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1  Resum executiu
Aquest  present  informe  és  un  recull  de  la  diagnosi  participativa  realitzada  per  la  cooperativa
Resilience.Earth durant els mesos de novembre, desembre de 2018 i gener de 2019 al municipi de
Santa Pau. Durant aquests mesos es van arribar a 60 persones a través d’una presentació comunitària,
visites informals, trucades i entrevistes profundes. Després d’haver fet un recull dels resultats i una
anàlisi d’aquests, arribem a la conclusió de la importància de tornar a revifar el casc antic de Santa Pau,
la part més estimada per la gent entrevistada, parlar sobre el paper que habitants i ens públics juguen al
poble  i  de  la  corresponsabilitat  de  la  cura  d’aquests,  de  parlar  i  afrontar-se  als  conflictes  latents,
actualment el de l’accessibilitat, l’ocupació i la mobilitat al centre i finalment, d’elaborar entre totes, la
direcció d’aquest nou Santa Pau.

2  L’objectiu i les fases del procés participatiu
El procés participatiu, tal i com podeu observar a la imatge 01 consta de 5 fases, les quals responen al’encàrrec que l’ajuntament de Santa Pau va fer a la cooperativa Resilience.Earth, el qual té l’objectiu de: 

Generar diàleg i acord comú entre veïnes, veïns, comerciants inegocisvers la mobilitat, l’accessibilitat i l’ocupació del cor de Santa Pau.
Eleborant com a producte final, un reglament d’usos pel Casc Antic.Amb l’objectiu de recollir les diferents veus implicades en el casc antic i reconstruir col·lectivament laconvivència sana entre les veïnes i veïns, i tal com ens mostra el camí, es plantegen les següents fases:
FASE 1. Diagnosi de la situació actual i identificació del Propòsit Comú
La primera fase comença amb una diagnosi participativa, explorant la ciència comunitària i saviesa local
del municipi per tal  de fer-ne  una foto del seu moment actual.  Es recull  la  informació a través
d’entrevistes individuals i/o col·lectives i de mapes de punts clau del municipi. El present informe en
són els resultats i l’anàlisi. A continuació es presenten les accions específiques d’aquesta fase:

1. Entrevistes individuals i col·lectives (enquesta i mapa)
2. Informe de la diagnosi participativa
3. Primer aplec participatiu de validació de la diagnosi participativa
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FASE 2. Consolidació del Grup Veïnal
La consolidació d’un grup veïnal que faci seguiment i avaluació del procés participatiu. Un grup de
veïnes  i  veïns  que  facin  seguiment de  les  diverses  fases  del  procés,  que assegurin la  seva  qualitat
democràtica, coherència i transparència. Un grup fonamental per assegurar la qualitat del procés. Les
accions concretes per aquesta fase són:

1. Reunions en moments clau del procés
2. Revisió final dels acords consensuats de forma col·lectiva
3. Seguiment de la implementació dels acords realitzats

FASE 3. Reglament final d’usos, ocupació i accessibilitat del casc antic de Santa Pau.
La tercera fase es centra en la revisió i  readaptació de les Ordenances annexes al  Pla Especial  pel
Conjunt Històric de Santa Pau, donant resposta a la situació actual d’una forma propositiva i amb sentit
per la diversitat d’agents implicats en el procés. Les accions concretes per aquesta fase són:

1. Primer aplec participatiu d’identificació de debats estratègics
2. Segon aplec participatiu de criteris consensuats a tenir en compte
3. Redacció final del Pla Especial de Santa Pau

FASE 4. Reglament acordat final i implementació
Una fase de tancament del procés participatiu realitzat on tenen lloc les següents accions:

1. Presentació  a  veïnes  i  veïns  del  reglament  final  (el  qual  incorpora  els  criteris  consensuats
col·lectivament)

2. Presentació del reglament al Ple Municipal (i exposició pública per 30 dies)
3. Implementació del reglament final

FASE 5. Creació del Consell de Poble
Un cop finalitzat el procés participatiu, s’obrirà l’oportunitat a Santa Pau de configurar un Consell de
Poble, un organisme consultiu de participació ciutadana, representatiu de la diversitat de veus i realitats
actuals.
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Imatge 01: El camí del procés participatiu de Santa Pau

