de desenvolupar i millorar 

integralment les polítiques públiques locals. 

 

Per això, els resultats que es presenten en aquest informe poden considerar-se un final d’etapa 

en una cursa de llarga durada on, malgrat tot, no podem deixar de pensar en altres finals d’etapa 

si volem seguir avançant amb èxit fins al final d’una cursa de fons.  

 

En tot cas, els resultats del Pla Estratègic poden ser interpretats com una primera victòria ja que 

són un requisit imprescindible per treballar pel desenvolupament de Madremanya de forma 

realista, integral, transversal i estratègica. En aquest sentit esdevé important tenir en compte 

tres aspectes relacionats amb els resultats del Pla Estratègic que ens permetran comprendre la 

seva utilitat estratègica: 

 

Ø Cal no oblidar que les directrius que marquen els resultats finals del Pla deriven 

directament de les informacions que presentava la diagnosi compartida, la qual cosa els 

dota de coherència a nivell de planificació estratègica. 

 

Ø A diferència de l’etapa d’obertura (diagnosi), on es van debatre, consensuar i recollir 

opinions sobre l’estat de la qüestió, la fase de tancament (propostes) i els resultats que 

se’n han derivat són, lògicament, de caràcter més sintètic i esquemàtic. 

 

Ø Com passa amb la majoria de planificacions estratègiques, els resultats del Pla Estratègic 

es presenten distingint diferents nivells de profunditat:  
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- La Missió descriu en un conjunt d'expressions la raó de ser del Pla Estratègic de 

Madremanya. Es pot entendre com una declaració d’intencions a partir de la 

qual deriven la resta de nivells. 

- Els Principis Orientadors s’entenen com idees referencials que han d’impregnar 

els continguts del Pla i el seu desplegament. 

- Els Objectius Estratègics s’entenen com les grans fites segons àmbits temàtics, 

que s’haurien d’assolir a través del desplegament gradual de la planificació. 

- Els eixos de treball són orientacions que ens hauran de permetre assolir els 

grans reptes marcats pels objectius estratègics. 

- Les propostes d’acció s’entenen com directrius que omplen de contingut els 

eixos de treball, i que hauran de permetre assolir les finalitats i orientacions que 

plantegen els objectius estratègics Són el nivell de màxima concreció en aquesta 

planificació estratègica,   

 

 
 

A mode de resum es podria dir que els continguts propositius del Pla Estratègic de Madremanya 

aposten, fonamentalment, per la combinació d’estratègies i actuacions de millora i 

consolidació per fer front a les necessitats de present del municipi amb criteris i indicacions 

definits per encaminar la visió de futur.  

 

 
 

Tot seguit es presenten els continguts definits de forma compartida durant l’elaboració del Pla 

Estratègic de Madremanya. Els resultats del Pla es presenten a partir de la definició de 3 grans 

objectius estratègics, que responen als àmbits d’anàlisi establerts durant la diagnosi i presos de 

referència a l’hora de formular propostes. Els tres objectius estratègics es complementen amb 

un quart objectiu, centrat en el desplegament del Pla. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1: Polítiques socials 

Consolidar Madremanya com un referent territorial pel que fa a la convivència i la cohesió social, 

que aprofita els seus actius en tant que poble petit per a disposar d’una comunitat dinàmica, 

oferir suport i atendre necessitats de joves i gent gran i facilitar i promoure l’accés a habitatges 

de primera residència. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. Desenvolupament econòmic 

Apostar de forma realista per un model de desenvolupament econòmic local que faciliti una 

major diversificació, garanteixi un model turístic de qualitat i respectuós defugint de la 

massificació i que promogui els productes de proximitat i sostenibles. 

. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3: Gestió territorial 

Vincular les estratègies de desenvolupament social i econòmic de Madremanya amb un model 

de gestió del territori que promogui iniciatives per al canvi energètic, i prioritzi criteris de 

sostenibilitat en la gestió de l’aigua, els residus i l’entorn natural. Alhora, desenvolupar millores 

encaminades a fomentar la mobilitat activa. La qualitat urbana del territori local, en tant que 

escenari d’interaccions socials. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4: Governança local 

Partint de la premissa que les lògiques per al desplegament del Pla són tan rellevants com els 

continguts del mateix esdevé fonamental comptar amb directrius clares en relació a com 

traslladar de forma participada les estratègies i propostes del Pla Estratègic a la realitat local de 

Madremanya. Redimensionar les polítiques públiques municipals a través d’estratègies a mig i 

llarg termini també requereix consolidar una nova manera de fer política, basada en la recollida 

d’opinions diverses i en la generació d’intel·ligència col·lectiva. El Pla Estratègic, doncs, s’ha 

d’entendre com un exercici de continuïtat i de posada en valor de les lògiques de treball 

participatiu promoguts durant els darrers anys a Madremanya. 
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II.2.2.- Propostes del Pla Estratègic de Madremanya 

 

El Pla Estratègic de Desenvolupament Local de Madremanya recull el model de poble que volem, 

que consta d’una Missió sintètica del futur del municipi, de 8 principis orientadors que han de 

presidir el desenvolupament estratègic plantejat, i de 4 objectius estratègics. Per aconseguir 

aquestes fites, es detallen un total de 14 eixos de treball d’on en deriven diferents propostes 

d’actuació específiques: 

 
MISSIÓ: 

Treballar per una Madremanya que preservi les potencialitats de poble petit, que tregui 

partit de la seva ubicació, esdevingui un referent territorial en termes de convivència i que 

aposti per la sostenibilitat.  

Definir estratègies realistes encaminades a garantir la qualitat de vida i la cohesió de la 

comunitat, a diversificar l’economia local i a combinar el manteniment de la seva essència 

amb la promoció d’un entorn territorial de qualitat i el disseny de polítiques d’habitatge 

d’àmbit local. 

 

 

9 PRINCIPIS ORIENTADORS 

 

Lideratge 

Realisme 

Coresponsabilitat 

Participació i treball en equip 

Equitat 

Educació 

Transparència 

Sostenibilitat 

 

 

 

 

4 OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

 

*Consolidar Madremanya com un referent territorial pel 

que fa a la convivència i la cohesió social, que aprofita els 

seus actius en tant que poble petit per a disposar d’una 

comunitat dinàmica, oferir suport i atendre necessitats 

de joves i gent gran i facilitar i promoure l’accés a 

habitatges de primera residència 

 

*Apostar de forma realista per un model de 

desenvolupament econòmic local que faciliti una major 

diversificació, garanteixi un model turístic de qualitat i 
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respectuós defugint de la massificació i que promogui els 

productes de proximitat i sostenibles. 

 

*Vincular les estratègies de desenvolupament social i 

econòmic de Madremanya amb un model de gestió del 

territori que promogui iniciatives per al canvi energètic, 

i prioritzi criteris de sostenibilitat en la gestió de l’aigua, 

els residus i l’entorn natural. Alhora, desenvolupar 

millores encaminades a fomentar la mobilitat activa. La 

qualitat urbana del territori local, en tant que escenari 

d’interaccions socials. 

 

*Consolidar Madremanya com un poble participatiu i 

corresponsable pel que fa al model de governança. 

Prendre el desplegament del Pla Estratègic com a 

oportunitat per assentar una nova manera de fer 

política. 

 
 

14 EIXOS DE TREBALL 

 
 

MISSIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE MADREMANYA: 

 

Treballar per una Madremanya que preservi les potencialitats de poble petit, que tregui partit 

de la seva ubicació, esdevingui un referent territorial en termes de convivència i que aposti per 

la sostenibilitat.  

Definir estratègies realistes encaminades a garantir la qualitat de vida i la cohesió de la 

comunitat, a diversificar l’economia local i a combinar el manteniment de la seva essència amb 

la promoció d’un entorn territorial de qualitat i el disseny de polítiques d’habitatge d’àmbit 

local. 
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PREMISSES I PRINCIPIS ORIENTADORS 
 
El Pla Estratègic de Madremanya pivota entorn tres premisses bàsiques: 

 

• El Pla Estratègic s’entén com un document de caràcter dinàmic: revisable en funció de 

canvis de prioritats, de context i de dinàmiques locals. 

• El document estratègic es basa en la gestió de recursos propis i en la col·laboració amb 

d’altres administracions públiques i agents vinculats amb el territori. 

