
Procés de participació ciutadana 

"Com volem el Collsacabra en el futur?" 
 

Sessió de retorn del procés participatiu 

2 de juliol de 2022, antigues escoles de Cantonigròs 

 

Ordre del dia 

Horari Acció 

11:00h Animació musical de MIONA per iniciar la jornada  

11:00-

11:20h 

Presentació de resultats: dades de participació, decàleg i projectes 

tractor exposats en un panell  

11:20-

11:40h 
Propers passos del procés participatiu 

11:40 – 12h Torn obert de paraules a la ciutadania 

12:00h – 13h Vermut musical amb la col·laboració de MIONA 

 

Participants 

Dones 18 

Homes 26 

Total 44  

 

La sessió va comptar amb el suport tècnic de Miquel Vilella (Ajuntament de l’Esquirol) i 

Xavier Sabaté, Laura Ruiz i Anna Pulido (equip d’Espai TReS). 
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Acta 

Presentació de resultats 

Àlex Montanyà, alcalde de l’Esquirol, va donar la benvinguda a la sessió de retorn del 

procés de participació #CollsacabraFutur. En Xavi Sabaté de l’equip d’Espai TReS, 

encarregat del disseny i dinamització del procés participatiu va agrair l’assistència i va 

presentar l’equip de treball.  

Han estat més de 8 mesos des de la sessió introductòria celebrada al mateix lloc de 

Cantonigròs, on s’han pogut recollir moltes aportacions i propostes sobre el futur del 

Collsacabra. A l’inici del procés, es va produir ja un relleu dels ajuntaments a la ciutadania, 

per traslladar la reflexió al propi territori, a través d’un procés participatiu amb el suport 

de la Diputació de Barcelona. La trobada del 2 de juliol va servir per fer balanç d’aquest 

treball participatiu, amb tres components:  

• Explicar els resultats del procés 

• Escoltar la resposta dels representants polítics 

• Tractar els propers passos per al futur del Collsacabra 

La trobada de retorn no és un mer tràmit. És un moment clau en qualsevol procés 

participatiu, per retre comptes i fer una devolució adequada del procés. Tampoc és un 

moment final, sinó que ha de continuar amb nous mecanismes participatius.   

A continuació es van presentar els principals resultats del procés participatiu, que es van 

resumir en un full que es va distribuir.  

En primer lloc, es va destacar la participació que ha tingut el procés. Una participació 

exhaustiva i àmplia al llarg del temps, amb 300 participants via formulari electrònic i 

prop d’un centenar en les quatre trobades territorials.  

Aquests 300 participants del qüestionari representen aproximadament l’11,5% de la 

població censada del Collsacabra. També és molt destacable la participació en els tallers, 

que no ha baixat de la vintena durant quatre tardes de divendres seguides. Són dades 

de participació altes per un procés participatiu.  

Un procés participatiu que ha generat interès, ja que s’ha presentat a la UAB (Grau de 

Ciències Ambientals), i s’ha comptat amb intervencions als tallers de Sostre Cívic, el Parc 

Natural del Montsant, ARCA (xarxa de grups d’acció local), el Consorci del Lluçanès...). 

En segon lloc, tan important com els números de participants són els resultats del procés, 

que en aquest cas s’han estructurat en un decàleg i una relació de projectes tractor.  

A continuació es va llegir el decàleg i es va fer un resum dels projectes tractor. 

Més enllà de les dades de participació i els resultats, en totes aquestes trobades s’ha anat 

construint un projecte compartit, una voluntat d’avançar plegats per al futur del 

Collsacabra. I això és el que té més valor, pel potencial de donar continuïtat al procés. La 

continuïtat del procés dependrà en bona mesura d’aquesta comunitat que s’ha començat 

a crear i que representa un capital humà de valor incalculable per al Collsacabra.  

A continuació va ser el torn dels alcaldes dels tres municipis del Collsacabra, d’explicar 

com entomen aquests resultats i propostes per al futur del Collsacabra. 
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Torn dels alcaldes 

Àlex Montanyà, alcalde de l’Esquirol: estem molt contents. Hem pogut treballar en 

espais de debat, conèixer-nos i han sorgit iniciatives noves. Ara s’inicia un procés on cal 

traslladar la governança a la ciutadania, que continuï essent un espai obert on tothom hi 

pot participar. Ja es compta amb finançament per continuar gràcies a la Diputació de 

Barcelona, amb un Pla Estratègic al darrere. Cal aprofitar l’oportunitat i treballar els punts 

importants, els projectes que ha proposat la ciutadania i les temàtiques que importen. El 

procés participatiu ha de continuar creixent i desenvolupant-se en un Pla Estratègic amb 

les accions proposades. En breu, hi haurà més espais de participació i de col·laboració 

per impulsar accions, algunes de les quals ja s’han començat a posar en marxa. 

