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Introducció 

Al llarg de 2015 s’han continuat alguns dels processos participatius o espais de participació 
que ja s’havien posant en funcionament anteriorment i s’ha iniciat nous processos.  

L’estratègia de participació ciutadana s’emmarca en el Pla director de participació 
ciutadana, que a través del protocol d’actuació, estableix els criteris i passos a seguir per a 
definir i planificar qualsevol procés participatiu que es porti a terme des de l’Ajuntament de 
Vic. A partir del Pla director, a principis d’any es va elaborar el Pla anual de participació que 
preveia els processos i espais de participació que es portarien a terme al llarg de l’any 2015. 

Normes reguladores de la Participació Ciutadana a Vic 
Pla director de participació. És el document que marca l’estratègia de participació a la 
ciutat,  reordenant i integrant òrgans, mecanismes i processos,  dotant-los de major 
coherència i impacte estratègic. El període d’aplicació és entre 2010 i 2015. Pretén promoure 
bones pràctiques participatives en totes els nivells i àrees municipals, i potenciar sinèrgies o 
processos comunitaris de col•laboració entre entitats i grups ciutadans que ja s’estan donant 
de forma més o menys espontània. 

Protocol d’actuació participativa (PAP). És una eina, emmarcada en el Pla director, per 
aplicar-la a qualsevol programa o actuació municipal que es vulgui fer participativament. És 
una guia metodològica, sobretot d’ús intern, per millorar l’organització municipal.  

Pla anual de participació ciutadana 2015, que es desprèn del Pla director i que planifica 
les accions i processos que es portaran a terme al llarg de l’any. 

Reglament de participació ciutadana de Vic (1997). Té per objecte impulsar les formes, 
mitjans i procediments d’informació i participació de les persones i entitats de la ciutat, en la 
gestió municipal de conformitat amb el que estableix la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases 
de Règim Local i la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya 

Reglament de pressupostos participatius (2014), que tracta de regular uns processos 
participatius en els que la ciutadania, a través de la seva participació segons el sistema que 
s’estableixi, proposarà, dialogarà, arribarà a acords i decidirà quins seran els projectes a 
executar, segons uns pressupostos establerts i aprovats per la corporació municipal i que es 
posaran a disposició dels projectes seleccionats. 

 

Registre de ciutadans amb interès a participar 
Una de les propostes del Pla Director era la de crear un registre de ciutadans/es amb 
interès en participar en processos de la ciutat. En aquest sentit s’ha donat d’alta un fitxer 
per recollir les dades de les persones que mostren la voluntat d’estar informades dels 
processos de participació que es vulguin tirar endavant per tal que puguin decidir la seva 
participació activa. El mateix fitxer s’utilitzarà també per tot allò que fa referència a 
transparència municipal. El Ple Municipal del 13 d’abril va aprovar el fitxer. 
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Processos i actuacions que s’han portat a terme al llarg de l’any  

 

Reglament de participació ciutadana  
 
El reglament de participació ciutadana de Vic vigent fins a 2016 és el text regulador que es 
va aprovar el 1997. Al llarg de tots aquests anys la participació ciutadana a Vic ha vingut 
regulada per aquest reglament. Tot i així, entre el 2008 i 2009 es va fer un procés de redacció 
d’un Pla director de participació que va entrar en vigor el 2010 i ha estat vigent fins a 2015. 
Aquest Pla director marcava les línies estratègiques de participació ciutadana i incorporava 
un protocol d’actuació participativa, útil per a desenvolupar qualsevol provés participatiu que 
es volgués portar a terme. L’altre instrument útil de planificació ha estat el Pla anual que 
recull tots aquells processos que es portaran a terme al llarg de l’any de vigència.  
 
Per altra banda, al llarg de 2015 s’ha implementat lleis que fan necessària la modificació 
d’aquest reglament, adaptant-lo a la nova normativa catalana.  
 
A finals de la legislatura passada es va crear una comissió política-tècnica, amb un 
representant de cada grup polític del consistori i amb el Secretari de l’Ajuntament per 
plantejar diferents aspectes relacionats amb la nova redacció del reglament. En aquesta 
sessió es va emplaçar al nou govern municipal a iniciar el procés de redacció de la nou 
reglament de participació. 
 
Una de les prioritats del mandat 2015-2018 és incorporar la normativa catalana vigent en 
referència a la transparència, protecció de dades, govern obert i participació ciutadana. En 
aquests sentit, la regidoria de participació ciutadana inicia un procés participatiu per a la 
redacció del nou reglament de participació i, paral·lelament, Secretaria municipal treballa en 
la redacció del ROM i en l’aplicació de la Llei de transparència. 
 
FASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU 
Des de la regidoria de participació ciutadana s’inicia una fase de diagnosi i recerca 
d’informació de tot el que existeix en matèria normativa i reglaments ja aprovat en els últims 
anys; es consulta: 

• Els reglaments de participació ciutadana de: 
o Premià 
o Mataró 
o Cornellà 
o Sitges 
o Sant Feliu de Llobregat 
o Vilafranca del Penedès 
o Navàs 

 
A més es fa un buidat de tota la normativa estatal, autonòmica i municipal relacionada amb 
la participació ciutadana i totes aquelles lleis que l’afecten directa o indirectament. Així doncs 
es recullen tots aquells articles relacionats amb participació de les següents lleis: 

o Constitució Espanyola 
o Estatut d’autonomia de Catalunya 



3 

 

o Llei 7/1985, de 2 d’abril de les bases del règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local 

o Llei 57/2013, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del 
Govern local 

o Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, aprovada 
com a Text refós pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 

o Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat de l’any 2000 
o Llei 10/2014 del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i 

d'altres formes de participació ciutadana 
o Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern 
 
Comissió política-tècnica 
El 2015 es constitueix una comissió política-tècnica formada per la Junta de portaveus, l’equip 
tècnic de participació i la secretaria municipal. El 8 d’octubre es fa la primera reunió de 
planificació on s’explica i es treballa la planificació del procés de participació, ja que per 
primera vegada, s’haurà d’aplicar Títol III. Processos de participació ciutadana de la Llei 
10/2014 del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de 
participació ciutadana, normativa catalana que regirà tots els processos de participació 
ciutadana a partir de la seva entrada en vigor. En aquesta primera sessió es treballa els 
conceptes claus a tenir en compte de cara al nou reglament, el calendari de reunions de la 
comissió, les fases del procés i es recullen les aportacions fetes en la sessió. 
 
Amb la comissió es defineix que es faran sessions participades amb polítics, tècnics i 
ciutadans en la primera fase informativa del procés i en la fase propositiva. 
 
 
FASE 1:INFORMACIÓ i PRIORITZACIÓ DE CONCEPTES 
Es convoquen quatre sessions informatives al llarg del mes de novembre: 
 
Les 4 sessions es van estructurar amb la mateixa dinàmica: 

• Presentació i definició de la participació en una paraula: a través d’un post’it 
cadascú escrivia el tret més important de la participació en una paraula i després, la 
dinamitzadora de la sessió llegia i enganxava tots els post’its en una pissarra per tal 
de fer palès que totes les paraules tenen sentit i són coherents quan es parla de 
participació. 

 
• Explicació del procés de participació, les fases i el cronograma d’elaboració del 

reglament de participació. 
 

• Dinàmica per prioritzar conceptes relacionats amb participació. La dinàmica es 
va realitzar en parelles. Cada parella disposava de 20 cartolines on hi havia escrit un 
concepte relacionat amb la participació ciutadana. Al llarg de 20 minuts/mitja hora 
cada equip havia de triar-ne i prioritzar-ne 15. Acompanyaven les cartolines un 
glossari amb les definicions de cada concepte perquè es pogués consultar si hi havia 
algun dubte. D’aquesta manera tots els participants s’endinsaven una mica més en 
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els conceptes claus de participació ciutadana i els podien debatre amb el seu 
company/companya.  

 
Un cop seleccionats els 15 conceptes prioritzats es va fer una presentació a la resta de 
companys de quins s’havien seleccionats, del per què de la selecció i del per què dels que 
s’havien descartat. 
 
 

               
             Sessió amb grups polítics 
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Sessió amb tècnics municipals 
 
 

                   Sessió amb ciutadania 
 
 

       Dinàmica de priorització 
 
 
 



6 

 

• A l’última part de la sessió de treball, els dinamitzadors en treuen les primeres 
conclusions en funció de les dinàmiques de presentació i de priorització. 
Seguidament s’explica que totes les aportacions fetes en aquesta primera sessió 
informativa serviran per fer un primer esborrany del nou reglament de participació 
ciutadana, que serà el document base obert al debat. Aquest esborrany es farà 
conjuntament amb Secretaria de l’Ajuntament i inclourà tots aquells aspectes legals 
que marquen les noves lleis de participació. Quedaran oberts a la participació els 
aspectes que no s’inclouen dins l’àmbit normatiu i que seran els que la ciutadania 
podrà decidir la seva incorporació al nou reglament. 

 
• Tots els participant poden, posteriorment, enviar alguna altra proposta al llarg d’una 

setmana a través del correu electrònic  vicparticipa@vic.cat 
 
A través d’Internet es fa un formulari que serveix perquè també la ciutadania des de casa 
pugui fer les seves prioritzacions dels conceptes que considera més importants perquè siguin 
incorporats al nou reglament de participació ciutadana. El formulari va estar obert del 2 al 16 
de novembre. 
 
Finalitzada la primera fase informativa, s’emplaça als participants a una nova sessió de 
propostes un cop s’hagi redactat l’esborrany del nou reglament.  
 
En les quatre sessions es va portar a terme la aquesta mateixa dinàmica, útil per captar les 
percepcions i implicar, internament a tècnics municipals, debatre i prioritzar amb polítics i 
crear complicitats i debat entorn a la participació ciutadana amb ciutadania. De la mateixa 
manera es van recullir les aportacions que va fer la ciutadania a través del formulari 
d’Internet. 
 
 
 LLOC PARTICIPANTS 
02/11/15 Primera sessió 
tècnics 
 

Sala de Consellers 14 persones de diferents 
regidories 

03/11/15 Primera sessió 
polítics 

Sala de Consellers 11 assistents:  
Equip de govern (4 
Convergència, 1 PSC), 2 ERC, 
2 Capgirem, 1 Iniciativa, 1 
PLVI 

09/11/15 Segona sessió 
tècnics 
 

Sala de Consellers 14 persones de diferents 
regidories  

16/11/15 Primera sessió 
ciutadania 
 

Farinera 19 persones representants 
d’entitats 

Entre el 2 i 16/11/15 a 
través d’un formulari on-
line 

Internet 60 persones 
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Dades quantitatives de les sessions. 
 