• El Pla és el resultat de la suma de visions diverses. 

 

 

Els principis orientadors i idees referencials de l’estratègia de poble que el Pla Estratègic 

planteja són els següents: 

 

LIDERATGE. Amb la finalitat de garantir un desplegament òptim de l’estratègia compartida, cal 

entendre el Pla Estratègic de Madremanya com un dels instruments de referència i lideratge de 

les polítiques públiques locals. Un lideratge facilitador que s’ha de basar en la transparència i el 

diàleg amb la societat civil. Alhora, la voluntat de posicionar-se i desenvolupar-se dins l’àmbit 

territorial on s’ubica Madremanya requereix de la promoció de treball compartit amb d’altres 

municipis, així com amb d’altres administracions de caràcter supramunicipal. 

 

REALISME. Malgrat els reptes que es pretenen assumir a mig i llarg termini, aquest projecte 

també vol destacar la importància de ser realistes, de tocar de peus a terra i d’assumir la 

necessitat de cercar l’equilibri entre els desitjos per al futur Madremanya i la complexitat i 

dificultats del present. Alhora, cal assumir que els canvis són lents i requereixen de certs marges 

temporals. 

 

CORESPONSABILITAT. El govern local esdevé un agent imprescindible per a garantir el 

desenvolupament de les directrius del Pla Estratègic. Un agent absolutament necessari, però no 

suficient. L’eficiència del Pla com a instrument de lideratge del desenvolupament local i garant 

de l’essència del poble només s’assolirà mitjançant treball compartit amb d’altres 

administracions i espais de coresponsabilitat que impliquin a d’altres agents econòmics i socials. 
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PARTICIPACIÓ I TREBALL EN EQUIP. La complexitat dels reptes actuals requereixen de solucions 

intel·ligents, que siguin el resultat de la suma de visions i experiències diverses. Valors com el 

lideratge compartit, el treball en equip entre polítics, treballadors municipals i ciutadania, o la 

coresponsabilitat només seran possibles si, durant el desplegament, es manté l’aposta per la 

participació i la transversalitat impulsada durant el procés d’elaboració del Pla. 

 

EQUITAT. El desenvolupament del Pla Estratègic de Madremanya també ha de respondre al 

valor de l’equitat, entès com una aposta per la justícia i la garantia d’igualtat d’oportunitats de 

la ciutadania per poder desenvolupar-se. 

 

EDUCACIÓ. El valor de l’educació, en el sentit més ampli de la paraula, també ha d’esdevenir 

una idea referencial del Pla. Promoure el civisme, el respecte, la pertinença o el compromís cívic 

suposa una aposta per l’educació, que esdevé un valor bàsic i complementari per al progrés 

humà de Madremanya. 

 

TRANSPARÈNCIA. La utilitat i impacte del Pla Estratègic també passa per la necessitat de garantir 

el dret dels veïns i veïnes de Madremanya estar informats sobre les polítiques, recursos i serveis 

que s’aniran desenvolupant i consolidant a través el Pla. 

 

SOSTENIBILITAT. Vetllar per la sostenibilitat des d’un sentit ampli i integral esdevé un valor clau 

que ha d’impregnar el desplegament del Pla Estratègic. Cal entendre la sostenibilitat com un 

concepte que va més enllà de l’ecologisme, com una qüestió social, com un tema socioeconòmic 

amb conseqüències ambientals. L’aposta, doncs, passa per impulsar de forma progressiva 

un nou model de creixement, i això suposa adaptar l’economia, la configuració del territori i el 

model de vida de les persones. 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 – POLÍTIQUES SOCIALS:  
 

Consolidar Madremanya com un referent territorial pel que fa a la convivència i la 

cohesió social, que aprofita els seus actius en tant que poble petit per a disposar d’una 

comunitat dinàmica, oferir suport i atendre necessitats de joves i gent gran i facilitar i 

promoure l’accés a habitatges de primera residència 

 

 

Sens dubte, la definició i consolidació de les polítiques socials a Madremanya esdevé un dels 

pilars per garantir l’avanç cap a un municipi inclusiu, cohesionat i sostenible socialment. 

Posicionar el poble com a referent territorial en matèria de convivència requereix de mesures 

inclusives sòlides, que combinin la cobertura de necessitats bàsiques amb estratègies de 

caràcter comunitari capaces d’anticipar escenaris de futur i garantir bons nivells de qualitat de 

vida de la població.   

 

Les anàlisis i deliberacions de la diagnosi i, sobretot, les reflexions i conclusions de la fase de 

propostes han posat sobre la taula la necessitat de fonamentar el desenvolupament de les 

polítiques socials del municipi a mig i llarg termini entorn 4 gran eixos de treball: 

 

- L’aposta per la dinamització comunitària, a través de mesures encaminades a 

facilitar relacions i activitats socials i a promoure la integració social de tots els 

col·lectius. 

- El suport al col·lectiu jove de Madremanya, el futur del poble. 

- L’atenció a les necessitats relacionals i de dependència de les persones grans. 

- La promoció d’habitatges de primera residència a Madremanya, que facilitin 

processos d’emancipació i garanteixin la cohesió social al municipi. 
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EIX DE TREBALL 1.1: FACILITAR I PROMOURE RELACIONS I ACTIVITATS SOCIALS. DINAMITZACIÓ 

COMUNITÀRIA 

 

• 1.1.1.- GARANTIR LA DINAMITZACIÓ D'UN ESPAI DE TROBADA DE PERSONES I 

ENTITATS DE CARÀCTER INTERGENERACIONAL  

 

La dinamització comunitària esdevé un element clau per consolidar espais relacionals i 

de convivència entre la població de Madremanya. En aquest sentit es planteja millorar i 

optimitzar l´ús de les sales del CIR per tal de convertir-lo en l’equipament de referència 

pel que fa a la promoció i organització d’activitats socials. 

 

A partir de les tasques d’un agent dinamitzador (extern o d’una administració 

supramunicipal) es planteja definir estratègies i accions de caràcter comunitari 

encaminades a generar activitat social a les sales del CIR. 

 

La dinamització podria promoure, d’entre d’altres, iniciatives com: 

o Convertir el CIR en un punt on oferir suport i accés digital als veïns i veïnes que 

ho necessitin. 

o Estudiar i definir la ubicació d’un banc del temps. 

o Organitzar activitats compartides amb d’altres municipis. 

o Elaborar llistes de possibles activitats a promoure per tal que la gent s’hi apunti 

i s’identifiquin quines generen major interès.  

o Habilitar diferents espais per poder fer activitats diverses sense haver de 

segregar-se. 

 

FINALITATS:  

- Consolidar el CIR com un lloc de trobada pluricultural i intergeneracional. 

- Promoure espais relacionals i de convivència entre la població de Madremanya.  

- Augmentar el nombre d’activitats adreçades a la gent del poble.  
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• 1.1.2.- GARANTIR UNA GESTIÓ DEL CIR QUE GARANTEIXI EL SEU ROL D’ESPAI DE 

TROBADA SOCIAL 

 

La convivència i les relacions socials també requereixen de models de gestió dels 

equipaments que ho facilitin i promoguin.  

 

En aquest sentit es planteja vetllar perquè es compleixin les bases establertes i en actiu 

pel que fa a la gestió del restaurant del CIR. Es tracta de garantir que es manté obert i 

en actiu el servei de bar / restaurant i que s’ofereixen preus assequibles per a la població 

 

FINALITATS:  

- Garantir que es compleixen les bases reguladores de la gestió del bar / restaurant 

del CIR. 

- Assegurar-se que les bases reguladores s’adapten a la voluntat que el CIR esdevingui 

un espai de trobada social de referència a Madremanya. 

- Facilitar la seva gestió i la promoció de relacions socials. 

- Millorar la gestió del CIR convertint-lo en un equipament orientat a la gent del poble 

on s’hi organitzin més activitats culturals i socials 

 

 

• 1.1.3.- OMBRA AL PARC DEL CIR 

 

Més enllà dels equipaments, l’espai públic (especialment els entorns immediats als 

equipaments) també esdevenen escenaris idonis per a que s’hi generin relacions i 

activitats socials i de caràcter comunitari. 

 

En aquest sentit es planteja promoure un major ús del parc de davant del CIR habilitant 

zones d’ombra que permetin estar-hi en hores de sol (estiu).  

