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Processos de participació 2018 

 

1. Pressupostos participatius de la zona del Nen 

 

Aq quarta edició del pressupostos partic

Vic. Enguany el projecte afecta la zona del Nen, als barris de la Calla, Estadi, Horta Vermella, 

Santa Anna, Serra-de-  

El primer any, el 2014-15, els pressupostos participatius van tenir un abast de tota la ciutat. 

Festa Major (zona verda, negra i vermella) era una bona estratègia per aconseguir que la 

gent sentís més propi aquest pr

seus barris. Al donar-li una dimensió territorial més petita i fer-ho de forma rotativa cada any 

en una de les zones ha permès poder posar en marxa estratègies de proximitat i arribar millor 

a 

edicions, amb el següent resultat: 

- 2016 zona del Merma (verda) 

- 2017 zona de la Vella (negra) 

- 2018 zona del Nen (vermella) 

 

 nova edició dels pressupostos p

i especificitats de cada una de les zones de la ciutat. Com explicarem amb detall en la secció 

ativa de 

la participació.  

Els diners parteixen del pressupost ordinari, el qual implica que no hi ha restricció temàtica a 

íntegrament per la ciutadania. 
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FASE INFORMATIVA 

a terme una reunió informativa amb les associacions de veïns de la zona del Nen per donar-

los a conèixer el calendari de les diferents fases del procés, co

accions i validar la seva participació com a grup motor. 

El procés es va iniciar el gener de 2018 amb la presentació pública dels pressupostos 

participatius de la zona del Nen. 

una campanya informativa composada per accions a través dels següents canals:  

 Web www.vic.cat i web dels pressupostos participatius www.decidim.vic.cat 

  

  

 Enviament de correus electrònics a la ciutadania interessada en els processos 

participatius de la ciutat així com a les entitats, centres educatius, associacions de 

veïns, casals de la gent gran i equipaments esportius de la zona del Nen. 

 

Anna i CCVic Serra-de-senferm. 

 Butlletí VicEntitats i reunions informatives  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es van instal·lar lones informatives i cartells als 

diferents barris 

fase de presentació de propostes i del calendari 

de les taules de propostes. 

 

http://www.vic.cat/
http://www.decidim.vic.cat/
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Figura del Nen al Parc de Miquel Coll i 
Alentorn (Serra-de-senferm) 

 

 

 

 

 

La fase de propostes va començar el 16 de gener i va durar fins el 28 de febrer. Durant 

aquestes setmanes la ciutadania empadronada a la zona així com les entitats i centres 

educatius amb seu als barris vermells van poder presentar les seves propostes de millora de 

la zona. Les vies per presentar propostes van ser: 

 Per Internet a www.decidim.vic.cat, entre el 16 de gener i el 15 de febrer: Omplint 

el formulari del web. Totes les propostes arribades per Internet es van posar a debat 

i es van validar a les taules de propostes. El formulari de propostes el podia omplir 

qualsevol persona que visqués a la zona i que tingués més de 16 anys o algun 

col·lectiu que tingués una proposta que encaixés en el procés de participació. 

 

 De forma presencial, entre el 16 de gener i el 28 de febrer: a sessions i trobades de 

debat i propostes amb diferents entitats, centres educatius, casals de gent gran... 

 

 

 

 

També es van instal·lar a tots els barris de la 

zona una figura del Nen amb un panell al 

centre que servia per anar informant sobre 

les diferents fases del procés.  

 

http://www.decidim.vic.cat/
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Les propostes havien de complir els següents criteris: 

 

 

 

 Que no tinguin un cost superior a 150.000 euros. 

 Que siguin viables tècnicament.  

 . 

 Que no estiguin inclosos en el pressupost municipal ordinari. 

 Que no condicionin pressupostos . 

 . 

 . 

 Que siguin quantificables econòmicament. 

 Que no siguin de manteniment sinó projectes a desenvolupar. 

 

 

Un cop finalitzada la fase de propostes es va rebre un total de 107 propostes. 

 

Total propostes rebudes 107 

Via presencial 51 

Via online  56 

 

 

Es van fer 13 reunions amb entitats, centres educatius, casals de la fent gran i associacions de 

van participar-hi un total de 16 entitats (91 persones), i en va resultar la recollida de 51 

propostes de millora de la zona vermella.  

 

Reunions de propostes  Número 
participants  

Número 
propostes 
presencials 
 

1. AV Barri Osona 6 8 

2. AV Horta Vermella + Casal gent Gran (ASHES) 9 6 

3. AV La Calla 3 5 
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4. AV Santa Anna 7 3 

5. AV Serra-de-senferm 2 0 

6. Banc del temps 4 4 

7. OAR 4 3 

8. Salarich (escola i AMPA) 10 2 

9. Casal Gent Gran Mossèn Guiteras 25 12 

10. La Fàbrica dels Somnis 6 0 

11. Escola Sagrat Cor 9 5 

12. IES la Plana (escola i AMPA) 4 2 

13. Creu Roja 2 1 

TOTAL: 13 reunions / 16 entitats 91 persones 51 propostes 

 

 

Llistat complet de les 107 propostes presentades (per internet i presencialment): 

 

1. Construcció pista de pàdel pública 

2. No fer carreteres, ni pisos, ni parc a la zona no urbanitzada de la zona vermella  

3. Pipi can al barri de la Plaça Osona 

4. Vorera de la Sínia fins el Salarich i escola bressol  

5. Parc infantil en la línia del projecte de les escoles bressol de Vic  

6. Parc infantil per a menors de 3 anys al Barri Osona o Serra-de-senferm 

7.  

8. Carril bici al carrer Josep M. Pallàs 

9. Un pipi can o parc de gossos a la Serra-de-senferm 

10. Carril bici per accedir a la Serra-de-senferm 

11. Seguretat vial  

12. Retirar les pedres de la plaça Josep Maria Pericas 

13. Posar vorera al carrer Òmnium Cultural on hi ha les deixalles 

14. Treure les barreres arquitectòniques al carrer que va de la plaça Osona a Santa 

Anna 

15. Civisme: femtes de gos 

16. Civisme: fer un pla de civisme i activitats preventives al parc infantil de la plaça 

Osona per evitar que es jugui a futbol 
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17. Ampliació del carril bici, d

Sínia, passant per la ETB (piscina) 

18. Arreglar el cablejat del carrer Sant Francesc 

19.  

20.  

21. Posar en condicions la zona verda situada al carrer Santa Anna entre els carrers 

Botànic Micó i Camí de Taradell 

22. Posar en condicions el parc de Sant Jaume, amb més instal·lacions, terra de 

cautxú i més ombres  

23. Un centre cívic 

24. Millora del Parc Sant Jaume 

25. Camp deixat i brut al carrer Joan Maragall 

26. Pavelló esportiu al Vic sud 

27. Carrils bici 

28. -de-senferm 

29. Construir una rotonda o millorar la visibilitat de la cruïlla entre els carrers 

Menendez Pelayo, Font de Sant Pere i Rafel Subirachs i Ricart 

30.  

31. Parcel·la antiga benzinera de la pista: col·locar-

un sorral i la caseta biblioteca  

32. Passatge Joan Puig, a la zona del nen el què falta és una font tranquil·la, arbres 

i bancs 

33. Fer un centre cívic i que es promoguin cursos i activitats diverses 

34. Posar més pilones al carrer Jaume Muntmany  

35. Millorem la zona sud de Vic: millorar els parcs infantils, temes de civisme 

(excrements de gossos, aparcament, jugar a pilota dins la  plaça Osona...) 

36. Acabar amb la impunitat dels qui no respecten el dret dels altres tenint actituds 

menyspreables (gossos) 

37. 

de Santa Anna, Osona, Serra-de-senferm i Estadi 

38. Espai co-working 

39. 

de la Serra-de-senferm 

40. Arranjament de la cantonada del carrer Pare Huix amb el carrer Narcís 

Verdaguer i Callís per tal que no hi pugui aparcar cotxes 
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41. Agents cívics fixos a cada barri 

42. Àrea verda i pipi can a la plaça Osona. Fer pista de futbol sala 

43. Pacificació del trànsit al carrer Josep Maria Pallàs 

44. 

aquest  

45. Promoció històrica i cultural, i restauració dels monuments dels barris de la 

zona dels vermells 

46. Espai ampli de jocs per a gossos, un situat entre la Serra-de-senferm i la Plaça 

 

47. Banc de recursos per a entitats i associacions veïnals 

48.  

49.  

50.  

51. Millorar voreres i plaça Moragas 

52. Hort comunitari, carrils bici, millora anella verda i jardins verticals 

53. Connectar el Barri Osona amb la ciutat, fer voreres als carrers Botànic Micó i 

Antic Camí de Taradell 

54.  

55. Un parc infantil en condicions  

56. Enrajolar el carrer Bisbe Torras i Bages  

57. Aprofitar els centres cívics cedint els espais i crear noves infraestructures 

 

58. Serveis educatius interculturals per a infants de 5 a 14 anys  

59. Fer una actuació de reparació del mural de la Pilarín a la plaça Osona  

60. Molts veïns del barri i dels barris del voltant no saben on portar els gossos. Es 

proposa crear un parc de gossos en un espai ample, que no sigui tipus pipican, 

sinó un espai gran amb bancs perquè la gent hi pugui seure, font pels animals, 

etc. 

61. Les persone

en un dipòsit que troben a mig camí a descansar. Es proposa col·locar uns bancs 

continuar. També es proposa recup  

62. Es proposa col·locar una zona de pícnic a la font dels Frares amb vàries taules. 

agrada anar-hi buscant espais naturals. 
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63. Els joves del barri es passen moltes hores al camp de futbol del barri, però està 

canviï alguns elements fets malbé i en definitiva, refaci el camp de futbol. 

64. Els joves del barri demanen una font per beure. 

65. 

els cotxes hi puguin aparcar sense problemes. 

66. C

en creixi un arbre. És una acció que cada vegada és més popular i estesa, i es 

podria destinar una espai natural del barri a aquesta finalitat.  

