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Aquest manual d’ús us guiarà a través 
del procés de participació.
Servirà per escollir una forma de 
participació, i a continuació una de les 
modalitats associades per dur a terme 
un projecte, o conèixer les expectatives 
i els desitjos dels vostres habitants, 
ciutadans o usuaris.

La concertació, què és i per a què serveix?
La concertació s’entén com un diàleg obert entre 
ciutadania, administracions i serveis públics, organis-
mes i associacions, és a dir el conjunt dels actors que 
participen en un projecte.

Permet conèixer les opinions sobre un projecte, re-
collir les expectatives i observacions dels ciutadans, 
habitants i usuaris.

En alguns casos, afavoreix la implicació dels ciuta-
dans a la vida del municipi o barri.

Les diferents eines es classifiquen en 3 calaixos que 
representen 3 tipus de processos de participació (de 
la simple informació a la presa de decisions conjunta).

Estan ordenades en funció del temps de preparació 
que requereixen.

Els diferents compartiments es basen en els treballs de Sherry Arnstein, creadora de l’escala de participació i 
d’implicació dels ciutadans.

A cada eina s’associa una escala de pressupost, 
juntament amb el temps i els recursos humans que 
s’han de dedicar a la seva elaboració.

Escala d’Arnstein i repartició dels calaixos
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8 Activa la participació ciutadana!

Web

Fases en què es pot utilitzar l’eina:

Quadre resum de l’eina:

Elements complementaris:

Accions Recursos utilitzats Durada Objectius

Crear un web Ordinador amb 
connexió a internet

1 dia Crear un aparador per a un 
projecte

Selecció i publicació “d’informacions 
sobre el projecte”, acompanyades 
d’articles de premsa

Ordinador amb 
connexió a internet

1 dia Informar les persones 
interessades sobre les 
línies principals i/o sobre el 
projecte detallat

Creació d’una secció sobre “l’estat 
d’avançament del projecte”, amb les 
diferents fases i les diferents modalitats 
de participació ciutadana seleccionades

Ordinador amb 
connexió a internet

1 mitja jornada Informar les persones 
interessades sobre l’estat 
d’avançament del projecte

Creació d’una secció “modificació del 
projecte”

Ordinador amb 
connexió a internet

1 mitja jornada Informar les persones 
interessades sobre totes les 
modificacions del projecte

Creació d’una secció “observacions” 
on les persones interessades puguin 
expressar el seu punt de vista

Ordinador amb 
connexió a internet

1 mitja jornada Consideració de les 
observacions dels visitants

La posada en marxa d’un web permet crear un mitjà 
d’informació adient que evita que els interessats 
hagin de desplaçar-se fins a l’ajuntament per obtenir 
informació. Es recomana una màxima difusió del web 
per tal d’informar el major nombre possible de persones.

L’objectiu del web és crear un aparador del projecte, 
informar sobre el seu progrés i les seves modificacions.

El web pot contenir diverses eines com els “comentaris” 
i l’“enquesta en línia”. També pot disposar d’una secció 
“observacions” accessible a tothom i permetre la 
integració d’un article publicat al butlletí municipal.

EL QUE CAL RECORDAR

Recursos utilitzats:
Un ordinador i una connexió a internet.

Duració de la visita del 
web:
Segons l’usuari.

Objectius finals:
Fer de l’aparador d’un projecte 
un mitjà de comunicació.

Temps de preparació:
2 dies (segons les habilitats 
informàtiques).

Pressupost:
€

Recursos 
humans:
1-2 persones.

Calaix 1 / L’obligació d’informarFitxa 1

Dispositiu de participació ciutadana

Esquema dels actors de la participació ciutadana

Nom de l’eina

Descripció breu de l’eina

Moment més oportú per utilitzar 
l’eina

Quadre de resum del 
desenvolupament de l’eina per 
etapes 

Comentaris per dur a terme 
aquesta eina

Un destacat “El que cal recordar”

· El programa
· Els recursos utilitzats
· La duració del programa
· L’objectiu del programa 
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Índex
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Activa la participació 
ciutadana!

L’obligació d’informació, 
un pas previ necessari 
en tot procés de 
participació
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Introducció Índex

Fitxa 1:
Web

Fitxa 2: 
Article de premsa

Fitxa 3: 
Reunió informativa

Fitxa 4:
Punt d’informació 
del projecte

8

9
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Aquest “calaix” es basa en l’escala de la “no-
participació” segons l’escala d’Arnstein. Engloba totes 
les modalitats que promouen l’obligació d’informació. 
Aquesta forma de participació és molt relativa i fins 
i tot molt limitada en uns casos concrets, va ser 
qualificada per Arnstein de manipulació.

Les eines d’aquesta guia són utilitzades i aplicables 
a molts projectes, sigui quina sigui la seva naturalesa 
o finalitat: arquitectònica, paisatgística, urbanística 
o jurídica. Aquestes eines de participació es poden 
adaptar a qualsevol tipus de projecte.

Cal saber que cada eina s’ha d’adaptar en funció del 
projecte, del municipi on s’aplica i del nombre de 
participants.

En definitiva, aquesta escala de participació ciutadana 
és la menys “virtuosa” de les escales proposades.

Pàg. 



