Memòria i avaluació del procés de participació ciutadana sobre la remodelació del camp de
futbol del barri de Montserrat
Un cop acabat el procés de participació ciutadana sobre la remodelació del camp de futbol del
barri de Montserrat, la regidoria de Participació Ciutadana emet la següent
MEMÒRIA
Entre el 12 de febrer i el 18 de març es va portar a terme el procés de participació ciutadana
sobre la remodelació del camp de futbol del barri de Montserrat.
Descripció i fases
L’objectiu d’aquest procés era donar veu a la ciutadania per tal d’escollir a quina de les quatre
propostes de remodelació del camp de futbol del barri de Montserrat es donava prioritat.
La remodelació de l’antic camp de futbol del Montserratí és un dels principals projectes per al
2018. En el seu moment, l’any 2015, els veïns del barri de Montserrat van decidir quins eren
els usos de què volien dotar l’espai. En base a les conclusions d’aquell procés, s’han elaborat
quatre propostes d’actuacions concretes, d’entre les quals la ciutadania havia de triar quina es
vol prioritzar. Per això es va dissenyar un procés de participació ciutadana que s’ha
desenvolupat el primer trimestre de 2018.
El procés de participació es va estructurar en diferents fases:
1.- Campanya informativa:
La campanya informativa va començar el dilluns 12 de febrer de 2018 i va acabar el 12
de març de 2018. Durant aquest període l’Ajuntament de Torelló va informar a la
ciutadania de l’objecte, les opcions i el procediment del procés de participació
ciutadana. Per tal de donar-hi una adequada difusió, es va fer una bustiada a tota la
població d’un díptic informatiu; es van distribuir díptics des dels diversos equipaments
municipals; es van distribuir 280 cartells amb les quatre opcions per establiments
comercials i cartelleres del municipi; es va habilitar un espai específic a la web
municipal amb les diferents opcions i el procediment per participar en el procés; es van
fer anuncis al Setmanari Torelló en les edicions dels dies 3, 10 i 17 de març; es van
emetre falques publicitàries diàriament a Ràdio Ona; es va celebrar una roda de
premsa, amb la presència de l’alcalde i els regidors d’Urbanisme i de Participació
Ciutadana, el dimecres 7 de març; es va enviar la informació a les entitats de la
població a través del correu electrònic; i es van penjar piulades informant i convidant a
la participació al perfil de twitter corporatiu.
2.- Període de votació:
El període de votació en el procés de participació ciutadana es va iniciar a les 0 hores
del dilluns 12 de març, fins a les 0 hores del diumenge 18 de març. Excepcionalment es
va habilitar un punt de votació a la plaça de la Sardana, el dissabte 17 de març, de les
10 h del matí a les 14 h de la tarda.
3.- Buidatge i retorn de la informació a la ciutadania

Atès que el procediment de votació va ser telemàtic, l’eina utilitzada va permetre un
buidatge instantani, de manera que els resultats es van poder conèixer tan bon punt es
va tancar el període de votació. A primera hora del matí del dilluns 19 de març es van
recopilar i ordenar els resultats. A migdia de dilluns es va convocar una roda de premsa
per informar dels resultats del procés de participació, alhora que es van penjar a la
web municipal i al perfil de twitter corporatiu. El retorn de la informació s’ha
completat amb un anunci al Setmanari Torelló del dia 23 de març, amb la distribució
de fulls informatius amb els resultats als edificis municipals i amb l’enviament de la
informació a les entitats de la població a través del correu electrònic.
Participació i resultats
Les quatre opcions que es van posar a consideració de la ciutadania eren:
1) Reforma de l’edifici de vestuaris existent per adequar-lo com a local social del barri
2) Adequació dels jardins d’accés, una zona de jocs infantils i de lleure i enjardinament
3) Construcció d’una pista poliesportiva i d’un escenari adjacent
4) Adequació de la zona de petanca existent, amb nous accessos i enjardinament
Durant el període de votació, del 12 al 18 de març, la participació ha estat de 615 persones, la
qual cosa representa un 5,15% del total de ciutadania que podia votar. S’havia establert que
podia participar en el procés tota la ciutadania empadronada a Torelló major de 16 anys, un
total d’11.941 persones.
Els resultats van ser:
Proposta 1: 115 vots (18,69%)
Proposta 2: 270 vots (43,90%)
Proposta 3: 225 vots (36,58%)
Proposta 4: 5 vots (0,81%)
Metodologia
La modalitat de participació en aquest procés va ser exclusivament telemàtica. A la pàgina web
de l’Ajuntament s’hi va penjar l’enllaç al formulari de votació. Es va poder votar,
ininterrompudament de dilluns 12 a diumenge 18, des de qualsevol dispositiu electrònic,
omplint el formulari corresponent accessible des de la web municipal. Cal assenyalar una
incidència tècnica que va impedir votar durant una estona la tarda-vespre de dilluns 12, però
que es va resoldre amb celeritat.
Per a la gent que no tenia accés a dispositius telemàtics, l’Ajuntament va posar a disposició de
la ciutadania punts de participació en equipaments públics, com ara al Torelló Jove i a l’OAC
Casa Espona). També es va obrir un punt de participació a la plaça de la Sardana, el dissabte 17
de març, de les 10 h a les 14 h. Cal destacar que 4 persones van votar des del punt habilitat al
Torelló Jove, mentre que ningú va fer ús del punt de l’OAC Casa Espona. Per contra, en el punt
de participació de la plaça de la Sardana es van fer més d’un centenar de votacions.
Els requisits per poder votar es concretaven en la necessitat d’estar empadronat al municipi de
Torelló i tenir més de 16 anys empadronades. Per poder accedir al formulari de votació, calia
identificar-se amb el DNI i la data de naixement.

Valoració del procés i els resultats
El procés de participació ciutadana sobre la remodelació del camp de futbol del barri de
Montserrat ha complert els seus objectius de posar a consideració de la ciutadania quina ha de
ser l’actuació prioritària sobre aquest espai públic. En aquest sentit, per tant, la valoració és
altament positiva.
Pel que fa a la participació, tot i que podia votar tota la ciutadania de Torelló, s’ha constatat
que majoritàriament ho va fer la gent del barri de Montserrat, principals beneficiaris de
l’actuació urbanística.
La participació de 615 persones significa el 5,15% sobre el total de ciutadania que podia votar.
Encara que pugui semblar poc, la participació en processos participatius de qualsevol
naturalesa és habitualment baixa (si ho comparem –que no s’ha de fer- amb qualsevol procés
electoral). De tota manera, percentualment la xifra assolida està per sobre d’altres votacions
de naturalesa semblant d’altres poblacions catalanes, ja que, tal com es pot constatar, tant per
projectes urbanístics com per pressupostos participatius, el nivell de participació en altres
pobles i ciutats del país, es sol situar entre el 2 i el 4%.
Tot i que el procés de participació ciutadana no era vinculant, l’equip de govern municipal va
adquirir el compromís amb la ciutadania de fer seva l’opció amb més suports. Això significa
que la proposta d’adequació dels jardins d’accés, una zona de jocs infantils i de lleure i
enjardinament, serà la que s’impulsarà i executarà en el programa d’actuacions municipals per
al 2018.

