
 

Agenda Urbana de Sarrià de Ter 

Informe del Taller Participatiu: SdT PARTICIPATIVA I 

TRANSPARENT 

 

1. Presentació i desenvolupament del taller 
 

Es presenta la relatoria del taller participatiu “SdT Participativa i Transparent” sobre l’Agenda 

Urbana de Sarrià de Ter. La sessió se celebra el dimarts 31 de maig de 19h a 20.45h del vespre a 

la Biblioteca Emília Xargay.  

 

Objectius 

 

1. Emmarcar els temes a debatre en el procés d’elaboració de l’Agenda Urbana de Sarrià 

2. Conèixer la diagnosi i els reptes identificats del bloc temàtic “Sarrià de Ter Sostenible” que 

engloba els Objectius Estratègics 9 i 10 de l’Agenda Urbana. Concretament: 

o OE 9. Liderar i fomentar la innovació digital 

o OE 10 Millorar els instruments d’intervenció i governança  

3. Debatre els reptes vinculats a 1. Innovació social, 2. Intervenció i govenança, i fer propostes 

d’actuacions concretes.  

 

Assistència: Hi assisteixen 7 persones, de les quals 5 homes i 2 dones.  

 

Dinamització: malla d’idees 

 

Desenvolupament  

 

El taller consta d’una primera part informativa en què la tècnica de Desenvolupament Local de 

l’Ajuntament de Sarrià de Ter dona la benvinguda i contextualitza els temes del taller aportant 

reflexions de la diagnosi i identificant reptes que cal desenvolupar. 

 

A continuació, l’equip tècnic de la malla d’idees explica la dinàmica del taller i planteja les 

preguntes per a la reflexió: 

 

Liderar i fomentar la innovació digital 

− Què podria fer l’Ajuntament per garantir que la informació arribi a tothom (canals, 

llenguatge...)?  

− Com afrontar la bretxa digital davant la digitalització de l’administració? 

− Com fomentar la innovació digital de Sarrià de Ter?  

 

Millorar els instruments d'intervenció i la governança 

− De quina manera podem potenciar la participació, des de la coresponsabilitat de la 

ciutadania (anant més enllà de la queixa)? 

− En quins àmbits i sobre quins temes cal promoure la participació? 



 

− Com es pot fer el seguiment de l’acció municipal i el retiment de comptes en general i 

de l’Agenda Urbana en particular? 

 

A la segona part de la sessió, s’obre un debat sobre les propostes a partir de les preguntes. Una 

dinamitzadora va anotant les propostes i una altra recull d’acta. 

 

2.  Resultats 
 

S’exposen les propostes presentades en plenari i que van ser acordades entre les persones 

participants: 

 

Liderar i fomentar la innovació social 

1. Unificar els canals de comunicació. Apostar per un únic canal (telegrams, mails, xarxes, 

etc.). Actualment la informació de l’Ajuntament es fa a través de diversos canals sense 

un criteri clar (“no saps mai per on es publicarà”). Que el canal que es pugui utilitzar 

sigui a través del mòbil (per exemple una APP), per trencar la bretxa digital (tothom té 

mòbil però no tothom té ordinador).  

 

2. Combinar canals digitals amb analògics. Buscar l’equilibri entre la via digital i l’analògica 

per trencar amb la bretxa digital. Mantenir els canals analògics per a qui té dificultats 

per connectar-se o bé per qui no se’n refia de la via virtual. Si l’Ajuntament només 

utilitza les xarxes socials, molta gent es pot quedar fora (tenir en compte que a Sarrià hi 

ha molta gent gran). 

 

3. Acompanyament i assessorament per a les gestions municipals. Amb l’objectiu de 

generar confiança i proximitat entre Ajuntament i ciutadania i també com a una eina 

per a facilitar l’accés als tràmits administratius, es proposa crear una figura que tingui 

la funció d’ajudar a fer tràmits a les persones que ho necessitin i a fer més proper el 

llenguatge administratiu (presencialment, telefònicament o via correu-e). 