 

FINALITATS:  

- Posar a disposició de veïns i veïnes espais relacionals i de convivència 

- Millorar espais de trobada social. 

- Facilitar la possibilitat de jugar i fer ús del parc durant l’estiu. 
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• 1.1.4.- TARGETA UNIVERSAL PER ACCEDIR A EQUIPAMENTS  

 

Les dimensions del municipi i les dinàmiques existents permeten preveure la creació i 

distribució de targetes universals que facilitin l’accés i l’ús dels equipaments municipals 

als veïns i veïnes de Madremanya. 

 

La targeta, que podria ser física o en format digital (app), s’hauria de repartir per llars. i 

contribuiria a consolidar i promoure l’ús d’equipaments, el sentiment de pertinença, 

l’activitat social i la convivència al municipi. 

   

FINALITATS:  

- Facilitar l’accés als equipaments municipals  

- Incrementar i promoure l’ús dels equipaments públics 

- Facilitar l’activitat social i les relacions comunitàries 

 

 

• 1.1.5.- ADEQUAR I OPTIMITZAR L’ÚS DE “LA SALA” LLOGANT-LA A UNA INICIATIVA 

PRIVADA 

 

Al marge de la gestió, dinamització i millora dels equipaments públics i el seu entorn 

immediat, el sector privat també pot contribuir a la dinamització d’activitats al municipi. 

 

En aquesta línia es planteja adequar “La Sala” i llogar l’espai a una iniciativa privada per 

tal d’optimitzar-ne el seu ús (opció més recolzada al qüestionari en família de la fase de 

diagnosi del Pla Estratègic). 

   

FINALITATS:  

- Facilitar l’existència d’una nova activitat al municipi. 

- Optimitzar l’ús de “La Sala” i mantenir l’edifici en bon estat. 

- Generar un ingrés directe a l’Ajuntament. 
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EIX DE TREBALL 1.2: SUPORT AL COL·LECTIU JOVE DE MADREMANYA 

 

• 1.2.1.- ESPAI PER AL JOVENT  

 

L’aposta del Pla Estratègic per a consolidar la convivència com a factor diferencial de 

Madremanya, i la seva mirada a llarg termini, també requereix de mesures centrades en 

el col·lectiu juvenil. Els i les joves són el futur del municipi. En aquest sentit esdevé 

important garantir el seu sentiment de pertinença i facilitar el seu desenvolupament 

social i relacional al poble. 

 

Per tot això es planteja habilitar un espai que faciliti al jovent de Madremanya trobar-se 

i desenvolupar les seves activitats. La definició i habilitació d’un espai hauria de tenir en 

compte diferents aspectes: 

o Cal implicar als joves per tal que es sentin part de l’acció, i per a què l’espai 

s’adapti a les seves necessitats (característiques, usos, ubicació, etc.) 

o Estudiar estratègies adaptades per tal d’assegurar la seva implicació en 

l’organització d’activitats o en la reforma. 

o Cal evitar que a partir de l’espai es generin problemàtiques amb la resta de veïns 

i veïnes de Madremanya. 

o Habilitar l’espai amb elements que facilitin i promoguin el seu ús: (Exemple: 

sofàs, billar, música, etc.)  

 

FINALITATS:  

- Facilitar un espai al jovent del poble.  

- Habilitar un lloc de trobada als joves adaptat a les seves necessitats. 

- Facilitar relacions socials dels i les joves del poble.  

- Promoure sentiment de pertinença a Madremanya. 
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• 1.2.2.- AJUDES ALS JOVES 

 

Al marge de la vessant relacional i comunitària també esdevé fonamental prioritzar 

l’atenció de necessitats formatives i educatives del jovent de Madremanya. Facilitar la 

formació dels i les  joves suposa un exercici inclusiu imprescindible en clau de futur. 

 

En aquesta línia es proposa garantir i millorar la prestació d’ajuts per al transport a joves 

del municipi estudiant mesures i alternatives que permetin: 

o Allargar els ajuts existents als estudiants universitaris o d’ensenyaments reglats. 

o Aprofitar el transport escolar perquè els estudiants més grans també en puguin 

fer ús. 

 

FINALITATS:  

- Afavorir l’aprenentatge i formació dels joves de Madremanya. 

- Continuar amb la promoció dels transport públic.  

 

• 1.2.3.- ELABORACIÓ D’UN PLA LOCAL DE JOVENTUT 

 

Més enllà de les accions específiques plantejades per aquest Pla Estratègic es planteja 

la necessitat d’elaborar una planificació integral de les polítiques de joventut que 

serveixi per conèixer la realitat juvenil de Madremanya i per plantejar estratègies i 

accions per a millorar-la en àmbits com el de la formació, l’ocupació, la salut, 

l’emancipació o la participació 

 

FINALITATS:  

- Disposar d’un instrument que ompli de contingut estratègic les polítiques juvenils 

de Madremanya, fet per i amb els joves. 

- Conèixer les particularitats del col·lectiu, les seves necessitats i demandes i definir 

accions de millora. 
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EIX DE TREBALL 1.3: ATENCIÓ A LES NECESSITATS REALACIONALS I DE DEPENDÈNCIA DE LES 

PERSONES GRANS 

 

• 1.3.1.- DINAMITZACIÓ D’ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN  

 

La voluntat de garantir la qualitat de vida de la població de Madremanya i d’esdevenir 

un referent en termes de convivència i cohesió social requereix d’una mirada específica 

adreçada a la gent gran. És per això que el Pla proposa apostar per la dinamització 

d’activitats adreçades a la gent gran de Madremanya: 

o Vinculant l’organització a la dinamització comunitària del CIR (acció 1.1.1).  

o Organitzant activitats d’interès per a les persones grans implicant al col·lectiu 

en la seva definició. 

o Apostant per la interacció amb altres municipis a l’hora organitzar sortides 

(teatre, excursions visites, etc.) 

 

FINALITATS:  

- Afavorir un envelliment actiu al poble 

- Reforçar espais de convivència i relacionals de la gent gran 

- Facilitar relacions socials de Madremanya  

 

• 1.3.2.- PREVISIÓ A FUTUR D’UN CENTRE DE DIA 

 

Garantir nivells d’autonomia òptims a les persones grans del poble també es considera 

una fita rellevant a llarg termini des d’un punt de vista social i de serveis a les persones. 

L’anàlisi quantitativa indica que en contraposició al que ha succeït a la demarcació de 

Girona o a Catalunya, la població de Madremanya no s’ha envellit durant la darrera 

dècada, però la població gran del municipi té cada vegada més anys, la qual cosa es 

tradueix en un major índex de sobreenvelliment.  

 

En aquest sentit es planteja la necessitat d’estar amatents des de l’administració local 

per tal d’aprofitar oportunitats futures per promoure la instal·lació d’un Centre de Dia 

que ofereixi i aglutini serveis per a la gent gran, així com d’altres recursos assistencials i 

activitats. 
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FINALITATS:  

- Preveure a futur l’atenció necessitats de dependència de la gent gran de 

Madremanya. 

- Garantir qualitat de vida. 

- Facilitar viure al poble amb autonomia. 

 

 

EIX DE TREBALL 1.4: FACILITAR I PROMOURE L’ACCÉS A HABITATGES DE PRIMERA RESIDÈNCIA 

COM A ELEMENT D’ATRACCIÓ I RETENCIÓ DE POBLACIÓ I DE PROMOCIÓ DE LA COHESIÓ SOCIAL 

 

• 1.4.1.- HABITATGE DISPONIBLE COM A PRIMERA RESIDÈNCIA 

 

L’aposta per mantenir l’essència de Madremanya i esdevenir un referent a nivell de 

convivència també té relació amb l’habitatge. Facilitar processos d’emancipació i accés 

a l’habitatge de col·lectius com els joves, així com consolidar població de caràcter 

permanent suposa una aposta estretament vinculada a la cohesió social de 

Madremanya i al model de poble pel qual aposta aquesta planificació estratègica. 

 

És per això que es proposa que mitjançant iniciatives creatives i innovadores es faciliti 

l’existència d’oferta d’habitatges per a primera residència (cooperatives d’habitatge, 

rehabilitació de cases buides, altres). 

 

Es planteja que l’actuació es vinculi de forma directa amb ”L’estudi de demanda en 

matèria d’habitatge al municipi de Madremanya” que subvenciona la Diputació de 

Girona i finalitzat durant el mes de gener de 2022. 