3  Els antecedents
Actualment, hi ha un esborrany no acabat sobre un annex al futur Pla Espacial del Conjunt Històric de
Santa Pau (octubre, 2014), document no aprovat ni presentat al Ple Municipal. Tanmateix, recull tot un
seguit d’aportacions i visions presents al municipi. Un pla sobre el qual treballar. Alhora, hi ha d’altres
processos participatius presents al municipi, i a continuació, en fem un breu resum.
La memòria del Procés participatiu per a l’elaboració del Pla Director de Participació de Santa Pau realitzat al
novembre de 2011 per l’Associació Vegga i l’Assessorament a l’Ajuntament de Santa Pau en la definició i
implementació d’una Estratègia Municipal de Dimamització Turística realitzat al novembre del 2015 per
DCB,  Turisme  i  Desenvolupament  Local,  conjuntament  amb altres  Fons  d’Informació  i  la  Ciència
Comunitària, s’observa que el context de Santa Pau es caracteritza per:

• L’activitat  econòmica  existent  a  2018 segons  les  dades  de  la  Diputació  de  Girona,  XIFRA,Informació  Estadística  Local  és  de  59 empreses,  de  les  quals  41  són del  sector  Serveis,  7Agricultura, 6 Indústria i 5 Construcció. La grandària de les empreses es caracteritzen per micro(entre 1 a 10 treballadores) i de mitjana (entre 51 a 250 treballadores). 
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• Una gran part  de  l’activitat  econòmica,  es  centra  al  sector  turístic,  amb 34 establiments,  id’aquestes es caracteritza per turisme rural i habitatges turístics. Els habitatges turístics té unaugment del 18,03% del 2016 al 2017, segons les dades de la Diputació de Girona, XIFRA,Informació Estadística Local. 
• A Santa Pau es troben 27 associacions, i segons la informació del Pla Director de Participació(2011), la coneixença entre elles és elevada, encara que la col·laboració és menys abundant. 

4  Els resultats i l’anàlisi
4.1  Els resultats quantitatius de la diagnosi participativa

Durant aquest procés es van realitzar diverses accions amb persones que viuen al casc antic o bé, que hitenen una relació i un vincle estret. Les presentem a continuació:
• Una embustiada a les cases del casc antic informant de l’inici del procés. 
• Una presentació pública del procés participatiu, on van assistir un total de 17 persones.
• Un total de 45 entrevistes profundes:

◦ 3 entrevistes amb grups de 3 persones o més arribant a 10 persones 
◦ 11 entrevistes per parelles, arribant a 22 persones
◦ 13 entrevistes individuals, sumant un total de 13 persones.
◦ Com a xifra rellevant, 23 de les 45 persones entrevistades tenen negoci i/o treballen al municipi.

• Un total de 21 contactes informals, a través de:
◦ Trucades telefòniques, arribant a 9 persones
◦ Visites informals a cases del casc antic, un total de 6 persones.
◦ Establint converses informals passejant i estant als punts de trobada informals, més de 6persones. 

4.2  Els resultats qualitatius de la diagnosi participativa

Els resultats qualitatius que es presenten a continuació, fan específica referència a la informació extretade les 45 entrevistes profundes realitzades a persones que viuen al casc antic o bé, que hi tenen unarelació i un vincle profund.
4.2.1  Els valors, els principis i la identitat de Santa Pau

