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Enfocament del procés de participació en el marc d’un 
procés d’agenda 21 municipal 

Lluís Planas 

l.planas@terra.es

Objecte del sistema de participació proposat 
Per assolir una veritable transformació vers la sostenibilitat, una consciència i un canvi de 
comportament dels múltiples actors del territori és imprescindible una major participació de 
la població en el procés de planificació. D’altra manera es redueixen els plans d’acció (o 
programes d’actuacions o agenda 21) a mesures realitzables només des de la gestió de 
l’administració pública competent (en aquest cas l’ajuntament), que si bé són mesures 
significatives i fonamentals, esdevenen parcials i bàsicament finalistes, i per tant 
insuficients. 
Resulta també imprescindible la implicació transversal de tots els polítics i tècnics de 
l’Ajuntament que, al capdavall, un cop finalitzat el suport tècnic extern seran els que facin el 
manteniment i seguiment del sistema de planificació i acció per la sostenibilitat i l’utilitzin 
com una eina útil per a tota la seva gestió. 
L’objectiu perseguit és que el sistema de planificació participada sigui una eina viva i 
dinàmica per sí mateixa, que vagi evolucionant amb noves propostes estimulades tant des 
de l’Ajuntament com des de la població en un clima de constructivitat i de consens enlloc 
d’esdevenir un estudi tècnic, útil però estàtic. 
Aquest plantejament orienta de manera diferent el procés de participació, no amb les 
clàssiques etapes tècniques (diagnosi, pla d’acció i consultes), sinó per eixos temàtics en 
els que es trena la diagnosi tècnica i la participació sectorial i veïnal. Amb aquest 
reenfocament es pretén incrementar: 

• el rendiment tècnic: implicació transversal de tot el personal tècnic municipal, 
coordinació interdepartamental i sistematització del treball, 

• el rendiment ambiental: es garanteix una major implicació tant tècnica com política de la 
població, i per tant s’incrementen les possibilitats de canvi de comportaments dels 
actors socioeconòmics i d’una major implantació del pla d’acció, 

• el rendiment social i polític: les experiències mundials existents demostren que una 
major participació normalment comporta una major cohesió social i un increment de 
consciència pública, alhora que una millora dels resultats polítics del govern impulsor 
del procés, 

• i al capdavall, un millor rendiment dels recursos humans i econòmics invertits en el 
procés, objectius tots ells d’interès per a les parts implicades. 

L’objectiu és encetar mecanismes permanents de participació i implicació oberta de totes 
les parts afectades pel comportament ambiental de l’organització. Per tant no es tracta 
només de consultar els representants de les entitats, gremis i associacions existents 
(societat organitzada), sinó també la ciutadania no organitzada (superior al 95%) en tant 
que veïns. 
En aquest punt és important diferenciar entre els clàssics mecanismes de participació 
ciutadana, normalment puntuals, molt dirigits, amb poca participació percentual i sense 
continuïtat, i democràcia participativa, propugnada cada cop més per molts estaments 
oficials internacionals i reivindicada també pels nous moviments socials. 
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El pla de participació proposat, que parteix necessàriament de tècniques de participació 
ciutadana dirigida, vol estimular i encetar un camí vers aquesta democràcia més 
participativa, entenent que és l’única via possible pel canvi de consciència i de 
comportaments que permeti avançar col·lectivament vers la sostenibilitat. 
Per assolir aquests objectius es planteja un sistema innovador que pretén transcendir els 
clàssics fòrums oberts a tothom (associacions i ciutadans -amb percentatges de 
participació molt baixos- i que en la majoria de casos s’ha constatat que presenten molts 
punts febles i mancances, com poden ser: 

- Els sectors organitzats, cadascun amb els seus interessos i àrees especialitzades, 
es barregen amb els ciutadans, que tenen un interès més transversal. 

- Les aportacions dels sectors organitzats acostumen a tenir un elevat contingut 
tècnic, més propi de taules tècniques de treball que no pas de fòrums de formulació 
de models de ciutat (més propis aquests de la ciutadania en general). 

- Els temes d’interès pels ciutadans són diferents als dels sectors i requereixen una 
formulació i unes tècniques de participació diferents. 