67. Fer un banc de material per esdeveniments (taules, cadires, escenaris mòbils, 

equip de so, etc.) controlat per l'Ajuntament o delegat a alguna organització i 

a disposició de les associacions de veïns, clubs, entitats socials, religioses, etc  

68. Destinar una xifra per començar a fer els estudis i primers contactes per tornar 

a adquirir la propietat o l'ús de fruit de l'antic hospital/església del carrer Sant 

Jaume per la posterior restauració i posada en disposició de la ciutat 

69. Fer una ruta per anar a Santa Eugènia i el seu polígon a través del camí 

que passa per davant la casa de la Pilarín el Marcè-Plantalamor-Font dels 

Frares-Casa Nova de Plantalamor 

70. Dinamitzar l'àrea de les adoberies, enllaçar dues àrees ja rehabilitades entre la 

zona de l'antiga pista i l'Atlàntida, amb intervencions que dinamitzin la zona i 

serveixin de punt d'unió nord-sud de la ciutat 

71. Crear un grup de dinamitzadors de barris d'origen multicultural que facilitin 

establir ponts de comunicació entre diferents cultures i com a punt de trobada 

els locals dels barris 

72. 

escultures per donar contingut a un espai, son punt de referència i punt de 

trobada 

73. 

continuïtat 

74. Un centre cívic pel barri de la Calla  

75. Hort social al barri 

76. Projectes cooperatius. Un sistema per compartir serveis (energia, internet...)  
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77. Material compartit entre les entitats i associacions de veïns 

78. Espai a Can Codina perquè les entitats hi puguin guardar materials  

79. Millorar la senyalització de la zona (idealment de tot Vic). A les interseccions hi 

ha molta deficiència de senyals i males indicacions i és fàcil que la gent de fora 

de Vic es perdi  

80. Vorera Serra-de-senferm a Santa Anna, ja que hi ha molta gent que hi va a peu 

i és perillós  

81. Educació cívica en relació als propietaris de gossos que permeten que orinin a 

qualsevol espai, púbic o privat. É

actuació en aquest sentit 

82. Millorar el tracte dels arbres, cuidar-los més bé, com a planta superior. Regar-

los, podar-los i adobar-los 

83. Crear zona de vianants amb arbres i bancs al carrer Andreu Febrer, des de 

scola Sagrat Cor fins al Passeig Generalitat. Es podria anomenar Plaça del 

nova biblioteca. 

84. mb 

 

a Vic. 

85. Treure les zones blaves innecessàries del barri, sobretot el carrer Pare Huix i 

-la 

taronja 

86. Sagrat Cor són molt estretes. 

87. Sagrat 

Cor estan desprotegits. Els cotxes corren molt i suposa un perill.  

88. Millora la il·luminació dels carrers Estudiants, Pare Huix, Sant Francesc, Plaça 

Moragas 

89. Davant escola Sagrat Cor els cotxes corren molt i és perillós. Potser posar un 

semàfor pedagògic o alçar els passos de vianants 

90. Civisme  caques dels gossos 

91.  
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92. Les voreres del carrer Soledat estan en mal estat, són estretes (no passa una 

cadira de rodes), desnivellades, hi ha arrels que sobresurten i és perillós per 

persones grans o que utilitzen bastons 

93.  

94. Problemes de direccions de carrers (Guiteras) 

95. Església de la Guia i parc del costat. Es va començar a netejar i  està tot deixat i 

brut  

96. Jaume Munmany / Martí Genís poca visibilitat i cruïlla perillosa  

97. Menéndez Pelayo / Font Gran. Bassal immens pas de vianants 

98. Reparació de panots voreres Martí Genís 

99. Passatge del Mercè hi ha un arbre molt gran i tenim por que caigui  

100. El mur que dóna al carrer Pare Huix, just darrera les grades, està inclinat 

i hi ha perill que acabi caient. Es proposa la construcció de la tanca, ja que tot i 

activitats gra  

101. 

canalla i veïnat. El pas de vianants és fosc i perillós. Els conductors corren molt 

en aquest carrer. Es proposa millora la seguretat 

als conductors a reduir la velocitat 

102. 

activitats per la canalla del barri, e

etc.) per la canalla del barri. Aquests elements es farien servir durant les 

 

103. Fer vorera des de 

 

104. Fons comú per a entitats  

105. Fer horts comunitaris 

106.  

107.  
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complien els criteris mencionats.  

 

Total propostes rebudes 107 

Viables  52 

No viables  55 

 

Propostes no viables, motiu 
 

Superen pressupost 4 

No són cap proposta o poc concreta 6 

Comprometen altres pressupostos 2 

 4 

Queixa de manteniment, mobilitat, medi ambient, civisme 14 

 2 

 4 

No hi ha espai municipal adequat 3 

Ja està en pressupost o previst 9 

No són aptes per altres motius 7 

TOTAL 55 

 

Les propostes que van superar aquest primer sedàs van ser presentades a les dues taules de 

propostes, que es  7 a 9 

del vespre. 

Aquestes taules van ser uns espais de debat oberts a tota la ciutadania de la zona que hi 

volgués participar. Es van presentar i posar a debat les propostes rebudes per internet i les 

sortides a les sessions presencials amb entitats i/o col·lectius.  

En la primera taula es van agrupar algunes propostes que implicaven actuacions petites i/o 
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millorar. Un nombre reduït de propostes es van eliminar p

de presentar noves propostes.  

En la segona taula es van acabar de concretar les propostes abans de que passessin als 

diferents depa

Ciutadana, Josep-Ramon Soldevila. Algunes de les propostes que havien sigut acceptades a 

la primera taula de propostes es van eliminar dels pressupostos participatius en aquesta 

-les aquest 2018 i per 

tant van passar a ser intervencions previstes, o es van eliminar per altres motius que detallem 

a continuació: 

 

Proposta eliminada Número 

de suports 

Motiu  

Pipi can o espai gran de joc per a gossos 8 No es va trobar espai públic a la zona on 
poder situar-lo  

Osona i Serra-de-senferm  

12 És una actuació prevista i es compta amb 

pressupost per fer-la aquest 2018 

Al Barri Osona, fer una pista de futbol sala 

o millorar el camp de futbol 

7 És una actuació prevista i es compta amb 

pressupost per fer-la aquest 2018 

Carril bici que passi pel c/ Josep Maria 

Pallàs (per ETB) 

2 El departament tècnic va determinar que 

Països Catalans, tot i que en el projecte 

executiu es poden contemplar altres 

opcions 

Magatzem a can Codina perquè les entitats 

veïnals hi puguin guardar materials 

6 És una actuació prevista i es compta amb 

pressupost per fer-la aquest 2018 

 

2 

es podria fer un 

procés participatiu més endavant 

 

Durant els mesos de març i abril els equips tècnics dels diferents departaments municipals 

van treballar les propostes per tal de concretar-les encara més, validar-les, redactar-les i 
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quantificar-les econòmicament, convertint-les així, en propostes finalistes que van passar a 

la fase de votacions.  

llegir i validar el LLISTAT FINAL DE PROPOSTES, que és el següent: 

 

1. Recuperar el patrimoni cultural i històric de la zona vermella del 
Nen 
 

La proposta consisteix a fer aflorar el patrimoni històric, artístic i cultural de la zona, molt 

afegit que afavorirà la vinculació dels habitants al territori.  

Concretament es proposa:   

 

Taradell amb bancs i una font 

 Fer una nova escultura dedicada a Pau Casals i col·locar-
escultura      

 Instal·lar panells didàctics a diferents espais que formen part de la història de la 
zona i del patrimoni artístic, cultural i de personatges il·lustres. Publicar una ruta 

 

 Fer un nou mural, adaptat als nous temps, a la plaça Osona. El mural es faria sobre 
el ja existent i el realitzaria la Pilarín Bayés 

 

PRESSUPOST TOTAL     

 

 

2. Millorar la visibilitat i seguretat dels vianants, infants i vehicles 
 

 

El carrer Narcís Verdaguer i Callís és una via important de pas de vehicles que connecta amb 

escolars és també un carrer perillós per la ubicació a banda i banda dels dos edificis del 
col·legi Sagrat Cor. 

La intervenció preveu: 

 Ampliació de les 4 cantonades de la cruïlla del carrer Narcís Verdaguer i Callís 
amb el Pare Huix, millorant la protecció i visibilitat en els passos de vianants 
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 Col·locació de semàfor amb polsador i cont
Sagrat Cor 

 -ne la seguretat 

 Millora de la il·luminació en els passos de vianants 

PRESSUPOST TOTAL    

 

 

3. Crear un fons comú per a entitats 

 

Les 
actes, les associacions de veïns del Nen proposen crear un fons comú de materials que 

ament i es cedirà a 
les associacions prèvia reserva a través del sistema habitual. 

Al fons comú de materials hi haurà: 

 1 remolc de > 750 kg 

 50 taules  

 400 cadires  

 4 carpes de 3 X 3 m  

 1 generador  

 2 taulers-nevera  

 Olles, fogons i barbacoa  

 

PRESSUPOST TOTAL     

 

4. 
bressol de la Serra-de-senferm 

 

La majoria de parcs infantils de la ciutat estan pensats per infants de més de 4 anys. Els 
nens i nenes de 0-3 no troben a la zona cap espai de jocs adaptat a la seva edat. La 
proposta consisteix a crear un parc infantil, seguint la línia del projecte educatiu de les 
escoles bressol de Vic i ubicar-
Serra-de-senferm. 

Al nou parc hi haurà: 

 Jocs adaptats per a infants de 0-3 anys 
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 Una part del terra de cautxú 

 Gronxadors per a infants i adults 

 Peixets, estructura amb escala i rampes 

 Casa petita de joc 

 Cavall mòbil, porquet mòbil i balancí 

 Taula per a sorral 

 Taula de pícnic petita 

  

 Instal·lació de dos bancs 

PRESSUPOST TOTAL    

 

5. Fer un carril bici que entrellaci els diferents barris i connecti amb la 
xarxa de carrils bici existent 

 

La connexió en bicicleta entre equipaments i centres educatius a la zona vermella del Nen 
és una dificultat per la falta de carrils bici segurs i amb continuïtat.   

La intervenció preveu millorar i senyalitzar els trams dels carrils bici existents i construir 
da dels Països Catalans fins la 

 

La intervenció consisteix a : 

 Fer un nou carril bici per calçada, amb senyalització horitzontal, en ambdós 
sentits de circulació i que connecti els diferents equipaments, centres educatius i 
barris 

 Col·locar separadors de seguretat al llarg de tot el carril bici 

 Instal·lar senyals de seguretat a les cruïlles i rotondes 

  

 Posar 21 nous aparcaments de bicicleta 

 Connectar amb els carrils bici ja existents 

 

PRESSUPOST TOTAL     
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6. Realitzar un projecte de dinamització multicultural: espais de 
relació i apropament de cultures 

-
mateixa manera, també costa trobar espais de relació i trobada entre cultures als diferents 
barris. 

La proposta pretén crear espais transversals de relació i apropament entre cultures diferents 
i implicar-hi nous perfils en les dinàmiques veïnals i la vida del barri. 

Aquest projecte es construirà i se li donarà 
transversal feta per diferents departaments municipals (Cultura, Educació, Mediació, 
Civisme, Acollida i Ciutadania). La proposta es posarà a debat amb les entitats veïnals, 
associacions de persones nouvingudes i ciutadania en general de la zona del Nen per tal de 
concretar accions. 

Els costos econòmics del projecte estaran vinculats a la contractació externa professional 
 

 

PRESSUPOST TOTAL     

 

7. Adequar i remodelar la vorera del carrer Soledat 

 

La vorera del carrer Soledat, entre el tram del carrer Anselm Clavé i el carrer de Pere II el 
Gran, just al costat del casal Mossèn Josep Guiteras, és estreta, està en mal estat i hi ha els 
arbres enmig que dificulten el pas de persones amb mobilitat reduïda o que van en cotxets.  