Totes les 45 persones entrevistades van poder marcar el casc antic al mapa amb facilitat i com a puntd’especial valor pel municipi, fet que indica un alt grau d’identificació amb el casc antic. A través de lesentrevistes realitzades, es confirma aquesta observació i se n’extreuen  6 valors i/o característiquesidentitàries principals: i. La tranquil·litat i la pau, mencionat per 12 persones.ii. El  seu  entorn natural,  13 persones  parlaven de  la  seva  estima  vers  l’entorn  natural  i  lesserralades dels voltants del municipi. En alguna ocasió, es parlava de la Fageda i el Croscat.
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iii. L’estima cap al cor de Santa Pau (Casc Antic i Vila Vella), 12 persones mencionaven les pedres,la història del lloc, l’estil arquitectònic i la bellesa dels seus endins.iv. El caliu veïnal, un total de 7 persones ens parlaven de sentir-se acollides al poble des d’un inici,la importància de la proximitat i del veïnatge i el caliu present a Santa Pau.v. Les arrels familiars. 4 persones parlaven de la història familiar que les uneix al municipi.vi. La  qualitat de vida al municipi. 3 persones mencionaven el privilegi que significava viure aSanta Pau, pels punts mencionats anteriorment i també, per la seva ubicació geogràfica.vii. Altres aspectes mencionats ho eren la ruralitat, els ritmes i la història del lloc.

Tranquil·litat i pau
L’entorn natural
El cor de Santa Pau
Caliu veïnal
Hi he viscut tota la vida
La qualitat de vida
Altres (Ruralitat, els ritmes, la història…)

Gràfic 01. Els valors, els principis i la identitat de Santa Pau

4.2.2  L’orientació estratègica del municipi

A continuació, us presentem les observacions relacionades amb l’orientació estratègica del municipi.i. Qüestionament del model de turisme, 8 persones van dir de forma directa que és importantdefinir quin model de turisme vol Santa Pau: un turisme de masses o un turisme sostenible? ii. Cal  més atenció en les necessitats  col·lectives i  individuals de la  gent del  municipi.  11persones van parlar que no es senten tingudes en compte o representades en les activitats que esrealitzen. Alguns exemples concrets, però no únicament, es mencionaven les necessitats pròpiesde l’envelliment i de les persones amb mobilitat reduïda.  iii. Moltes de les activitats, tant econòmiques com socials, s’orienten al turisme. 10 personessenten que les accions que es realitzen s’orienten principalment al turisme.iv. 7 persones ens parlaven de la importància de tenir cura del casc antic i de les seves personesv. La joventut. 5 persones mencionaven la importància dels i les joves pel poble. vi. Posar fil a l’agulla amb les decisions municipals que es prenen, 4 persones feien específicamenció d’aquest punt.vii. Transparència, governança i la participació al municipi, 3 persones aportaven aquesta idea.
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El jovent és el futur!
Atenció a les necessitats individuals i col·lec-
tives
Governança, participació i transparència
Qüestionament del model de turisme
Moltes activitats es dirigeixen al turisme
Tenir cura del casc antic
Posar fil a l’agulla amb les decisions municipals

Gràfic 02: Les estratègies potencials del municipi

4.2.3  Les estructures administratives, infrastructurals, socials i econòmiques

Seguint amb l’anàlisi, a continuació ens enfoquem amb les estructures dins de Santa Pau. Cal entendreaquestes estructures en la seva globalitat: estructures com ho són l’ajuntament, el Patronat de Turisme,el  Parc  Natural  de  la  Zona  Volcànica  de  la  Garrotxa,  la  Comissió  de  Patrimoni  Cultural,  etc.  Acontinuació, podeu veure les observacions de les persones entrevistades respecte a aquestes estructures:
i. Satisfacció davant els serveis i la gestió municipal, cinc persones diuen que s’estan fent cosesper la gent del poble i que els serveis i la gestió de la quotidianitat són adequades.ii. Valor  de  la  proximitat  i  l’escolta.  6  persones  mencionaven  que  es  senten  escoltades  icategoritzen a l’ajuntament com a òrgan properiii. Decreixement del comerç local. 9 persones van anomenar com a repte la caiguda del comerçlocal i les seves conseqüències.iv. Decreixement  de  les  activitats  socioculturals.  4 persones  mencionen  la  disminuciód’activitats socioculturals destinades a la gent del poble, com la pèrdua d’activitats tradicionals ifolklòriques del municipi.v. El repte de l’habitatge al casc antic, així com dels edificis de la propietat privada . Un delspunts en els quals molta gent va definir va ser el tema dels habitatges i dels edificis buits, com elcastell. Un total de 12 persones parlaven d’aquest punt.vi. La gestió dels equipaments municipals i el seu ús. Sols 2 persones ho han mencionat.vii. 11  persones  ens  van  parlar  directament  del  repte  que  significa  el  tema  de  la  mobilitat  il’aparcament al casc anticviii.La gestió de residus municipal, causava força bullici al poble, 5 persones en van parlar, tot ique apareixia des de diferents punts (gestió d’escombraries, els purins, la falta d’educació enaquest sentit i la dificultat per llançar la brossa des de la vila vella)
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Satisfacció davant la gestió i els serveis muni-
cipals
Valor de la proximitat de l’ajuntament 
Decreixement del comerç local
Decreixement activitats socioculturals
Habitatge i edificis privats
Equipaments municipals
Mobilitat i aparcaments al casc antic
Gestió dels residus municipals