 

FINALITATS: 

- Promoure l’existència de primeres residències a Madremanya. 

- Facilitar l’accés a l’habitatge. 

- Generar vida al poble. 

- Seguir essent un poble viu. 

- Permetre que la gent que es vol instal·lar a viure el poble pugui fer-ho. 
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• 1.4.2.- ESTÍMUL DE PRIMERES RESIDÈNCIES A TRAVÉS DE L’IBI  

 

El sistema impositiu s’entén com un instrument a disposició de l’Ajuntament per a 

facilitar l’increment de residències principals a Madremanya, per tal de facilitar l’accés 

a l’habitatge i promoure la cohesió social i la vida al poble. 

 

Es proposa estudiar mesures per a un increment d‘habitatges principals a Madremanya 

a través d’un increment de l’IBI a les segones residències, aprofitant el nou marc legal. 

 

FINALITATS: 

- Promoure l’existència de primeres residències a Madremanya. 

- Facilitar l’accés a l’habitatge. 

- Generar vida al poble. 

- Seguir essent un poble viu. 

- Permetre que la gent que es vol instal·lar a viure el poble pugui fer-ho 

 

• 1.4.3.- SUBHASTA DE PARCEL·LES MUNICIPALS  

 

L’atracció i retenció de població amb residència principal a Madremanya també es 

pretén promoure des de l’Ajuntament a través de la subhasta de parcel·les municipals. 

Es tracta de subhastar parcel·les municipals per a compra i per a residir-hi 25 anys com 

a primera residència: establint un preu de sortida que es pot incrementar com a màxim 

un 20%, amb criteris econòmics per poder comprar i construir. 

 

Val a dir que l’acció: 

o Es pretén desenvolupar de forma immediata (2022) a través d’una primera 

parcel·la. 

o Tindrà continuïtat a mig termini amb la subhasta de dues parcel·les més. 

o Es preveu seguir desenvolupament de forma continuada, donant-li continuïtat 

a futur amb noves parcel·les. 
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FINALITATS: 

- Promoure l’existència de primeres residències a Madremanya. 

- Facilitar l’accés a l’habitatge. 

- Generar vida al poble. 

- Seguir essent un poble viu. 

- Permetre que la gent que es vol instal·lar a viure el poble pugui fer-ho 

 

 

• 1.4.4.- FACILITAR  PLANS ESPECIALS DE MASIES 

 

Les característiques de Madremanya també obren la possibilitat de facilitar 

l’establiment de primeres residències al municipi aprofitant les masies existents. En 

aquest sentit es preveu garantir suport i acompanyament de l’Ajuntament a tots aquells 

interessats en convertir masies en primeres residències. Es tracta de facilitar les 

negociacions amb el Departament d’Urbanisme de la Generalitat per a la redacció de 

Plans Especials de Masies a Madremanya. 

 

FINALITATS: 

- Promoure l’existència de primeres residències a Madremanya. 

- Generar vida al poble. 

- Seguir essent un poble viu. 

- Permetre que la gent que es vol instal·lar a viure el poble pugui fer-ho 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 2 - DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC:  
 

Apostar de forma realista per un model de desenvolupament econòmic local que 

faciliti una major diversificació, garanteixi un model turístic de qualitat i respectuós 

defugint de la massificació, i que promogui els productes de proximitat i sostenibles. 

 

 
Amb l’objectiu de garantir un desenvolupament econòmic local basat en la sostenibilitat cal 

apostar, essencialment, per estratègies que permetin reduir la dependència actual del sector 

turístic a partir de mesures encaminades a diversificar l’economia local i a promoure els 

productes sostenibles i de proximitat.  

 

Es tracta de potenciar actius locals i d’apostar per criteris de qualitat i sostenibilitat assumint les 

limitacions derivades de ser un poble petit, però apostant per treballar de forma sòlida per un 

model econòmic propi que faciliti el desenvolupament comunitari i l’existència de relacions 

socials, i que s’adapti a les necessitats de la població local.  

 

El Pla Estratègic de Madremanya es proposa desplegar l’objectiu estratègic a través de 3 eixos 

de treball. Són els següents: 

 

- Garantir un model turístic no massificat, respectuós amb l’entorn i basat en la 

qualitat. 

- Facilitar la diversificació de l’economia local. 

- Adaptar-se a les tendències de futur dotant de protagonisme l’economia de 

proximitat i sostenible. 

 

  



Pla Estratègic de Madremanya: HORITZÓ 2030 
 

 

 
 

47 

 

EIX DE TREBALL 2.1.- GARANTIR UN MODEL TURÍSTIC DE QUALITAT I RESPECTUÓS 

 
 

• 2.1.1.- ESTRATÈGIES PER GARANTIR UN TURISME SENSE MASSIFIACIÓ A 

MADREMANYA 

 

Madremanya té la voluntat de mantenir la seva essència de poble petit on la 

tranquil·litat i les relacions socials entre veïns i veïnes esdevenen elements bàsics de la 

seva quotidianitat.  

 

En aquest sentit s’aposta per potenciar un model turístic local basat en la qualitat i el 

respecti l’entorn natural, que s’adapti a les dinàmiques socials del poble i que eviti una 

atracció excessiva de visitants. Es proposa assegurar aquesta estratègia per la qualitat i 

la no massificació: 

o Garantint mesures de control del turisme, prioritzant la qualitat per damunt de 

la quantitat. 

o Preveient possibles limitacions a futur (concessions de noves activitats 

hoteleres, per exemple) en el cas que es produís una tendència de creixement 

que conduís a una certa massificació. 

o Preservant el màxim possible els habitatges de primera residència (relació amb 

l‘acció 1.4.1) 

 

FINALITATS: 

- Evitar creixement del secor turístic (massificació)  

- Mantenir un model de qualitat i no de quantitat. 

- Garantir respecte a l’entorn 

 

• 2.1.2.- ORGANITZACIÓ DE TALLERS DE CONEIXEMENT DE L’ENTORN 

 

L’aposta per un model turístic de qualitat i respectuós també passa per entendre l’entorn 

natural com un actiu local. En aquest línia es proposa promoure l’organització de tallers i 
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activitats encaminades a donar a conèixer l’entorn local que permetin atraure visitants al 

municipi: 

o Bolets 

o Plantes 

o Parets de pedra seca 

o Observació d’ocells 

o Altres 

 

FINALITATS: 

- Mantenir un model de qualitat i no de quantitat. 

- Garantir respecte a l’entorn 

- Treure profit dels actius locals 

 

 

 

EIX DE TREBALL 2.2.- MESURES PER A FACILITAR UNA MAJOR DIVERSIFICACIÓ DE L’ECONOMIA 

LOCAL 

 
 

• 2.2.1.- POTENCIAR LES GAVARRES COM A RECURS ECONÒMIC  

 

Les anàlisis i reflexions compartides de diagnosi posen de manifest una dependència 

significativa de l’economia local del sector turístic. Alhora, es posa en valor les 

potencialitats que es poden derivar de l’entorn territorial on s’ubica Madremanya, amb 

les Gavarres com a grans protagonistes. En aquest sentit es considera cabdal apostar pel  

treball en xarxa amb administracions supramunicipals. 

 

Es proposa la necessitat de garantir de forma continuada el treball conjunt amb el 

Consoci de les Gavarres amb l’objectiu de promoure activitat econòmica diversificada. 

Es tracta d’assegurar-se que l’Ajuntament sigui present en els processos de planificació 

i de presa de decisions del Consorci de les Gavarres, i d’estar amatents per implicar-s’hi. 

 

FINALITATS: 
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- Definir estratègies i accions encaminades a potenciar les Gavarres en tant que recurs 

per a l’economia local amb sostenibilitat 

- Treballar de forma compartida amb d’altres administracions. 

 

• 2.2.2.- FACILITAR L’EXISTÈNCIA D’UN CO-WORKING A MADREMANYA  

 

Més enllà del treball compartit amb d’altres administracions per a la diversificació de 

l’economia local, el desenvolupament econòmic de Madremanya també ha de passar 

per facilitar el desenvolupament de projectes emprenedors i de noves activitats. 