8 Activa la participació ciutadana!

Web

Fases en què es pot utilitzar l’eina:

Quadre resum de l’eina:

Elements complementaris:

Accions Recursos utilitzats Durada Objectius

Crear un web Ordinador amb 
connexió a internet

1 dia Crear un aparador per a un 
projecte

Selecció i publicació “d’informacions 
sobre el projecte”, acompanyades 
d’articles de premsa

Ordinador amb 
connexió a internet

1 dia Informar les persones 
interessades sobre les 
línies principals i/o sobre el 
projecte detallat

Creació d’una secció sobre “l’estat 
d’avançament del projecte”, amb les 
diferents fases i les diferents modalitats 
de participació ciutadana seleccionades

Ordinador amb 
connexió a internet

1 mitja jornada Informar les persones 
interessades sobre l’estat 
d’avançament del projecte

Creació d’una secció “modificació del 
projecte”

Ordinador amb 
connexió a internet

1 mitja jornada Informar les persones 
interessades sobre totes les 
modificacions del projecte

Creació d’una secció “observacions” 
on les persones interessades puguin 
expressar el seu punt de vista

Ordinador amb 
connexió a internet

1 mitja jornada Consideració de les 
observacions dels visitants

La posada en marxa d’un web permet crear un mitjà 
d’informació adient que evita que els interessats 
hagin de desplaçar-se fins a l’ajuntament per obtenir 
informació. Es recomana una màxima difusió del web 
per tal d’informar el major nombre possible de persones.

L’objectiu del web és crear un aparador del projecte, 
informar sobre el seu progrés i les seves modificacions.

El web pot contenir diverses eines com els “comentaris” 
i l’“enquesta en línia”. També pot disposar d’una secció 
“observacions” accessible a tothom i permetre la 
integració d’un article publicat al butlletí municipal.

EL QUE CAL RECORDAR

Recursos utilitzats:
Un ordinador i una connexió a internet.

Duració de la visita del 
web:
Segons l’usuari.

Objectius finals:
Fer de l’aparador d’un projecte 
un mitjà de comunicació.

Temps de preparació:
2 dies (segons les habilitats 
informàtiques).

Pressupost:
€

Recursos 
humans:
1-2 persones.

Calaix 1 / L’obligació d’informarFitxa 1



9Eines per dinamitzar el teu municipi

Article al diari municipal o butlletí 
municipal

Fases en què es pot utilitzar l’eina:

Quadre resum de l’eina:

Elements complementaris:
L’article pot esmentar, les dates, les eines i fases de 
participació ciutadana previstes en un projecte. També 
pot fer balanç al final d’una etapa.

Accions Recursos utilitzats Durada Objectius

Redacció de l’article de premsa 
(calendari, actors, dates de concertació/
informació, etc.)

Ordinador 1 mitja jornada Redactar un article sobre un 
projecte i fer-ne difusió

Publicació al diari local Impremta 2 dies Crear un aparador per a un 
projecte

Publicar un article de premsa sobre un projecte permet 
donar-lo a conèixer millor. Permet explicitar les seves 
fases participatives i les eventuals dates previstes a tal 
efecte.

EL QUE CAL RECORDAR

Recursos utilitzats:
Ordinador i professionals experts en 
comunicació.

Objectius finals:
Crear un aparador del projecte 
i informar-ne el públic via la 
premsa.

Temps de preparació:
3 dies.

Pressupost:
€€€

Recursos 
humans:
2 persones.

Calaix 1 / L’obligació d’informar Fitxa 2
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Reunió informativa

Fases en què es pot utilitzar l’eina:

Quadre resum de l’eina:

Elements complementaris:
Les reunions públiques poden tenir lloc durant totes 
les fases d’intervenció del projecte, però són menys 

freqüents en el moment d’execució dels resultats. El 
nombre de reunions depèn de la durada del projecte.

Accions Recursos utilitzats Durada Objectius

Benvinguda i acollida dels participants Una sala adequada 15 min Acollida dels participants

Introducció de la reunió Presència d’expert(s) 
en funció del tipus de 
projecte

10 min Presentació de les línies 
principals i dels actors 
presents

Presentació del projecte Ordinador i projector 30 min Presentació de les fases 
completades, de les fases en 
curs i dels nous objectius

Organització d’un debat amb els 
participants (preguntes/respostes)

Llibreta i bolígraf 30 min Consideració de les 
reflexions, idees majoritàries 
i les més rellevants; 
respostes a les preguntes

Recapitulació de les principals 
informacions

Fitxes recapitulatives 10 min Tancament de la sessió

Calaix 1 / L’obligació d’informar

La reunió informativa comença amb una introducció, 
continua amb la presentació del projecte i amb un debat, 
i s’acaba amb un moment de recapitulació.

L’objectiu de la reunió informativa és fer entendre quines 
són les fases d’intervenció del projecte i explicar-lo millor. 
Permet també tenir en compte les observacions dels 
participants que resultin més rellevants per al projecte.

EL QUE CAL RECORDAR

Recursos utilitzats:
Una sala adequada per a projectar.

Duració 
total:
1h 35.

Objectius finals:
Explicar, fer entendre un projecte i ubicar els 
assistents en les diferents fases de la seva 
realització.

Temps de 
preparació:
5 dies.

Pressupost:
€

Recursos 
humans:
2-5 persones.

Nombre de 
participants:
20-40 persones.

Fitxa 3
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Punt d’informació del projecte

Fases en què es pot utilitzar l’eina:

Quadre resum de l’eina:
Accions Recursos utilitzats Durada Objectius

Posada en marxa del lloc d’acollida 
(in situ quan sigui possible)

Caseta d’obra, edifici 
existent, etc.

2 mesos Trobar un lloc adequat per establir 
un punt d’informació

Acollida i presentació del projecte Suport de projecció 
(vídeos, maquetes, 
mapes, pòsters, etc.) i una 
persona habilitada per 
presentar el projecte

30 min Presentació de les línies principals 
del projecte

Presa en consideració de les opinions 
i suggeriments dels habitants

Caixa d’idees/llibre de 
visites

20 min Tenir en compte les observacions 
dels visitants

Tractament de les opinions i 
suggeriments

Ordinador 1 setmana Retorns d’experiències

Calaix 1 / L’obligació d’informar

El punt d’informació és un lloc acollidor on s’exposa 
informació però també es sensibilitza i es recullen 
propostes. Ha de ser obert a tots els habitants que volen 
informar-se i participar al projecte presentat. Pot servir 
de punt de trobada entre les instàncies de decisió i els 
usuaris o el veïnat. Pot servir per presentar les etapes 

del projecte i facilitar una millor comprensió de les 
restriccions inherents a la seva realització. Com més 
obert sigui el punt d’informació, horari d’obertura que 
propiciï les visites durant les diferents fases del projecte, 
més gran serà l’impacte.