Gràfic 03: Les estructures de Santa Pau

4.2.4  Comportaments i relacions socials al poble

Pel que fa a les relacions socials una gran majoria de persones identifiquen Santa Pau com un poble depau amb una bona relació de veïnatge. Al mapa, més de 85% identificava Can Pauet i el Café CentreCívic com a punts de trobada informal estrella. 
i. Estem bé amb tothom i en general hi ha una bona relació de veïnatge. Un fet destacat per 14de les persones entrevistades.ii. Disminució de la vida al casc antic. Tot i que hi ha bona relació entre veïnes i veïns, lespersones expressaven que la gent ja no surt tant de casa, la gent marxa del poble, es fan menysactivitats i que s’ha perdut la cohesió del poble en general. 7 persones mencionaven aquest fet.iii. 15 persones identificaven com a punts de trobada informals els comerços i negocis.iv. La complexitat de les relacions socials en un poble (dificultat d’integrar-se si ets una personanova, i de conèixer a la gent nova si hi has viscut tota la vida, la gent ja no es coneix tant comabans, etc.), en parlaven 5 persones.v. 4 de les 45 persones entrevistades fan referència a què hi ha aspectes que no es parlen mai entreveïns i  veïnes,  i  que consideren que són  temes tabú  pel poble.  Un fet  que genera algunestensions i desavidències (p.e. aparcament)vi. Altres: 4 de les 45 persones identifiquen el turisme com un punt calent que genera tensionsen les relacions socials i 5 persones ens van comentar que sovint al poble s’evita parlar de lestensions veïnals, per poder mantenir les bones relacions.vii. 2 de les persones entrevistades mencionaven els equipaments municipals, com el poliestportiu,com a punts de trobada.
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Disminució de la vida al casc antic
Bones relacions entre veïnes i veïns
Complexitat de les relacions
Alguns temes tabú
Els comerços i negocis són i eren punts de 
trobada
Els equipaments municipals són punts de 
trobada
El turisme destrueix relacions

Gràfic 04: Les relacions socials a Santa Pau

4.2.5  Les accions identificades

Al final de les entrevistes, s’identificaven un seguit d’accions concretes en els tres aspectes pels quals va
començar aquest procés: l’ocupació i ús del casc antic, la mobilitat i la seva accessibilitat. A continuació
es presenten per temes:

1. Aparcaments. El gràfic dóna detall de les tendències identificades per quina acció cal prendre:

No aparcar-hi
Establir uns horaris concrets
Fer aparcaments pels turistes
Sí aparcar veïns i veïnes 
Aparcament especial per veïnes i 
veïns

Gràfic 05: Accions identificades entorn als aparcaments al casc antic de Santa Pau

Les respostes no són excloents les unes de les altres, és a dir, una persona pot dir de fer un pàrquing per
veïnes i alhora, defensar el fet que puguin aparcar al casc antic. A continuació es presenten els resultats:

• 4 persones mencionaven el fet de no aparcar al casc antic
• 6 persones parlaven de fer aparcaments especials per a turistes
• 6 persones mencionaven l’opció que els i les veïnes poguessin aparcar-hi
• 6 persones parlaven d’establir horaris concrets
• 9 persones mencionaven de la necessitat de fer un pàrquing d’ús exclusiu per veïnes.