Sessió 1 tècnics 02/11/15 

Concepte Num. % 

Associacionisme i grups informals 7 100% 

Govern Obert 7 100% 

Consulta ciutadana/referèndum 7 100% 

Compromís/corresponsabilitat 7 100% 

Debat Públic 6 85,70% 

Pressupostos Participatius 6 85,70% 

Transparència 6 85,70% 

Accions Comunitàries 6 85,70% 

Iniciativa ciutadana 6 85,70% 

Rendició de comptes 6 85,70% 

Fòrums de participació 5 71,40% 

Processos participatius 5 71,40% 

Protocol de participació ciutadana 5 71,40% 

Foment de la participació individual 5 71,40% 

Comunicació activa 4 57,10% 

Audiència Pública 4 57,10% 

Planificació d'actuacions de ciutat 4 57,10% 

Carta de serveis 3 42,90% 

Administració electrònica 3 42,90% 

Transversalitat 3 42,90% 

Informació activa 2 28,60% 

Coordinació amb el ROM 2 28,60% 

Enquestes/sondejos 2 28,60% 

Consells de participació 1 14,30% 

Eines i estratègies per la participació 1 14,30% 

Altres:      

Consells de participació vinculants     

Difusió de la informació en xarxa     

Seguiment actiu     
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Sessió 1 Polítics 03/11/15 

Concepte Núm % 

Compromís/corresponsabilitat 5 83,30% 

Transparència 5 83,30% 

Iniciativa ciutadana 5 83,30% 

Fòrums de participació 5 83,30% 

Processos participatius 5 83,30% 

Planificació d'actuacions de ciutat 5 83,30% 

Debat Públic 4 66,70% 

Consulta ciutadana/referèndum 3 50% 

Pressupostos Participatius* 3 50% 

Rendició de comptes 3 50% 

Protocol de participació ciutadana 3 50% 

Comunicació activa 3 50% 

Transversalitat 3 50% 

Enquestes/sondejos 3 50% 

Govern Obert 2 33,30% 

Accions Comunitàries 2 33,30% 

Foment de la participació individual 2 33,30% 

Audiència Pública 2 33,30% 

Carta de serveis 2 33,30% 

Informació activa 2 33,30% 

Coordinació amb el ROM 2 33,30% 

Consells de participació 2 33,30% 

Associacionisme i grups informals 1 16,70% 

Administració electrònica 1 16,70% 

Consells de participació vinculants 1 16,70% 

Eines i estratègies per la participació 0 0% 

Altres:      

Difusió de la informació en xarxa     

Seguiment actiu     
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Sessió tècnics 2: 09-11-15 

Concepte Núm. % 

Compromís/corresponsabilitat 6 100% 

Processos participatius 6 100% 

Transparència 5 66,70% 

Fòrums de participació 5 66,70% 

Comunicació activa 5 66,70% 

Transversalitat 5 66,70% 

Coordinació amb el ROM 5 66,70% 

Associacionisme i grups informals 4 66,70% 

Govern Obert 4 66,70% 

Iniciativa ciutadana 4 66,70% 

Protocol de participació ciutadana 4 66,70% 

Consulta ciutadana/referèndum 3 50% 

Pressupostos Participatius 3 50% 

Audiència Pública 3 50% 

Planificació d'actuacions de ciutat 3 50% 

Consells de participació 3 50% 

Eines i estratègies per la participació 3 50% 

Debat Públic 2 33,30% 

Accions Comunitàries 2 33,30% 

Rendició de comptes 2 33,30% 

Carta de serveis 2 33,30% 

Administració electrònica 2 33,30% 

Foment de la participació individual 1 33,30% 

Informació activa 1 16,70% 

Enquestes/sondejos 1 16,70% 

Altres:      

Consells de participació vinculants     

Difusió de la informació en xarxa     

Seguiment actiu     
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Sessió ciutadania 16-11-15 

Concepte Núm % 

Rendició de comptes 4 100% 

Processos participatius 4 100% 

Govern Obert 3 75% 

Consulta ciutadana/referèndum 3 75% 

Transversalitat 3 75% 

Compromís/corresponsabilitat 2 50% 

Pressupostos Participatius 2 50% 

Transparència 2 50% 

Accions Comunitàries 2 50% 

Foment de la participació individual 2 50% 

Comunicació activa 2 50% 

Audiència Pública 2 50% 

Coordinació amb el ROM 2 50% 

Debat Públic 1 25% 

Iniciativa ciutadana 1 25% 

Protocol de participació ciutadana 1 25% 

Planificació d'actuacions de ciutat 1 25% 

Administració electrònica 1 25% 

Informació activa 1 25% 

Difusió de la informació en xarxa 1 25% 

Seguiment actiu 1 25% 

Associacionisme i grups informals 0 0% 

Fòrums de participació 0 0% 

Carta de serveis 0 0% 

Enquestes/sondejos     

Consells de participació     

Eines i estratègies per la participació     

Altres:      

Consells de participació vinculants     
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Qüestionari internet 

Conceptes Nº respostes 
% (sobre 60 
respostes) 

Transparència 51 85% 
Planificació amb la ciutadania d'actuacions importants de 
ciutat 48 80% 
Fòrums de participació 43 71,70% 
Iniciativa ciutadana 40 66,70% 
Associacionisme i grups informals 39 65% 
Accions comunitàries 39 65% 
Consulta ciutadana/Referèndum 38 63,30% 
Audiències públiques 37 61,70% 
Processos participatius 35 58,30% 
Pressupostos participatius 35 58,30% 
Comunicació Activa 32 53,30% 
Consells de participació 32 53,30% 
Informació activa 27   
Debat públic 27   
Compromís/Coresponsabilitat 25   
Rendició de comptes 24   
Administració electrònica 21   
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Taula resum  

 
 
 
Valoració qualitativa de la primera fase de participació 
En aquesta primera fase hi ha participat 28 tècnics, 11 polítics i 79 ciutadans que a través de 
les sessions presencials o via internet han prioritzat els diferents aspectes que creuen que ha 
d’incorporar el nou reglament de participació ciutadana. Alguns dels conceptes estan 
legislats per les noves lleis però, més que el com s’hauria de fer, els participants prioritzen 
que el Govern assumeixi com a principi de governança municipal aspectes com: 

• Compromís/coresponsabilitat 
• Transparència 
• Govern obert 
• Rendició de comptes 
• Comunicació activa 
• Debat públic 
• Transversalitat 

Serà en la segona fase propositiva que es podrà definir, opinar i proposar el com es 
desenvolupen tots els aspectes que no estan legislats per llei i com s’incorporen els que marca 
la normativa vigent. 
 

Tècnics 1 Tècnics 2 Polítics Ciutadania

Num. % Num. % Num % Num %

Compromís/corresponsabilitat 7 100% 6 100% 5 83,30% 2 50% 20 87%

Processos participatius 5 71,40% 6 100% 5 83,30% 4 100% 20 87%

Transparència 6 85,70% 5 66,70% 5 83,30% 2 50% 18 78,26%

Govern Obert 7 100% 4 66,70% 2 33,30% 3 75% 16 70%

Consulta ciutadana/referèndum 7 100% 3 50% 3 50% 3 75% 16 70%

Iniciativa ciutadana 6 85,70% 4 66,70% 5 83,30% 1 25% 16 70%

Rendició de comptes 6 85,70% 2 33,30% 3 50% 4 100% 15 65,21%

Fòrums de participació 5 71,40% 5 66,70% 5 83,30% 0 0% 15 65,21%

Pressupostos Participatius 6 85,70% 3 50% 3 50% 2 50% 14 60,90%

Comunicació activa 4 57,10% 5 66,70% 3 50% 2 50% 14 60,90%

Debat Públic 6 85,70% 2 33,30% 4 66,70% 1 25% 13 56,52%

Protocol de participació ciutadana 5 71,40% 4 66,70% 3 50% 1 25% 13 56,52%

Planificació d'actuacions de ciutat 4 57,10% 3 50% 5 83,30% 1 25% 13 56,52%

Transversalitat 3 42,90% 5 66,70% 3 50% 3 75% 13 56,52%

Associacionisme i grups informals 7 100% 4 66,70% 1 16,70% 0 0% 12

Accions Comunitàries 6 85,70% 2 33,30% 2 33,30% 2 50% 12

Audiència Pública 4 57,10% 3 50% 2 33,30% 2 50% 11

Coordinació amb el ROM 2 28,60% 5 66,70% 2 33,30% 2 50% 11

Foment de la participació individual 5 71,40% 1 33,30% 2 33,30% 2 50% 10

Carta de serveis 3 42,90% 2 33,30% 2 33,30% 0 0% 7

Administració electrònica 3 42,90% 2 33,30% 1 16,70% 1 25% 7

Informació activa 2 28,60% 1 16,70% 2 33,30% 1 25% 6

Enquestes/sondejos 2 28,60% 1 16,70% 3 50% 5

Consells de participació 1 14,30% 3 50% 2 33,30% 5

Eines i estratègies per la participació 1 14,30% 3 50% 0 0% 4

Consells de participació vinculants 1 1

Difusió de la informació en xarxa 1 1

Seguiment actiu 1 1

Altres: 
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Els participants valoren com a primera opció i, com a tret important, el compromís i la 
coresponsabilitat, en referència al Govern però també a la ciutadania. Ambdós han d’assumir 
compromisos i compartir responsabilitats i tot això es podrà fer sí hi ha transparència, una 
bona comunicació, un debat públic i un govern obert. Per tant, aquestes prioritats són 
aspectes que van molt lligats i que tenen a veure amb una millora de la governança local i 
amb una obertura per governar amb la ciutadania i no per la ciutadania. 
 
El segon concepte important és els processos participatius. Es reclama una implicació i 
codecisions entre ciutadania i govern a través de processos participatius que tinguin a veure 
amb temes importants de ciutat o amb la millora de les polítiques públiques. Els processos 
participatius venen regulats per la Llei de consultes populars no referendàries i altres formes 
de participació i, per tant, han complir les fases que marca la llei que tenen a veure amb 
informació, propostes/debat, valoració de propostes, avaluació i retorn. Per tant la llei ja 
preveu molts dels aspectes que també han prioritzats els participants del procés. 
 
Els altres conceptes prioritzats en aquestes sessions són les consultes ciutadanes que venen 
regulades també per la nova llei i que s’hauran d’incorporar al reglament de participació 
seguint la normativa catalana. Aquestes consultes vam molt vinculades amb la iniciativa 
ciutadana, prioritzada pels participants i que també està regulada per llei.  
 
Un dels aspectes rellevants és la rendició de comptes. Tots els participants prioritzen aquest 
concepte vinculat amb la transparència de l’administració pública. Consideren important que 
el govern rendeixi comptes amb la ciutadania de forma habitual com a principi de bona 
governança local i de govern relacional. 
 
Seguidament hi ha tots aquells aspectes que tenen a veure amb la planificació d’actuacions 
importants de ciutat decidides conjuntament amb la ciutadania mitjançant Fòrums de debat, 
Pressupostos participatius i debat públic. Tot això a través d’un protocol de participació 
ciutadana que sigui la guia dels processos participatius que impulsa l’administració pública. 
 
 
FASE 2. DEBAT I PROPOSTES 
Un cop recollida tota la normativa relacionada amb participació ciutadana, analitzats els 
diferents reglaments d’altres municipis fets ens els darrers anys i amb la priorització feta per 
polítics, tècnics i ciutadania, la Secretaria municipal elabora un esborrany del nou reglament 
de participació ciutadana com a base de debat. 
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PROCÉS PARTICIPATIU EIXAMPLE MORATÓ 

El mes de setembre s’inicia el procés participatiu a l’Eixample Morató per encàrrec directe 
d’Alcaldia. El procés es defineix, conjuntament amb les regidories de Mobilitat, Comerç, 
Barris, Comunicació i Participació buscant una estratègia interna i consensuant una proposta 
metodològica apropiada per tirar endavant el procés, implicant-hi a ciutadans, comerciants i 
altres activitats econòmiques de l’Eixample Morató. 

Per primera vegada s’inicia un procés participatiu en el marc de la Llei 10/2014 de consultes 
populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana que en el seu títol III 
defineix quines fases ha de marcar els processos participatius que s’impulsin a partir de la 
posada en marxa de la llei. 

El procés neix d’una situació de malestar entre comerciants i veïnat per les actuacions fetes 
en l’últim any a l’Eixample de cara a reduir el nombre de vehicles i crear zones de pacificació 
de trànsit. Des de la regidoria de Mobilitat es van aplicar mesures per crear una illa de 
vianants a la zona, definint els carrer restringits al trànsit, els carrer oberts, les zones de 
càrrega i descàrrega, els aparcaments i els controls d’entrades i sortides de vehicles a través 
de càmeres. 

L’Eixample Morató inclou els carrers: Nou, Sant Antoni, Sant Fidel, Fusina, Gelada, Sant Pau, 
Trinquet, Sant Sebastià, Misericòrdia i Joaquima de Vedruna, el passatge de l’Horta de Sant 
Josep i les places dels Màrtirs, Santa Eulàlia i Àngel Custodi. A més del carrer  Baró de 
Savassona dels números de l’1 al 4. 