 

4. Programa de “referents digitals”. Fer formació a persones concretes de la comunitat 

que siguin lideratges naturals i que puguin donar suport digital a persones del seu entorn 

(pensant sobretot amb col·lectius vulnerables, que tenen més dificultats). Suport 

horitzontal. Projecte inspirat en el programa de Salut “Pacients experts” (formació a una 

persona amb una patologia que fa la funció d’acompanyar i resoldre dubtes a persones 

amb la mateixa malaltia).  

 

5. Millorar i fer més accessible el portal de transparència i actualitzar l’agenda. El portal 

de transparència tal com està concebut no facilita arribar al detall de la informació. Cal 

anar més enllà del que demana la llei, que es doni informació més detallada i qualitativa. 

Sinó, costa saber realment què fa l’ajuntament. També cal actualitzar les activitats a 

l’agenda de la web de l’Ajuntament. 

 

 



 

Millorar els instruments d’intervenció i governança 

6. Recuperar i enfortir les associacions de veïns, que siguin interlocutores amb 

l’Ajuntament en representació de veïns i veïnes. Es considera que això ajudaria a trencar 

la distància que hi ha entre l’Ajuntament i la ciutadania. No hi ha el sentiment que allò 

públic és de tothom, hi ha distància i desafecció política. Les associacions de veïns poden 

fer la funció de connectar l’Ajuntament amb la ciutadania. Cal, però, potenciar les 

associacions perquè realment siguin representatives, que s’obrin a tots els veïns i veïnes 

i que hi hagi un relleu a les juntes.   

 

7. Que el grup de WhatsApp dels barris serveixi per gestionar les incidències i fer-ne un 

seguiment, de manera transparent. Actualment hi ha 5 grups de WhatsApp (un per barri 

o sector) oberts a tothom. Es proposa que serveixin per gestionar incidències o 

propostes. S’apunta, però, que cal que es faci un seguiment per part de l’Ajuntament i 

es retin  comptes. Les demandes que es generen a través del grups de WhatsApp 

s’haurien de publicar a la web i al portal de transparència com una manera de retre 

comptes i de transparència i poder fer el seguiment del què s’ha sol·licitat i de la 

resposta corresponent.  

 

8. Transparència i retorn en la participació ciutadana. Els processos participatius han de 

ser transparents i l’ajuntament ha de fer el retorn dels resultats. Sinó hi ha la sensació 

que es participa però no es fa cas. S’ha de saber sempre què passa amb el que es 

proposa.  

 

9. Que les consultes que es facin siguin vinculants. Es comenta que sovint es demana als 

veïns i veïnes que decideixin sobre una cosa i després se’n fa una altra. Això genera 

molta desafecció. També es diu de combinar diferents mecanismes participatius en 

funció de la temàtica a tractar (a vegades serà millor obrir un debat que fer una 

votació). 

 

10. Facilitar una bona informació prèvia a la participació. Cal donar bé la informació 

abans d’obrir un tema a debat. S’han d’explicar bé tots els condicionants econòmics, 

legals, etc. que puguin afectar la presa de decisió. És important que es prenguin les 

decisions podent valorar tots els elements relacionats. 

 

11. Aprofitar grups i col·lectius ja formats per promoure la participació. És més fàcil 

arribar a la gent que no fent convocatòries obertes. 

 

12. Fomentar la coresponsabilitat i cedir el poder de decisió a la població en temes 

concrets, per exemple, uns pressupostos participatius en un determinat barri o un 

procés amb infància respecte al disseny d’un parc. És més fàcil que es participi en 

relació a temes concrets i que afecten més directament a la ciutadania, que sobre 

aspectes més abstractes o generals. 

 

13. Fer accions de participació amb joves a través de l’institut per l’efecte educatiu que 

pot tenir. És important que es pugui fer el retorn de les propostes presentades, que 

vegin que el que han fet serveix per alguna cosa, i així anar generant confiança cap a 

les institucions i els processos de participació que impulsen. 



 

3. Fotografies 

 



 

4. Avaluació 

Al finalitzar la sessió, es demana a les persones participants que responguin una enquesta 

d’avaluació a través del programa Mentimeter. Responen 6 persones. A continuació es 

presenten els resultats. 

 

 

 

 