La intervenció preveu: 

 Ampliació de les dues cantonades de la vorera a les cruïlles del carrer Anselm 
Clavé i Pere II el Gran. Col·locació de panots adaptats a la normativa 

 

 Reposició de panot a tota la vorera 

 Ampliació de la vorera fins a 2,5 m 

PRESSUPOST TOTAL   

 

8. 
del riu de la zona del Nen 

 

ic és un circuit natural al voltant de la ciutat, articulat per un grup 
ecològic, paisatgístic, històric i cultural, i que permet valorar 

ambientalment i sociocultural la perifèria de la ciutat i gaudir del terme municipal. És un 



17 
 

 
 

llarg trajecte, d'uns 32 quilòmetres de traçat, que encercla tota la ciutat, amb una gran part 
del circuit que passa per la llera dels rius de la ciutat, el Gurri i el Mèder. Les diferències 

eten que tothom pugui 
gaudir-ne. 

proposen diferents actuacions: 

 Recuperació del bosc de ribera 

  

 Consolidació de camí: 

o Aportació de sauló 

o Allargament de dos trams de tarima de fusta 

o Recol·locació de travesses de fusta delimitant el camí 

 Eliminació de gual (passera) 

 Protecció i intervenció en el sobreeixidor perquè evacuï directament al riu 

 

tancaments definitius  

 

PRESSUPOST TOTAL     

 

9. Construir una pista de pàdel pública al parc Xavier Roca i Viñas  

 

, per la qual cosa cada vegada més 
persones practiquen aquest esport en diferents pistes de clubs esportius de la ciutat. 

parc Xavier Roca i Viñas, al costat de la pista de skate. 

La intervenció preveu: 

 

segons la normativa de la Federació Internacional de Pàdel, amb gespa artificial 
i amb il·luminació de 8 focus de LED de 150w. 

 Anivellament i solera de formigó 

 Instal·lació de sistema de gestió de reserva prèvia i pagament en línia 

 

PRESSUPOST TOTAL     
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10. Millorar la seguretat dels vianants i dels usuaris del Club esportiu 
 

 

is sobretot infants que van a entrenaments o a partits 

 

 

La intervenció preveu: 

 Adequació, a banda i banda, del pas de vianants a través de la construcció de 
dues orelles i per millorar la seguretat i la visibilitat de vianants i ciclistes 

 Millora de la il·luminació del pas de vianants 

 

PRESSUPOST TOTAL    

 

11. Instal·lar un sistema de reg al parc de Sant Jaume i jocs infantils 
per a infants de 0-3 anys  

 

La majoria de jocs dels parcs infantils de la ciutat són per infants majors de 4 anys. Hi ha 
-3.  El parc és un lloc on toca el sol molt de ple, fet que 

 

 

La intervenció consisteix a: 

 Equipar el parc per a infants de menys de 3 anys: 

o Dos gronxadors per a adults i infants  

o Tobogan amb rampa  

o 3 Jocs de molles 

o Terra de cautxú 

 Muntar sistema de reg amb programació per als dies de més calor 

PRESSUPOST TOTAL    

 

 

 



19 
 

 
 

12. Millorar la seguretat dels passos de vianants al carrer Josep M. 
Pallàs 

 

 
que van a fer cursos de natació, socis que fan entrenaments o persones que van 
assíduament a les instal·lacions a practicar la natació. 

Aquesta afluència de públic fa que a la zona hi hagi contínuament trànsit de vehicles, 
au
sobretot per vianants en els passos de zebra. 

 

La proposta consisteix a: 

 

les cantonades reduint la calçada i els passos de vianants 

 Ampliar la il·luminació dels 2 passos de vianants més propers a les instal·lacions 
 

PRESSUPOST TOTAL   

 

13. 
orta Vermella 

 

Moltes de les propostes de les diferents edicions de pressupostos participatius estan 
relacionades amb la tinença responsable de gossos. En aquest sentit es fa la proposta 

n  de forma segura, sense 
molestar altres persones. 

La proposta consisteix a: 

 

Vermella 

 Equipar aquest espai amb elements Agility: passarel·la, balancí, eslàlom, túnel.. 

 Retolar  

 Instal·lar-hi bancs, papereres i una font 

 Agility gratuït un cop a la setmana. La base de 
 

PRESSUPOST TOTAL    
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14. Fer u  

 

Les escultures donen contingut a un espai. Són un punt de referència i un lloc de trobada. 

de persones. 

dissenyar una escultura que reflecteixi algun aspecte vinculat a la zona del Nen: la història, 
les persones o la natura.  

El guanyador/a del concurs rebrà la totalitat dels diners de la proposta per a realitzar la 
 

PRESSUPOST TOTAL     

 

15. Incentivar el civisme actiu: animals de companyia, bicicletes, espais 
públics i convivència 

 

El veïnat dels barris de la zona del Nen ha identificat problemes derivats de conductes poc 
cíviques que afecten la convivència i la qualitat de vida de la ciutadania.  

La proposta preveu incidir en les actituds incíviques a través de la participació i la implicació 
activa tant en grups com individualment en:  

  

 Mobilitat adequada sobretot pel que fa a les bicicletes  

 Respecte i manteniment dels espais públics 

 Convivència 

Les intervencions es faran a les escoles, instituts, AMPA, centre cívics, casals de la gent gran, 
associacions i al mateix espai públic. 

Altres tasques que realitzaran seran: 

 Campanya de comunicació 

 Vídeo participat 

 

vermella 

 Recull de bones pràctiques, extrapolable a nivell de ciutat 

 

través de les noves tecnologies 

PRESSUPOST TOTAL       
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FASE DE VOTACIONS 

La fase de votacions va començar el 2 de maig i es va acabar el dia 22 del mateix mes, per 

tant va tenir un durada de gairebé tres setmanes. Van poder votar les persones 

empadronades als barris de la zona del nen majors de 16 anys. En aquesta edició es van posar 

a votació 15 projectes que partien de les propostes elaborades íntegrament per la 

ciutadania. 

de butlleta impresa, aquest any la votació es va fer únicament per internet a través del web 

www.decidim.vic.cat

presencialment anant a qualsevol dels centres cívics de la zona del nen, on les dinamitzadores 

van ajudar a les persones a emetre el vot per internet. Els llocs on es podia votar 

presencialment van ser: 

 

Centre Cívic Santa Anna (c/ Tagamanent, 1) 

Centre Cívic Plaça Osona (Plaça Osona, 3) 

Centre Cívic Serra-de-senferm (c/ Riera Major, 2) 

 

Al centre cívic de la Plaça Osona és on van votar més persones de manera presencial, unes 

 canvi, al 

centre cívic de la Serra-de-senferm van anar-hi a votar majoritàriament gent gran del barri. 

La dinamitzadora va animar a votar a alguns joves que desconeixien el procés i, a més a més, 

totes les persones usuàries del centre cívic van participar en les votacions. En total, van votar 

aproximadament unes 50 persones en aquest espai.   

Durant aquest període es van instal·lar exposicions amb una descripció de cada proposta 

acompanyada de fotografies, mapa de la ubicació de la intervenció i el cost de la proposta. 

Es va col·locar una exposició a cada barri, per tal que la ciutadania pogués llegir amb atenció 

i tranquil·litat totes les propostes abans de votar: 

 

Centre Cívic Barri Osona (Barri Osona) 

Parc Miquel Coll i Alentorn (Serra-de-senferm) 

Parc de Santa Anna (Santa Anna) 

OAR (Estadi) 

http://www.decidim.vic.cat/
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 / Antiga gasolinera de la Pista (la Calla) 

Pista Poliesportiva Horta Vermella (Horta Vermella) 

 

També al web www.decidim.vic.cat es podien llegir les propostes amb detall.  

 

CúVic situat al Parc de Santa Anna 

 

 

http://www.decidim.vic.cat/
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 Període de votacions: del 2 al 22 de maig  

 Canals de votació: als centres cívics de la zona del 
Nen o a www.decidim.vic.cat  

 Es pot votar un màxim de 3 projectes i cal ordenar-
los per prioritat 

 Poden votar persones majors de 16 anys 
empadronades a la zona de la Vella 

 

del DNI. El vot és confidencial i només hi tenen 
accés el p  

  

 

 

 

Durant el període de votacions es va fer un treball intensiu de dinamització per tal de donar 

a conèixer al màxim de persones la possibilitat de decidir com millorar el seu barri a través 

de votar en els pressupostos participatius. Les tècniques de participació ciutadana van dur a 

terme diferents accions de difusió de les votacions i recollida de vots utilitzant una tablet, 

entre elles: 

 

ecollir vots allà mateix  

 

batxillerat 

 Taula informativa i recollida de vots al Casal de la gent gran Mossèn Guiteras 

 Xerrada informativa i penjada de cartells a diferents entitats com ETB, Fàbrica dels 

Somnis... 

 Taula informativa i recollida de vots al mercat del diumenge del Remei  

A més a més, les tècniques juntament amb dinamitzadores comunitàries van fer difusió de 

les votacions a peu de carrer, informant en els llocs clau i concorreguts de tots els barris de la 

zona, com, per exemple, el Parc Xavier Roca i Viñas, el parc de Santa Anna, parc Sant Jaume, 

parc Miquel Coll i Alentorn, zona del workout i parc de gossos al c/Alguer, diversos carrers de 

 

http://www.decidim.vic.cat/
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RESULTATS QUANTITATIUS 

En aquesta edició podien participar en les votacions les persones empadronades als barris de 

la zona del Nen majors de 16 anys, que representen un total de 9.370 persones. Per votar 

calia seleccionar 3 projectes i ordenar- va ser ponderat.  

Al llarg del període de votacions van votar 582 persones, que representen un 6,21 % de les 

persones que complien els requisits per votar.  

La participació ciutadana en pressupostos participatius normalment se situa entre el 2 i el 4% 

en aquelles ciutats catalanes que porten a terme aquest tipus de processos participatius. En 

les edicions anteriors es va obtenir un 4,13% de vots en la zona del Merma i un 3,84% en la 

zona de la Vella. Per tant, el 6,21% obtingut en aquesta edició és un percentatge destacable 

i un augment significatiu del nombre de persones que han participat en les votacions dels 

pressupostos participatius. , com sempre, es va comprometre a assumir el 

 

 
 

        Total    Percentatge 

 

Número de persones de + de 16 anys empadronades 
a la zona del Nen 

9.370 100% 

Total de votants  582 6,21% 

 

 

PROPOSTES GUANYADORES 

1. 