Consultat el padró per part dels responsables municipal i consultat també el registre 
d’activitats econòmiques es concreta que a la zona hi ha: 

• 1287 persones majors de 18 anys empadronades 
• 429 habitatges 
• 175 activitats econòmiques 
• 74 locals buits 
• 10 garatges privats 

En relació a la Llei de protecció de dades, la regidoria de participació ciutadana ja disposa 
d’un fitxer de participació ciutadana aprovat pel Ple municipal del 13 d’abril de 2015 Protecció 
de dades on s’especifiquen les dades que es poden sol·licitar a la ciutadania i el tractament 
de les mateixes.  

El procés de participació s’obre al veïnat majors de 18 anys que viu a la zona i les persones 
titulars o treballadors de negocis. 

Les diferents àrees municipals necessàries implicades, directa o indirectament amb el procés: 

• Mobilitat 
• Comerç 
• Participació ciutadana 
• OAC 
• Barris 
• Comunicació 
• Informàtica 
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• Protecció de dades 
• Secretaria 
• Habitatge 

 

Les diferents entitats ciutadanes implicades directament en el procés: 

• VicComerç 
• Associació de veïns dels Caputxins 

Cronològicament i prèviament a l’inici de la convocatòria del procés es van fer trobades amb 
veïnat i comerç: 

• 15 de setembre es convoca la taula de veïns i comerciants per tal de validar el procés 
centrat en posar en participació dues opcions de mobilitat per l’entrada i sortida dels 
vehicles de l’Eixample Morató. En aquesta reunió només hi assisteix el veïnat, tot i 
estar convocats, els comerciants no assisteixen.  

• 30 de setembre la regidora de comerç convoca una reunió amb els comerciants a la 
que hi assisteix Roger Noguer com a representant de VicComerç. A la reunió se li 
explica el procés de participació i se li lliura el cronograma de tot el procés. Ell, com 
a representant dels comerciants adherits a VicComerç, diu que informarà a tots els 
comerciants associats. 

• L’Ajuntament decideix no tirar endavant encara el procés de participació i negociar 
amb els comerciants perquè siguin també part activa del procés de participació. 

 

INICI DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

El dia 2 de novembre es convoca el procés participatiu a través d’un Decret d’Alcaldia on 
s’especifica la convocatòria del procés participatiu, la metodologia, les fases i cronograma a 
seguir. 

El procés es fa d’acord amb els articles de la Llei 10/2014 sobre consultes populars no 
referendàries i d’altres formes de participació ciutadana. 

El mateix dia 2 s’envia una carta a tot el veïnat, comerciants i negocis actius explicant el 
procés participatiu, com es podrà participar i convocant-los a una sessió informativa el dia 5 
de novembre a Can Pau Raba. Es reparteixen 700 cartes informatives. 

El 4 de novembre es fa una roda de premsa per explicar el procés de participació, el 
cronograma, les opcions que es posen a participació i la metodologia a seguir. 
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CRONOGRAMA DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ DE L’EIXAMPLE MORATÓ 

 

Sessió informativa 5 de novembre a les 20.30h, Can Pau Raba  

Registre de comerciants  i treballadors de comerços  Del 9 al 13 de novembre de 13:00 a 17:00h 

Oficina Local d’Habitatge.  

Per registrar-se caldrà portar qualsevol document que t’acrediti 

com a comerciant o com a treballador d’un comerç. 

Suggeriments, opinions i informació   Fins el dia 3 de desembre 

• Correu electrònic: vicparticipa@vic.cat  i 

mobilitat@vic.cat    

• Telèfon: 938862100 

• Atenció directa a l’Oficina Local d’Habitatge:  

10 de novembre de 13:00 a 17:00h   

17 de novembre de 18:00 a 21:00h  

• Butlletes de suggeriments  

• Per ampliar informació http://www.vic.cat  

Votacions  Entre el 9 al 14 de desembre  

• Internet: http://www.vic.cat 

• Presencial: Oficina Local d’Habitatge de 09.00 a 

15.00h els dies laborables 

El dilluns i dijous a la tarda de 16.00 a 19.00h 

Publicació de resultats El 18 de desembre  

• Internet: http://www.vic.cat 

• Roda de premsa 

• Canals habituals que disposa l’Ajuntament 

 

 

 

SESSIÓ INFORMATIVA 

El dia 5 de novembre es fa la sessió informativa a Can Pau Raba en la que hi participen; el 
regidor de barri Titi Roca, els tècnics de mobilitat i la tècnica de participació. A més, també hi 
són present la regidora i el tècnic de comerç de l’Ajuntament. Entre veïnat, comerciants i 
responsable de negocis hi assisteixen unes 50 persones que al llarg de dues hores van poder 
expressar les seves preocupacions, fer els seus suggeriments i resoldre dubtes sobre el 
procés. 

A la sessió s’explica el procés, els antecedents que han portat al consistori a plantejar-se 
aquesta opció i que el resultat del procés serà vinculant en relació a una de les dues opcions 
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que es posen en participació. També especifica que tot i que hi haurà una fase de 
suggeriments, aquests no seran vinculants però si que es valoraran i se’ls hi donarà resposta. 

A l’Eixample Morató es plantegen dues opcions que es posaran a participació: 

• Opció A. Sense canvis, tal com està fins ara 
• Opció B. Canvi de sentit del carrer Bisbe Casadevall i deixar en una sola direcció el 

carrer Misericòrdia. Aquesta segona proposta s’acompanya de 3 mesures: 
o Comptador de cotxes i radar pedagògic al carrer Bisbe Casadevall 
o Senyalització de 20km/h i de prioritat invertida al Bisbe Casadevall 
o Tancament de la ruta escola (C/ de la Gelada) en horari escolar 

Al final de la sessió es recullen diferents intervencions dels assistents 

Les propostes que es posen en participació: 

OPCIÓ A 
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OPCIÓ B 

 

 

 

REGISTRE DE COMERCIANTS I TREBALLADORS DE COMERÇOS  

Entre els dies 9 i 13 de novembre es va fer el registre de comerciants i treballadors de 
comerços amb interès a participar. El registre es va fer a l’Oficina Local d’Habitatge en horaris 
de 13:00 a 17:00h. De totes maneres, al llarg de la setmana també es van visitar tots els 
comerços per donar informació i per facilitar el registre. A més, les visites també van servir 
perquè el comerç pogués manifestar els dubtes, recollir queixes, clarificar aspectes que no 
havien quedat clars, recollir suggeriments... però també per donar el màxim d’informació 
sobre el procés de participació. 

En la mateixa visita s’explicava que l’Ajuntament disposa d’un llistat de negocis actius a la 
zona però amb la seva raó social i és per això que calia fer un registre per poder validar les 
dades de la participació en la fase de votacions.  

Al llarg de la setmana es van registrar 93 comerciants.  

 

RECOLLIDA DE SUGGERIMENTS, OPINIONS I INFORMACIÓ 

Des de l’inici del procés ja s’han anat recollint suggeriment, opinions, queixes i algunes 
propostes que passen a la fase de valoració i seran tingudes en compte, tot i que ja des de 
l’inici es va dir que no serien vinculant. El procés tal i com s’ha plantejat posa en participació 
les dues opcions de mobilitat que sí que són vinculants. Tot i així es té en compte la fase de 
proposta i valoració de les mateixes de cara a fer un cronograma d’intervenció a la zona. 
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Fins el 3 de desembre es va poder enviar suggeriments, opinions o demanar informació a 
través dels correus electrònics de participació o de mobilitat, per telèfon, a través de butlletes 
de suggeriments o presencialment dues tardes a l’Oficina Local d’Habitatge on hi havia els 
tècnics de mobilitat per donar informació i resoldre dubtes.  

 

     Butlleta de suggeriments  

 

SUGGERIMENTS RECOLLITS A L’EIXAMPLE MORATÓ  

Mobilitat i guàrdia urbana 

• Carregues i descarregues ocupades per vehicles particulars 
• Posada en funcionament de les càmeres 
• Preus tous i espais de temps gratuïts en els aparcaments de la zona blava 
• Revisió dels sentits de circulació en alguns carrers d’entrada i sortida del barri 
• Radar pedagògic al carrer Sant Pau 
• Augment del control al carrer Sant Pau en relació a la indisciplina viària 

(aparcaments) i trànsit 
• Mirall a la cantonada del carrer Trinquet amb el de la Fusina 

• Campanya cívica relacionada amb els estacionament dels cotxes en carrers on no es 
pot parar ni aparcar 

Urbanisme 

• Millora dels paviments de l’Eixample Morató 
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Medi ambient i serveis 

• Revisió de les ubicacions dels contenidors a la plaça dels Màrtirs 
• Neteja a fons de carrers 

Comerç 

• Malestar dels comerciants  

• Locals buits i comerços que tanquen 

Participació 

• Compliment de la nova llei en el procés de participació 
• No tots els afectats han pogut participar en el procés 

 

FASE DE DECISIÓ 

El 30 de novembre es van repartir cartells i flyers per la zona recordant les dates en les quals 
es podia decidir per qualsevol de les dues opcions que s’havien posat en participació. 

Entre el 9 i el 14 de desembre es va poder expressar quina era la millor opció, a través de 
l’Oficina Local d’Habitatge de forma presencial i per Internet a través de l’aplicació 
disponible a http://www.vic.cat.   
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Estaven cridades a participar 1380 persones: els veïns/es majors de 18 anys que viuen a la 
zona i les persones titulars o treballadores de negocis de la zona registrats prèviament.  

 

RESULTATS QUANTITATIUS  

El dia 18 de desembre, en roda de premsa, es van fer públics els resultats quantitatius del 
procés amb dades objectives 

En total hi ha participat 155 persones. Un cop verificat que les persones participants eren les 
que realment estaven cridades a fer-ho (complien els requisits) s’ha obtingut la xifra de 114 
participants. Això representa una participació real del 8.3%. 

Han participat 32 persones menors de 30 anys; 62 persones d’entre 30 i 50 anys; 50 
persones d’entre 50 i 70 anys i 11 persones majors de 70 anys. La mitjana d’edat dels i les 
participants ha estat de 45.16 anys. 
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El 6% de les persones participants ho han fet com a comerciants. El 94% restant, doncs, ho 
han fet com a veïns. És rellevant apuntar que les persones que han participat com a 
veïns/es també poden reunir la condició de comerciant. 

La selecció de la proposta de mobilitat es podria fer per dos canals: a través del web 
corporatiu de l’Ajuntament (www.vic.cat) i presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge. Un 
86.7% dels participants (99 persones) ho han fet a través del web i el 13.3% restant (15 
persones) ho han fet per canals presencials. 

 

 

Pel que fa a les dues opcions que l’Ajuntament posava en participació, 101 persones han 
escollit l’opció A “mantenir-ho tot igual” i 13 persones han optat per l’opció B “mesures 
vinculades al canvi de sentit del c/ Bisbe Casadevall”. En termes percentuals representa un 

M E N O R S  3 0  

A N Y S

3 0 - 5 0  A N Y S 5 0 - 7 0  A N Y S M A J O R S  7 0  

A N Y S

E D A T

21%

41.2%

30.7%

7%

EDAT DE LES PERSONES 

PARTICIPANTS

13%

87%

CANALS DE PARTICIPACIÓ

Presencial www.vic.cat
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88.6% i un 11.4% respectivament. L’opció A va ser l’escollida per 6 comerciants i 95 veïns/es 
i l’opció B per 1 comerciant i 12 veïns/es. 

 

Pel que fa a les 41 persones que han participat però que no compleixen els requisits per fer-
ho – perquè o bé no estan empadronades a la zona o bé no s’havien inscrit prèviament com 
a comerciants -, 33 s’havien decantat per l’opció A i 8 per l’opció B. 