Duració 
total:
50 min.

EL QUE CAL RECORDAR

Recursos utilitzats:
Instal·lació a un lloc “neutre” o, sempre que es pugui, el més a prop possible 
del lloc del projecte. Si no constitueix cap risc per al públic, instal·lació del punt 
d’informació del projecte a l’interior de l’àrea del projecte. Atenció, aquesta 
recomanació és vàlida només si punt d’informació s’engega abans de la realització 
de les intervencions. Caldrà equipar el lloc amb projectors, sala de projecció, 
persona capacitada per presentar el projecte, qüestionari/qüestionari tipus test 
(individual o per grups), mapa, taules i cadires.

Objectius finals:
Millorar la comprensió, per 
part dels participants, de les 
característiques del projecte, 
creació d’un diagnòstic i presa en 
consideració de l’experiència per 
part de l’usuari-actor.

Temps de preparació:
Al llarg de l’operació i 
actualitzacions constants.

Pressupost:
€€€

Recursos humans:
1-3 persones segons les 
dimensions del projecte.

Nombre de persones:
10-20 persones al dia.

Fitxa 4
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Activa la participació 
ciutadana!

La co-construcció de 
projecte, els ciutadans 
generadors d’idees 
creatives2
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Introducció Índex

Aquest “calaix” es basa en l’escala de la “participació 
simbòlica” segons l’escala d’Arnstein. Engloba 
totes les modalitats a favor d’una “consulta”, una 
“conciliació” o una “col·laboració” amb els ciutadans. 
Parlem en aquest cas de co-construcció entre el 
col·lectiu d’usuaris representat pels habitants i l’entitat 
adjudicadora. És gràcies a aquestes modalitats que 
podem començar a tenir en compte les opinions, usos 
però també els desitjos dels habitants.

Les modalitats presents ja s’utilitzen i s’apliquen a 
molts projectes, bé siguin arquitectònics, paisatgístics, 
jurídics o urbanístics.

Una de les modalitats va ser íntegrament dissenyada 
per un grup de treball dels estudiants de màster, les 
altres s’inspiren senzillament de les pràctiques en el 
món de la participació ciutadana. La modalitat mapa 
dels desitjos es troba en aquest calaix. La vàrem 
experimentar en primera persona a Arles-sur-Tech el 
10 de febrer de 2018.

Cal saber que cada modalitat s’ha d’adaptar en funció 
del projecte, del municipi on s’aplica, del nombre de 
participants i d’intervinents que cal preveure. Passa 
el mateix amb la presa en consideració dels resultats 
d’aquesta participació ciutadana.

Aquesta escala de participació ciutadana es considera 
“virtuosa”.

2n CALAIX

Fitxa 1:
Mapa mental

Fitxa 2: 
Passejada urbana
(diagnòstic tot caminant) 

Fitxa 3: 
Reunió de concertació

Fitxa 4:
El World Cafè

Fitxa 5:
Comparació de projectes

Fitxa 6:
El qüestionari d’enquesta

Fitxa 7:
El mapa dels desitjos

Fitxa 8:
Maqueta 3D (for real)

14
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20

21

23

25

Pàg. 
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Mapa mental

Fases en què es pot utilitzar l’eina:

Quadre resum de l’eina:

Elements complementaris:

Molt utilitzat en psicologia i geografia, el mapa mental 
és una eina que permet combinar la dimensió mental i la 
dimensió material de les representacions. 

Entès com un mètode de recopilació de la informació 
on es demana als participants o a un grup donat que 
dibuixin o escriguin de forma espontània la seva pròpia 
representació d’un objecte o d’un espai específic sota 

Aquesta metodologia permet:

 » fer treballar ambdós costats del cervell segons 
el seu inventor Tony Buzan: el costat esquerre 
associat a la lògica | el costat dret associat a la 
imaginació,

 » entendre una situació més ràpidament,
 » fer connexions entre idees,
 » captar informacions ràpidament amb l’ajuda de 
colors, il·lustracions,

determinades condicions, el mapa mental és una eina 
que permet recopilar informacions originals i immediates.

L’objectiu d’elaborar un mapa mental és entendre la 
representació de cada persona implicada en la seva 
elaboració. Gràcies a aquest exercici, podrem analitzar 
les percepcions i les expectatives de cadascú.

 » memoritzar i retornar la informació, especialment 
abans i durant els exàmens,

 » treballar en equip, utilitzant un mapa que tothom 
entén,

 » passar a l’acció, per exemple, per un projecte, etc.

Accions Recursos utilitzats Durada Objectius

Cita al lloc i moment d’introducció 10 min Presentar el projecte i definir els 
objectius del mapa mental

Presentació dels diferents actors Presència de tècnics, 
urbanistes, paisatgistes 
identificats amb 
credencials o diferents 
colors de roba
Presència d’experts en 
usos

10 min Identificar els actors, interpretar 
millor les expectatives i, 
eventualment, les limitacions del 
projecte

Elements de diagnòstic (negatius i 
positius) del lloc existent a mesura 
que avança la visita

Suports en blanc (full/
calc A4), llapis per 
dibuixar

30 min Elaboració del mapa per part 
dels participants i instal·lació 
dels elements escollits pels 
participants

Tractament dels elements rellevants Ordinador 1 mes Retorns d’experiències

Fitxa 1 Calaix 2 / La co-construcció del projecte
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EL QUE CAL RECORDAR

Recursos utilitzats:
Presència d’experts (segons el projecte), qüestionari / qüestionari tipus test 
(individual o per grups), targetes per omplir format A4, bolígrafs, gomets, 
marcadors, formulari per omplir la llegenda, taules i cadires.