 

L’Ajuntament ja ofereix facilitats en aquest sentit, posant a disposició de qui ho necessiti 

un espai al CIR on s’hi pot anar a treballar en dies puntuals, i amb unes bases que regulen 

aquest tipus d’ús. Alhora, es planteja facilitar una possible iniciativa privada disposada a 

invertir en la creació d’un espai de Co-Working a Madremanya. D’aquesta manera 

s’entén que el Co-Working podria esdevenir una de les activitats a promoure a “La Sala” 

(relació amb l’acció 1.1.5). No es tracta, doncs, de preveure una inversió municipal per 

adequar un espai públic encaminat a aquest tipus d’ús, sinó de facilitar una possible 

inversió privada aprofitant la intenció de llogar “La Sala” a una iniciativa privada. 

 

FINALITATS: 

- Facilitar el desenvolupament de noves activitats econòmiques a Madremanya. 

- Promoure la diversificació de l’economia local. 

- Facilitar que la gent pugui treballa al poble. 

- Si es dona el cas, disposar d’un espai on poder compartir no nomes recursos i serveis 

sinó també experiències, iniciatives i feines conjuntes i coneixements (promoció 

treball col·lectiu). 

 

• 2.2.3.- FACILITAR LA RECUPERACIÓ D’OFICIS  

 

Les reflexions entorn com reduir la dependència respecte el sector turístic a 

Madremanya també porten a plantejar-se la idoneïtat de promoure la recuperació 

d’oficis, la qual cosa suposa un reforç a la idea de proximitat i a la voluntat de mantenir 
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i potenciar l’essència del poble i de facilitar interaccions socials i la dinamització 

comunitària. 

 

En aquest sentit es planteja obrir canals d’interlocució amb el Departament de Territori 

de la Generalitat de Catalunya (ja sigui de forma bilateral o a través d’agrupacions 

municipals) per poder facilitar la concessió de permisos d’ús d’edificacions del municipi 

per a desenvolupar-hi activitats econòmiques (oficis). S’entén que l’obtenció de 

permisos permetrien treure profit d’espais com magatzems, cobertes o plantes 

superiors que a hores d’ara no es poden destinar a activitats econòmiques. 

 

Es tracta d’exercir de lobby des de l’Ajuntament en aquest sentit, així com de preveure 

estratègies conjuntes amb d’altres municipis similars (micropobles) per tal de: 

o Treure profit de les edificacions en desús o de nous espais de negoci adaptats a 

l’habitatge. 

o Incentivar la implementació de professions liberals / oficis al municipi (artesans, 

artistes, etc.) 

o Cercar marcs legals que ho permetin. 

 

FINALITATS: 

- Facilitar el desenvolupament de noves activitats econòmiques a Madremanya. 

- Promoure la diversificació de l’economia local. 

- Promoure la recuperació d’oficis que es puguin dur a terme al poble. 

- Facilitar que la gent pugui treballa al poble. 

- Generar més arrelament dels i les residents. 

 

EIX DE TREBALL 2.3.- APOSTA PELS PRODUCTES DE PROXIMITAT I L’ECONOMIA SOSTENIBLE 

 
 

• 2.3.1.- PROMOCIÓ D’UN ECO MERCAT A MADREMANYA 

 

La voluntat del Pla Estratègic de col·locar la sostenibilitat en una posició central en el 

desenvolupament de Madremanya també passa per l’aposta per una economia de 

proximitat i sostenible. 
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Amb aquest objectiu com a referència es proposa la promoció d’un Eco Mercat a 

Madremanya per tal de promoure el consum de productes ecològics i de Km 0. Prenent 

com a exemple d’altres experiències com el “Món Empordà” es planteja iniciar tràmits i 

planificacions encaminades a organitzar un Eco Mercat al municipi amb la voluntat de 

convertir el projecte en una iniciativa que s’organitzi de forma periòdica. 

 

FINALITATS: 

- Facilitar el desenvolupament de noves activitats econòmiques a Madremanya. 

- Promoure iniciatives vinculades amb l’economia de proximitat i sostenible. 

- Facilitar a la població local l’adquisició de productes de proximitat. 

- Promoure el consum de productes de Km 0, ecològics i artesans. 

 

• 2.3.2.- POTENCIAR PRODUCTES DE KM 0 

 

Al marge de la promoció d’un Eco Mercat periòdic al poble, l’aposta pels productes de 

proximitat i la sostenibilitat també es planteja a partir de mesures que potenciïn la 

compra-venta de productes sostenibles de forma permanent a Madremanya. 

 

En aquest sentit es preveu que en la pròxima adjudicació de la botiga del CIR s’inclourà 

una clàusula exigint la venta de productes de proximitat i de Km 0. D’aquesta manera 

s’ampliarà l’obligació actual de vendre productes de primera necessitat incloent la venta 

de productes sostenibles i de proximitat.   

 

FINALITATS: 

- Facilitar el desenvolupament de noves activitats econòmiques a Madremanya. 

- Promoure iniciatives vinculades amb l’economia de proximitat i sostenible. 

- Facilitar a la població local l’adquisició de productes de proximitat. 

- Promoure el consum de productes de Km 0 i ecològics. 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 3 – GESTIÓ URBANO-TERRITORIAL  

 

Vincular les estratègies de desenvolupament social i econòmic de Madremanya amb 

un model de gestió del territori que promogui iniciatives per al canvi energètic, i 

prioritzi criteris de sostenibilitat en la gestió de l’aigua, els residus i l’entorn natural. 

Alhora, desenvolupar millores encaminades a fomentar la mobilitat activa i la qualitat 

urbana del territori local, en tant que escenari d’interaccions socials. 

 

 
La voluntat de disposar d’una planificació estratègica que posi la mirada al mig i llarg termini des 

de visions integrals ha estat present durant tot el procés d’elaboració del Pla Estratègic, i ha 

determinat la definició dels àmbits de debat i de les metodologies de treball aplicades. Aquesta 

aposta d’adaptació a la complexitat actual comporta la necessitat de complementar les 

polítiques de benestar social i de promoció econòmica mitjançant la definició d’estratègies i 

objectius vinculats amb l’àmbit urbà-territorial. 

 

La gestió del territori i la millora de la qualitat urbana té una relació directa amb el model de 

desenvolupament econòmic local i la qualitat de vida dels seus ciutadans. A més, facilita la 

interacció social i les relacions del municipi amb el seu entorn.  

 

Redimensionar les polítiques socials i de promoció econòmica implica, també, vincular les 

estratègies de desenvolupament amb projectes de millora i adaptació territorials. Amb tot, el 

Pla Estratègic aposta per vincular un dels seus objectius estratègics a l’àmbit territorial, amb la 

sostenibilitat com a referència clau i plantejant 4 eixos de treball: 

 

- Desenvolupament d’iniciatives per a promoure un canvi de model energètic a 

Madremanya  

- Mesures vinculades amb la gestió de l’aigua i dels residus 

- Millores en la gestió de la mobilitat urbana 

- Projectes de reforma urbanística i de gestió de l’entorn natural 
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EIX DE TREBALL 3.1.- PROMOCIÓ I REGULACIÓ D’INICIATIVES PER AL CANVI ENERGÈTIC 

 
 

• 3.1.1.- INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES EN EQUIPAMENTS 

MUNICIPALS 

 

La sostenibilitat esdevé un dels principis orientadors claus del Pla Estratègic de 

Madremanya. Es pretén adaptar-se a les tendències irrenunciables de desenvolupament 

sostenible que regiran el futur més immediat de la nostra societat, i iniciar un procés de 

transformació cap a nous models energètics respectuosos amb el medi ambient 

 

En aquest sentit es té la intenció començar a treballar en aquesta línia de forma 

immediata a través d’un projecte d’instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en 

equipaments municipals promogut per la Diputació de Girona.  

 

Es proposa garantir que l’Ajuntament s’aculli al projecte donant continuïtat a la redacció 

de l’estudi previ, i elaborant el projecte posteriorment. La iniciativa servirà per a 

instal·lar plaques solars fotovoltaiques en equipaments, que subministraran energia 

elèctrica als edificis mateixos i a habitatges propers. 

 

FINALTATS: 

- Promoció d’iniciatives per a promoure un canvi de model energètic al municipi. 

- Aprofitament dels recursos naturals per a la generació d’energia. 

 

 

• 3.1.2.- CREACIÓ D’UNA COMUNITAT ENERGÈTICA LOCAL. 