La propera fase serà el retorn a la ciutadania i l’avaluació conjunta del procés. Properament 
es publicarà una memòria on s’especificaran totes les fases del procés participatiu, la 
metodologia, l’avaluació i els resultats finals. 

 

VALORACIÓ QUALITATIVA 

1- Coordinació transversal i col·laboració interna  
• Alcaldia 
• Mobilitat 
• Guàrdia urbana 
• Comerç 
• Padró 
• Barris 
• Comunicació 
• Informàtica 
• Protecció de dades 
• Secretaria 
• Habitatge 
• Participació ciutadana 

 
 

2- Entitats ciutadanes implicades i informades de tot el procés 
• VicComerç 
• AV Caputxins 

89%

11%

OPCIONS ESCOLLIDES

 Opció A Opció B
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3- Comunicació i informació 
• 700 cartes informatives 
• 2 Rodes de premsa institucionals 
• 150 cartells informatius 
• 500 flyers informatius 
• Xarxes socials: 

o Twitter 
o facebook 

• Noticies:  
o Web Ajuntament de Vic 
o Vicparticipa 
o El 9 Nou 
o Osona.com 
o Vilaweb Osona 
o El Punt Avui 
o Agència Catalana de Notícies 
o La Planaweb 
o Osonainforma.cat 
o El Vigatà 
o La revista de Vic 

• Ràdio Vic 
• Televisions  

o Xip TV 
o El 9 TV 

• Articles d’opinió 
o Osona.com 

 
 

4- Participació directa 
• Reunions coordinació procés veïnat 10 persones 
• Sessió informativa 50 persones 
• 130 comerciants informats directament 
• 93 comerciants registrats 
• 25 consultes presencials 
• 20 suggeriments 
• 155 persones han participat en les votacions 

 
 
 
1- Coordinació interna; 12 departaments municipals han participat directament en les 

primeres fases del procés aportant logística, propostes, infraestructures, dades 
necessàries... per tal de facilitar el procés.  
Considerem positiva la implicació de la resta de departament per donar resposta a un 
tema que afecta directa o indirectament a diferents regidories municipals. 
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2- Entitats ciutadana; l’associació de veïns del barri dels Caputxins s’ha implicat 
directament en el procés essent promotor, informador i validant el plantejament des de 
l’inici. Abans del plantejament del procés ja s’havien fet diferents reunions de coordinació 
per tal buscar solucions conjuntes per resoldre el malestar generat a la zona. L’associació 
de veïns va veure amb bons ulls el plantejament de fer un procés de participació entorn 
les dues opcions i van incloure en la nova opció propostes de millora. 

 
Per altra banda VicComerç va estar informat en tot moment. En el plantejament inicial 
del procés es va autoexcloure. Des d’Alcaldia i la regidoria de comerç es varen fer 
diferents intents perquè els comerciants s’impliquessin en el procés ja que era un actor 
fonamental sense resultats positius. Tot i així, VicComerç va disposar d’informació directa 
del procés per part de la regidora i el tècnic de Comerç municipal i, el gerent, es va 
comprometre a informar a tots els seus associats de les dues opcions que es posaven en 
participació. 
Només es va poder parlar directament amb el gerent, que era qui feia de pont entre 
associats i Ajuntament.  
 
Considerem negatiu el fet que no s’impliqués VicComerç ja que era un actor clau del 
procés. Els actors més importants del procés eren els comerciants i els veïns. El veïnats va 
estar representant en tot moment per l’AV dels Caputxins però els comerciants associats 
a VicComerç es van autoexcloure i la resta de comerciants no associats, tot i estar 
informats directament, tampoc es van implicar. 
 

3- Comunicació i informació; tota la zona de l’Eixample Morató va estar informada en tot 
moment del procés participatiu i de les dues opcions que es posaven a participació. Es 
van enviar cartes a totes els domicilis, hi havia cartells a les botigues, es van repartir flyers 
recordant les dates de les votacions. 
Els mitjans de comunicació es van fer ressò del procés i es van publicar notícies en tots els 
mitjans comarcals, tant els setmanaris en paper com a els portals de notícies digitals. Dos 
canals de TV també van fer notícia del procés. Les xarxes socials també es van fer ressò i 
van anar donant informació. 
Considerem que tothom va estar informat en tot moment i es disposava de la informació 
necessària per poder participar en el procés.  
 

4- Participació directa; si considerem la participació des de l’inici del procés, en la 
planificació i desenvolupament, a través de reunions de coordinació, sessió informativa, 
informació directa als comerciants, consultes presencials i suggeriments podem afirmar 
que un 30,30% dels afectats han pogut mostrar la seva opinió, queixa o suggeriment.  
 
Hi havia persones que viuen al barri però no estan empadronades, altres persones que 
una part de la seva finca dóna a la zona o persones que són veïns i comerciants. Totes 
aquestes casuístiques es van atendre i els considerem part afectada tot i que no 
poguessin expressar la seva opinió en la fase decisòria. 
 
 
RESULTATS QUANTITATIUS  

Departaments municipals implicats 12 

Entitats implicades 2 
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Noticies a la premsa, TV i ràdio 24 

Rodes de premsa institucionals  2 

Cartes informatives 700 

Cartells informatius 150 

Flyers informatius 500 

Assistents reunions coordinació 10 

Persones informades (80%) 1.000 

Assistents sessió informativa 50 

Comerciants informats directament (95%) 130 

Comerciants registrats 93 

Consultes presencials 25 

Suggeriments internet 3 

Suggeriments butlleta o presencials 20 

Persones participants a les votacions 155 

Vots vàlids  114 
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Declaració de Vic 
En el marc del Consell de Ciutat, el 2012, es va crear una comissió formada per representants 
d’entitats i persones a títol individual, per iniciar un treball de construcció col·lectiva de la 
Declaració de Vic. Aquesta Declaració preveu consensuar i arribar a acords entorn aquells 
factors que generen discriminació social. Per a què aquests acords esdevinguin compromisos 
reals de la població és imprescindible que siguin treballats i elaborats de forma conjunta.  Per 
tant, en un procés com aquest es treballa amb la participació no només dels consells, sinó 
també directament amb la ciutadania i les entitats referent de la ciutat. 

Entre els anys 2013 i 2014 es van fer unes 40 sessions de treball per tal d’elaborar un 
document sintètic, clar i entenedor centrat en els 11 àmbits que, d’una manera o altra, encara 
ara generen discriminació a la ciutat.  

Enguany s’ha realitzat 5 sessions amb el grup de treball de la Declaració de Vic; per tancar i 
consensuar el text final, el format d’edició, la difusió, les adhesions, els elements i mitjans de 
comunicació per tal de poder arribar a les entitats i a la ciutadania en general. Algunes de les 
reunions es van fer conjuntament amb àrea de comunicació de l’Ajuntament, per tal de 
definir l’estratègia comunicativa i l’empresa de disseny que havia d’elaborar el material per 
poder-lo adaptar a les necessitats. 

L’eslògan de la campanya d’adhesió i comunicació es va fer entorn del VicVol complementant 
els materials amb frases de la Declaració i incorporant un codi QR per anar directe al 
contingut. Es va fer també un web http://vicvol.cat per recollir les adhesions de forma virtual 
i es van instal·lar bústies per les persones que es volien adherir de manera presencial. Les 
bústies es van instal·lar a: 

- Oficina d'Atenció Ciutadana 
- CC Pau Raba 
- CC La Serra 
- CC Pl. Osona 
- CC La Guixa 
- CC St. Anna 
- CC Montseny 
- CNLO 
- Oficina Municipal d'Acollida 
- Oficina de Turisme 
- VicJove 
- Oficina del Remei 
- CAP Remei  
- Casal Rambla  
- Casal Mn. Guiteras 
- Biblioteca Joan Triadú 

També es va donar informació i es van recollir adhesions a: 

- Mercat del Ram (recinte firal) 
- Sant Jordi (Fira de la cooperació al carrer Manlleu) 
- Mostra d’entitats 

En total es van recollir 229 adhesions de les quals 15 són d’entitats I la resta de particulars. 



28 

 

La Declaració de Vic ha estat també un document utilitzat en altres processos, com és el cas 
de Pressupostos Participatius. En aquest últim procés el document va ser un referents i punt 
de reflexió entorn a les necessitats i prioritats de la ciutadania.  

La Declaració de Vic es coordina també amb el PLIS, Pla local d’inclusió social que coincideix 
en algunes de les accions descrites en el seu Pla d’acció. 

 

FALDÓ PREMSA 

 

 
CARTELLS 

 
 

 

TOVALLES PER BARS I RESTAURANTS 
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LLIBRETS DE DIFUSIÓ 
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Taula de líders religiosos 

La taula de líders religiosos surt de la Declaració de Vic en el marc de l’àmbit de creences 
religioses. La taula té com a objectiu Crear una taula de persones representants de les diverses 
tradicions i creences religioses i  a-religioses. Aconseguir que aquesta taula pugui elaborar un 
pla de treball anual que permeti  posar en pràctica els punts de la declaració, mitjançant la 
formació, la col·laboració social i cultural, etc. Així mateix i, tal com també marquen les 
propostes de la Declaració de Vic, Procurar que els diversos grups de creences diverses cerquin 
vies de contacte, coneixement mutu i intercanvi, que  col·laborin en tasques socials per evitar 
l’exclusió, mitjançant un compromís explícit dels representants religioses i la ciutadania. 

En aquest context es crea una comissió transversal amb l’objectiu d’elaborar un pla de treball 
que propicií l’acostament entre les diferents confessions religioses i el diàleg entorn la 
convivència. A la taula hi participen; Joan Soler del Casal Claret, Oficina d’acollida, 
participació, cooperació, mediació, agents cívics, Vicdones, desenvolupament comunitari i 
ICI. 

El 13 de febrer es fa una primera reunió per posar sobre la taula i compartir el projecte on es 
concreta: la recerca d’informació sobre el funcionament d’altres taules similars, 
l’actualització de les dades dels referents religiosos de Vic i d’espais de culte de la ciutat i 
propostes formatives i/o d’intercanvi. 

El 14 d’abril es fa una segona reunió on es presenta tota la feina feta de recerca d’informació; 
actualització de líders i espais religiosos, models de taules, butlletins i mapes religiosos de 
Catalunya... Es concreta ordenar les idees, fer una formació interna i oberta a entitats i 
posteriorment implicar a CineClub i Fòrum de Debat per tal generar debat i implicació a través 
del cinema i de les xerrades amb expert.  

Els mesos d’octubre i novembre s’organitza conjuntament amb CineClub Vic un cicle de 
cinema i religions amb la projecció de les pel·lícules: 

• “American Jesús” d’Aram Garriga, un documental sobre un fenomen creixent als Estats 

Units: la varietat d’esglésies i congregacions evangèliques que mostren fins a quin punt 

la diversitat es manifesta a l’hora de viure la fe en aquest país. El sociòleg i professor de 

la UVic, Jordi Collet, va dinamitzar el debat posterior. 

A la sessió hi van participar unes 50 persones 

• “La Fuente de las Mujeres” de Radu Mihaileanu, mostrava la situació de la dona en 

algunes tradicions i creences. En aquest cas el públic assistent va poder compartir la 

opinió amb l’escriptora Laila Karrouch que va aportar la seva visió sobre la dicotomia 

modernització i tradició, existent en molts dels pobles rurals del nord d’Àfrica. 

A la sessió hi van participar unes 40 persones 

• Per un públic familiar, la pel·lícula “Whale Ryder” de Niki Caro, va posar de manifest una 

altra estructura patriarcal tradicional situant-se a la petita comunitat maori de Nova 
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Zelanda. En aquesta sessió els protagonistes varen ser els nens i nenes assistents, que 

varen poder participar en un taller d’instruments tribals evocant els sons inspirats en la 

pel·lícula. 