659 punts 

ambientalment la perifèria de la ciutat i gaudir del terme municipal. És un llarg trajecte, d'uns 

32 quilòmetres de traçat, que encercla tota la ciutat, amb una gran part del circuit que passa 

per la llera dels rius de la ciutat, el Gurri i el Mèder. Les diferències paisatgístiques que 

-ne. 
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a. En aquesta zona es 

proposen diferents actuacions: 

 Recuperació del bosc de ribera 

  

 Consolidació de camí: 

 Aportació de sauló 

 Allargament de dos trams de tarima de fusta 

 Recol·locació de travesses de fusta delimitant el camí 

 Eliminació de gual (passera) 

 Protecció i intervenció en el sobreeixidor perquè evacuï directament al riu 

 

tancaments definitius  

 

2. Recuperar el patrimoni cultural i històric de la zona vermella del Nen. 

444 punts  

La proposta consisteix a fer aflorar el patrimoni històric, artístic i cultural de la zona, molt 

afegit que afavorirà la vinculació dels habitants al territori.  

Concretament es proposa:   

 

Taradell amb bancs i una font 

 Fer una nova escultura dedicada a Pau Casals i col·locar-

escultura      

 Instal·lar panells didàctics a diferents espais que formen part de la història de 

la zona i del patrimoni artístic, cultural i de personatges il·lustres. Publicar una 

Turisme 

 Fer un nou mural, adaptat als nous temps, a la plaça Osona. El mural es faria 

sobre el ja existent i el realitzaria la Pilarín Bayés 

 

 



26 
 

 
 

3. 408 punts 

actes, les associacions de veïns del Nen proposen crear un fons comú de materials que 

estig

les associacions prèvia reserva a través del sistema habitual. 

Al fons comú de materials hi haurà: 

 1 remolc de > 750 kg 
 50 taules  
 400 cadires  
 4 carpes de 3 X 3 m  
 1 generador  
 2 taulers-nevera  
 Olles, fogons i barbacoa  

 

determinar) de la quarta proposta més votada:  

 

4. Fer un carril bici que entrellaci els diferents barris i connecti amb la xarxa de 

359 punts  

La connexió en bicicleta entre equipaments i centres educatius a la zona vermella del Nen és 

una dificultat per la falta de carrils bici segurs i amb continuïtat.   

La intervenció preveu millorar i senyalitzar els trams dels carrils bici existents i construir trams 

 

La intervenció consisteix a: 

 Fer un nou carril bici per calçada, amb senyalització horitzontal, en ambdós sentits de 
circulació i que connecti els diferents equipaments, centres educatius i barris 

 Col·locar separadors de seguretat al llarg de tot el carril bici 
 Instal·lar senyals de seguretat a les cruïlles i rotondes 
  
 Posar 21 nous aparcaments de bicicleta 
 Connectar amb els carrils bici ja existents 
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ELS PROJECTES, SEGONS PUNTS OBTINGUTS 

 

Punts 

 

1. 

riu de la zona del Nen 

659 guanyador 

2. Recuperar el patrimoni cultural i històric de la zona vermella del Nen  444 guanyador 

3. Crear un fons comú per a entitats 408 guanyador 

4. Fer un carril bici que entrellaci els diferents barris i connecti amb la 

xarxa de carrils bici existent 

359 Guanyador 

parcial 

5. 

bressol de la Serra-de-senferm 

293  

6. Incentivar el civisme actiu: animals de companyia, bicicletes, espais 

públics i convivència 

260  

7. Millorar la visibilitat i seguretat dels vianants, infants i vehicles davant 

 

256  

8. Millorar la seguretat dels passos de vianants al carrer Josep M. Pallàs 152  

9. Adequar i remodelar la vorera del carrer Soledat 133  

10. Instal·lar un sistema de reg al parc de Sant Jaume i jocs infantils per a 

infants de 0-3 anys  

121  

11. Millorar la seguretat dels vianants i dels usuaris del Club esportiu OAR, 

 

93  

12. 

 

87  

13. Realitzar un projecte de dinamització multicultural: espais de relació i 

apropament de cultures 

86  

14. Construir una pista de pàdel pública al parc Xavier Roca i Viñas 52  

15.  17  
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RESULTATS QUALITATIUS 

Destaquem els següents aspectes de la dimensió qualitativa del procés dels pressupostos 

 

 votat al llarg de tres setmanes han estat elaborades 

íntegrament per la ciutadania que ha participat en la primera fase del procés. 

Parteixen de les necessitats que aquests veïns i veïnes han considerat que té el 

territori del Nen. En cada edició dels pressupostos participatius es consolida una mica 

més aquest canal de comunicació entre ciutadania i Ajuntament. 

 Les associacions de veïns de la zona són qui ha validat cadascuna de les fases del 

procés, a més de validar o redefinir les propostes que finalment es van posar a 

votació. A més, representants de les associacions de veïns i altres veïns i veïnes van 

cedir la seva imatge per incloure-la als elements informatius com les lones, plafons, 

ipatiu a la 

ciutadania.  

 

treball fet per les associacions de veïns de la zona del Nen. Aquestes entitats es van 

reunir per decidir les prioritats de la zona, consensuar les propostes i definir de 

suport als seus projectes. La seva campanya ha inclòs difusió a xarxes socials, 

dinamització de les votacions, repartiment de flyers i penjada generalitzada de 

cartells pels barris animant a votar les seves propostes. Durant les votacions 

 una campanya de comunicació on totes les propostes van rebre 

el mateix tractament.  

 de participació 

ciutadana juntament amb dina  informar a la 

ciutadania a peu de carrer sobre els pressupostos participatius i els projectes que es 

posaven a votació i també van visitar les entitats de la zona. A mes a més, les 

coordinadores dels centres cívics de la zona van reforçar la difusió de les votacions 

que habitualment no 

participen, persones grans i persones nouvingudes. 

 La campanya de difusió online va estar activa durant tot el procés però es va 

intensificar sobretot durant la fase de votacions amb banners que enllaçaven amb el 

web de votacions i amb campanyes a les xarxes socials. A més es van fer mailings a 
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totes les entitats i centres educatius de la zona, als llistats de persones que van 

interessada en rebre informació sobre els processos participatius. 

 De les 592 persones que han participat, 30 són persones nouvingudes, el que 

representa un 5,15% del total. Això es deu, en part a la informació personalitzada 

lliurada per part dels centres cívics, equip tècnic i associacions de veïns. Aquestes 

dades són un reflex de la diversitat de la nostra ciutat i són representatives dels barris 

del Nen, tot i que considerem que cal continuar animant a la participació a aquest 

col·lectiu.  

 En aquesta edició destaca el fet que algunes de les propostes amb més suports 

provinents de la ciutadania i de les associacions de veïns són propostes que ja 

propostes a les taules de treball van acabar sent retirades degut a que el Consistori 

va trobar pressupost per executar-les i per tant, eren intervencions previstes per fer 

en el 2018.  

 

quantificat tècnicament. Els projectes guanyadors, en formar part de pressupost 

 

 En resum, els pressupostos participatius són un exercici de coresponsabilitat perquè 

la ciutadania defineix unes necessitats o prioritats i uns mesos després, durant el 

període de votacions, esdevé protagonista en la presa de decisions. Per tant, es 

decideix conjuntament com es vol que sigui la ciutat. 

 

RETORN 

El dilluns 28 de maig es va fer la presentació pública dels resultats de les votacions a través 

Es va convocar a la premsa i a les associacions de veïns i es va convidar 

 

El regidor de Participació Ciutadana, Josep Ramon Soldevila, i la tècnica de Participació 

Ciutadana, Fabiola Mora, van ser els encarregats de presentar els resultats, les propostes 

guanyadores, i les dades més importants de la participació en aquesta edició. 
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Publicacions dels resultats als mitjans: 

 

http://www.canaltaronja.cat/osona/resultats-dels-pressupostos-participatius-zona-nen/ 
 
http://el9nou.cat/osona-ripolles/actualitat/lajuntament-de-vic-millorara-lanella-verda-
amb-els-pressupostos-participatius/ 
 
http://www.lavanguardia.com/local/osona/20180528/443912228026/la-connexio-i-
millora-de-lanella-verda-es-la-proposta-mes-votada-dels-pressupostos-participatius-de-la-
zona-del-nen-de-vic.html 
 
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/57359/connectar/millorar/anella/verda/zona
/nen/opcio/guanyadora/dels/pressupostos/participatius/vic 
 

 

Un cop finalitzada la roda de premsa es va fer un enviament massiu anunciant els resultats a 

les bases de dades de persones interessades en processos participatius i també a les 

persones, entitats, associacions, centres educatius i altres, que van participar en alguna de 

les fases del procés. Es van publicar els resultats i quines van ser les propostes guanyadores 

participació ciutadana i al web habilitat per fer els pressupostos participatius. 

 

 

 

 

http://www.canaltaronja.cat/osona/resultats-dels-pressupostos-participatius-zona-nen/
http://el9nou.cat/osona-ripolles/actualitat/lajuntament-de-vic-millorara-lanella-verda-amb-els-pressupostos-participatius/
http://el9nou.cat/osona-ripolles/actualitat/lajuntament-de-vic-millorara-lanella-verda-amb-els-pressupostos-participatius/
http://www.lavanguardia.com/local/osona/20180528/443912228026/la-connexio-i-millora-de-lanella-verda-es-la-proposta-mes-votada-dels-pressupostos-participatius-de-la-zona-del-nen-de-vic.html
http://www.lavanguardia.com/local/osona/20180528/443912228026/la-connexio-i-millora-de-lanella-verda-es-la-proposta-mes-votada-dels-pressupostos-participatius-de-la-zona-del-nen-de-vic.html
http://www.lavanguardia.com/local/osona/20180528/443912228026/la-connexio-i-millora-de-lanella-verda-es-la-proposta-mes-votada-dels-pressupostos-participatius-de-la-zona-del-nen-de-vic.html
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/57359/connectar/millorar/anella/verda/zona/nen/opcio/guanyadora/dels/pressupostos/participatius/vic
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/57359/connectar/millorar/anella/verda/zona/nen/opcio/guanyadora/dels/pressupostos/participatius/vic
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AVALUACIÓ 
Per tal de recoll

es va crear una enquesta i es va fer arribar als participants i entitats de la zona.  

Es van plantejar 9 preguntes que es podien valorar del 1 (menys/en desacord) al 5 

 

1. En general, valora aquesta edició dels pressupostos participatius 

2. Les accions informatives (reunions, xarxes socials, al carrer, figures del Nen, lones...) 

van ser suficients per donar a conèixer el procés 

3. Em vaig sentir animat/da a presentar una proposta de millora de la zona del Nen 

4. El formulari online per presentar una proposta em va semblar entenedor i senzill 

5.  

6.  

7. La durada de les votacions (3 setmanes) va ser adequada 

8. Les imatges gràfiques i elements de difusió (figures del Nen, cartells, lones, plafons, 

etc.) van ser encertats 

9. Crec que és millor fer els pressupostos participatius per zones que no pas a tota la 

ciutat 

10. Comentaris o suggeriments de millora 

Es van rebre 39 enquestes en un període de dues setmanes. 