Duració 
total:
50 min.

Objectius finals:
Creació d’un diagnòstic 
i consideració del retorn 
d’experiència de l’usuari-actor.

Temps de 
preparació:
2 dies.

Pressupost:
€

Recursos 
humans:
4 persones.

Nombre de 
participants:
De 15 a 60 
persones.
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Passejada urbana (diagnòstic tot caminant)

Fases en què es pot utilitzar l’eina:

Quadre resum de l’eina:

Elements complementaris:

EL QUE CAL RECORDAR

La passejada urbana s’introdueix amb una reunió de 
presentació, segueix amb una visita del lloc i acaba amb 
una reunió final.

L’objectiu d’aquesta passejada és establir el diagnòstic 
d’un espai (carrer, barri, espai verd...) per a la realització 

d’una ordenació (o projecte). Aquest diagnòstic el 
realitzen els actors-usuaris o les persones interessades 
pel futur projecte. La presència d’actors-experts (tècnics, 
urbanistes, paissatgistes, etc.) permet interpretar millor 
l’espai visitat i conèixer les expectatives dels usuaris.

Els qüestionaris i els mapes d’orientació poden ser 
més o menys adaptats segons el públic objectiu (nens, 
persones d’un centre especialitzat...).

Recursos utilitzats:
Projectors, sala de projecció, presència d’experts (segons el projecte), 
qüestionari / qüestionari tipus test (individual o per grups), mapa 
d’orientació (individual o per grups), begudes, taules i cadires.

Duració 
total:
1h30.

Objectius finals:
Creació d’un diagnòstic 
i consideració del retorn 
d’experiència de l’usuari-actor.

Temps de 
preparació:
5 dies.

Pressupost:
€

Recursos 
humans:
De 3 a 6 persones.

Nombre de 
participants:
15-30 persones.

Accions Recursos utilitzats Durada Objectius

Trobada i reunió d’introducció Sala adequada per projectar 20 min Presentar la jornada i definir 
els objectius de la passejada 
urbana

Presentació dels diferents actors Presència de tècnics, 
urbanistes, paisatgistes 
identificats per credencials o 
diferents colors de roba;
Presència d’experts en usos i 
experts tècnics

10 min Identificar els actors, 
interpretar millor les 
expectatives

Elements de diagnòstic (negatius i 
positius) 

Qüestionari i mapa d’orientació 40 min Fer un diagnòstic

Reunió de resum dels elements 
principals

Sala amb taules 20 min Retorns d’experiències

Fitxa 2 Calaix 2 / La co-construcció del projecte
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Reunió de concertació

Fases en què es pot utilitzar l’eina:

Quadre resum de l’eina:

Elements complementaris:

EL QUE CAL RECORDAR

La concertació és una forma d’administració i governança 
mitjançant la qual es consulten els ciutadans per crear 
un debat destinat a enriquir el projecte. Pot ser més o 
menys participativa, i engloba, segons els casos, des de 
la informació fins a la coproducció del projecte.

Inclou una dimensió de continuïtat i seguiment en el 
desenvolupament del projecte. Més enllà de permetre 
la participació, possibilita els intercanvis d’opinió. Té 
els avantatges següents: debatre, enriquir, justificar i 
construir les formes d’apropiació del projecte.

La consulta és un dels processos de participació 
que proposa la llei. De fet, diverses lleis successives 
promouen la participació ciutadana insistint en l’accés 
dels habitants a la informació del seu municipi i establint 
la concertació reglamentària en grans projectes 

d’ordenació. No obstant, la concertació pot ser presa en 
consideració de manera voluntària. És el cas del procés 
descrit a l’Agenda 21, que situa la participació ciutadana 
com a peça clau del desenvolupament sostenible, que 
col·loca les persones al centre de l’acció.

Recursos utilitzats:
Projectors, sala de projecció, presència d’experts (segons el projecte), 
qüestionari / qüestionari tipus test (individual o per grups), taules, cadires i 
ordinador.

Duració 
total:
1h30.

Objectius finals:
Creació d’un diagnòstic 
i consideració del retorn 
d’experiència de l’usuari-actor.

Temps de preparació:
1 setmana per a la preparació. 1-2 dies per 
tenir en compte els suggeriments i opinions.

Pressupost:
€

Recursos humans:
De 2 a 10 persones.

Nombre de 
participants:
10-100 persones.

Accions Recursos utilitzats Durada Objectius

Trobada i reunió d’introducció Projectors i sala de projecció 20 min Presentar la jornada i definir 
els objectius de la reunió de 
concertació

Presentació dels diferents actors Presència de tècnics, 
urbanistes, paisatgistes 
representats per credencials o 
diferents colors de roba
Presència d’experts en usos 

10 min Identificar els actors 
i interpretar millor les 
expectatives

Elements de diagnòstic (negatius i 
positius) del lloc existent a mesura que 
avança el projecte

Nota resum; qüestionari / 
qüestionari tipus test

40 min Informar els participants del 
projecte i tenir en compte les 
seves opinions

Consideració dels suggeriments i 
opinions

Ordinador 1-2 dies Retorns d’experiències via 
una publicació (web, diari 
municipal...)

Fitxa 3Calaix 2 / La co-construcció del projecte
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El World cafè

Fases en què es pot utilitzar l’eina:

Quadre resum de l’eina:

Una modalitat importada dels Estats Units, que fomenta 
la intel·ligència col·lectiva, per fer sorgir un grup propostes 
concretes i compartides per tots.