A la sessió hi van participar unes 75 persones 

• “Primavera, verano, otoño, invierno… y primavera” de Kim Ki-duk, sobre la filosofia de la 

vida a través de les diferents estacions de l’any i segons les creences budistes. 

Posteriorment Norbert Girbau, monjo budista va interactuar amb el públic, ajudant a 

entendre aquesta filosofia de vida. 

A la sessió hi van participar unes 45 persones. 

 

 

 

 
El 23 de novembre a can Pau Raba es va fer una sessió formativa bàsica en diàleg 
interreligiós, a càrrec de Francesc Torradeflot de l’Associació UNESCO per al diàleg 
interreligiós, dirigit a tècnics/ques de l’Ajuntament de Vic que treballin temes de convivència 
i cohesió social, i també obert a entitats i particulars interessats.  
 
A la sessió es va treballar el marc legal, el mapa de la diversitat, els àmbits, la creació d’un 
espai de diàleg interreligiós municipal per a la cohesió social i la bona convivència, les 
finalitats, les actituds fonamentals i finalment, com crear un espai de diàleg interreligiós. En 
aquest últim punt es va ressaltar que cal la presència inclusiva de la diversitat de Vic, en un 
espai neutral, d’acollida, amb principi de laïcitat, amb una bona dinamització i una motivació 
mínima trobant l’interès comú.  
 
A la sessió hi van participar unes 25 persones 
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Pressupostos participatius 
El procés de pressupostos participatius es va iniciar el mes de setembre de 2014 amb les 
Taules de Participació (tres de territorials i una de temàtica), espais en els que al llarg de dos 
mesos la ciutadania va debatre i consensuar les regles del joc del propi procés, va fer una 
diagnosi de la realitat de la ciutat i va elaborar 17 propostes per millorar Vic. Durant el mes 
de desembre, aquestes 17 propostes van passar per una comissió formada per personal tècnic 
municipal, que en va avaluar i validar la viabilitat tècnica i econòmica.  

Un cop validades les propostes, des de la Regidoria de Participació Ciutadana es va convocar 
la Taula de Pressupostos Participatius. Aquesta taula estava formada per dos representants 
ciutadans de cada una de les taules temàtiques i territorials, per dos membres del Consell de 
Ciutat i per l’equip tècnic de participació (aquest últim amb veu però sense vot). En aquest 
marc, doncs, els i les representants de totes les taules territorials i temàtiques es van reunir 
durant el mes de gener de 2015 i van decidir que la totalitat de les 17 propostes passarien a 
votació del conjunt de persones majors de 16 anys empadronades a Vic. També en aquesta 
Taula es va decidir establir un sistema de vot ponderat per punts. El motiu d’aquesta decisió 
de tirar endavant un sistema de puntuacions i no de vots a l’hora de fer el recompte va ser el 
de prevenir un possible empat. 

 

DIFUSIÓ DE LA CAMPANYA DE VOTACIONS 

Presa aquesta decisió, l’equip de pressupostos participatius es va posar a treballar a finals de 
gener en el disseny i producció de l’exposició de les propostes, tant la física (formada per 5 
plafons) com la virtual, que es va ubicar el web www.vic.cat/decidim. També es va treballar 
en el disseny i producció de 500 cartells i 5000 butlletes-fulletons, que es van distribuir per 
tota la ciutat. Pel que fa a les xarxes socials, es va preparar una campanya específica de 
promoció de les votacions a Facebook que va durar el mateix temps que la campanya online 
de votacions. Pel que fa a Twitter, des de la regidoria de Participació es va fer difusió a través 
de l’usuari @vicparticipa.  

 

 

  

Exposició física ubicada a l’Oficina de Turisme.     
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Butlleta de votació-folletó                                                   Cartell informatiu 

 

Per complementar les accions de comunicació es va crear un anunci per televisió  - que es va 
passar a pel Canal Taronja, El 9 TV, el web corporatiu de l’Ajuntament, el web de pressupostos 
participatius http://pressupostosparticipatiusvic.wordpress.com i a les xarxes socials -, una 
falca de ràdio que es va emetre per Ràdio Vic i Ràdio Flaixbac Osona, 2 entrevistes de ràdio 
a Ràdio Vic i un missatge de 20 segons que es va incloure a la centraleta telefònica de la 
Oficina d’Atenció al Ciutadà. També es van posar anuncis a la premsa: en format paper a El 
Vigatà i a El 9 Digital, i en format digital a través de banners a www.vic.cat, Osona.com i 
Vilaweb Osona. A més es van fer missatges per correu electrònic al Consell de Ciutat, a les 
AMPA’s, associacions de veïns/es i a persones que han participat en algun procés participatiu 
impulsat per l’Ajuntament de Vic. Òbviament es va fer un correu electrònic als participants 
del propi procés demanant-los especialment la seva implicació en la difusió de les votacions. 

 

Anunci premsa escrita publicat a El 9 Nou 

Finalment, es van posar 5 hexàgons a diferents punts estratègics de la ciutat (cada hexàgon 
contenia un codi QR que permetia accedir directament al web de votacions), es van fer 
xerrades informatives a dos casals de gent gran i a dos centres de batxillerat i es va participar 
en dos programes de televisió al Canal Taronja.  
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                                         Hexàgon informatiu situat al Passeig 

 

En paral·lel a les accions de comunicació, es va començar a preparar durant el mes de febrer 
l’Audiència Pública de presentació de les 17 propostes que s’havien de sotmetre a votació 
durant el mes de març. Aquest acte, que va tenir lloc el dia 26 de febrer a les 19:30h a la Sala 
de la Columna, va marcar el tret de sortida de les votacions. Va estar presidit pel Regidor de 
Cultura i Ciutadania Joan López i Carol i pel Regidor delegat de Pressupostos Participatius 
Iban Lapeira, i va consistir essencialment en la presentació pública per part de ciutadans i 
ciutadanes implicats en el procés de les 17 propostes elaborades. L’equip tècnic de 
pressupostos participatius va aprofitar l’ocasió també per explicar com, on i quan es durien 
a terme les votacions. 

Com que per a l’Audiència Pública es van convocar els mitjans de comunicació de la comarca, 
El 9 Nou, El Vigatà, El 9 TV, el Canal Taronja i l’Agència Catalana de Notícies van treure notícia 
de l’Audiència Pública i de la campanya de votacions. 

 

VOTACIONS 

Com ja s’ha comentat anteriorment, amb la voluntat de donar el màxim de facilitats per a 
que la ciutadania votés, es va elaborar una exposició presencial de les propostes i una altra 
de virtual. 

L’ exposició presencial  es va poder visitar a la Oficina de Turisme entre el 2 i 8 de març, al 
Centre Cívic de Can Pau Raba entre el 9 i el 13 de març i al Centre Cívic del Montseny entre el 
16 i 20 de març, de 11 a 13h i de 17 a 20h. Les votacions presencials es van fer in-situ als 
mateixos espais on hi havia l’exposició. Durant l’última setmana del mes de març, l’exposició 
va tenir un caràcter itinerant i es va ubicar a diferents espais de la ciutat, com el casal de la 
gent gran del Mossèn Guiteras, el mercat dels dimarts i durant el cap de setmana en un 
estand del Mercat del Ram. Durant aquesta setmana les votacions també es van fer 
presencialment a l’exposició.  

L’exposició online va estar disponible entre el 3 i el 31 de març a www.vic.cat/decidim i les 
votacions es van poder realitzar en aquesta mateixa pàgina durant el període d’exposició de 
les propostes. 

Els únics requisits per poder votar les propostes van ser: estar empadronat a Vic i ser major 
de 16 anys. Se’ls demanava als i les participants que votessin les 17 propostes en dues llistes 
separades - una llista de propostes amb un valor igual o inferior a 5000€ i una segona llista 
amb les propostes situades entre els 5000€ i els 185.000€ - i que emetessin un vot ponderat; 
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és a dir, que ordenessin el seu vot de 1 a 3 segons les seves preferències per cada una de les 
dues llistes. 

 

EL RESULTAT DE LES VOTACIONS 

El resultat de les votacions es va fer públic el 17 d’abril, després de verificar els vots amb el 
padró municipal durant les dues primeres setmanes d’abril.  

Al llarg del període de votacions van emetre el seu vot un total de 1390 persones. Un cop 
verificats amb el padró d’habitants es van considerar com a vàlids 1209 vots, que 
representaven un 3.77% de les persones que complien els requisits per votar.  

La següent taula mostra el comportament del vot. Les causes dels vots nuls van ser la no 
correcta identificació dels votants o bé no complir els requisits predefinits (per exemple viure 
a Vic però no estar-hi empadronat/da). Pel que fa a les dues modalitats de participació, 
destacar que la participació majoritària va tenir lloc virtualment ja que els vots en línia van 
suposar un 70.5% del total, mentre que els presencial tan sols un 29,4%.  

 

 Total % 

Número de persones de + de 16 anys empadronades a Vic 32034  

Total de votants  1390  

Vots vàlids 1209 3,77 

Vots presencials (sobre total de votants) 410 29,49 

Vots online (sobre total de votants) 980 70,50 
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>> Propostes de més de 5.000 euros 

 

En el marc d’aquest escenari de participació, l’opció més votada per la llista de propostes 
entre 5000 i 185.000€ va ser “Habitatge per tothom”.  La van votar un total de 523 persones, 
ja sigui com a primera, segona o tercera opció. Si bé la proposta “Detecció de necessitats 
ocultes de les persones grans” va ser votada per un nombre major de persones (547), el fet 
que el vot fos ponderat va donar lloc a una no correspondència entre l’opció més votada i 
l’opció guanyadora. És a dir, “Habitatge per tothom” va resultar l’opció guanyadora perquè 
havia estat l’opció que havia obtingut més puntuació amb un total de 605.5, mentre que 
“Detecció de les necessitats ocultes de les persones grans” n’havia obtingut 535. La tercera 
proposta que ha obtingut més punts va ser el “Projecte Renaixença” (que en va obtenir 
439,5), tot i haver estat la segona proposta més votada en termes de primera preferència. 

Per estricte ordre de puntuacions rebudes, el resultat de les votacions va ser el següent: 

1. Habitatge per tothom 
2. Detecció de les necessitats ocultes de les persones grans 
3. Projecte renaixença 
4. Camins segurs per tothom 
5. Juguem segurs 
6. Connexió entre barris 
7. Civisme actiu 
8. Remodelació del parc del Passeig Pep Ventura 
9. Imatge i patrimoni 

Nom projecte Vots en 
primera 
opció 

Vots en 
segona 
opció 

Vots en 
tercera 
opció 

Resultat 
Final (vot 
ponderat) 

%  Total de 
votants 

Connexió entre barris 102 64 61 247,5 7,56 227 

Camins segurs per a tothom 112 136 108 358 10,94 356 

Civisme actiu 54 68 77 187,5 5,73 199 

Conserge TIC 26 25 23 75,5 2,30 74 

Es tracta de conviure 22 59 60 122 3,73 141 

Espai de reutilització i transformació 24 54 63 121,5 3,71 141 

Habitatge per a tothom 265 158 100 605,5 18,51 523 

Imatges i patrimoni 42 54 66 150 4,58 162 

Juguem segurs 90 97 88 276 8,43 275 

Detecció de necessitats ocultes de persones 
grans 

163 197 187 535 16,36 547 

Projecte renaixença 209 85 82 439,5 13,44 376 

Remodelació del parc del Passeig Pep Ventura 37 54 87 153 4,67 178 

TOTAL:  1146 1051 1002 3271 100  



37 

 

10. Es tracta de conviure 
11. Espai de reutilització i transformació 
12. Conserge TIC 

En termes relatius sobre la puntuació, “Habitatge per tothom” va aconseguir un 18.5% dels 
punts, “Detecció de les necessitats ocultes de les persones grans” el 16.3% i “Projecte 
Renaixença” el 13.4%. 