A nivell tècnic valorem molt positivament aquesta edició dels pressupostos participatius. En 

presentant propostes de manera conjunta, elaborant campanyes de suport per les seves 

propostes, fent difusió de les votacions i convocant al veïnat a votar. Aquest esforç, juntament 

, un 

destacable 6,21%.  

en aquesta edició a les tres setmanes de durada de la fase (a diferència de les dues setmanes 

 

les votacions. El percentatge de participació ha augmentat tot i no disposar-ne, i sempre hi 

havia la possibilitat de votar als centres cívics de la zona presencialment en cas de no disposar 

 a dispositius electrònics o no poder votar digitalment per altres motius.  
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vandalisme 

-de-

senferm. Malgrat aquests fets desafortunats, creiem que aquests elements han complert la 

seva funció i han informat als veïns del procés i de les propostes que podien votar.  

Els elements informatius digitals (campanyes a xarxes socials, web, emails, notícies...) han 

sigut fonamentals per informar de les diferents fases del procés i de com es podia participar. 

El web que es va dissenyar per aquest procés, i en concret, la funcionalitat de votar les 

propostes escollides, ha estat valorat positivament per les persones que han omplert 

 

Per properes edicions continuarem buscant la participació de la ciutadania no associada, les 

persones que no perta

seguirem fomentant la participació de la població nouvinguda.  

Com a punt de millora intentarem reforçar la comunicació dels criteris que han de complir les 

propostes per tal que siguin viables, ja que un nombre important de les que van arribar per 

internet van acabar sent descartades perquè no complien els requisits; algunes eren queixes 

Una possible manera de clarificar els criteris seria acompanyant-los amb 

esperem aconseguir que les propostes que es facin tinguin una major probabilitat de ser 

viables, que puguin passar a validació tècnica i a votacions.  

dels pressupostos participatius, si es faran de nou per zones com en les tres darreres edicions 

edicions i determinar els pros i contres de les dues versions, per així poder decidir. Segons 

de fer els pressupostos participatius per zones, enlloc de a tota la ciutat. 

Un altre aspecte que queda per determinar és la metodologia que se seguirà, ja que cada 

possible que moltes persones puguin fer propostes, donar suport a propostes existents, 

assistir a reunions públiques, participar en discussions deliberatives, decidir per mitjà de 
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utilitat en participació ciutadana i que apropa molt més els processos participatius a la 

ciutadania. La regidoria de Participació Ciutadana de 

plataforma recentment a través de la Diputació de Barcelona i preveu utilitzar-la en la 

propera edició dels pressupostos participatius.  
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2. Consistori infantil 

 

 

 

per alumnes de sisè de totes les escoles de Vic: Sentfores, Andersen, Guillem-de-Monrodon, 

Vic Centre, Pare Coll, Santa Caterina de Siena, Sagrat Cor, Escorial, Sant Miquel, Dr. 

Joaquim Salarich, Estel i la Sínia. Són nenes i nens escollits pels seus companys de classe, 

els quals al llarg del desenvolupament del consistori aporten la perspectiva dels infants en 

present en les decisions que afecten el nostre municipi.  

 és fomentar els valors de la 

democràcia, la participació, el diàleg, el respecte i el pacte per tal de contribuir a la 

construcció dels futurs ciutadans i ciutadanes de ple dret a través de la pròpia experiència, 

onsistori infantil. 
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A nivell organitzatiu aquest any es va decidir que la coordinació del consistori infantil es faria 

Participació Ciutadana. Així doncs, la planificació i comunicació amb els tutors i tutores dels 

centres educatius, membres del consistori infantil i les famílies, es va dur a terme des 

cniques de Participació es van ocupar del disseny metodològic 

i de contingut de les diferents sessions, així com de la coordinació i realització de les sessions. 

Un cop iniciat el curs escolar els centres educatius van rebre els llibrets informatius sobre el 

consistori infantil juntament amb la guia del conseller/a. Aquest material didàctic els va 

Algunes escoles van simular unes eleccions en tota regla, amb l

candidatura, un programa electoral, una campanya i votacions. Un cops escollits de manera 

da del consistori.  

La metodologia emprada afavoreix la participació de tots els nens i nenes de la ciutat, ja que 

els membres del consistori infantil han de traspassar als companys de classe el que han 

treballat a cada sessió. Llavors treballen conjuntame

portaveus dels infants, recullen les seves aportacions i les traslladen a la Sala de Plens, on es 

fan els debats i es prenen les decisions finals.  

Calendari de sessions 

Nomenament consistori infantil 2017/18 2 novembre 2017 

Sessió 1 6 novembre 2017 

Sessió 2 11 desembre 2017 

Sessió 3 15 gener 2018 

Sessió 4 5 febrer 2018 

Sessió 5 5 març 2018 

Sessió 6 (extraordinària: visita depuradora) 12 març 2018  

Sessió 7  9 abril 2108  

Gravacions vídeos 24-25-26 abril 2018 

Sessió 8  7 maig 2018 

Sessió 9 (extraordinària: jurat concurs cartells) 17 maig 2018  

Sessió 10 (extraordinària: assaig cloenda) 28 maig 2018  
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 4 juny 2018 

 

 

 

Entrevistes mitjans de comunicació 5-13 juny 2018 

Roda de premsa presentació Festa Major 18 juny 2018 

Seguici infantil 1 juliol 2018 

Diada de Sant Miquel 5 juliol 2018 

Nomenament consistori infantil 2018/19 Data per determinar 

 

Es van fer un total de 12 sessions, incloent el nomenament i la cloenda. Addicionalment, es 

van dedicar tres dies a fer les gravacions dels vídeos educatius sobre temes ambientals. Els 

consellers i conselleres infantils van participar també en altres activitats i actes més formals 

com a representants del consistori infantil.  

 

Resum de les sessions realitzades 

Nomenament del consistori infantil 2017/18 

El dijous 2 de novembre del 2017 es va fer el nomenament dels 21 nous consellers i 

stori infantil 

sortint van llegir unes frases resumint les seves experiències com a consellers i van donar 

alguns consells al consistori entrant. També es van visionar uns vídeos que havien creat. 

 ser significativa, amb la sala de la 

venera i un diploma als nous membres.  

com comunicar els 

temes ambientals més importants a la ciutadania.  
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Sessió 1: 6 de novembre 2017 

Es fan les 

sessions dels consistori infantil. En aquesta sessió: 

 Es parla de les funcions dels consellers i conselleres i funcionament del consistori 

infantil  

 E  

 democràcia representativa i la democràcia 

participativa 

 Els membres del consistori infantil responen a :  

o Com has arribat a ser conseller/a? Tots han arribat a ser membres dels 

consistor

point, debat, presentació de candidatura, i votacions) 

o Per què creus que seràs un bon conseller/a?  

compleixen unes qualitats que els permet desenvolupar la seva tasca i ser 
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públic, tenen bona memòria, són bones persones... 

  Presentació del material elaborat sobre , funcions, representants i 

i la Democràcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCÀRREC 

- Explicar a  

-  

- 

la ciutadania? 

 

 

Sessió 2: 11 de desembre 2017 

 

es llegeixen, es classifiquen i es resolen dubtes.  
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 Introducció al pressupost. 

diners i com es decideix la manera de gastar els diners.  

 Juguem al joc de rol del 

Pressupost. Es divideixen en 

dos grups, un nen/a fa de 

banca, la resta es reparteixen 

les regidories i a través dels 

jocs treballen els ingressos i 

despeses de cada àrea de 

 

 

 

 

 

ENCÀRREC 

- Jugar al joc del pressupost a  

- 

té. A la propera sessió ho explicareu 

 

 

Sessió 3: 15 de gener 2018 

 

intentant que si

del pressupost a les respectives aules. Tenen dues cartolines, en una hi escriuen allò 

 

 Visita de la Rosa Castillo, tècnica de cultura, per parlar de la Festa Major, de la 

planificació, les activitats previstes i la implicació del consistori infantil. 

 Es fa la introducció als temes ambientals

consistori infantil 2017/18, concretament, com comunicar els principals temes 

ambientals a la ciutadania

ambientals consideren que són els més importants. 
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ENCÀRREC 

- Preguntar als companys/es de classe, família i amistats quins són els 

problemes ambientals més importants a Vic i per què. 

- Fer un llistat de tots els problemes i el per què 

 

 

 

Sessió 4: 5 de febrer 2018 

 Benvinguda. Ens acompanya el regidor Josep Ramon Soldevila qui explica per què i 

com es treballa el medi ambient a Vic, també ens visita Jordi Boadas, tècnic de medi 

 

 

ambientals de la nostra ciutat a través de preguntar-ho als companys, amics i família. 

Ho escriuen en post- n en un plafó gran. Quan un tema es repeteix, 

-it. Jordi Boadas parla dels diferents temes que han 

al terra...) són temes que es treballen des de civisme. 

 Tenint en compte el recull de temes que han portat els consellers i conselleres i els 

arguments tècnics, entre tots es decideix que els tres temes que es volen treballar 

 

ENCÀRREC 

-  

- 

temes ambientals i durant el debat exposar arguments o defensar 

solucions. Això ajudarà a preparar el Ple que es farà en la propera sessió  

 

 

 

Sessió 5: 5 de març 2018 

 Benvinguda. Fem un Ple per debatre els temes ambientals. Ens acompanya Anna 

ldre dubtes sobre alguns 

temes complexes durant el Ple. 
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 Ple. Ordre del dia: 

o consistori la informació recollida sobre els temes 

ambientals que es volen comunicar a la ciutadania:  

 Les deixalles i desbordament de contenidors 

  

  

o Es debaten les causes i conseqüències dels problemes ambientals 

o Es proposen solucions i es fan votacions amb emoticones cara alegre (vot a 

favor) i cara trista (vot en contra) 

o  les millors estratègies per comunicar problemes ambientals a la 

ciutadania i els missatges que es volen comunicar, per tal que es puguin 

modificar les conductes i hi hagi més conscienciació 

 

ENCÀRREC 

- No hi ha encàrrec perquè es fa una sortida a la depuradora el 12 de març  

 

 

Sessió 6: 12 de març 2018 | VISITA A LA DEPURADORA 

Es fa un

 

Els membres del consistori infantil van se

observar els diferents materials i objectes atrapats a les reixes que venen del que tirem al 

vàter: papers, plàstics, embolcalls, tovalloletes higièniques, compreses... Aquests objectes a 

vegades taponen les canonades i causen problemes greus. 

També es tenia prevista una visita a diferents contenidors desbordats de la ciutat per analitzar 

quin tipus de residus i objectes es deixen fora dels contenidors, però la visita a la depuradora 

es va allargar i no vam tenir temps.  
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ENCÀRREC 

-  

- Treballar amb els companys com es pot explicar a la ciutadania els dos 

 

 No llençar coses pel vàter com tovalloletes, compreses, bastonets del 

es orelles, cotons... 

 No deixar escombraries fora dels contenidors 

 

 

- 

ncs aquests 

contenidors.  