El World Cafè té la particularitat de crear una atmosfera de 
cafè que fomenta l’expressió lliure i la discussió entre els 
participants. La modalitat s’organitza al voltant de petits 
grups de discussió que oscil·len entre 4 i 5 persones, de 
les quals una (anomenada amfitriona de taula o ponent) 
s’encarrega de recollir les discussions que giren al voltant 

d’un tema i una problemàtica. Cada 20 o 30 minuts, es 
convida les persones (excepte els ponents) a canviar 
de taula per debatre sobre noves problemàtiques i fer 
avançar la reflexió iniciada per les persones que seien a 
la taula prèviament.

Aquesta eina és codinamitzada pels propis participants i 
per un facilitador-dinamitzador que vetlla pel respecte de 
les normes i el bon funcionament.

Accions Recursos utilitzats Durada Objectius

Definició del tema de concertació 
en funció del projecte d’ordenació

1 setmana Aclarir la problemàtica i promoure una 
reflexió

Definició i invitació dels participants 1 setmana Obtenir una mostra representativa 
de la població escollida segons el 
projecte (adequat per a un gran 
nombre de persones)

Preparació de la sala i organització 
dels grups al voltant de taules 
rodones (de 4 a 5 persones)

1 dia Fomentar l’intercanvi entre 
participants i crear un ambient 
acollidor

Organització de la jornada:

Acollida dels participants, 
presentació, explicació del tema

D’1 a 5 persones 15 min Presentació del tema i dels objectius 
de la sessió

Presentació de l’eina i de les normes 
de funcionament

D’1 a 5 persones 10 min Presentació del World Cafè i del seu 
desenvolupament

Temps del debat i del canvi de taula 
per part dels participants

1 persona (el 
facilitador)

En general són 
necessàries 3 
sessions de 15 
a 30 minuts

Fomentar l’evolució de les idees a 
través del canvi gradual de taula. 
L’objectiu és fer arribar les idees i la 
conversa el més lluny possible

Resum de les idees i presentació de 
les propostes

Els amfitrions De 15 a 30 
min

Cadascun dels amfitrions sintetitza 
a la seva taula respectiva el conjunt 
de propostes resultants de les 
discussions i selecciona les que li 
semblen més adequades

Retorn dels intercanvis 1 facilitador-
dinamitzador

De 10 a 20 
min

Presentació del resum de propostes 
a tots els participants en una sessió 
plenària d’intercanvis destinada a 
prendre coneixement de totes les 
propostes

Fitxa 4 Calaix 2 / La co-construcció del projecte
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Informació addicional:
La restitució dels intercanvis es pot impulsar amb 
l’organització d’una sessió de votació per fer emergir una 
classificació de les propostes.

Les regles del World cafè :

 » Concentreu-vos en l’essencial.
 » Compartiu les vostres reflexions.
 » Expresseu el que teniu al cap i al cor.
 » Escolteu per entendre.
 » Enllaceu i connecteu les idees.

 » Escolteu tant els punts de vista com les reflexions 
més profundes.

 » Jugueu, esbosseu, dibuixeu.
 » Escriure en els fulls de les “estovalles” és una bona 
idea

 » Divertiu-vos

Font: Fondation Roi Baudoin 2006, «Méthodes participatives, un 
guide pour l’utilisateur».

EL QUE CAL RECORDAR

Recursos utilitzats:
D’una a cinc persones; una sala; taules i cadires; un projector 
o una pissarra per a facilitar les presentacions i/o restitucions; 
paper i bolígrafs per als participants.

Duració total:
Mitja jornada.

Objectius finals:
Recollir les propostes dels participants enriquides 
pels intercanvis i debats que es puguin aplicar al 
futur projecte d’ordenació d’espai públic.

Temps de 
preparació:
15 dies.

Pressupost:
€

Recursos 
humans:
D’1 a 5 persones.

Nombre de participants:
De 12 a 200 (segons les 
dimensions de la sala).

http://www.pratiques-collaboratives.
net/World-Cafe-une-presentation-du-
comment-faire.html

http://www.territorial.fr/PAR_TPL_
IDENTIFIANT/17083/TPL_CODE/
TPL_OVN_CHAPITRE_FICHE/2663-
consultation-le-dircom.htm
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Fitxa 5

Comparació de projectes

Fases en què es pot utilitzar l’eina:

Quadre resum de l’eina:

Informació addicional:

EL QUE CAL RECORDAR

L’objectiu d’aquesta eina és poder comparar diferents 
projectes en un mateix espai públic o territori, fer visibles 
les expectatives, interessos i inconvenients principals.

Aquesta modalitat depèn del projecte estudiat. De fet, 
per a la creació d’un projecte (parc, plaça d’estació…), 
l’objectiu serà visitar-ne diversos per estudiar-ne la 
composició i el funcionament.

Recursos utilitzats:
Un autocar de 20 places; Qüestionari tipus test; 
Mapes/planells pels projectes visitats.

Duració 
total:
Un dia.

Objectius finals:
Prendre com a exemple projectes realitzats i fer visibles 
les preferències o opinions del col·lectiu d’usuaris. En 
aquest cas parlem de Benchmarking.

Temps de preparació:
Gairebé quinze dies per informar 
a tanta gent com sigui possible.

Pressupost:
€€€

Recursos 
humans:
De 2 a 4 persones.

Nombre de 
participants:
10-20 persones.