Atès que el cost de la proposta “Habitatge per tothom” es va estimar en 185.000€, no està 
previst executar la segona proposta ja que amb la primera quedaria esgotada la partida 
destinada a pressupostos participatius. 

 

>> Propostes de menys de 5.000 euros 
Nom projecte Vots en 

primera opció 
Vots en 
segona 
opció 

Vots en 
tercera 
opció 

Resultat 
Final (vot 
ponderat) 

% Total de 
votants 

Bancs i zones de descans 153 218 216 555,5 18,89 587 

Desfibril·ladors 348 249 153 847,5 28,82 750 

Joves en moviment 183 136 151 486 16,52 470 

Lavabos públics 242 254 208 721 24,52 704 

Restauració de petits 
monuments 

92 113 160 331 11,25 365 

Total 1018 970 888 2941 100  

 

Pel que fa a la llista de propostes de cost menor a 5000€, si que hi va haver correspondència 
entre les tres opcions més votades i les tres opcions que van obtenir més puntuació. La 
proposta amb més punts va ser “Desfibril·ladors”: la van votar 750 persones (en primera, 
segona o tercera preferència) i va obtenir 847,5 punts. La segona més puntuada, amb 721 
punts, va ser “Lavabos públics” (la van votar 704 persones) i la tercera “Bancs i zones de 
descans”, amb 555,5 punts (la van votar 587 persones). “Joves en moviment” va ser l’opció 
puntuada en quart lloc (si bé la tercera més votada en primer lloc) i “Restauració de petits 
monuments” la cinquena. 

En termes relatius, la primera opció va assolir el 28.8% de la puntuació, la segona el 24% i la 
tercera 18.8%. 

Tenint en compte que el “Protocol de Pressupostos Participatius” - que és el reglament del 
procés elaborat pels mateixos ciutadans que hi ha participat (procés auto reglamentat) – 
estableix que es reserven 15000€ per projectes de cost no superior a 5000€, les tres 
propostes més puntuades d’aquesta llista seran les que es tiraran endavant des del 
Consistori: “Desfibril·ladors”, “Lavabos públics” i “Bancs i zones de descans”. 
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                                           Infografia realitzada per donar comptes del resultat de les votacions 

 

RESULTATS DEL PROCÉS 

Les dades globals de participació al llarg de tot el procés es poden organitzar en funció de 
dues variables: els nivells de participació i les diferents fases del procés, que són difusió; 
elaboració del reglament i de les propostes; i votacions: 

• Informació: durant el setembre de 2014 es va iniciar la fase de difusió del procés a 
la ciutadania. Al seu torn, durant el mes de febrer i març de 2015 es va iniciar la fase 
de comunicació de la campanya de votacions.  
 
Entre les accions directes per donar a conèixer els pressupostos participatius i la fase 
de votacions als vigatans i vigatanes hi va haver xerrades informatives al Consell de 
Ciutat, al Casal Claret, a la Fundació Tapís, a l’alumnat del Consorci per la 
Normalització Lingüística d’Osona, de la Casa d’Oficis, de l’IES La Plana, de l’IES Jaume 
Callís, al Casal de Gent Gran Mossèn Guiteras i a l’Espai Social per Gent Gran que hi 
ha al barri del Montseny. També es va aprofitar la campanya de les fotografies 
gegants per informar del procés a les persones que cedien la seva imatge. Al mateix 
temps es van organitzar dues taules rodones sobre el tema, una amb Odón Elorza, 
una altra amb experts acadèmics en la matèria i una Audiència Pública per presentar 
les propostes. En total, es va informar directament al voltant de les 1100 persones. 
 
També cal tenir en compte les 4670 visites al web 
(http://pressupostosparticipatiusvic.wordpress.com) i les 1104 persones que van 
accedir al web de les votacions a través d’una campanya específica de Facebook. 
 
>> En total, estaríem parlant d’unes 7000 persones informades directament al 
llarg del procés. 
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A més d’aquestes accions directes n’hi ha hagut d’indirectes, com repartiment de 
10.000 tríptics explicatius i cartells , col·locació de 6 hexàgons informatius, espot 
promocional, participació en dos programes monogràfics del Canal Taronja, 
entrevistes de ràdio a Ràdio Vic, articles quinzenals a El Vigatà o stand durant el 
Mercat del Ram. 
 

• Deliberació: les 60 persones que han participat a les taules han deliberat a l’hora 
d’analitzar la realitat i de construir les propostes. L’elaboració i priorització de 
propostes han tingut una base col·lectiva. 
 

• Decisió: aquest nivell de participació s’ha fet patent pràcticament en tot el procés. En 
un inici es van obrir les regles del joc  a les persones participants a les taules (procés 
auto reglamentat); també es va deixar a decisió ciutadana el contingut de les 
propostes a elaborar així com la selecció de l’àmbit temàtic de les mateixes. També 
van ser els ciutadans representants de cada una de les assemblees, conjuntament 
amb els dos representants del Consell de Ciutat, els que van decidir quines propostes 
passaven a votació del conjunt de les persones majors de 16 anys empadronades a 
Vic (prèvia validació tècnica i econòmica del Consistori). La fase de votació ciutadana 
també ha tingut un caràcter vinculant ja que des de l’Ajuntament s’ha adquirit el 
compromís d’executar les propostes que han obtingut més puntuacions fins a esgotar 
la partida destinada.  
 
>> 1209 persones han participat prenent decisions sobre el destí de 200.000€. 
60 persones han participat en les assemblees. 

 

A més d’una valoració quantitativa també es va realitzar una avaluació qualitativa a partir 
dels comentaris o aportacions que van fer alguns dels participants de les taules durant la 
sessió d’avaluació del procés:  

- Seria positiu posar èmfasi als barris ja que són el punt de referència per a moltes 
persones. Fer-ho així implicaria a més gent perquè s’ho sentirien més seu. A les 
entitats els costa mobilitzar a la gent al voltant de temes de ciutat. 
 

- Dividir el pressupost per 12 barris que hi ha a la ciutat podria mermar l’impacte del 
projecte. 
 

- Amb vistes a promoure la participació a les taules, seria bo implicar les associacions  
i institucions com la UVic o La Farinera en la planificació del procés, com a grup motor.  
  

- Caldria ser més estratègics en la planificació i per això seria bo deixar clars els 
objectius del procés. És important dissenyar un procés que no sigui contrari als seus 
objectius. També és important saber triar quins projectes passen a votació final per 
tal de que no es generi competència entre aquests; per això seria bo reforçar 
l’element de la deliberació a la selecció de propostes finalistes (Taula de Pressupost 
Participatiu). 
 

- Amb aquesta visió de planificació més estratègica, seria bo donar veu a la ciutadania 
per parlar en nom dels pressupostos participatius i que no sigui que els “pressupostos 
participatius” s’acabin convertint en un ens abstracte massa institucional. La Comissió 
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de seguiment de les propostes guanyadores podria ser un bon espai per donar veu a 
la ciutadania. 
 

- El més interessant del procés és el propi procés i la pedagogia de la participació que 
s’ha generat. Un procés com aquest comporta un canvi de cultura política que no es 
dóna d’un dia per l’altre. És fonamental difondre què són els pressupostos 
participatius però no és fàcil ja que la gent està saturada d’informació i costa 
arribar/cridar l’atenció, la gent no vol feina etc.  
 

- Algunes persones que formen part d’una entitat i que han participat en alguna de les 
taules, ho han fet en representació de les entitats de les quals formen part i s’han 
anat coordinant amb la resta de membres entre taula i taula (venien amb encàrrec). 
Cal que tothom que vulgui decidir, participi a les taules. En espais de decisió com les 
taules no aconseguim arribar al ciutadà no organitzat. Per això podria ser més fàcil 
que cada barri treballi per separat i faci el seu propi procés. 
 

- El moment en el qual ha tingut lloc el procés (final de mandat i tocant a les eleccions, 
el procés independentista etc.) ens ha anat en contra. 
 

- Haver participat a les taules ha possibilitat que els participants coneguessin projectes, 
entitats, persones de la ciutat que fins llavors desconeixien. La possibilitat de treballar 
en projectes compartits (coworking) també ha estat un punt a favor del procés. 
 

- Podria ser bo enfocar les propostes a una temàtica concreta. 
 

EXECUCIÓ DE LES PROPOSTES GUANYADORES 

El mes de desembre es va fer una sessió pública de l’estat dels projectes amb molt poca 
assistència de públic. Aquest mateix mes es van col·locar els bancs al carrer Manlleu i es va 
inaugurar la rampa de la plaça Major. Així mateix es van iniciar les contractacions dels 
desfibril·ladors, les obres del lavabo públic i la compra d’un gronxador adaptat per persones 
amb mobilitat reduïda.  

El projecte d’habitatge per a tothom es va posar en funcionament el gener de 2016 
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ALTRES 

Participació en la taula rodona organitzada per l'OIDP i l'ACCIEP en col·laboració amb 
l'Ajuntament de Sabadell, el 29 d’abril per explicar les experiències de Pressupostos 
participatius i Declaració de Vic. 
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Consistori infantil; Pressupostos participatius 

Al llarg del curs, 2014-2015 s’ha posat en marxa per segona vegada el projecte de 
Pressupostos Participatius Infantils amb els nens i nenes de 6è de primària de les escoles de 
Vic, que enguany ha tingut també una dotació econòmica de 10.000€. També per segona 
vegada aquest projecte s’ha dut a terme en el marc del Consistori Infantil, i per tant, de forma 
coordinada amb la Regidoria d’Educació. Aquest curs, el Consistori Infantil ha esta format per 
20 consellers/es. 

El model que es va consensuar amb l’Àrea d’Educació va ser un que combinés elements de 
democràcia representativa  - propis de la dinàmica del Consistori Infantil - amb elements de 
democràcia participativa – propis dels pressupostos participatius. Així doncs, aquest curs el 
procés de pressupost participatiu infantil ha estat dividit en dos espais de treball: el treball 
amb el consistori infantil (consellers i conselleres de cada aula) i el treball a les escoles. Els 
dos espais han estat coordinats i la informació ha passat d’un a l’altre, sent els consellers els 
representants de les seves aules i els encarregats de fer l’enllaç entre l’aula i el Consistori 
Infantil. A més, els consellers i conselleres també se’ls ha donat l’encàrrec de fer la rèplica a 
l’aula de les dinàmiques que anteriorment s’han dut a terme al Consistori. 

Pel que fa a la metodologia i al disseny del procés, es va establir que les dinàmiques a dur a 
terme a cada sessió de Consistori i a l’aula anirien a càrrec de l’equip de pressupostos 
participatius. En aquesta línia, al llarg del mes de novembre de 2014,  es va preparar tota la 
informació relativa a què és un pressupost, d’on provenen els ingressos municipals, què són 
els pressupostos participatius i com dur a terme un mapeig col·lectiu. Per altra banda, també 
es va establir que el contacte directe amb les escoles i els tutors es duria únicament des de 
l’Àrea d’ Educació. 

 

EL PROCÉS 

En la primera sessió de treball amb els consellers i conselleres (15 de desembre de 2014), va 
tenir lloc la presentació de candidatures a Alcalde del Consistori Infantil. Després de la 
presentació de les cinc candidatures i de les pertinents votacions, es va acabar escollint un 
alcalde. Un cop finalitzada aquesta primera part de la sessió, es va portar a terme una 
dinàmica on s’explicava la procedència i gestió d’un pressupost municipal i la importància de 
saber prioritzar els recursos segons les necessitats de la ciutat. La dinàmica va consistir en 
treballar la gestió del pressupost municipal a partir d’un joc/simulador creat expressament 
per l’equip de pressupostos participatius. A través d’aquest joc, els i les alumnes – que 
actuaven com a regidors de l’Ajuntament – es trobaven en diferents situacions que els 
obligaven a prioritzar necessitats abans de prendre decisions i invertir els diners dels quals 
disposaven per donar vida a la ciutat. 