- Es comença a treballar els missatges per conscienciar a la ciutadania: es busca un 

missatge curt, entenedor, que aporti dades, i que expliqui les causes i conseqüències. 

Es reparteix una graella de valoració als membres del consistori infantil. Cada 

i els altres consellers utilitzen la graella per valorar diferents aspectes del missatge: 

la claredat, si explica les causes i conseqüències, si aporta solucions, si el conseller/a 
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infantil que protagonitzaran els vídeos educatius. 

- Anna Sala, tècnica de medi ambient, resol dubtes i aclareix algunes dades i 

informacions que els consellers han compartit en la sessió. 

ENCÀRREC 

- 

sentit, en format de power point 

 

Posteriorment les tècniques de participació ciutadana, basant-se en les valoracions fetes pels 

propis membres del consistori infantil, comuniquen als consellers i conselleres amb major 

puntuació que han sigut els escollits per protagonitzar els vídeos. A a

entrega un guió amb el text que hauran de narrar als vídeos i que ha estat elaborat amb els 

missatges que ells mateixos van compartir a la darrera sessió. Aquests missatges han sorgit 

fruit del treball fet a les aules, de la informació que els hem facilitat, de les dades aportades 

pels tècnics de medi ambient i de la seva pròpia experiència a través de la visita a la 

 

açar a les escoles dels nens i 

nenes escollits per fer les filmacions. 
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Sessió 8: 7 de maig 2018 

- Benvinguda. Conselleres i consellers presenten el seu power point sobre què hem fet, 
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dia de la clausura del consistori infantil.  

-  

- Es grava en grup els eslògans que sortiran als vídeos de conscienciació sobre temes 

ambientals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessió 9: Jurat concurs cartells | 17 de maig 2018 

Es fa una sessió extraordinària per escollir el cartell guanyador del concurs de cartells de la 

Festa Major Infantil. Membres del consistori infantil van anar seleccionant els cartells que 

més els agradava fins a arribar al cartell guanyador. Els cartells anaven firmats amb 

ls participants i la imparcialitat del procés. 

Un cop escollit el cartell, una consellera va trucar a la creadora del cartell per anunciar-li que 

havia resultat guanyadora. 

ENCÀRREC 

- rit que cada conseller/a haurà de llegir a 

 

- Cal llegir-lo i practicar-lo 
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Sessió 10: 28 de maig 2018 

 

- Benvinguda i explicació dels actes de la Festa Major i de la participació del consistori 

infantil 

- Ens traslladem a la Sala de la Columna per tal de fer un assaig de la presentació a 

 

- 

sobre els dos temes ambientals que preocupen: el que llencem pel vàter i el 

desbordament de contenidors 

- 

infantil 

 

 

ENCÀRREC 

- Practicar el text de la presentació a casa 

- El dia de la clausura venir ben vestits, portar la venera i ser puntuals  

- Convidar a família, mestres i amistats 
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Clausura del consistori infantil 2017/18 

El 4 de juny es va celebrar la cloenda del consistori infantil en un acte formal a la Sala de 

participació ciutadana i de medi ambient, Josep Ramon Soldevila.  

Altres membres del consistori també van assistir, així com les famílies dels consellers i 

conselleres infantils i membres dels equips educatius de les diferents escoles. 

et al 

consistori infantil. Seguidament, les conselleres i consellers van llegir unes frases de manera 

formar part del consistori infantil. La presentació del consistori infantil va anar acompanyada 

 

assistents, els productes finals del treball fet al llarg de les sessions: els vídeos educatius. Es 

van visionar tots tres: el dels objectes que llencem al vàter, el del desbordament dels 

contenidors, i un tercer vídeo del making of  de tot el consistori infantil.  

dessa i una sessió de fotografies de 
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Altres actes i activitats 

Entrevistes als mitjans de comunicació 

Al llarg del mes de juny el consistori infantil va visitar diversos mitjans de comunicació 

audiovisuals on els van entrevistar i van poder donar a conèixer la seva experiència com a 

feina feta a les diferents sessions, de les seves responsabilitats i de si es plantejaven dedicar-

se a la política de grans.  

Els mitjans visitats van ser el 9TV, el 9FM, Ràdio Vic i Canal Taronja. També una consellera i 

un conseller van protagonitzar una roda de premsa sobre la Festa Major.  
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Olimpivic 

s de sisè de les escoles 

de Vic i 

esportiva i lúdica de les escoles de la ciutat, on es busca que els alumnes participants portin 

a terme una competició responsable seguint els criteris marcats en el decàleg del bon 

esportista, elaborat pels consellers/es infantils el curs 2009/10. 
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Seguici infantil i Festa Major 

Una altra de les grans responsabilitats del consistori infantil va ser la participació en els actes 

del seguici infantil i de la diada la Festa Major.  

Seguici infantil: Diumenge, 1 de juliol | 18.00h | Plaça Gaudí 

Es reuneix el Consistori Infantil a la plaça i acompanyats de totes les figures del seguici infantil 

(gegants, bou, mulasseta, aligueta, cavallets...) formen una comitiva presidida pels 

lors per anar a buscar el 

Sant Miquel petit. Després es va fins a la Catedral on es fan els balls de les figures i finalment 
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Diada de Sant Miquel: Dijous, 5 juliol | 9:45h | Ajuntament 

La comitiva oficial de Festa Major, formada pels polítics, bestiari i personatges de la cultura 

 la comitiva de pujada 

 

 

 

 

Avaluació feta pels consellers i conselleres  

Les conselleres i consellers van omplir enquestes de valoració del consistori infantil. Amb 

aquestes enquestes es volia recollir la seva opinió sobre els temes treballats, el temps dedicat 

al consistori i els encàrrecs fets. També es volia conèixer quins aspectes es podrien millorar 

de cara al proper consistori infantil.   

En general la valoració és molt positiva. Els comentaris recollits són els següents: 

  

Què milloraries? 

- 

res 

- Res, tot és genial 

-  

- El no tenir que riure 

-  

-  
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- Que hi haguessin més sessions 

- Milloraria que no parlessin tant 

- Que tornés a haver- essa 

-  

- Res 

- En no parlar tant 

- Podríem fer algun joc més o coses per parlar  

Què creus que no cal repetir? 

- Jo ho repetiria tot 

- Els assajos 

-  

Algun comentari més? 

-  

-  

-  

-  

-  

- Que ha sigut una experiència inoblidable 

-    

 

Avaluació feta pels tutors i tutores  

El dilluns 25 juny, es va fer una reunió amb els equips educatius per tal de valorar el consistori 

infantil. Hi van participar tutors i tutores de les escoles Escorial, Sant Miquel, Sagrat Cor, 

Guillem-de-Monrodon, Pare Coll, Santa Caterina, Andersen i Salarich. Es van absentar la 

Sínia, Vic Centre i Sentfores.  

Comentaris i aportacions dels tutors i tutores: 

 Els jocs han agradat molt, sobretot el del pressupost, i aniria bé disposar de més 

temps per poder jugar-hi a la classe  

 Els dies que plovia i no es podia sortir al pati els alumnes demanaven poder jugar al 

joc del pressupost i anava molt bé perquè es pot parlar de moltes coses i aprenen 

molt  

 Es planteja poder dur a terme el consistori infantil com a projecte 

manera poder treballar-ho de manera transversal i dedicar-hi més temps  
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 Potser massa dens a nivell de contingut, seria millor fer menys i més a fons (compartit 

per vàries escoles) 

 

consellers els sap greu (compartit) 

 

aquesta edat  

 

(compartit) 

 Apostar per nanos que potser no tenen tanta facilitat de paraula en la selecció dels 

consellers infantils  

 

diuen a la classe  

 Qui va quedar en segona posició va acabar sent la secretària i es va prendre el rol de 

manera molt seriosa, prenent notes, organitzant la feina...  

 Falta de temps, voldríem treballar amb més profunditat els encàrrecs i no només per 

complir (compartit) 

 Els encàrrecs podrien ser una mica més clars 

 

responsabilitat  

 tx de 

veure aquests espais 

 La comunicació molt bé, els emails molt bé, potser no cal enviar amb còpia a direcció 

perquè llavors direcció ho reenvia als tutors i acaben amb duplicació de correus 

 

 

 Els temes que hem treballat, tant la part inicial de la democràcia i funcionament de 

 

i vinculats al currículum escolar 
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en el proper consistori infantil i que ja els informarem de les funcionalita

curs.  

Aspectes a millorar: 

- Reduir els continguts per poder treballar-  

- Encàrrecs més clars  

- Evitar sessions extres  

-  

 

 

Enllaços 

https://www.vic.cat/viure-a-vic/educacio/Consistori-infantil-2017-18 

https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/55509/vic/ja/nou/consistori/infantil 

 Vídeo de sensibilització sobre el que llencem al vàter: 

https://www.youtube.com/watch?v=xsW0DP-QU6I&t=40s 

 Vídeo de sensibilització sobre el desbordament de contenidors: 

https://www.youtube.com/watch?v=YKaRltz86Rg&t=33s 

https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/57455/consistori/infantil/vic/presenta/campa

nya/sensibilitzacio/ambiental 

 

  

https://www.vic.cat/viure-a-vic/educacio/Consistori-infantil-2017-18
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/55509/vic/ja/nou/consistori/infantil
https://www.youtube.com/watch?v=xsW0DP-QU6I&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=YKaRltz86Rg&t=33s
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/57455/consistori/infantil/vic/presenta/campanya/sensibilitzacio/ambiental
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/57455/consistori/infantil/vic/presenta/campanya/sensibilitzacio/ambiental
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3. Esmorzar de treball amb administradors de finques 
 

el de posar sobre la taula les problemàtiques més 

habituals que es troben els administradors de finques i comunitats per, posteriorment, 

buscar-ne solucions conjuntes a problemes compartits. 

diació i la seguretat a les 

control. Així doncs, les taules de treball amb administradors de finques han de servir per 

ajudar a compartir estratègies de resolució de conflictes, a crear complicitats i a clarificar els 

diferents rols. 

ajudin a fer aflorar i recollir totes aquelles qüestions, problemes i situacions que es podran 

treballar de forma conjunta entre tècnics, polítics i administradors de comunitats. 

Aquest any 2018, recollint les conclusions de la primera sessió que es fa fer a finals de 2017 

es va fer una sessió per treballar un dels temes que preocupen més als professionals gestors 

de les comunitats de propietaris, el tema de les ocupacions il·legals.  

A aquesta primera sessió de 2018 es va fer al Palau Bojons i hi van participar 12 

administradors de comunitats de propietaris rriga, 

la regidora de seguretat de Manlleu, la regidora de seguretat de Vic i 5 tècnics municipals de 

civisme, mediació, guàrdia urbana i participació ciutadana. La participació de tècnics i polítics 

cipar en una sessió per tal de conèixer 

una mica més com es portaven a terme els esmorzars de treball a Vic i poder-ho adaptar al 

seu context. 