 

L’aposta per la sostenibilitat com a eix referencial del futur de Madremanya també 

requereix de la previsió de mesures ambicioses i a futur que obrin el camí cap a la 

sobirania energètica local. 
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Més enllà del subministrament d’energia neta dels equipaments municipals i el seu 

entorn es planteja el disseny i desplegament d’una comunitat energètica a Madremanya 

que permeti consums d’energia verda a tota la població resident. Es pretén que estigui 

activa entre finals de la dècada dels 20 i principis de la dels 30. Cal a dir que caldrà estar 

atents i adaptar-se a l’evolució de la legislació estatal, la qual cosa determinarà el procés 

de desenvolupament de la iniciativa. 

 

FINALTATS: 

- Sobirania energètica local 

- Promoció d’iniciatives per a promoure un canvi de model energètic al municipi. 

- Aprofitament dels recursos naturals per a la generació d’energia. 

 

• 3.1.3.- REGULACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 

 

L’aposta per la sostenibilitat i el desenvolupament d’iniciatives per un canvi de model 

energètic han de convergir amb la voluntat de mantenir l’essència del municipi i la seva 

estètica en tant que actiu i atractiu municipal.. 

 

En aquest sentit el Pla Estratègic proposa l’elaboració d’una regulació que prohibeixi la 

instal·lació de plaques solars a les teulades de finques privades ubicades al nucli antic de 

Madremanya: 

o Per preservar l’estètica local. 

o Entenent que es preveu promoure la creació d’una comunitat energètica 

municipal. 

 

FINALTATS: 

- Evitar que l’aposta per un canvi de model energètic impacti en l’estètica del municipi 

- Entendre l’aposta per la sobirania energètica que suposa la creació d’una comunitat 

local com un projecte global que ha de ser coherent i convergir amb d’altres eixos 

vertebradors del futur del municipi (com el manteniment de l’essència i l’atractiu 

local). 
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• 3.1.4.- VETLLAR PEL DESPLEGAMENT I SEGUIMENT DEL PAESC 

 

El fet de disposar d’una planificació estratègica especifica com és el Pla d’Acció per a 

l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) s’entén com una oportunitat fonamental per a 

garantir el desenvolupament de mesures que promoguin la sostenibilitat a 

Madremanya. 

 

És per això que el Pla Estratègic es fixa com a deure vincular el seu desplegament amb 

el PAESC, i proposa la necessitat de vetllar i assegurar que el PAESC es desplega i que es 

fa un seguiment continuat del seu desenvolupament. Es tracta de prioritzar el 

desplegament d’una planificació sectorial elaborada de forma participada i que posa les 

bases per al desenvolupament d’energies sostenibles a Madremanya.  

 

FINALTATS: 

- Vincular el Pla Estratègic amb el desenvolupament del PAESC. 

- Promoció d’iniciatives per a promoure un canvi de model energètic al municipi. 

- Aprofitament dels recursos naturals per a la generació d’energia sostenible.. 

 

 

EIX DE TREBALL 3.2.- DESENVOLUPAMENT DE MESURES VINCULADES AMB LA GESTIÓ DE 

L’AIGUA I DELS RESIDUS 

 
 

• 3.2.1.- APROFITAMENT D’AIGÜES PLUVIALS 

 

La gestió de l’aigua també s’interpreta com un dels aspectes vinculats amb el territori i 

la sostenibilitat a treballar a partir del Pla Estratègic.  

 

En aquest sentit es planteja la necessitat d’estudiar, definir i implementar mesures 

encaminades a incrementar l’aprofitament de les aigües pluvials així com incentivar 

l’eficiència i sostenibilitat en el consum d’aigua a Madremanya (prenent com a model el 

que es fa actualment al CIR, per a la zona verda). 

 



Pla Estratègic de Madremanya: HORITZÓ 2030 
 

 

 
 

56 

FINALTATS: 

- Promoció de consums responsables i sostenibles. 

- Aprofitament de recursos naturals. 

 

• 3.2.2.- PREVEURE EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A LA POBLACIÓ 

 

La mirada a mig i llarg termini que ofereix el Pla Estratègic condueix a la necessitat de 

preveure mesures i inversions per tal de garantir el subministrament d’aigua potable a 

la població de la Madremanya del futur, un cop s’hagin desenvolupat els creixements  

previstos a la planificació urbanística.  

 

Alhora, també es planteja la necessitat de cercar subvencions que permetin elaborar un 

estudi i definir un projecte per a facilitar l’arribada d’aigua potable i sanejaments a 

possibles veïnats que ho decideixin (sanejament Veïnat del Padró i arribada d’aigua 

potable a Bevià, per exemple). 

 

FINALITATS: 

- Garantir una gestió òptima de l’aigua a Madremanya. 

- Garantir el subministrament d’aigua potable a tota la població resident d ela 

Madremanya del futur. 

 

• 3.2.3.- PREVISIÓ D’UNA DEPURADORA A MILLÀS 

 

La mirada a mig i llarg termini que ofereix el Pla Estratègic també fa necessari preveure 

l’existència d’infraestructures vinculades amb la gestió de l’aigua. En aquest sentit el Pla 

proposa tenir en compte la necessitat de preveure la instal·lació d’una depuradora a 

Millàs. 

 

FINALITATS: 

- Preveure necessitats de futur de caràcter urbano-territorial. 

- Garantir una gestió òptima de l’aigua a Madremanya. 
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• 3.2.4.- MILLORA DEL SISTEMA DE SANEJAMENT I D’AIGUA POTABLE AL CARRER SANT 

ESTEVE 

 

Al marge de les previsions a llarg termini també esdevé important garantir una gestió 

òptima de les necessitats de present. En aquest sentit es proposa promoure a curt 

termini (2022) una millora dels sistemes de sanejament i d’aigua potable del Carrer Sant 

Esteve (per resoldre les fugues actuals), aprofitant el projecte de canvi i millora del 

paviment. 

 

FINALITATS: 

- Atendre necessitats de present de caràcter urbano-territorial. 

- Garantir una gestió òptima de l’aigua a Madremanya. 

 

• 3.2.5.- IMPLEMENTACIÓ DEL SISTEMA PORTA A PORTA PER A LA RECOLLIDA DE 

RESIDUS 

 

El desenvolupament de Madremanya des de criteris de sostenibilitat també requereix 

el desenvolupament de millores i avenços pel que fa a la gestió de residus al poble. És 

per això que es planteja implementar el sistema porta a porta per a promoure la 

recollida selectiva de residus. En aquest sentit es pretén dotar continuïtat a la iniciativa 

engegada per l’Ajuntament abans de la Covid-19. 

 

FINALITATS: 

- Promoure el reciclatge a Madremanya 

- Garantir una gestió òptima i sostenible dels residus. 

 

 

EIX DE TREBALL 3.3.- ESTRATÈGIES I ACCIONS RELACIONADES AMB LA MILLORA DE LA 

MOBILITAT URBANA 

 
 

• 3.3.1.- PILONA A L’ENTRADA DEL POBLE 
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La gestió de la mobilitat determina en moltes ocasions els hàbits quotidians de la 

ciutadania i esdevé una oportunitat per a promoure la qualitat de vida de veïns i veïnes. 

En aquest sentit es proposa desenvolupar a curt termini la Instal·lació d’una pilona per 

a la regulació del pas de vehicles a l’entrada del poble, amb l’objectiu de convertir els 

vianants en prioritaris. 

 

FINALITATS 

- Regular la mobilitat de vehicles a motor a Madremanya. 

- Pacificar la zona centre i donar prioritat als vianants. 

- Limitar l’entrada de vehicles a la Plaça i a la placeta a persones del poble 

 

• 3.3.2.- LIMITAR L’ACCÉS DE VEHICLES DES DE CAN GÜELL 

 

La gestió de la mobilitat determina en moltes ocasions els hàbits quotidians de la 

ciutadania i esdevé una oportunitat per a promoure la qualitat de vida de la ciutadania.  

 

En aquest sentit es proposa desenvolupar a mig / llarg termini una limitació  de l’accés 

de vehicles des de Can Güell. 

 

FINALITATS 

- Regular la mobilitat de vehicles a motor a Madremanya. 

- Donar prioritat als vianants. 