Al llarg del mes de gener de 2015, l’equip de participació de l’Ajuntament de Vic va anar a 
totes les escoles per donar suport als consellers a l’hora de dinamitzar l’activitat presentada 
a la sessió anterior en el consistori infantil.  
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  Treball a les aules 

 

El dia 26 de gener es va portar a terme la segona sessió. En aquesta sessió, els consellers de 
cada aula van fer el retorn de la dinàmica feta a classe i van explicar quines conclusions en 
van treure. En el retorn de la informació, es va seguir treballant i remarcant la importància 
de saber prioritzar i gestionar els recursos. Un cop acabat el retorn, es va presentar la 
dinàmica que els mateixos consellers haurien de portar a terme amb els seus companys 
d’aula en la següent sessió de treball. La dinàmica plantejada va ser la realització d’un 
mapeig de la ciutat de Vic, una eina perquè els infants prenguin consciència de la ciutat i 
tinguin una visió més amplia del lloc on viuen. A partir d’un mapa de la ciutat de Vic en format 
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A0, es va demanar als consellers/es que identifiquessin, a través d’unes icones, els punts que 
més utilitzen de la ciutat. Un cop posats sobre el mapa el seus punts de referència de la ciutat, 
se’ls va demanar que identifiquessin – a través d’una reflexió guiada per l’equip de 
pressupostos participatius - quines són les problemàtiques que ells perceben que hi ha a Vic 
per treballar posteriorment les mancances que ells/es consideren que té la ciutat.  

Durant el mes de febrer, doncs, els consellers i conselleres van tenir l’encàrrec de replicar a 
l’aula la dinàmica del mapeig col·lectiu a partir del material que se’ls va entregar durant la 
sessió. Els consellers van tenir temps fins a mitjans de febrer per fer el retorn dels mapes que 
havien treballat a cada aula a la regidoria d’Educació.  

Un cop retornats els mapes, l’equip de participació i la tècnica educació van fer el buidatge 
dels 60 mapes (3 per aula aproximadament). Es va agafar tota la informació de tots els 
mapes rebuts (60 mapes, 644 idees sobre què tenim més 284 sobre què li faria falta a Vic) i 
es va classificar en les següents 7 àrees temàtiques:  

- Educació i cultura 
- Espai públic 
- Esports 
- Transport i mobilitat 
- Seguretat i civisme 
- Serveis socials 
- Medi ambient 

 

En la tercera sessió (23 de febrer) del consistori infantil, es va demanar als consellers/es que 
classifiquessin per àrees totes les mancances detectades. Per fer-ho, es va dividir el grup en 
dos i les dues persones de l’equip de pressupostos participatius van treballar amb els 
consellers i conselleres per separat, tot aprofitant per reforçar els continguts que s’havien 
anat donant des de l’inici del procés. Finalitzat el treball en grup, es va posar en comú. 
D’aquesta manera els consellers i conselleres van poder obtenir una visió global de totes les 
problemàtiques que perceben els altres nens i nenes de sisè. Un cop acabada la classificació, 
se’ls va explicar quin seria el funcionament per poder definir la priorització de l’àrea de treball 
a l’hora de formular propostes per millorar la ciutat.  

 



45 

 

 

 

L’eina que es va generar per fer aquesta priorització temàtica va ser una graella o matriu de 
necessitats. Com funcionava? Es tractava de fer un repartiment de punts segons la prioritat 
donada a cada una de les sis àrees, donant 6 punts a l’àrea considerada més important i 1 
punt a la que menys. Aquesta va ser la feina que els consellers i tots els seus companys de 
classe van tenir a l’aula.  Cada alumne/a va omplir la seva graella segons la seva pròpia 
priorització i després el Conseller va ser l’encarregat/da de sumar les prioritzacions de la resta 
de nens i nenes de la seva aula per tal d’obtenir la priorització global del grup classe. Per 
obtenir el resultat final, es va sumar les prioritzacions globals de totes les aules. 

A la quarta sessió (23 de març), es va fer el retorn dels resultats de les prioritzacions fetes a 
l’aula, i es va anunciar que l’àrea temàtica sobre la que es centrarien les propostes de millora 
per la ciutat de Vic seria la d’espai públic. Un cop fet el retorn dels resultats i definida l’àrea 
de treball, es va fer un simulacre als consellers/es sobre com haurien de treballar la sessió a 
l’aula amb els seus companys per tal de decidir i redactar propostes de millora dins del marc 
de l’espai públic.  Per això se’ls va presentar i fer arribar una fitxa-guió de presentació de 
propostes. 

Entre el 23 de març i el 24 d’abril, els nens i nenes van estar treballant a l’aula les propostes 
de millora de la ciutat i després els conseller infantils les van fer arribar a la regidoria  
d’educació. Un cop rebudes, es va fer una valoració  i es va acordar que la setmana de les 
votacions a l’aula seria la de l’1 al 5 de juny. 

A la cinquena sessió (27 d’abril); el regidor d’Economia, Serveis i Urbanisme i el cap de l’àrea 
de manteniment van fer in situ el retorn de les propostes als Consellers infantils explicant i 
contextualitzant les propostes que haurien de passar a votació i clarificant dubtes dels infants 
en relació a les propostes. A partir d’aquesta sessió, els consellers infantils van millorar i 
reformular les propostes amb els seus companys d’aula. Posteriorment, aquestes propostes 
es van penjar al web d’educació amb la finalitat de ser consultades des de les aules abans de 
la propera sessió. 
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El 18 de maig va tenir lloc la sisena sessió de Consistori Infantil. Aquesta sessió va ser una 
mica diferent ja que es va obrir al públic (pares, professors etc.). Així doncs, els 20 consellers 
i conselleres van fer la presentació pública de les respectives propostes definitives. Les 
propostes realitzades es van focalitzar en la neteja i manteniment de l’espai públic, posar wi-
fi, la millora de parcs, la construcció de pipicans  i per altra banda la construcció de rampes 
per a persones amb discapacitat i l’adaptació d’elements de mobiliari urbà. 

Un cop feta la presentació,  tots el consellers infantils - en representació dels seus companys 
i companyes de classe – van seleccionar cinc propostes i els van donar 5, 4, 3, 2, i 1 punts. Així 
doncs, es va recórrer a un sistema de vot ponderat en el que el resultat s’establia per punts i 
no per nombre de vots per tal d’evitar possibles empats. Com que es va disposar de temps 
suficient, el recompte de punts es va poder fer en aquell mateix moment, amb l’ajuda de 
l’Alcalde del Consistori Infantil. 

 

 

Les 5 propostes finalistes van ser: 

• “Rampes per a persones discapacitades”, de l’escola Pare Coll, classe 6è A. Consistia 
en la construcció de rampes en diferents punts de la ciutat a determinar fins a esgotar 
pressupost. 

• “Millorem els espais verds de la nostra ciutat”, de l’escola Pare Coll, classe 6è B. 
Consistia en condicionar els parcs de la ciutat amb arbres que fessin ombra, flors i 
mobiliari urbà a determinar. 

• “La circulació a Vic”, de l’Escola Andersen, proposta conjunta de 6è A i 6èB. Consistia 
en millorar carreteres abonyegades, voreres esquerdades, posar més passos de 
vianants, programar semàfors etc. fins a esgotar la partida. 

• “ Neteja als carrers”, de l’Escola Sant Miquel dels Sants, classe 6è B. Consistia en 
posar cendrers a les papereres de la ciutat que no en tinguin fins a arribar a 10.000€ 

• “Construcció de rampes i/o equipaments adaptats als parcs”, de l’Escola Estel. 
Consisteix en posar una petita rampa d’accés a la sorra de la Plaça Major des de la 
part empedrada per la banda del Merma; la resta de diners fins a esgotar els 10.000€ 
es destinaran a equipar algun parc infantils amb gronxadors adaptats. 

 

Entre l’1 i el 5 de juny l’equip tècnic de participació es va desplaçar a les diferents aules de 6è 
de totes les escoles per dur a terme les votacions. El resultat va ser el següent: 
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RAMPES I 
GRONXADORS CIRCULACIÓ ESPAIS VERDS NETEJA RAMPES 

vots 
nuls 

TOTAL 
ALUMNES 

ANDERSEN 14 20 7 7 2   50 

GUILLEM 41 1 0 5 1   48 

SENTFORES 3 3 9 3 1   19 

LA SÍNIA 5 4 17 3 5   34 

SALARICH 18 2 17 3 6   46 

ESCORIAL 15 13 20 1 3   52 

SAGRAT COR 25 3 11 6 3   48 

PARE COLL 10 2 13 2 17   44 

SANT MIQUEL 26 7 11 24 6 2 76 

STA. CATERINA 16   1 2 1   20 

ESCOLA ESTEL 16 0 1 1 2   20 

TOTAL VOTS 189 55 107 57 47   455 
 

 

RESULTATS I AVALUACIÓ 

El dilluns 8 de juny va tenir lloc la setena i darrera sessió del Consistori Infantil, en la qual 
es va donar a conèixer la proposta guanyadora dels pressupostos participatius infantils i es 
va fer balanç de tot el que s’havia treballat en el marc del consistori infantil al llarg de tot el 
curs.  

La sessió va estar conduïda per, aleshores, regidora d’Educació Anna Erra. Va ser ella mateixa 
qui va comunicar als consellers i conselleres assistents que havia resultat guanyadora la 
proposta de l’escola Estel.  

Destacar que alguns dels consellers van valorar molt positivament el joc/simulador dels 
pressupostos i la dinàmica del mapeig col·lectiu. 

Si bé en la planificació anual del projecte estava prevista una avaluació conjunta amb les 
aules (professorat i/o alumnat) va quedar pendent realitzar-la. 

No obstant, alguns tutors/es ens van fer arribar algunes impressions aprofitant la nostra 
visita a les escoles per fer les votacions: 

� Ha estat interessant perquè ha implicat a totes els nens i nenes de l’aula, més enllà 
del conseller. No ha suposat una càrrega excessiva de feina. 

� És molt interessant treballar tot el curs en un sol projecte. 
� Els pressupostos participatius ajuden a conèixer la ciutat i l’Ajuntament i 

proporcionen una visió global. 
� A principis de curs caldria planificar la feina conjuntament. 
� Valorem molt positivament la presència a les aules de personal de l’Ajuntament, tant 

a l’hora de fer les dinàmiques com a l’hora de fer les votacions. 
� Valorem molt positivament les dinàmiques del mapeig i del simulador del pressupost 

municipal. 
� Alt sentiment de control i de poc marge de maniobra en la forma de comunicar-se 

amb els tutors, molts mails i molt unidireccionals. També sentiment de duplicitats en 
alguns aspectes. 
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� El projecte és molt interessant per la visió global que dóna als nens i nenes sobre el 
funcionament de l’Ajuntament.  
 

Des de la regidoria de Participació es valora satisfactòriament el desenvolupament i resultats 
del procés ja que es considera que s’han assolit els objectius inicialment plantejats: 

• Fomentar la dimensió pedagògica de la participació implicant la ciutadania en:  
o (1) la definició de necessitats compartides  
o (2) la construcció de demandes col·lectives a través del consens   
o (3) la presa de decisions responsables 

• Fer co-protagonistes de la presa de decisions els nens i nenes de Vic tot acostant-los 
a la política. 

 

 

EXECUCIÓ DE LA PROPOSTA GUANYADORA 

L’alcaldessa de Vic, Anna Erra i, posteriorment, Toni Serrat regidor de participació i serveis 
van fer trobades amb alumnes i mestres de l’escola Estel amb l’objectiu de consensuar la 
tipologia i ubicació dels gronxadors adaptats per a persones amb mobilitat reduïda que es 
posaran a la ciutat, proposats per aquesta mateixa escola. En les trobades es van consensuar 
els models de gronxadors, la ubicació al parc dels Germans Maristes (Bassa dels “Hermanos”) 
i, es va parlar de la l’execució de la rampa de la plaça Major.  
 