- La participació dels ciutadans és molt baixa i requereix d’estratègies noves, a ser 
possible estimulant la participació des dels mateixos barris i a partir de temes que 
els resultin propers i que els preocupin de veritat. Aquest objectiu requereix de nous 
plantejaments i de més recursos per arribar als veïns. 

- El fet de presentar en els fòrums els treballs i propostes tècniques ja elaborades 
impedeix una formulació de les propostes des dels assistents, donant la sensació de 
que es tracta d’un procés ja fet i decidit que simplement s’exposa per a possibles 
matisos. Es genera una actitud de passivitat als assistents i la sensació d’un 
excessiu dirigisme. 

- La quasi nul·la participació dels veïns com a tal fa que els canvis de consciència i de 
comportament reals del conjunt de la població siguin quasi inexistents, quedant així 
l’agenda 21 reduïda a una eina de gestió municipal, útil perquè orienta les seves 
diferents competències, però que incideix molt poc en la resta d’agents del territori, 
principals causants del gruix de les disfuncions ambientals i socials. 

Amb la ja llarga experiència de que es disposa actualment, probablement estem en 
condicions de fer un pas més enllà per a plantejar sistemes de participació més oberts i 
ambiciosos. 
 

Organització del procés de participació 
S’estructura la participació en 5 nivells orgànics interns i externs. 

A. Participació interna 
1. Participació política: creació d’una Comissió informativa de caràcter específic, en 

aquest cas la Comissió informativa del Sistema de Gestió de la Sostenibilitat. Aquesta 
figura, contemplada en la normativa del règim administratiu local, és formada per 
representants proporcionals de tots els grups polítics del Ple municipal. També s’hi 
poden convidar altres possibles grups polítics locals sense representació al ple. 
La seva finalitat fonamental és la de mantenir informats a tots els grups polítics partint 
d’un pacte de consens pels temes de sostenibilitat. Aquest consens esdevé garantia de 
continuïtat i de que el procés no s’estroncarà davant de possibles futurs canvis de 
govern. 



Se li poden atribuir funcions merament informatives, però preferiblement també 
decisòries, especialment a l’hora d’aprovar els programes d’actuacions definitius que es 
formularan a partir de fusionar les aportacions tècniques i les de la participació veïnal. 

2. Participació del personal municipal. Resulta fonamental també la participació i 
implicació de tot el personal de l’Ajuntament. A tal efecte, es pot constituir un Comitè de 
Medi Ambient de l’Ajuntament, format per un representant del personal de cada 
departament existent que serà l’enllaç transmissor de la informació que es faciliti en el 
Comitè, on alhora hi esdevindrà portaveu de les aportacions del seu departament sobre 
cada tema en qüestió. En Ajuntaments petits pot tractar-se d’un comitè plenari. 

3. Participació tècnica: creació d’una Taula Tècnica constituïda per tots els tècnics de les 
diferents àrees de l’Ajuntament i temporalment pels assessors i tècnics externs que hi 
col·laboren, a fi de que tots ells participin activament en l’aportació de dades, opinions i 
propostes durant la fase de diagnosi, en les propostes d’actuació i que assumeixin en el 
futur la gestió tècnica del sistema. 
La Taula Tècnica es reunirà per a tractar cada tema, a fi d’aportar-hi dades, 
diagnosticar-ne la situació, mancances, oportunitats i per a proposar solucions des del 
punt de vista tècnic. Es convidarà de manera personalitzada a participar-hi a aquells 
agents organitzats locals més afectats en el tema que es tracti en cada cas. 
Es generaran sessions temàtiques tal i com s’indica al següent esquema, en nombre, 
periodicitat i temàtica a definir en cada cas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assesso
(pres

rs externs 
ència temporal) 

Sectors e
socio

conòmics i 
culturals 

organitzats afectats 

Tècnics municipals dels 
departaments afectats 

TAULA TÉCNICA III.. 
Tema: Turisme 

Assessors externs 
(presència temporal) 

Sectors econòmics i 
socioculturals 

nitzats afectats orga

Tècnic
depa

s municipals dels 
rtaments afectats 

TAULA TÉCNICA II.  