La sessió va durar dues hores. Es va fer una introducció general de la temàtica i de la 

normativa vinculada a les ocupacions il·legals i la intervenció que es fa a nivell municipal. Per 

altra banda es va explicar la dinàmica participativa i es va dividir als assistents en dos grups 

que treballaven entorn a dues preguntes:  

- Quins recursos o estratègies heu utilitzat quan us heu trobar amb algun pis 
ocupat? 

- Quines no han funcionat, però amb alguna modificació podrien funcionar 
- Quines crec que han anat bé  

 

A partir de les conclusions de cada grup es va fer una posada en comú. 
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uè es proposes un nou tema per la propera sessió 

interessava poder debatre a la propera sessió de treball. Més endavant es va realitzar una 

segona sessió amb aquest  
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4. Enquesta, canvi de nom carrer Virrei Avilés 

Com a conseqüència del prec titulat 

 

ercials, 

pàrquings i oficines. Aquest és el col·lectiu a qui li podria afectar un canvi de nom del carrer 

ja que els suposaria una modificació de dades en documents importants que els podria 

comportar haver de realitzar algunes gestions i en alguns casos assumir possibles costos.  

 

Recollida  

i pàrquings. Els dinamitzadors comunitaris van entregar la carta en mà a totes les bústies de 

les persones empadronades al carrer. També es va penjar la carta informativa a les entrades 

 

juliol. Les persones 

Ciutadà del Remei, al mateix carrer Virrei Avilés. També va arribar una opinió a través de 

vicparticipa@vic.cat.  

Les treballadores de l

treballen, es va decidir obrir els dilluns i dimecres a la tarda, de 19:00 a 21:00, durant el 

període que va durar el procés. Durant aquestes hores addicionals, tècniques de Participació 

Ciutadana, de Ciutadania i dinamitzadors comunitaris van atendre les persones que 

 

Resultats quantitatius 

del 35%.  

 

mailto:vicparticipa@vic.cat
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Butlletes recollides 289 35% del total que pot participar 

Vàlides  262 91% 

No vàlides  27 9% 

 

Les butlletes no vàlides ho són per aquests motius: 

- Butlletes de persones no empadronades, no propietàries o no titulars de comerços  

- Butlletes amb DNI o NIE erronis o que no existeixen 

- Butlletes duplicades 

Número de persones nouvingudes que han participat: 72 (25%) 

Han participat (butlletes vàlides): 

- 228 persones empadronades 

- 32 persones propietàries  

- 2 persones titulars de comerços 

RESULTATS: 

Vull que el carrer Virrei Avilés passi a dir-se  

 

SÍ 33 butlletes                   13% 

NO  229 butlletes                87 % 

 

Retorn 

El mes de juliol es va enviar una carta a tot el veïnat, propietaris i comerços per donar compte 
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5. Enquesta  

Context i planificació  

 

pla la voluntat determinada, pacífica i democràtica de tot un poble, però també un teixit de 

complicitats sorgit  

Es va decidir  a la plaça així 

pàrquings i oficines. Aquest és el col·lectiu a qui li podria afectar un canvi de nom del carrer 

ja que els suposaria una modificació de dades en documents importants que els podria 

comportar haver de realitzar algunes gestions i en alguns casos assumir possibles costos.  

Per això, es va fer al veïnat implicat 

proposta del canvi de nom de , com a 

homenatge a un dia que quedarà marcat en la història de Catalunya.  

proposta de canvi de nom. També es van penjar cartells informatius a totes les escales de la 

Les persones que no podien participar presencialment perquè es trobaven fora de Vic, podien 

participar enviant el DNI i respos

participacio@vic.cat.  

 

 

Durant 

També es van rebre opinions a través del correu electrònic. 

Tècnics municipals van comprovar els DNI de les persones participants per assegurar que 
complien els requisits per participar, és a dir, que eren persones empadronades a la plaça de 

 

mailto:participacio@vic.cat
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Podien participar 244 persones  butlletes, el qual suposa una participació 

del 37,3%.  

Butlletes recollides 91 37,3% del total que pot participar 

Vàlides  86 94,5% 

No vàlides  5 5,5% 

 

Les butlletes no vàlides: butlletes de persones no empadronades, no propietàries o no 
. 

 

RESULTATS: 

Vull que -se plaça de 

 

SÍ 20 butlletes              23,26 % 

NO  65 butlletes               75,58 % 

Abstenció 1 butlleta                    1,16 %    
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6. Grup promotor de la bicicleta 

Nascut del Consell de Convivència i Seguretat, es va integrar al setembre de 2018 a la Taula 

de Mobilitat. 

El Grup Promotor està format per una vintena de vigatans i vigatanes interessats a millorar 

la mobilitat amb la bici. La majoria de les persones assistents estan vinculades a diverses 

entitats de la ciutat, i s'ofereix així una perspectiva molt àmplia d'aquesta temàtica.  

El Grup Promotor s'ha reunit en quatre ocasions per donar la seva opinió sobre la campanya 

informativa de la bicicleta, per conèixer el pla estratègic i per aportar propostes de millora 

de la xarxa de carril bici i als aparcaments. En total en aquestes sessions es van recollir 85 

propostes de millora.  
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7. Decàleg per a la publicitat no sexista i no LGTBfòbica a Vic  

Al Ple del 13 de desembre del 2017 es va aprovar per unanimitat la moció del col·lectiu 

LGTBfòbica al nostre municipi. 

Aquesta moció proposa els següents acords: 

1. 

LGTBfòbica, amb la participació de la ciutadania 

2. 

govern, civisme, bons costums i convivència ciutadana 

3. 

denunciar casos de publicitat sexista 

4.  

La publicitat té un impacte inqüestionable en les nostres vides ja que ajuda a construir la 

nostra percepció de la realitat i a reproduir els models socials. Els missatges que ens arriben 

indiquen quan un co mportament és apropiat, quines actituds són acceptables, en definitiva, 

quins valors té la nostra societat. I generalment, la publicitat actua confirmant els valors 

 

Quan el discurs publicitari perpetua estereotips de gèn

de micromasclismes, està transmetent un sistema social desigual el qual és la base 

LGTBfòbica, i que suposen una violació dels drets humans.  

No obstant, la publicitat té potencialment un rol com a agent de canvi social cap a una 

societat millor, més justa i igualitària, on dones i homes comparteixin espais, responsabilitats 

i privilegis, on els dos siguin protagonistes per igual de les accions, sense cenyir-los a rols 

restrictius de gènere.  

Amb la creació del decàleg de bones pràctiques per a una publicitat no sexista i no 

al nostre municipi, per així fomentar la representació de totes les persones respectant la seva 

dignitat, diversitat i potencialitats. 
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. Per motius 

iciat aquest 2018 amb diverses reunions amb 

el 2019. 

 

  



65 
 

 
 

8. Enquesta Pla de mobilitat  

Guàrdia Urbana i 

aportacions de la ciutadania per valorar-les i incorporar-les en la redacció del Pla de Mobilitat 

Urbana. Un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) està format per un conjunt 

jectiu el foment de formes de desplaçament més sostenibles 

(a peu, en bicicleta, transport públic) a nivell urbà. El PMUS pretén fer compatible la mobilitat 

sostenible amb el creixement econòmic, la cohesió social i la defensa del medi ambient, 

garantint d  

enquesta pel Pla de Mobilitat va consistir en diferents accions: 

 Un qüestionari sobre la mobilitat a Vic 

www.vic.cat i a les xarxes socials, al bus urbà i als centres cívics de la ciutat. Es van 

recollir 668 qüestionaris.  

 

 -

abril), on la ciutadania que volgués participar podia ac

Mobilitat i de Participació Ciutadana per anar detectant punts conflictius en la 

http://www.vic.cat/
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mobilitat a la ciutat. Una trentena de persones hi van participar i es van realitzar 

dues rutes de manera simultània.  

 

 

 Una sessió de presentació i validació de la diagnosi de la mobilitat a la ciutat, 

 

 

 Enquestes publicades a les xarxes socials 

enquesta, on es plantejava una pregunta diària per recollir les valoracions de la ciutadania 

sobre diferents aspectes relacionats amb la mobilitat a Vic. Es va decidir que les mateixes 

Participació va fer el buidatge d

va traspassar al departament de Mobilitat. 

 

 Valora del 0 (molt malament) al 10 (molt bé) el servei del bus urbà de Vic 

 Valora del 0 (molt malament) al 10 (molt bé) el número d'aparcament de bicicletes 
de Vic  
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P : 

 

 
 

 

Bé 27 vots | 12% 

Malament 198 vots | 88% 

Total vots  225  

Comentaris  37 

VALORA SENYALITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ PASSOS VIANANTS 
 

 

Bé 47 vots | 36% 

Malament 85 vots | 64% 

Total vots  132  

Comentaris  15 

VALORA LA FREQÜÈNCIA COTXES SUPEREN LÍMIT VELOCITAT  

Poques vegades 3 vots | 12% 

Moltes vegades 23 vots | 88% 

Total vots  26  

Comentaris 2 
 

  

Bona  19 vots | 58% 

Mala  13 vots | 42% 

Total vots 32 

Comentaris 2 

VALORA LA XARXA DE CARRILS BICI DE VIC  

Bé 8 vots | 16% 

Malament  42 vots | 84% 

Total vots 50  

Comentaris  7 

VALORA CAMINS ESCOLARS  

Bé 11 vots | 79% 

Malament  3 vots | 21% 

Total vots 14 

Comentaris 0 

VALORA SERVEI TAXI  
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Bé 11 vots | 69% 

Malament 5 vots | 31% 

Total vots 16 

Comentaris 0 

VALORA PUNTS RECÀRREGA VEHICLE ELÈCTRIC  

Bé 1 vot | 9% 

Malament 10 vots | 91% 

Total vots  11 vots 

Comentaris 2 

VALORA SENYALITZACIÓ APARCAMENTS  

Bé 23 

Malament 14 

Total vots  37 

Comentaris 1 

VALORA EFECTIVITAT ELEMENTS REDUCTORS VELOCITAT  

Efectius 12 vots | 44% 

Poc efectius 15 vots | 56% 

Total vots 27 

Comentaris 0 

VALORA ACCESSIBILITAT VORERES  

Bé  14 vots | 37% 

Malament 24 vots | 63% 

Total vots 38 

Comentaris 5 

VALORA RESPECTE VEHICLES ALS PASSOS VIANANTS  

Es respecten sovint 16 vots | 41% 

Es respecten poc 23 vots | 59% 

Total vots 39 

Comentaris 1 

VALORA HORARIS I FREQÜÈNCIA DE PAS DEL BUS URBÀ  

Bé 14 vots | 47% 

Malament 16 vots | 53% 

Total vots 30 
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Comentaris 3 

 

En total es van recollir 677 vots i 75 comentaris. Actualment el PMUS de Vic es troba entre la 

primera i la segona fase, que conclourà amb la diagnosi de la mobilitat. Es preveuen futures 

sessions de participació ciutadana quan es passi a la fase de redacció del pla de mobilitat.  