El mes de desembre es va poder inaugurar la rampa i es va iniciar la contractació del 
gronxador que s’instal·larà a principis 2016. 
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Projectes transversals 

Redacció del projecte, Les dones, la Clau, en el marc de la convocatòria de l’Obra Social La 
Caixa conjuntament entre VicDones-SIAD, Oficina d’Acollida, PLIS, Cooperació, Participació, 
Desenvolupament Comunitari i ICI. El projecte s’emmarca en la integració de les dones 
immigrants a la comunitat d’acollida i està centrat en l’aprenentatge de la llengua catalana. 

 

 

ICI, intervenció comunitària intercultural 

El projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural és una aposta per a la cohesió socials que 
té com a objectiu generar un model d’intervenció social que serveixi per impulsar processos 
que afavoreixin el desenvolupament local i millorin les condicions de vida de la població. De 
la mateixa manera; capacitar al conjunt de la societat per afrontar les oportunitats, els reptes 
i les problemàtiques de la nova realitat i; prevenir i revertir situacions de conflictivitat social 
a favor de la convivència ciutadana i intercultural. 

La Unitat de participació participa en les Comissions i grups de treball de: 

• Monografia; aportant informació històrica, actual de treball sobre la participació 
ciutadana. 

• Grup motor; des del punt de vista de la planificació estratègica i dels recursos de la 
ciutat. 

• Comissió de treball d’accions conjuntes; planificant accions conjuntes d’impacte i 
de informació sobre el projecte des d’un punt de vista de la participació ciutadana.  

• Intervenció; treballant conjuntament en projectes de la regidoria relacionats amb la 
cohesió social.  

 

 

VISCaVIC 

VISCaVIC és una proposta sorgida de la comissió de treball d’accions conjuntes amb l’objectiu 
de donar a conèixer i implicar a la ciutadania en el projecte ICI. La proposta era totalment 
participativa i consistia en ubicar un plató de televisió i un mapa col·lectiu a tres espais i en 
tres moments de forta afluència de persones al carrer; el Mercat del Ram, Sant Jordi i la 
Mostra d’Entitats. El mapa ajuda a construir una xarxa de camins que han portat a Vic a les 
persones i permet coneixes i reconeixes. Per altra banda, el recull d’imatges a través de les 
entrevistes en un plató de TV explica com es viu i es conviu, per tal de compartir-ho amb la 
resta de persones. 

La participació s’ha fet en diferents espais: 

• Mercat del Ram 

• Sant Jordi 
• Mostra d’entitats 
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Espais de trobada i relació 
Trobades de teixir 

Des de 2013 s’ha consolidat un grup de persones interessades amb compartir el fet de teixir. 
Conjuntament amb Grau de Teràpia Ocupacional de la UVic es va crear el grup de teixir del 
dimecres un espai de trobada i intercanvi ubicat al centre cívic de Can Pau Raba on, cada 
dimecres el matí es troben persones amb ganes de teixir. L’espai el dinamitza Judit Rusinyol 
de la UVic-UCC. Aquest 2015 s’ha incorporat al projecte Creu Roja que hi ha derivat usuàries 
amb interès i ganes de compartir el fet de teixir. El grup de teixir del dimecres compta amb 
una trentena de persones de procedències diferents: catalanes, marroquines, índies, 
llatinoamericanes, de l’Europa de l’est, ghaneses... que han creat un espai de relació, cohesió 
i participació important. 

El primer semestre de l’any el grup ha participat en treball d’investigació liderat per la UVic-
UCC centrat en la motivació, la cohesió, la relació, els interessos...., tant des d’una visió 
individual com grupal, tot a través de tècniques de teixir. 

El projecte compta amb la col·laboració de Katia, que anualment regala a l’Ajuntament una 
caixa de llanes per poder treballar en el marc de projectes de cohesió i intervenció social. 

L’espai té com a finalitat la interrelació entre diferents persones i el compartir el fet de teixir 
amb companyia d’una forma lúdica, d’aprenentatge i d’apropament entre persones que 
comparteixen una mateixa afició, la de teixir. Així mateix, consolidar espais de participació 
amb persones que habitualment no participen en la vida pública per detectar necessitats, 
afavorir la interrelació i la integració de dones nouvingudes i l’intercanvi intergeneracional. 

A partir del mes d’octubre es van crear, puntualment, nous grups de teixir amb la finalitat de 
fer una intervenció a l’espai públic. La proposta venia d’OFIM en referència a cobrir algun 
espai de la plaça dels Màrtirs al llarg del Mercat Medieval. El grup de teixir de can Pau Raba 
va dissenyar i dirigir la intervenció de cobrir balcons amb diferents tècniques de teixit. En la 
intervenció hi van participar: el grup de teixir de can Pau Raba, els casals de gent gran, el 
Saïts, l’AV del barri Nord, l’associació de vídues, el grup de teixir del Remei i persones a títol 
individual. La intervenció va durar tot el mes de desembre i gener. 

A la intervenció hi van participar unes 75 persones 

 

Mercat del Ram, Cabdella’t 

L’estand “Cabdella’t” és un espai participatiu, formatiu, expositiu i dinàmic entorn del procés 
de transformació de llana i el teixir. Al llarg dels tres dies del Mercat del Ram es va poder 
teixir i experimentar el procés de la llana, des del cardat, el filat fins a veure com al final es 
converteix en feltre o llana filada a punt de teixir. Enguany i, per segon any consecutiu, es va 
comptar amb la col·laboració de voluntaris de la Creu Roja que van donar suport als tallers. 

L’estand es va distribuir en una part demostrativa – expositiva on es va poder veure totes les 
plantes, minerals o espècies que s’utilitzen per tenyir llana i quin és el color resultant. Es va 
habilitar un altre espai amb materials ergonòmics per teixir que fan servir habitualment 
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persones amb problemes de mobilitat o de dolor i que s’utilitzen per a rehabilitacions o per 
prevenció. Aquest segon espai expositiu el va cedir el Grau de Teràpia Ocupacional de la UVic-
UCC.  

El Talleret del Clot va ser qui va dinamitzar l’espai fent diferents propostes adreçades a grans 
i petits, amb una participació molt important, unes 700 persones van intervenir directament 
als tallers i més de 1000 van visitar l’estand i les mostres expositives.   

 

 

Altres espais de participació 

Pla de barris, Casa d’Oficis d’Animació Sociocultural de TIC 
La Casa d’Oficis de Pla de barris està formada per tres mòduls amb 10 alumnes cadascun: 
animació sociocultural, cuina i TIC que fan formació teòrica i pràctica entorn la tasca de 
monitoratge, cuina i noves tecnologies. En el marc de les pràctiques dels alumnes han 
participat a la Fira de la cooperació per Sant Jordi com a monitors al llarg de tot el matí al 
carrer Manlleu. Per altra banda, els alumnes de dinamització també han participat al Fòrum 
ambiental donant suport als dinamitzador dels grups de treball i a l’organització de les 
activitats al llarg del matí. Per la seva banda, els alumnes de cuina han participat en 
l’elaboració d’un esmorzar saludable per tots els participants, tant infants, mestres o 
dinamitzadors.  

L’Escola oberta, Champions Vic és un projecte esportiu i d’activitats entorn els valors, la 
cohesió social i la participació activa d’infants i joves que són qui decideixen les regles del joc. 
La Champions es fa el mes de juliol a tot Vic i en aquesta edició hi ha participat uns 200 
infants i joves. El alumnes d’animació han fet formació en mediació i han col·laborat en el 
projecte. Els alumnes de TIC han portat a terme la part de fotografia, vídeo i web i els de cuina 
han intervinguts en la inauguració i la clausura.  

Dues persones en Pla d’ocupació han centrat els tres primers mesos de contracte en 
organitzar, portar a terme i avaluar el projecte d’Escola oberta, Champions Vic. 

Aquestes dues persones en Pla d’ocupació, després de la Champions, es van incorporar a la 
regidoria de Participació per donar suport als processos d’elaboració de nou reglament de 
participació ciutadana, Eixample Morató i intervenció Urban Knitting. El contracte va finalitzar 
el mes de novembre. 

 

 

Comunicació i difusió 

A llarg de tot l’any i quinzenalment, ràdio Vic dedica 20 minuts del programa De tots colors 
a fer entrevistes a persones d’entitats o altres tècnics per parlar del projectes de cooperació, 
projectes socials o de participació. Així mateix, Osona Comarca, també publica una notícia 
de 1.500 paraules relacionada amb els projectes que es desenvolupen en el marc de la  
cooperació, participació, entitats i altres programes socials.  
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La regidoria de participació disposa d’una pàgina web i aquest any, amb motiu del procés de 
pressupostos participatius s’ha creat un web específic del procés, un twitter i un facebook. 

 

Fòrum de la XESVIC 

El segon Fòrum de la XESVIC es va realitzar el 5 de març de 2015 a l’escola de Música de Vic. 
Al llarg de tot el matí, alumnes de cicle superior, d’ESO i professorat de les escoles de la 
XESVIC van portar a terme diferents dinàmiques participatives adreçades a definir estratègies 
per millorar considerablement la tria selectiva de residus a la ciutat de Vic. Hi van participar 
un total de 74 alumnes i 16 mestres de 10 escoles de la ciutat: Andersen, Escorial, Salarich, 
Centre, Santa Caterina, Guillem, Sínia, Sentfores, Pare Coll i Sant Miquel. L’organització del 
Fòrum va anar a càrrec de la XESVIC, que va fer la proposta de les dinàmiques i dels tècnics 
de les regidories de medi ambient i participació. Els alumnes de la Casa d’Oficis d’animació 
sociocultural i de cuina van participar activament en la dinamització de grups o en 
l’elaboració de l’esmorzar saludable i sense residus. A més, es va contractar a Viladrau 
Educació per dinamitzar també grups.  

Els alumnes es van repartir en grups de 10 o 12, barrejats per escoles, i van desenvolupar dues 
dinàmiques diferents; la primera enfocada a conèixer els residus domèstics que es generen i 
ubicar-los en els contenidors correctes. Un cop finalitzada aquesta primera dinàmica tots 
plegats van fer un esmorzar saludable preparat pels alumnes de la Casa d’Oficis de cuina. La 
segona part es tractava de fer un espot comunicatiu per sensibilitzar entorn els residus. 
Finalment es va fer una posada en comú http://programamediambient.vic.cat/page/5/.  

Per la seva banda, els mestres, a través d’una dinàmica que simulava un judici es van 
preparar l’acusació i la defensa sobre la tria selectiva dels residus. La segona part de la sessió 
es va reproduir el judici posant en comú tots aquells aspectes positius i negatius entorn la 
recollida selectiva. 

 

 

OIDP (observatori internacional de la democràcia participativa) 

Anualment l’OIDP organitza un Congrés de tres dies centrat en la participació ciutadana i la 
transparència. Enguany el Congrés s’ha fet el mes de març a Madrid. Dues tècniques 
municipals han assistit i participat a les jornades de treball.   

Al web es recull el programa. 

http://oidpmadrid2015.es/es/index.php 

Al web s’hi troba el recull de bones pràctiques en l’àmbit de la participació. 

http://www.oidp.net/projectes/distincio-oidp-bona-practica-en-participacio-ciutadana/ 
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Formació  

Formació sobre transparència i rendició de comptes de 12h de durada a l’Escola 
d’Administració Pública. 

Formació sobre Gestió de processos participatius i metodologies innovadores de 20h de 
durada a la Diputació de Barcelona. 

Formació sobre El mandat polític i la participació ciutadana, de 20 hores de durada a la 
Diputació de Barcelona. 

 

 

 