Tema: Residus 

Assessors externs 
(presència temporal) 

Sectors econòmics i 
socioculturals 

organitzats afectats 

Tècnics municipals dels 
departaments afectats 

TAULA TÉCNICA I.  

Tema: Urbanisme 

Important: els continguts a discutir en aquestes taules tècniques són fonamentalment 
tècnics: completar la diagnosi descriptiva de la situació actual de cada tema, definir 
objectius estratègics, acordar les actuacions i el paper de cada part en la seva implantació. 
Convé que en el futur les taules tècniques es reuneixin periòdicament per a fer-ne el 
seguiment. 
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B. Participació social (externa) 
4. Participació sectorial: creació d’un òrgan que aglutini tots els representants dels 

ciutadans locals organitzats, tant sectors econòmics com socials i culturals. Aquest 
òrgan, que pot prendre la forma de Consell Sectorial (de Sostenibilitat), caldrà instituir-lo 
a partir d’una roda de visites informatives personalitzades (per exemple agrupant les 
entitats per sectors) a fi d’assegurar la seva informació i comprensió i per constatar el 
grau d’interès en participar en el procés. 
El debat inicial de cada tema que efectua la Taula Tècnica abans indicada (de 
continguts bàsicament tècnics), aquesta el pot realitzar convocant els representants 
sectorials més implicats, donant-los les pautes perquè aquests realitzin després el seu 
debat intern, que aportaran de nou a la Taula Tècnica un cop realitzat. El Consell 
Sectorial pot esdevenir simplement un espai periòdic de posada en comú i informatiu 
entre els diferents sectors. 
Els sectors d’una determinada població p.e. turística, poden ser 
: 
Allotjaments Entitats culturals 
Associacions turístiques Museus 
Col·lectius socials (dones, etc.) Parròquies i institucions religioses 
Lleure Entitats relacionades amb la natura  
Associacions de comerços Centres formatius  
Caixes i bancs Entitats de comunicació 
Altres entitats econòmiques no 
turístiques 

Associacions de veïns i propietaris 

Pedreres Altres associacions: salut, etc. 
Entitats esportives Entitats culturals  

 
És convenient contactar amb aquells membres de sectors no organitzats per estimular 
la seva organització sectorial. 
La participació en les decisions del futur de la comunitat és voluntària –principi de 
voluntarietat-. Els que optin per participar cal que es registrin formalment al Consell 
Sectorial a fi de poder gestionar bé les convocatòries, fluxes d’informació, assistències, 
etc., si bé les trobades seran permanentment obertes per que s’hi pugui anar afengint la 
resta. 
En relació als veïns i propietaris, caldrà veure si les anomenades associacions de veïns 
exerceixen com a tal i per tant es tracten com a possibles nuclis del Consell Veïnal o bé 
són agrupacions comercials i es mantenen en aquest Consell Sectorial. 
La seva participació convé articular-la entorn dels temes locals i propers que els puguin 
motivar, amb l’objectiu d’obtenir informació de la situació i prioritats ambientals, socials, 
econòmiques i culturals, així com el model de municipi que voldria cada sector en 
relació als temes que més els afecten. A tal efecte, per evitar la sensació de la consulta 
quan ja tot està fet, convé contactar-los i oferir-los les pautes i preguntes orientatives 
del procés de consulta, de manera seqüencial per cada tema: 

o estat d’aquell tema (diagnosi), 



o prioritats, 
o model desitjat 
o objectius i propostes. 

Aquesta consulta és paral·lela a l’estudi tècnic que els auditors i els tècnics municipals 
vagin realitzant, i els resultats d’ambdós processos configuraran els plans i programes 
definitius. En tot cas, les dades tècniques presentades de manera sintètica i gràfica, 
poden servir d’informació bàsica lliurada als sectors per als seus debats interns. 
Resulta fonamental donar pautes per al debat intern als sectors que participin en el 
procés i que se’ls demani el compromís formal (si cal per escrit) de que els 
representants no actuaran de manera individual, sinó que es comprometran a reunir els 
seus membres o associats per al debat conjunt dels diferents temes que es vagin 
plantejant al llarg del procés. 
 

CCOONNSSEELLLL  

SSEECCTTOORRIIAALL  

DDEE  SSOOSSTT..  