Accions Recursos utilitzats Durada Objectius

Pre-seleccionar 3 projectes similars al 
futur projecte en qüestió

Ordinador amb connexió 
a internet; especialistes

1 dia Seleccionar projectes rellevants 
que permetin una comparació 
per al futur projecte

Informar els habitants i organitzar les 
visites

Publicació al diari 
municipal; cartells

1 mes 
abans

Establir un nombre limitat de 
participants per poder garantir el 
transport

Cita davant de l’ajuntament i sortida en 
autocar

Autocar de 20 places 
aproximadament

Depèn de 
la distància 
entre 
projectes

Aplec dels participants i 
transport

Visita dels projectes amb opinió dels 
especialistes

Qüestionari tipus test; 
Mapes/planell

1h30 Presa de coneixement del 1r, 2n 
i 3r projecte

Tornada a l’ajuntament i reunió de síntesi 
per conèixer les conclusions de l’expert-
usuari

Cadires i taules 15 min Retorns d’experiències

Presa en compte dels qüestionaris tipus 
test

Ordinador 2 dies Conèixer les opinions 
majoritàries dels experts-usuaris

Calaix 2 / La co-construcció del projecte
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Fitxa 6

El qüestionari d’enquesta

Fases en què es pot utilitzar l’eina:

Quadre resum de l’eina:

Informació addicional:

El qüestionari de l’enquesta serveix aquí com una eina que 
permet recollir informació sobre la persona entrevistada, 

la seva mirada, el seu interès i els seus desitjos futurs en 
relació al projecte.

Una doble modalitat de transmissió del qüestionari:

 » De forma física, amb una fitxa per omplir en paper 
amb un llapis durant una sortida sobre el terreny 
(durant un dia de dinamització), preguntant 
directament a les persones seleccionades. Aquesta 
modalitat de transmissió té la virtut de donar als 
participants la sensació d’estar realment implicats.

 » De forma digital, rebut per correu electrònic o 
clicant a un enllaç d’una pàgina web (web del 
projecte, web de la col·lectivitat territorial)

L’interès de la forma digital del qüestionari és que pot 
ser accessible durant un llarg període de temps, que 
molta gent pot omplir-lo ràpidament i que no requereix 
presència física.

La combinació de les dues formes permet una major 
participació. D’aquesta manera, es pot consultar a les 
persones que no es sentin còmodes amb la via digital i, 
al mateix temps, les persones amb limitacions de temps 
poden respondre com els convingui a través d’internet.

Accions Recursos utilitzats Durada Objectius

Definició de les persones a 
entrevistar

Una persona dedicada 1 setmana Elaborar una mostra 
representativa de la població

Definició d’una breu descripció 
del projecte. Per què fem 
aquesta sol·licitud i quina durada 
tindrà?
(A integrar al qüestionari a títol 
indicatiu)

Una persona dedicada 1 hora Informar i despertar l’interès del 
participant en la concertació

Elaboració del qüestionari Una persona 
dedicada. El que 
calgui per redactar un 
qüestionari

4 dies Recollir les informacions 
que permetin definir: el perfil 
sociodemogràfic, l’interès, l’ús 
o la visió actual de la persona 
entrevistada i com projecta el 
futur del lloc

Transmissió del qüestionari Una o diverses 
persones. En format 
paper o digital

1 setmana mínim, 
2 mitges jornades 
in situ. I 1 setmana 
mínim per a la 
publicació en línia del 
qüestionari

Entrevistar totes les 
persones identificades com a 
representants de la població

Recollida i tractament dels 
qüestionaris

1 persona 2 setmanes Extreure la informació necessària 
per a l’elaboració del projecte

Informar les persones 
entrevistades dels resultats 
obtinguts com a resultat de la 
concertació

Reunió pública, 
publicació des 
resultats al web, 
enviament de correu 
electrònic, etc.

Variable segons el 
mètode 
1 hora en reunió 
pública, etc.

Informar els participants de 
l’avançament i mostrar-los que la 
seva implicació ha conduït a un 
resultat

Calaix 2 / La co-construcció del projecte
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EL QUE CAL RECORDAR

Recursos utilitzats:
Com a mínim una persona dedicada a aquesta 
tasca, amb una possible ajuda durant la fase de 
transmissió del qüestionari in situ.

Duració 
total:
5-20 min.

Objectius finals:
La funció del qüestionari és fer visible, a través de les 
respostes, l’interès de la persona entrevistada i les seves 
idees de futur sobre el tema o l’espai públic en qüestió.

Temps de preparació:
4 dies per a la creació del qüestionari i 2 setmanes 
per al tractament..

Pressupost:
€

Recursos 
humans:
1-5 persones.
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El mapa dels desitjos

Fases en què es pot utilitzar l’eina:

Quadre resum de l’eina:

Aquesta modalitat comença amb un resum dels objectius 
del dia, la visita a les diferents parades (risc, seguretat, 
mobiliari urbà, espai verd) i segueix amb la creació dels 
mapes o documents gràfics. Els especialistes tenen en 
compte el joc de mapes. Després del tractament de les 
dades caldrà fer una restitució pública.

L’objectiu d’aquesta eina és oferir la possibilitat a cadascú 
de crear el seu propi projecte d’ordenació urbana. 

Accions Recursos utilitzats Durada Objectius

Acollida dels participants, 
introducció en forma de 
presentació dels objectius

Pancarta o cartells 5 min Presentar la sessió

Visita als diferents punts 
d’informació

Presència d’un especialista 
per cada punt; taula i 
cadira; mapa dels riscos, 
fitxa tècnica resumida dels 
diferents mobles i vegetals

10 min per punt, 
per persona/grup

Presentació dels elements de 
diagnòstic característics de 
cada punt d’informació

Punt d’informació final “Crea el 
teu propi projecte d’ordenació 
urbana”. Es convida a la 
persona o grup a crear el seu 
propi espai tenint en compte 
la informació, les orientacions i 
els seus desitjos.