 

• 3.3.3.- ADEQUACIÓ DE LA MOBILITAT A L’ENTRADA DEL POBLE 

 

La gestió de la mobilitat determina en moltes ocasions els hàbits quotidians de la 

ciutadania i esdevé una oportunitat per a promoure la qualitat de vida de la ciutadania.  

 

En aquest sentit es proposa preveure una adequació a l’entrada del poble per tal de 

millorar-la en termes de mobilitat i seguretat. Un cop la Diputació de Girona hagi resolt 

con tractar el punt de la carretera que coincideix amb ‘entrada del poble (amb el vist-i-

pla de l’Ajuntament) es preveu adequar l’entrada a nivell de velocitats i seguretat. 
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FINALITATS 

- Regular la mobilitat a l’entrada de Madremanya. 

- Millorar l’entrada del poble en termes de velocitats i seguretat 

 

• 3.3.4.- REORGANITZACIÓ DE L’APARCAMENT ADREÇAT A VISITANTS I MILLORA DE LES 

SENYALITZACIONS 

 

La regulació dels aparcaments esdevé un factor molt rellevant pel que fa a la gestió de 

la mobilitat i al model de poble pel qual s’aposta.  

 

En aquest sentit es preveu reorganitzar l’aparcament adreçat a visitants, així com definir 

i garantir, a nivell general, una bona senyalització de les zones d’aparcament del poble. 

 

FINALITATS 

- Regular la mobilitat de vehicles a motor a Madremanya. 

- Repensar l’aparcament al municipi. 

 

• 3.3.5.- VINCULAR EL CARRIL BICI GIRONA – PALAFRUGELL A MADEMANYA 

 

La promoció de la mobilitat en bicicleta esdevé un dels factors claus per a incrementar 

els hàbits de mobilitat activa, saludable i sostenible. Alhora és una oportunitat per 

atraure visitants usuaris d’aquest mitjà de transport en termes d’oci i esport. 

 

Es proposa que l’Ajuntament generi espais de treball compartit amb el Consorci de les 

Gavarres i les Vies Verdes per tal de plantejar que el futur carril bici Girona – Palafrugell 

s’allargui fins a Sant Martí Vell, i que el tram de Madremanya connecti amb pobles veïns. 

 

FINALITATS 

- Promoure la mobilitat activa, saludable i sostenible. 

- Disposar d’una xarxa ciclable a disposició dels veïns i veïnes de Madremanya i que 

esdevingui motiu d’atracció de visitants. 

- Treball compartit amb d0altres adminitracions. 
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EIX DE TREBALL 3.4.- DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE MILLORA URBANÍSTICA I DE 

GESTIÓ DE L’ENTORN NATURAL 

 
 

• 3.4.1.- PROJECTE DE MILLORA DE LA PLAÇA MAJOR 

 

L’espai públic esdevé escenari d’interaccions i relacions socials. En aquest sentit, el 

vincle entre la qualitat i característiques urbanístiques de determinats espais públics té 

una relació directa amb la cohesió social i el desenvolupament d’activitats i interaccions 

entre ciutadans.  

 

Vista la relació directa entre l’urbanisme i les persones, el Pla proposa engegar un 

projecte de reforma urbanística de la Plaça per tal de millorar-la i recuperar-la com a 

punt  neuràlgic de trobada. Es planteja que el projecte de rehabilitació s’acompanyi d’un 

procés participatiu a partir del qual enriquir les directrius polítiques i tècniques de la 

reforma amb criteris ciutadans (usos, característiques, elements urbanístics, etc.). 

 

FINALITATS 

- Facilitar i promoure l’ús social de la Plaça Major 

- Comptar amb l’opinió ciutadana durant al definició del projecte de reforma. 

- Convertir la Plaça Major en un espai acollidor i punt de  trobada social (retornar-li la 

vida). 

- Millora de la qualitat urbana 

 

• 3.4.2.- CONVERTIR EL CEMENTIRI VELL EN ESPAI VERD 

 

Les zones verdes juguen un paper més que rellevant en l’oferiment d’espais públics de 

qualitat a la població per al de facilitar les seves relacions i el desenvolupament 

d’activitats comunitàries en entorns amables i oberts. 

 

En aquest sentit es proposa millorar Madremanya pel que fa a la dotació de zones verdes 

a través d’un projecte de conversió del cementiri vell en un espai verd. 
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FINALITATS 

- Facilitar i promoure l’ús social d’espais lliures a Madremanya. 

- Millorar l’oferta de zones verdes per incrementar la dotació d’aquesta tipologia 

d’espais públics al poble. 

- Garantir l’existència d’espais públics amables que promoguin i facilitin relacions 

socials. 

- Millora de la qualitat urbana 

 

• 3.4.3.- MANTENIMENT I ADAPTACIÓ DE LES FRANGES PERIMETRALS 

 

La gestió del territori també comporta la necessitat de gestionar i preveure possibles 

riscos, i més en un entorn natural com el que conforma Madremanya on els riscos 

forestals són evidents. 

 

En aquest sentit es planteja engegar mesures encaminades adaptar les franges 

perimetrals a la legislació actual. Es tracta de desenvolupar les mesures a través del 

suport de la Diputació de Girona per tal de definir els projectes i el desenvolupament 

dels mateixos per part de l’Ajuntament.   

  

FINALITATS 

- Gestió de l’entorn natural. 

- Gestió dels riscos forestals. 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 4 – GOVERNANÇA  

 
Consolidar Madremanya com un municipi participatiu i corresponsable a nivell de 

model de governança. Prendre el desplegament del Pla Estratègic com a oportunitat 

per assentar una nova manera de fer política 

 

 
Partint de la premissa que les lògiques per al desplegament del Pla Estratègic de Madremanya 

tan rellevants com els continguts del mateix, esdevé fonamental comptar amb directrius clares 

en relació a com traslladar les estratègies a la realitat local. 

 

Tot i que la necessitat de mantenir els criteris de participació i deliberació aplicats durant 

l’elaboració del Pla Estratègic ja s’han anat assenyalant de forma específica en alguns dels eixos 

de treball anteriors, es considera bàsic garantir criteris participatius durant el desplegament del 

Pla a través d’un objectiu estratègic específic. 

 

Redimensionar les polítiques públiques municipals a través d’estratègies a mig i llarg termini 

també requereix consolidar una nova manera de fer política, basada en la recollida d’opinions 

diverses i en la generació d’intel·ligència col·lectiva. El Pla Estratègic, doncs, s’ha d’entendre com 

un exercici de continuïtat i de posada en valor de les lògiques de treball participatiu promoguts 

durant els darrers anys a Madremanya. 

 

L’objectiu estratègic proposa promoure un desplegament participatiu del Pla a través de tres 

grans eixos, que responen a tres interrogants claus: 

 

- Com? 

- Amb qui? 

- Què? 
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EIX DE TREBALL 4.1.- COM?:  

Disposar d’espais col·laboratius i de lideratge polític facilitador per tal de garantir un 

desplegament del Pla Estratègic a partir d’una mateixa estratègia general i compartida 

 

 

4.1.1.-  VEHICULAR EL DESPLEGAMENT DEL PLA ESTRATÈGIC A PARTIR D’UN ÒRGAN 

PARTICIPATIU DE CARÀCTER PERMANENT  

 

Disposar d’un espai participatiu permanent encarregat d’exercir funcions d’avaluació i 

seguiment. L’òrgan hauria d’assumir l’encàrrec d’exercir funcions d’avaluació i seguiment del 

desplegament del Pla Estratègic, i a l’hora, de garantir el desenvolupament en xarxa d’aquelles 

accions que ho requereixin 

 

4.1.2.- PREVEURE LA DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS PARTICIPATIUS ESPECÍFICS PER A LA 

DEFINICIÓ D’AQUELLES ACTUACIONS QUE HO REQUEREIXIN 

 

Exemples: espais de debat per a complementar el projecte de reforma de la Plaça major, la 

definició d’activitats de dinamització comunitària o per a definir l’espai per a joves. O la recollida 

de criteris ciutadans per a d’altres millores urbanístiques o polítiques socials. 