ENTITAT 
D 

GREMI 

 F 

ASSO-
CIACIÓ 

B 

SECRETARIA 

TÈCNICA 

ENTITAT  
C 

ASSO-
CIACIÓ A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Participació veïnal (o pública): realització d’una reunió informativa amb els diferents 
veïnats perifèrics i del nucli urbà convidant-los a participar activament en el procés. A tal 
efecte, s’informarà personalment (o per zones) als representants (en cas d’existir 
associacions) o voluntaris de cada veïnat del procés de participació. A aquells que 
manifestin formalment el compromís de participar-hi se’ls facilitarà igualment la 
informació tècnica bàsica de cada tema i les pautes de debat. L’objectiu és atraure a la 
població no organitzada (que s’estima superior al 95%) per a que participin en els 
debats dels temes que els afectin. Caldrà doncs, esmerçar esforços en trobar els temes 
i el seu plantejament de manera motivadora i propera als veïns, així com en dissenyar 
campanyes de comunicació que arribin a les llars, sempre amb la complicitat dels veïns 
o grups de voluntaris que puguin sorgir. 
El conjunt de veïnats que han participat es convoquen conjuntament al final del debat 
de cada eix temàtic, constituint el Consell Veïnal de Sostenibilitat o similar, on només hi 
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assisteixen els representants de cada veïnat per aportar i posar en comú les 
aportacions i conclusions obtingudes als debats interns de la seva zona. 
En la mesura del possible i en funció del nombre de veïnats que responguin, inicialment 
es pot facilitar suport per a la moderació dels debats zonals. 
Els consells sectorial i veïnal no es barregen, però els ciutadans que formen part de les 
associacions sectorials poden assistir igualment als debats veïnals en tant que veïns 
d’on viuen i/o treballen. 
Es pot plantejar de tant en tant també alguna sessió plenària, oberta a tothom, de 
caràcter més informatiu i general. 
Els ciutadans que desitgin afegir-se als fòrums ho podran fer sempre, és més, caldrà 
insistir en les crides a la participació de manera permanent. Altres experiències 
demostren que el nombre de participants s’incrementa progressivament quan constaten 
que els acords que es prenen es tradueixen en fets. 
Esquema gràfic de l’organització veïnal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCOONNSSEELLLL  

VVEEÏÏNNAALL  

DDEE  SSOOSSTT..  

VEÏNAT 
D 

VEÏNAT 
F 

VEÏNAT 
B 

SECRETARIA 

TÈCNICA 

VEÏNAT 
C 

VEÏNAT 
A 

Cada veïnat hauria d’incentivar alhora el debat al sí de cada família dels assistents. 
 
Aquest model es basa en la voluntat d’implicació i corresponsabilització de les entitats i 
associacions participants, que són les que han d’accedir a convocar a la seva gent 
associada o veïns, segons el cas, a difondre la informació que se’ls subministri i a fomentar 
el debat públic. En el pitjor dels casos, és a dir, en cas de que els sectors i grups veïnals no 
responguin, la participació quedaria reduïda a la convocatòria general clàssica. 
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Espais i canals de comunicació 
Els debats temàtics es poden complementar amb tècniques de consulta i participació 
paral·leles, com són les enquestes1, debats als mitjans de comunicació, conferències, 
col·loquis, exposicions, nuclis d’intervenció participativa, etc., segons es cregui convenient 
en cada cas i segons els recursos tècnics, humans i econòmics disponibles. 
Es preveu donar a conèixer el procés de participació a partir d’un acte informatiu (i si 
s’escau lúdic) obert a tothom realitzat després dels contactes personalitzats amb les 
entitats sectorials i veïnals, acte que podrà servir per a constituir formalment els òrgans 
consultius sectorial i veïnal i, alhora, per facilitar la informació del primer tema de debat. 
La comunicació, fonamental per la circulació d’informació de qualitat –aquella que sigui 
rellevant, plural, comprensible, representativa, comparable i accessible- i per a garantir el 
coneixement del procés, convocatòries, resultats, temàtiques tractades, etc., s’haurà de 
transmetre per tots els medis a l’abast: reunions, mailings, pàgina web, correu electrònic, 
premsa, ràdio, cartells, pancartes, fulletons, publicacions, etc. 
Caldrà informar de manera clara a la població d’aspectes com: 

o Allò que s’espera dels participants 
o Que les aportacions dels debats es traduiran en fets i actuacions de manera 

visible i que, per tant, seran útils 
o Que la participació és voluntària i que esdevé una gran oportunitat de 

corresponsabilitzar-se en definir el futur del municipi. 
o Que els participants no seran dirigits de manera estreta, sinó només orientats, que 

se’ls donarà suport per als seus debats interns i que la dinamització dels debats 
partirà de la voluntarietat dels participants. 