Albert Marcé, alcalde de Rupit: el punt de governança no depèn només dels 

ajuntaments, sinó que també del finançament de la Diputació de Barcelona i de la 

ciutadania. El Pla Estratègic ha de tenir en compte els punts importants: l’habitatge, 

l’eficiència energètica, la mobilitat… Des del començament els alcaldes hem apostat per 

aquesta governança compartida, ja que al final som veïns com la resta de vosaltres. Ara 

cal creure-hi tots junts i ajudar-nos entre tots per fer-ho possible. 

Albert Prado, Alcalde de Tavertet: des que va començar el procés l’hem fet possible tots 

junts. Nosaltres estem alineats i hem sigut valents per apostar per la participació i voler 

gestionar amb escolta. Ara us toca a vosaltres, ciutadania de prendre el relleu. 

Xavi Sabaté va fer un agraïment especial als alcaldes, a en Miquel Vilella, a en Gerard 

Costa i al suport de la Diputació de Barcelona. 
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Debat 

Jaume Heras, regidor de de Medi Ambient i Patrimoni Local a Rupit: pel que fa als 

projectes tractor, hi haurà un grup específic per cada projecte? 

Xavi Sabaté, Espai TReS: els agents implicats seran qui ho acabaran impulsant. Ha de ser 

les persones qui tinguin la iniciativa. 

Veïna: porto pocs anys sent veïna d’aquí, comparat amb la resta. Jo, al portar poc temps, 

puc tenir una visió reduïda i aquestes sessions m’han permès prendre consciència. És per 

això, que és molt important compartir i conèixer el territori per saber el que està passant. 

Veí: això que estem fent és de la gent i per a la gent. Ens interessa que els nostres fills 

visquin aquí i per tant, les iniciatives que estem fent són pels d’aquí. 

Alba Molas, regidora de Benestar Social i Gent Gran i d’Educació a Cantonigròs, 

L’Esquirol: segons vosaltres (Espai TReS), quines eines “socials” ens podríeu donar per 

gestionar i dur a terme el procés participatiu (a banda del finançament, recolzament per 

part de les administracions…)? 

Xavi Sabaté, Espai TReS: pel que fa a l’organització, es pot utilitzar grups de Whatsapp, 

espais d’intercanvi… Convé combinar espais de trobada presencials amb espais virtuals 

lligats als interessos de cadascú (cultura, mobilitat…). Ara bé, hi ha un limitant, que és la 

protecció de dades, que té implicacions per a administracions i institucions.  

Veïna: jo, és la primera vegada que vinc aquí. M’agradaria preguntar si des que es va 

començar aquest projecte, ja hi ha hagut una millora. 

Gerard Costa: Avui és un per endavant, són els resultats del procés. S’ha de tenir en 

compte el tipus de governança per tal de formular propostes, de si es vol fer un consell 

de propostes o per grups/col·lectius de sectors. Per exemple en diversos municipis 

existeix el Consell de Poble, un òrgan de governança descentralitzada format per la 

ciutadania. Pel que fa a la feina feta, sí que s’han produït canvis, sobretot pel que fa a 

l’accés als espais naturals vulnerables.  

Sílvia Grau, regidora de Joventut i de Promoció Econòmica i Turisme de l’Esquirol: 

aquests espais donen possibilitat d’acostament a persones i sectors desconeguts. 

Veí de Cantonigròs: si ningú lidera el projecte des d’alguna organització, administració… 

com es durà a terme? L’administració hauria de crear els grups de treball i els punts a 

tractar, així com pautes a seguir per tal que aquests espais no morin. 

Àlex Montanyà: a més dels ajuntaments i la ciutadania, cal tenir en compte que ja 

existeixen entitats i col·lectius per rebre els comentaris de la ciutadania, com per exemple 

l’Associació de Veïns de Rupit, els geganters de Tavertet o les més de 20 entitats de 

l’Esquirol, i cal involucrar-les al procés. 

Veí de l’Esquirol: M’agradaria saber quan es faran actuacions, ja que els carrers d’allà on 

visc, no estan en bones condicions i pujar fins al poble amb cadira de rodes és impossible.  
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Veí: un problema que hi ha és que el procés participatiu arriba a poca gent. Hi ha hagut, 

durant aquestes taules, poca representació d’alguns sectors en concret, a causa de 

l’horari. Per exemple, el sector de la restauració, no ha pogut venir, ja que ells treballes 

els divendres per les tardes, i per tant, no poden venir. Suposo que en un futur si es fan 

taules sectorials es tindrà més en compte o ja s’autoorganitzaran els del gremi. 

Maria Rovira, veïna: potser es podria demanar les dades per fer grups de Whatsapp i 

proposar ja un dia de reunió per tal d’assegurar que es faci i es continuï amb el procés. 

Falta un pont entre Espai TReS i la ciutadania. Una trobada al setembre seria ideal per 

reprendre el procés després de l’estiu. 

Veí: ara que venen les eleccions, m’agradaria que en els programes electorals dels 

alcaldes hi hagi un compromís en línia amb el Decàleg i els projectes tractors i un 

lideratge d’aquest procés participatiu. 

 

 

 