Mapa de l’àrea plastificada; 
marcadors esborrables; 
fitxes tècniques i/o post-its; 
taules, cadires, marquesina 
(si es fa in situ); càmera de 
fotos;
Presència d’especialistes 
(per parada)

De 10 min a 1h 
per persona/grup

Creació de mapes de desitjos

Consideració dels diferents 
mapes per especialistes

Grup d’especialistes 2-3 setmanes (per a 
50 mapes)

Ressaltar les orientacions 
majoritàries i les més rellevants
Tractament de les dades 
estadístiques quantitatives i 
qualitatives

Elements complementaris:
El joc de mapes es pot integrar després de la posada 
en pràctica de la passejada urbana. Pot celebrar-se 
una votació en cas que s’escullin diversos projectes. En 
aquest cas, es realitzen estudis de viabilitat dels diversos 
projectes sotmesos a votació.

Aquests mapes també poden guiar les especificacions o 
tenir en compte la majoria de les ordenacions (en cas de 
coherència tècnica i pressupostària).

Aquesta modalitat va ser objecte d’un experiment el 
dissabte 10 de febrer de 2018 a Arles sur Tech, com a 
part del grup de treball de desenvolupament local dirigit 
per M. Lacquement.

Fitxa 7Calaix 2 / La co-construcció del projecte
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EL QUE CAL RECORDAR

Recursos utilitzats:
In situ:
Panell de resum A1 de la zona; Marcadors esborrables; Adhesius i/o post-its; 
Taules, cadires, marquesina; Càmera de fotos; Presència d’especialistes (per 
parada); Fitxa tècnica resumida dels diferents elements urbans i vegetals; 
Qüestionari.
En sala:
Presentació de diapositives amb fitxa de diagnòstic resum; A1 de la zona; 
Marcadors esborrables; Adhesius i/o post-its; Taules, cadires; Càmera 
de fotos; Presència d’especialistes (per parada); Fitxa tècnica resum dels 
diferents mobles urbans i vegetals; Qüestionari.

Duració total:
Per al grup de treball:
De 30 min a 1h30 per persona/grup.
Per al tractament:
De 2 a 3 dies per 50 mapes.

Objectius finals:
Permet tenir en compte les 
observacions més interessants per al 
projecte o ressaltar-ne una (o més).

Temps de preparació:
1 mes.

Pressupost:
€

Recursos humans:
1 persona a la recepció; 1 o 2 
persones per parada a les parades 1 a 
3; entre 3-5 persones a la parada final.
O sigui de 7 a 12 persones.

Nombre de 
participants:
10-20 persones.
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Maqueta 3D (for real)

Fases en què es pot utilitzar l’eina:

Quadre resum de l’eina:

Utilitzant una maqueta tridimensional que respecta 
les dimensions exactes coneguda com a “Planning for 
real”, els habitants situen els elements segons els seus 
desitjos. Aquest mètode visual, pràctic i divertit permet 
a tothom implicar-se, incloent-hi aquells que mai no han 
hagut de prendre decisions en aquest camp. A més, 

aquestes maquetes són accessibles a tots, ja que el seu 
ús no requereix cap prerequisit. Gràcies a la construcció 
de les maquetes amb les seves pròpies mans, els 
habitants estan directament implicats, des de la primera 
etapa de canvi, en l’ordenació i el futur del seu barri.

Accions Recursos utilitzats Durada Objectius

Trobada i reunió d’introducció Projectors i sala de projecció 20 min Introduir la sessió i definir els 
objectius de la maqueta 3D

Descobrir i comprendre la 
maqueta, el projecte i les seves 
particularitats

Maqueta 3D del projecte en 
blanc

10 min Interpretar el projecte amb la seva 
escala, la seva superfície, la seva 
topografia i les seves particularitats

Realització de la maqueta Mobiliari urbà, edificis, elements 
vegetals, superfície en aigua, 
etc.

40 min Localitzar i col·locar, segons els 
desitjos, les necessitats que es 
considerin en un espai determinat

Anàlisis de les fotografies 
o vídeos de les diferents 
maquetes

Càmera de fotos, ordinador 1 mes Ressaltar els elements dominants i 
les seves localitzacions

EL QUE CAL RECORDAR

Recursos utilitzats:
Projectors; sala de projecció; presència d’experts (segons el projecte); materials 
que permeten la realització de la maqueta, les plantes i els entorns a escala com 
els elements presents a la zona a escala, càmera de fotos, taules i cadires.

Duració total de 
la modalitat:
3 mesos.

Objectius finals:
Creació d’una maqueta 3D 
i consideració del retorn 
d’experiència de l’usuari-actor.

Duració per al 
ciutadà participant:
2h.

Pressupost:
€€€

Recursos 
humans:
5-10 persones.

Nombre de participants:
10-100 persones.

Fitxa 8Calaix 2 / La co-construcció del projecte
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Activa la participació 
ciutadana!

La codecisió, expressió 
de democràcia directa

3
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Introducció Índex

Aquest “calaix” es basa en el poder efectiu de la 
ciutadania segons l’escala d’Arnstein. Inclou les 
modalitats que promouen una “delegació de poder” 
o de “control ciutadà”. En aquest cas parlem de 
codecisió entre el col·lectiu d’usuaris, els habitants 
i l’entitat adjudicadora. És gràcies a aquestes eines 
que podem tenir en compte les opinions, pràctiques o 
desitjos dels habitants.

Les eines presents ja són utilitzades i aplicables a 
molts projectes, ja siguin arquitectònics, paisatgístics, 
jurídics o urbanístics.

Cal saber que cada eina s’ha d’adaptar en funció 
del projecte, del municipi on s’aplica, del nombre de 
participants i d’intervinents que cal preveure.

En definitiva, aquesta escala de participació ciutadana 
es considera com la més “virtuosa” entre les escales 
de participació ciutadana.