Els temes plantejats pel debat públic i sectorial cal que estiguin formulats de manera que 
interpel·lin les persones, a partir de qüestions locals que toquin directament la vida i 
interessos dels participants. D’aquesta manera s’estimularà les persones a formular la seva 
visió de cada tema i de com voldrien que fos en el futur. A partir de les respostes 
obtingudes, els tècnics hauran d’extreure conclusions, models i actuacions, així com les 
línies estratègiques d’actuació que orientin els plans i programes d’actuació, les quals es 
complementaran amb els resultats dels estudis tècnics realitzats. 
La Secretaria Tècnica, a través de l’Oficina de Sostenibilitat Municipal, ha de disposar d’un 
espai d’atenció al ciutadà, telèfon, bústia postal i bústia electrònica per rebre les consultes, 
propostes i crítiques en relació amb el procés i amb la sostenibilitat en general, per poder 
garantir una millora contínua del procés i la confiança i estímul de la població a participar. 
Per a concretar l’organització i la seqüència del procés de participació, es completarà el pla 
de participació i de comunicació. 

 
1 Referències interessants: procés de participació ciutadana sobre la revisió del Pla General de Cardedeu, a 
càrrec de la Fundació Bofill, especialment l’enfocament de les preguntes de l’enquesta (vegeu 
www.cardedeu.org, apartat “Com volem?”) 

http://www.cardedeu.org/
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Àrees temàtiques 
Les àrees temàtiques proposades inicialment, sense entrar encara en una formulació 
enfocada al debat públic, i que es podran prioritzar o canviar dinàmicament segons les 
preferències consensuades pel participants, s’indiquen a continuació: 
o Urbanisme, sistemes naturals i usos del sòl. –Model urbanístic, espais públics, 

equipaments, arquitectura, ús dels sistemes naturals, creixement territorial, usos 
agrícoles, lúdics, industrials, comercials, etc.- 

o Com estalviar recursos i evitar residus. –Energia (ecoeficiència, ajuts per energia solar, 
etc.), aigua, compres, llar, productes i productors locals, etc.- 

o Com volem el turisme i l’economia al municipi. –Tipus de turisme, creixement turístic, 
activitats, ús turístic de l’entorn natural, agroturisme, ecoturisme, diversificació de 
l’economia, creixement dels sectors, economia local i comarcal, naturalesa i 
ambientalització de les activitats econòmiques, etc.- 

o Com reduir l’ús del cotxe. –Transport públic, disseny dels vials, zones peatonals, circuits 
i aparcaments per a bicicleta, política de foment del treball local, etc.- 

o Habitatge, treball, salut i educació. 
o Creixement del municipi i integració sociocultural de la immigració, qüestions culturals, 

identitàries, etc. 
o Com millorar la recollida i gestió dels residus. 
o Etc. 
El primer tema convé que sigui emblemàtic i que desperti un fort interès general, per 
motivar el major grau possible de participació. Ha d’anar acompanyat d’una proposta de 
projecte o projectes d’implantació immediata i de gran visibilitat. 
 

Temporalitat dels debats 
Per a facilitar la informació i debat intern a cada sector i zona veïnal que participi en el 
procés serà convenient definir els períodes òptims de debat temàtic, que en cap cas 
hauran de ser puntuals ni molt seguits en el temps, a fi de facilitar-ne la digestió, debat, 
informació i per evitar el cansament dels participants. Els períodes poden ser d’un mínim 
de dos o tres mesos per cada tema tractat. 
 