 

4.1.3.- COMPTAR AMB LIDERATGES QUE ASSEGURIN UN DESPLEGAMENT DEL PLA ESTRATÈGIC 

CONTINUAT, TRANSVERSAL I DES DE VISIONS GLOBALS 

 

• Assignar un responsable del Pla Estratègic encarregat de coordinar el desplegament del Pla, 

i de garantir-ne la seva dimensió participativa. 
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EIX DE TREBALL 4.2.- AMB QUI?:  

Entendre el Pla Estratègic com una política pública innovadora, que respon a una necessitat, 

suposa un gir conceptual i, per tant, requereix de la implicació de diferents motors per a fer-se 

efectiva 

 

 

4.2.1.- COMPTAR I GARANTIR, DURANT EL PROCÉS DE DESPLEGAMENT, AMB LA IMPLICACIÓ I 

COL·LABORACIÓ DELS ANOMENATS MOTORS SUPERIORS  

 

• Exemple: Consorci de les Gavarres, Departaments de la Generalitat de Catalunya, Diputació 

de Girona, Consell Comarcal del Gironès, Associació de Micropobles, etc. 

 

4.2.2.- MOTOR INTERN: ENTENDRE EL PLA ESTRATÈGIC COM UN INSTRUMENT A PARTIR DEL 

QUAL PROMOURE LA TRANSVERSALITAT INTERNA PER GARANTIR UN DESPLEGAMENT 

EFICIENT 

 

• Creació d’un òrgan de treball transversal de composició política encarregat de repartir les 

tasques derivades del desplegament d’actuacions del Pla Estratègic. 

 

4.2.3.- MOTOR INFERIOR: PROMOURE LA IMPLICACIÓ DELS AGENTS DEL TERRITORI I LA 

CIUTADANIA EN EL DESPLEGAMENT DEL PLA ESTRATÈGIC, ENTENENT LA PROXIMITAT, 

L’EXPERIÈNCIA QUOTIDIANA I EL CONTACTE COM UNA FONT D’INNOVACIÓ I D’ADAPTACIÓ A 

LES PARTICULARITATS LOCALS 

 

• Promoure la participació a través de l’òrgan participatiu de caràcter permanent encarregat 

de canalitzar avaluació, seguiment i treball en xarxa. També a partir processos participatius 

eventuals vinculats amb el desplegament d’actuacions determinades previstes pel Pla 

Estratègic. 

 

  



Pla Estratègic de Madremanya: HORITZÓ 2030 
 

 

 
 

65 

 

EIX DE TREBALL 4.3.- QUÈ? (Continguts):  

Dotar de continuïtat la visió integral i estratègica a partir de la qual s’ha elaborat el Pla Estratègic, 

mitjançant un desplegament que mantingui els àmbits d’anàlisi i treball establerts des de l’inici 

 

4.3.1.- GARANTIR LA VISIÓ GLOBAL I INTEGRAL DEL PLA ESTRATÈGIC  

 

Desplegar actuacions de totes les línies de treball plantejades pel Pla Estratègic, i apostar pel 

realisme i la priorització d’actuacions. 
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PART II 

 

 

III.1- Sobre el procés de desplegament: “del paper a l’acció” 

 

Un cop presentats els continguts propositius del Pla Estratègic de Madremanya de forma 

detallada és hora d’exposar una sèrie de recomanacions referides a la posada en marxa del 

document.  

 

El desplegament del Pla Estratègic s’ha d’entendre com una oportunitat conjunta per posar en 

valor la feina feta fins ara.  

 

Des de l’equip dinamitzador del projecte volem emfatitzar la importància dels criteris definits a 

l’objectiu estratègic 4, que tenen la finalitat de garantir un desplegament:  

 

• Integral (en relació als continguts de treball)  

• Transversal (respecte la gestió interna) 

• Col·laboratiu i coresponsable (pel que fa a la implicació d’altres agents 

vinculats amb el desenvolupament local) 

 

Per acabar, presentem un seguit d’indicadors que haurien d’esdevenir fitxes de treball de 

referència a l’hora de desplegar actuacions. Són els següents: 
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CODI DE L’ACCIÓ  

 

 

DEFINICIÓ 

Acabar de matisar, unificar i/o adaptar la definició de l’acció 

exposada en aquest Pla 

 

DURADA 

Previsió del temps que estarem desplegant l’actuació 

 

FASES 

Grans períodes que es preveuen durant el desplegament de l’acció 

 

ÀREA I/O PERSONA RESPONSABLE 

 

 

AGENTS IMPLICATS 

Definició de la tipologia d’agents que han de participar en el 

desplegament (si és el cas): regidors, tècnics, entitats, ciutadans... 

 

ABAST 

Impacte previst del desplegament de l’actuació 

 

ACCIONS DE DIFUSIÓ 

 

ACCIONS D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 

COST 

 

RESULTATS 

Valoració final de resultats 



PLA ESTRATÈGIC DE MADREMANYA – ESQUEMA DE CONTINGUTS ESTRATÈGICS 
MISSIÓ:  

Treballar per una Madremanya que preservi les potencialitats de poble petit, que tregui partit de la seva ubicació, esdevingui un referent territorial en termes de convivència i que 
aposti per la sostenibilitat. Definir estratègies realistes encaminades a garantir la qualitat de vida i la cohesió de la comunitat, a diversificar l’economia local i a combinar el 

manteniment de la seva essència amb la promoció d’un entorn territorial de qualitat i el disseny de polítiques d’habitatge d’àmbit local. 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 1: POLÍTIQUES SOCIALS 

Eix de treball 1.1.- FACILITAR I PROMOURE RELACIONS I ACTIVITATS SOCIALS. DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA 
Eix de treball 1.2.- SUPORT AL COL·LECTIU JOVE DE MADREMANYA 

Eix de treball 1.3.- ATENCIÓ A LES NECESSITATS REALCIONALS I DE DEPENDÈNCIA DE LES PERSONES GRANS 

Eix de treball 1.4.- FACILITAR I PROMOURE L’ACCÉS A HABITATGES DE PRIMERA RESIDÈNCIA COM A ELEMENT D’ATRACCIÓ I RETENCIÓ DE POBLACIÓ I DE PROMOCIÓ DE LA 
COHESIÓ SOCIAL 
OBJECTIU ESTRATÈGIC 2: DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC  

Eix de Treball 2.1: GARANTIR UN MODEL TURÍSTIC DE QUALITAT I RESPECTUÓS 

Eix de Treball 2.2: MESURES PER A FACILITAR UNA MAJOR DIVERSIFICACIÓ DE L’ECONOMIA LOCAL 

Eix de Treball 2.3: APOSTA PELS PRODUCTES DE PROXIMITAT I L’ECONOMIA SOSTENIBLE 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3: GESTIÓ TERRITORIAL 

Eix de Treball  3.1: PROMOCIÓ I REGULACIÓ D’INICIATIVES PER AL CANVI ENERGÈTIC 

Eix de Treball  3.2: DESENVOLUPAMENT DE MESURES VINCULADES AMB LA GESTIÓ DE L’AIGUA I DELS RESIDUS 

Eix de Treball  3.3: ESTRATÈGIES I ACCIONS RELACIONADES AMB LA MILLORA DE LA MOBILITAT URBANA 

Eix de Treball  3.4: DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE MILLORA URBANÍSTICA I DE GESTIÓ DE L’ENTORN NATURAL 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4: GOVERNANÇA 

Eix de Treball  4.1: DISPOSAR D’ESPAIS COL·LABORATIUS I DE LIDERATGE TÈCNIC I POLÍTIC FACILITADOR PER GARANTIR UN DESPLEGAMENT DEL PDL A PARTIR D’UNA MATEIXA 
ESTRATÈGIA GENERAL I COMPARTIDA 
Eix de Treball  4.2: ENTENDRE EL PLA COM UNA POLÍTICA PÚBLICA INNOVADORA, QUE RESPON A UNA NECESSITAT, SUPOSA UN GIR CONCEPTUAL I, PER TANT, REQUEREIX DE LA 
IMPLICACIÓ DE DIFERENTS MOTORS PER FER-SE EFECTIVA 
Eix de Treball  4.3: DOTAR DE CONTINUÏTAT LA VISIÓ INTEGRAL I ESTRATÈGICA A PARTIR DE LA QUAL S’HA ELABORAT EL PLA, MITJANÇANT UN DESPLEGAMENT QUE MANTINGUI 
ELS ÀMBITS D’ANÀLISI I TREBALL ESTABLERTS DES DE L’INICI 



 