0

INFORME – Procés de Diagnosi Participativa del Casc Antic de SANTA PAU – 190204 10



2. Accessibilitat i mobilitat. El gràfic dóna detall de les tendències identificades:

Prohibida circulació excepte veïns/es
Regularitzar el trànsit 
Circumvalació única
Millora de la senyalització
Passarel·la peatonal
Pilones semàfor intel·ligent

Gràfic 06: Accions identificades entorn a la mobilitat i l’accessibilitat al casc antic de Santa Pau

Les respostes no són excloents les unes de les altres, és a dir, una persona pot dir de fer un pàrquing perveïnes i alhora, defensar el fet que puguin aparcar al casc antic. A continuació es presenten els resultats:
• 5 persones mencionen prohibir la circulació excepte veïns/es
• 3 persones parlen de forma concreta de regularitzar el trànsit
• 4 persones aposten per la proposta de fer una circumval·lació única
• 5 persones mencionen la necessitat de millorar la senyalització
• 2 persones parlen de crear una passarel·la peatonal que connecti Can Pauet amb la Plaça Major
• 7 persones parlen de la opció d’instal·lar un semàfor intel·ligent a l’entrada del Casc Antic
3. Ús del casc antic. No és un dels temes que més es tracten durant la diagnosi participativa.
• Es comenta l’opció de diversificar els actes que es fan i que aquests no recaiguin sols al cascantic (x3) 
• També de la importància de cuidar les flors, tenir-ne cura.
4. Altres: i. Habitatges. Dins les accions concretes surt la importància de la rehabilitació de l’habitatgeii. Millora del transport públic (freqüència i horaris)iii. Revifar el casc antic de Santa Pau iv. Facilitar permisos a comerciantsv. Gestió de residus, escombraries i purins (cura pel medi ambient)

4.3  L'anàlisi de la diagnosi participativa
A continuació, us presentem una anàlisi dels resultats de la diagnosi participativa, els quals s’han agrupat en patrons 
que uneixen als veïns i les veïnes i als reptes que cal debatre. 
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Taula 01: L’anàlisi de la diagnosi participativa
Patrons que ens uneixen (quant més avall a la

taula, més d’arrel són aquests patrons)
Reptes per debatre (quant més avall a la taula,

més d’arrel són aquests reptes)

Accions • L’escolta de les necessitats dels veïnsi les veïnes
• L’obertura a dialogar i a negociar
• L’estima al casc antic i la voluntat de cuidar-lo

• Aparcaments al casc antic
• La mobilitat i l’accessibilitat al cascantic
• L’ús comú que en volem fer

Relacions 
socials

• Bones relacions entre veïnes i veïns
• Comerços,  negocis  i  equipamentsmunicipals  eren  i  són  punts  detrobada

• Disminució de la vida al casc antic
• Complexitat en les relacions socials
• L’impacte  del  turisme  en  lesrelacions socials
• Parlar dels temes tabús i tensions
• Quins són ara, els punts de trobadainformals?

Estructures 
municipals

• Satisfacció  davant  els  serveis  i  lagestió municipal
• Proximitat  i  escolta  per  part  del’ajuntament

• Acordar la  mobilitat  i  aparcamental casc antic
• Decreixement del comerç local i deles activitats socioculturals dirigidesa la gent del poble
• La gestió de l’habitatge, els edificisprivats i equipaments municipals
• La  gestió  dels  residus  municipals(escombraries, purins, etc.) 

Estratègies 
Municipals

• Posar més atenció a les necessitatsindividuals i col·lectives
• Els i les joves com a futur pel poble!
• Cura del casc antic

• La transició cap a la governança, laparticipació i la transparència 
• Qüestionament  del  model  delturisme (i del model municipal)
• Posar  fil  a  l’agulla  en  laimplementació  de  les  decisionspreses del municipi

Valors, 
Identitat

• La tranquil·litat i la pau
• El seu entorn natural
• El  cor  de  Santa  Pau  (casc  antic  ivila vella)
• La qualitat de vida
• El caliu veïnal
• Altres:  viure-hi  tota  la  vida,  elsritmes,  la  ruralitat,  la  història  dellloc...