Addicionalment es va fer un altra acció de participació ciutadana, un recorregut 

- aquesta activitat, una trentena de persones van 

participar a dues rutes a peu per la ciutat que van servir per detectar aspectes que dificulten 

la mobilitat dels vianants. Les aportacions recollides estaven relacionats amb aquests temes: 

 Amplada i estat de les voreres 

 

històrics o carrers sense vorera 

 Estat dels escocells 

 Posició del mobiliari urbà 

 Passos de vianants 

 Senyalització i continuïtat del carril bici 

 Aparcaments de bicicletes i motos 

 

reduïda 
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9. Retorn fòrum ambiental 

clausura del Fòrum Ambiental de Vic.  

Es va convocar a totes les persones, entitats, serveis i empreses que van participar en alguna 

o vàries de les sessions del Fòrum Ambiental, així com a persones interessades en temes 

ambientals i en temes de participació ciutadana, i membres del consistori. També es va fer 

una convocatòria pública a través de xarxes socials. 

-Ramon Soldevila, va donar la benvinguda i va 

marcarà les directrius de les accions ambientals de Vic en els propers 10-15 anys, i que recull 

les aportacions fetes per la ciutadania en les sessions del Fòrum Ambiental.  

Arnau Martí, regidor de Vic per tots, va presentar el ponent, Gabriel Borràs, biòleg i 

responsable de l'àrea d'adaptació de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat 

de Catalunya, 

climàtic: de la conca al municipi  del projecte Life MEDACC que des de 

c anys (juny 2013-juny 2018) sobre adaptació de 

Va explicar 

cal, els municipis poden reduir la seva vulnerabilitat a aquests 

impactes. 
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Seguidament es va obrir un torn de preguntes. Els assistents, unes 45 persones, van 

emportar-se un document-  

participació en el torn de preguntes.  

  

http://www.vic.cat/news/el-nou-pla-d2019accio-ambiental-de-vic-es-presenta-a-la-

ciutadania 

http://participacio.vicentitats.cat/2018/11/22/es-presenta-el-pla-daccio-ambiental-de-vic-

en-lacte-de-clausura-del-forum-ambiental/ 

  

http://mediambient.vic.cat/fitxers/agenda-21/pla-accio-ambiental-vic-2018-2028-

definitiva.pdf 

 

 

http://www.vic.cat/news/el-nou-pla-d2019accio-ambiental-de-vic-es-presenta-a-la-ciutadania
http://www.vic.cat/news/el-nou-pla-d2019accio-ambiental-de-vic-es-presenta-a-la-ciutadania
http://participacio.vicentitats.cat/2018/11/22/es-presenta-el-pla-daccio-ambiental-de-vic-en-lacte-de-clausura-del-forum-ambiental/
http://participacio.vicentitats.cat/2018/11/22/es-presenta-el-pla-daccio-ambiental-de-vic-en-lacte-de-clausura-del-forum-ambiental/
http://mediambient.vic.cat/fitxers/agenda-21/pla-accio-ambiental-vic-2018-2028-definitiva.pdf
http://mediambient.vic.cat/fitxers/agenda-21/pla-accio-ambiental-vic-2018-2028-definitiva.pdf
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ALTRES ACTIVITATS 

Formacions 

 Jornada de pressupostos participatius al món local 

 Curs ús estratègic de les xarxes socials en participació ciutadana 

 Curs participació interna a les entitats 

 Eines gràfiques en participació ciutadana 

 

Conferències 

 Explicació del model dels pressupostos participatius a Vic al curs de formació sobre 

pressupostos participatius adreçat a tècnics municipals, realitzat per la tècnica de 

participació ciutadana  

 

, on explica els 

projectes "Trencant Fronteres" i "Dones la Clau", dirigits a apoderar dones 

nouvingudes i millorar la seva participació social. 
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Accions educatives 

 Accions per divulgar la participació ciutadana entre la ciutadania i entitats. Una 

, els membres de la qual tenien 

interès en saber què és la participació ciutadana, com funciona al nostre municipi i 

com hi poden col·laborar.  

Col·laboracions i assessoraments 

 Col·laboració amb la Universitat de Vic, concretament 

 

 Participació amb altres municipis en sessions participatives per elaborar la guia del 

Pla de Salut, liderat per la Diputació 

 Reunió per explicar el model dels 

pressupostos participatius de Vic i oferir assessorament  
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Plataforma Decidim 

https://decidim-vic.diba.cat/ 

Aquest 2018 Vic compta amb la plataforma digital Decidim de la Diputació de Barcelona per 

facilitar la participació ciutadana en diferents processos. Aquesta eina permet que la 

ciutadania es registri i pugui participar fent propostes, donant suport a les propostes 

  

 

(ajuntaments, ens locals i 

mecanisme efectiu de participació a la xarxa. 

Decidim és una plataforma utilitzada per nombroses organitzacions en tot el món: governs 

tives, associacions, etc. Ara al 2018 el 

 

Les tècniques de participació ciutadana han participat en dues formacions presencials i altres 

online sobre les funcionalitats de la plataforma, la qual es començarà a utilitzar el 2019.  

http://participacio.vicentitats.cat/2018/10/26/vic-disposara-de-la-plataforma-de-

participacio-ciutadana-decidim/ 

https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/58541/vic/tindra/acc/nova/plataforma/partic

ipacio 

 

 

  

https://decidim-vic.diba.cat/
http://participacio.vicentitats.cat/2018/10/26/vic-disposara-de-la-plataforma-de-participacio-ciutadana-decidim/
http://participacio.vicentitats.cat/2018/10/26/vic-disposara-de-la-plataforma-de-participacio-ciutadana-decidim/
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/58541/vic/tindra/acc/nova/plataforma/participacio
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/58541/vic/tindra/acc/nova/plataforma/participacio
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Actualització web i accions a xarxes socials 

s planificades.  

Web:  

http://participacio.vicentitats.cat/ 

terme les següents tasques: 

 Renovació del dis

i funcional 

 Revisió i actualització dels menús, apartats, subapartats i de tots els continguts, 

textos massa extensos, fent revisió gramatical i ortogràfica, i incloent les memòries 

de tots els processos participatius  

 Actualització del model de consentiment i de protecció de dades del formulari de 

contacte que la ciutadania pot omplir per estar registrada a la base de dades i rebre 

ord a la llei 

  

 

Facebook)  

 Revisió i actualització de tots els enllaços externs a departaments, entitats i col·lectius 

 

Xarxes socials 

Facebook i Twitter 

Arrel de 

importància de la planificació de les accions comunicatives que es duen a terme a través 

-

coherència a la comunicació via xarxes socials.  

http://participacio.vicentitats.cat/
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Des de la regidoria de Participació Ciutadana identifiquem aquests canals de comunicació 

com a essencials per complir un dels objectius més importants de qualsevol Administració 

socials permeten quelcom fonamental: faciliten les interaccions bidireccionals amb la 

ciutadania, de manera que se la pot escoltar, conèixer les seves preocupacions, interessos i 

a la 

 

a interactuat amb la ciutadania de manera propera i el més immediata 

 

 

Altres 

Subvencions i suport de la Diputació de Barcelona: 

 En el marc del catàleg es concedeix una subvenció 

procés de pressupostos participatius 2018 de Vic 

 

de participació virtual 
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Àrea de Participació Ciutadana | Dades quantitatives 2018 

PROCESSOS I 

PROJECTES 

PARTICIPANTS SESSIONS/ACCIONS DE 

PARTICIPACIÓ  

NÚMERO DE PROPOSTES / 

RESULTAT PROCÉS 

Pressupostos 

participatius 

138 participants reunions i 

taules de propostes 

582 persones voten  

18 persones fan enquesta 

 

16 sessions: 

   -1 sessió informativa 

   -13 sessions de propostes 

   -2 taules de propostes 

 

107 propostes presentades: 

   -51 via presencial 

   -56 via online 

4 propostes guanyadores de 

millora de la zona vermella 

 

Consistori infantil 21 consellers i conselleres de 

12 escoles de Vic 

12 sessions 2 vídeos educacionals sobre 

medi ambient 

 

Carrer Major la Guixa 150 persones han participats 

en la reunió informativa 

1 sessió Recollir opinió veïnat  

 

Carrer Virrei Avilés 289 persones participat en 

a  

1 enquesta Recollir opinió veïnat  

 91 persones han participat en 

 

1 enquesta Recollir opinió veïnat  

Esmorzar de treball. 

Administradors de 

finques 

14 administradors 

5 tècnics 

2 regidors 

2 sessions Temàtica: ocupacions il·legals 

de pisos. Normativa, recursos i 

estratègies  

Pla de Mobilitat 

(enquesta) 

677 persones voten/responen 15 enquestes (una 

enquesta diària publicada 

al Facebook) 

75 comentaris/propostes 

Facebook 

Pla de Mobilitat / 

Mou-te per Vic 

30 persones 2 rutes  Aportacions diverses 

Retorn Fòrum 

Ambiental  

45 assistents  1 sessió presentació Pla 

Acció Ambiental  

100% les propostes 

 

90% del total de propostes 

 

Grup motor de la 

bicicleta 

 

20 participants 4 sessions  85 propostes de millora de la 

xarxa de carril bici i 

aparcaments 

TOTAL  2.082 participants  55 sessions/accions  
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ALTRES ACTIVITATS  Descripció  Sessions  

FORMACIONS Jornada de pressupostos participatius al món local 

Curs ús estratègic de les xarxes socials en participació ciutadana 

Curs participació interna a les entitats 

Eines gràfiques en participació ciutadana 

 

CONFERÈNCIES Explicació del model dels pressupostos participatius a Vic al curs de formació 

sobre pressupostos participatius adreçat a tècnics municipals, realitzat per la 

tècnica de participació ciutadana 

utadana 

 

ACCIONS EDUCATIVES/ 

DIVULGATIVES  

Accions per divulgar la participació ciutadana entre la ciutadania i entitats  

PLATAFORMA DECIDIM  

del portal de participació ciutadana. Activació: gener 2019 

 

ACTUALITZACIÓ WEB 

PARTICIPACIÓ menú, apartats, elements gràfics i contingut 

 de les xarxes, 

accions comunicatives planificades i campanyes de difusió 

 

COL·LABORACIONS I 

ASSESSORAMENTS  

Col·laboració amb la Universitat de Vic per revisar i actualitzar el material 

Participació Ciutadana  

Participació amb altres municipis per elaborar la guia del Pla de Salut, liderat 

per la Diputació 

Reunió per explicar el model dels pressupostos participatius de Vic i oferir 

 

 

GRUPS MOTORS Grup motor Comissió Planificació Diades: 

Organització activitats Dia Internacional de la Dona i Dia contra la violència vers 

la dona 

6 sessions 

GRUPS MOTORS Grup motor protocol agressions sexistes: 

 

7 sessions 

 

 

 