Enfocament dels debats 
A continuació s’indica un possible enfocament dels debats o fòrums, tant pel Consell 
Sectorial com pel Veïnal, de manera que es tendeixi a concretar el paper que hi pot jugar 
cadascun dels agents implicats en cada tema, fugint de propostes teòriques o abstractes. 
En els debats veïnals la participació en cada sessió temàtica s’estructuraria amb els 
següents continguts: 

I- Fase d’informació 
Presentar un resum sintètic (gràfics, mapes, fotos, indicadors, conclusions) de l’estat del 
tema tractat a partir de l’estudi tècnic realitzat prèviament (causes de la problemàtica) 
Completar la informació tècnica amb les possibles aportacions dels assistents 
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Descriure els impactes (ambientals, socials, culturals i econòmics) actuals i previsibles –
provocats per les causes abans descrites- 
Es pot realitzar un breu anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) de 
manera visible per tots els assistents. 
Llistar els agents implicats en el tema del fòrum, de manera gràfica i visible per a tots 
(mural), i quin paper hi juga cadascú, en un mural o pissarra amb una taula p.e. com la 
indicada, que s’aniria omplint al llarg de la sessió: 
 

Agent Què hi fa cadascú? Què hi hi pot fer cadascú? 
Ajuntament (concretar 
departaments si cal) 

  

Entitats del sector A   
Entitats del sector B   
Associacions a, b, ...   
Veïns   
Empreses D, E, F, ...   
Serveis J, K, ....   
Altres administracions a, b   
etc.   
 
Respondre entre tots els assistents a la taula anterior: 

Què hi fa actualment cada agent implicat? 
 

II- Fase de formulació 
Plantejar: Com volem en el futur aquell tema? 
Realitzar roda d’intervencions dels assistents, i recollir les opinions per exemple amb la 
tècnica de les cartulines que s’agrupen en un mural a la vista. 
Es tracta de definir objectius, prioritats i models cap els que es vol tendir, més que no pas 
qüestions tècniques o de detall, que no obstant cal recollir en cas de ser aportades, per 
incorporar-les més endavant en les línies d’actuació corresponents. 
 

III- Fase de propostes 
Propostes: respondre entre tots directament a la taula anterior: què hi hauria/podria fer 
cada agent implicat en endavant? Es recullen els suggeriments fets per tots en relació a 
tots. 
 

IV- Fase de deliberació i compromís 
Cada agent o subgrup de ciutadans (barri, carrer, família) s’endú les propostes que 
l’afecten i ho delibera amb els seus membres, per acordar que es pot i es vol assumir 
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Finalment es reuneix de nou el Consell plenari per a posar en comú els compromisos i per 
a consensuar el pla d’acció final en relació a aquell tema, que servirà de base per a 
concretar el posterior programa d’actuacions detallat. 
 

Recursos disponibles 
Cal disposar d’un pressupost econòmic per a les despeses de material, comunicació 
secretaria tècnica, dinamitzadors, etc. 
A més cal disposar de recursos tècnics i humans: el tècnic (coordinador) de medi ambient 
de l’Ajuntament, tècnics en participació, ajudants tècnics (contemplar fórmules de beca, 
convenis amb universitats, etc.), el departament de premsa i comunicació de l’Ajuntament 
(si existeix), etc. 
Cal valorar també la possibilitat d’obtenir fons de possibles espónsors privats locals. 
 
 
 
 
 

Lluís Planas i Herrero 
Assessor del CILMA. 

Cap de l’Àrea de Consultoria 
de l’Escola Universitària de Turisme i 

Direcció Hotelera-UAB. 
 
 

 



Calendari orientatiu 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Creació Of.Sost.M. i Secretaria 
Tècnica 

                        

Contactes agents locals 
 

                        

Elaboració material de base 
 

                        

Campanya comunicació inicial, 
captació voluntaris 

                        

Acte inicial de llençament. Creació 
Consells de Sost. Sectorial i Veïnal 

                        

Cicle de fòrums i enquestes                         

Execució de projectes emblemàtics                         

Informació interna/externa 
d’acords i resultats 

                        

Document d’A21 del 1er Cicle 
 

                        

Seguiment i avaluació de l’A21 
 

                        

Campanya de comunicació externa  
 

                        

Programació de nous cicles de 
fòrums 
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