Fitxa 1:
El pressupost participatiu

Fitxa 2: 
El referèndum local

28
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Pressupost participatiu

Fases en què es pot utilitzar l’eina:

Quadre resum de l’eina:

EL QUE CAL RECORDAR

Aquesta eina va néixer al Brasil el 1989. Permet l’expressió 
ciutadana, però també la vinculació dels habitants a les 
decisions relatives a les ordenacions urbanístiques. Per 
aconseguir-ho, cal posar un percentatge del pressupost 
d’inversió del municipi a disposició de la ciutadania. 
Així, els ciutadans decideixen l’assignació de tot el 

pressupost posat a disposició pel consell municipal, per 
a un o diversos projectes. Els ciutadans proposen les 
seves idees i decideixen per votació, projectes útils per 
al futur del municipi. Són plenament conscients del cost 
assignat a la realització dels projectes.

Recursos utilitzats:
El consell municipal, modalitats de comunicació (calaix 1) 
per a la convocatòria, servei d’urbanisme, creació d’un lloc 
dedicat o garantir una sala de permanència a l’ajuntament 
per a les votacions, modalitat de comunicació.

Duració 
total:
2 mesos.

Objectius finals:
Permetre als ciutadans participants, mitjançant un 
pressupost assignat, proposar projectes i decidir 
mitjançant una votació sobre les orientacions d’ordenació.

Temps de preparació:
4 mesos 
aproximadament.

Pressupost:
€€

Recursos 
humans:
D’1 a 7 persones.

Nombre de participants:
Segons el nombre de persones 
interessades.

Accions Recursos utilitzats Durada Objectius

Decisió del consell municipal 
i execució del pressupost 
participatiu

Consell municipal 2 hores Decidir l’adopció d’aquesta modalitat 
i definir el percentatge del pressupost 
que es posa a disposició

Convocatòria de projectes 
ciutadans

Comunicació sobre el 
plantejament, eines 
d’informació (calaix 1)

2 mesos Informar els ciutadans del procediment 
de participació

Anàlisi i selecció de projectes 
proposats

Servei d’urbanisme del 
municipi

4 mesos Selecció de projectes ciutadans segons 
viabilitat, pressupost i ajustament

Campanya de votació 
ciutadana

Versió digital: internet, 
xarxes socials Versió física: 
Sala de votació municipal

1 mes Selecció de projectes sotmesos a 
votació

Informar els ciutadans dels 
projectes seleccionats

Comunicació sobre els 
resultats de les votacions, 
eines d’informació (calaix 1)

1 setmana Informar dels resultats obtinguts

Elements complementaris:
Amb l’extensió de l’ús d’internet, aquesta modalitat 
s’acostuma a practicar de forma digital. Els ciutadans 
proposen els seus projectes, voten i en segueixen 
l’evolució directament en un lloc web dedicat. No 
obstant, també pot ser que s’apliqui una versió no 
digital d’aquesta modalitat. En aquest cas cal preveure 

modalitats de comunicació a l’ajuntament i programar 
les permanències per a les votacions a l’ajuntament 
durant un mes.

Aquesta modalitat és accessible per a tots els habitants 
del municipi, siguin o no siguin majors d’edat.

Fitxa 1 Calaix 3 / La codecisió
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Informació addicional:

El referèndum local

Fases en què es pot utilitzar l’eina:

Quadre resum de l’eina:

Aquesta forma de participació ciutadana també té en 
compte la voluntat dels ciutadans participants.

Accions Recursos utilitzats Durada Objectius

Presa de decisió per a la 
realització d’un referèndum local

Consell municipal, per 
deliberació

2 hores aprox. Determinar les modalitats 
d’organització, fixar el dia del vot, 
convocar l’electorat i especificar 
el projecte o el tema sotmès a 
l’aprovació dels electors

Transmetre la deliberació al 
prefecte

L’alcalde o una 
persona de 
l’ajuntament

8 dies com a 
màxim

Deixar constància, validar i controlar la 
legalitat del tràmit

Informar els electors sobre la 
iniciativa

Modalitat d’informació 
amb expedient 
d’informació posat a 
disposició del públic

El període que 
estableix el 
marc legal

Informar els electors sobre el tema 
de la concertació per tal que puguin 
decidir amb ple coneixement de causa

Organització del vot segons les 
modalitats d’execució escollides 
prèviament (mínim 2 mesos 
després de la transmissió de la 
deliberació al prefecte)

L’alcalde amb l’ajuda 
del consell municipal, 
una sala per acollir el 
procés de votació

1 dia Permetre als votants del municipi 
participar en una decisió sobre un 
tema

El recompte Una decisió municipal 1 mitja jornada El projecte s’adopta si com a mínim 
la meitat dels electors inscrits han 
participat a la votació i si la proposta 
ha obtingut la majoria dels vots 
emesos

Fitxa 2Calaix 3 / La codecisió

Més informació a:

governobert.gencat.cat
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EL QUE CAL RECORDAR

Recursos utilitzats:
La implementació d’aquesta modalitat és similar a l’organització d’una votació 
per a una elecció. Tanmateix, requereix una voluntat per part dels càrrecs electes 
i de l’alcalde de consultar els ciutadans mitjançant aquest mètode, requereix una 
sala que pugui acollir els votants i una fase d’informació sobre la qüestió per tal 
que les persones cridades a votar puguin fer-ho amb ple coneixement de causa.

Duració total:
15 min per la 
votació.

Objectius finals:
Els ciutadans prenen la decisió 
enlloc del consell municipal.

Temps de 
preparació:
5 mesos.

Pressupost:
€€

Recursos 
humans:
De 5 a 8 persones.

Nombre de participants:
Variable, depèn del nombre 
d’electors del municipi que 
implementin aquesta modalitat.