• Com  conservar  i  potenciar  elsvalors, els principis i la identitat deSanta Pau
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5  Tendències i conclusions inicials
Un cop realitzada l'anàlisi dels resultats de la diagnosi participativa, podem observar algunes tendències
molt presents a l’informe, tendències que formen part del municipi com:

1. La despoblació del casc antic i la voluntat de què torni a ser una part viva. En general, les
persones entrevistades van indicar dues propostes, que poden ser combinables:
a) Apostar pel turisme i que sigui aquest una font de vida (a nivell social com econòmic)
b) Pensar  en noves  formes de repoblar  el  casc  antic  i  vila  vella  (rehabilitació  d’habitatges,

equipaments municipals, lloguers socials, lloguers per a joves...)
2. La tendència a voler estar bé, amb pau i tranquil·litat al poble:

a) Tendència que surt d’un profund amor cap al municipi i cap al veïnatge que en forma part,
però reconeixen alhora que hi ha malestars veïnals que a vegades duren llargues temporades.

b) Una voluntat d’escolta i respecte pels veïns i les veïnes. Reclamant que es tinguin en compte
les necessitats individuals de totes les persones que viuen a la vila vella i/o casc antic.

3. La corresponsabilitat davant Santa Pau.
a) La tendència a no voler agafar aquesta «corresponsabilitat» (responsabilitat compartida) i

per tant, delegar a altres que se’n facin càrrec (p.e. ajuntament, vila vella, etc.)
b) El voler i vetllar perquè el poble estigui perfecte i alhora, una falta molt gran de cura dels

espais municipals.
4. La presa de decisió i la implementació dels acords

a) La tendència a no implementar els acords i/o decisions pactades
b) La voluntat d’avançar cap a la governança, la transparència i la participació

5. La història de fa anys encara present al municipi
a) La història de generacions i generacions que han viscut al municipi i que encara hi viuen
b) Es parla de cacics, patronats i grans poders que generaven grans desigualtats al municipi

6. La calidesa del seu cor, el casc antic
a) Moltes de les persones entrevistades van descriure al municipi com un poble acollidor i

obert
b) I malgrat que ha canviat tant, encara ho consideren així, encara que no hi hagi veïnes al

carrer, sembla que sigui una cosa que està a les seves parets, arbres, carrers...
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6  Conclusions finals

Després de la realització d’aquest informe, concloem identificant alguns criteris compartits a tenir en
compte per a la definició del reglament d’usos (ocupació, accessibilitat i mobilitat al casc antic): com ho
són la tranquil·litat, l’esperit de veïnatge, l’accessibilitat per tothom, l’entorn natural, la qualitat de vida,
l’accessibilitat dels serveis, l’intergeneracionalitat, l’escolta, el respecte i el diàleg. Punts clau a tenir en
compte en la definició del reglament.

Alhora, s’han identificat alguns debats latents entre els carrers del municipi, alguns debats que també
poden ser reptes a traspassar com a poble, punts que poden generar un canvi potencial pel municipi
si van en sintonia amb els criteris compartits. Així doncs els reptes identificats són: l’habitatge, el model
de turisme pel qual s’aposta, el comerç local, la vida al poble, el finançament i la corresponabilitat dels
veïns i les veïnes en la gestió municipal del dia a dia del poble.

És així com, convidem a tothom a participar dels aplecs participatius que tindran lloc el diumenge 17
de febrer i el  diumenge 10 de març,  de 10:30 a 13:30h al Centre Cívic de Santa Pau,  per tal  de
començar a caminar plegades cap a  aquests  nous reptes,  i  cultivant,  a poc a poc,  la  cultura de la
participació i de la governança municipal. Elaborant juntes, el municipi que volem, el cor que volem per
Santa Pau.

Un repte per on començar a caminar...
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