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1. Introducció  
 

L’any 2010 l'Ajuntament del Masnou va decidir posar en marxa un procés de 

participació ciutadana amb l'objectiu d'elaborar un Pla de Participació pel municipi. 

El document que es presenta a continuació és la diagnosi que ha elaborat Civis per a 

l'Ajuntament del Masnou. Aquest document és fruit de la informació i dels 

coneixements dels col·laboradors de Civis i alhora també és resultat de les aportacions 

de les persones que ens han ajudat a construir aquesta diagnosi. Persones que volem 

agrair-los la participació i la dedicació personal que han tingut en aquest projecte. 

 

El document s’estructura en quatre parts diferenciades. En una primera part s’explica 

el context com s’ha elaborat la diagnosi del Pla. En una segona part s’exposen les 

entrevistes i els tallers realitzats per recollir tota la informació referent a la diagnosi. La 

tercera part és la més extensa i aprofundeix, d’una banda amb l’organització de 

l’ajuntament i, de l’altra en l’organització del teixit associatiu. La quarta part vol ser un 

resum anunciant els principals reptes que es dibuixen. Finalment, s’adjunten els 

buidatges dels tallers de validació realitzats als tècnics municipals, les entitats i l’equip 

de govern. Cal puntualitzar que es va programar un taller amb els regidors de 

l’oposició però no es va poder realitzar per falta de participants, tot i que al assistir un 

membre d’aquest grup se li va realitzar una entrevista en profunditat. 
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2. Breu descripció del municipi del Masnou  
 

 
A. Demografia  

 
 
El Masnou l'any 2010 tenia un total de 22.536 habitants. Amb la següent distribució 
poblacional. 
 
 

 

15,06

68,95

15,99

0

10

20

30

40

50

60

70

0-14 15-64 més de 65

Població per grups d'edat 



    

 

Diagnosi participativa del Pla de Participació  

 

 

 5 

B. En relació a la immigració:  
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C. Dades d’ocupació:  
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Atur registrat per sectors (mitjanes anuals 2010) 
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El nombre de desocupats durant l’any 2010 és de 1.441,7 persones.  
 

 
D. Comunicacions viàries al municipi  
 

� Comunicacions externes:  
Xarxa viària: NII o autopista C-32  
Xarxa ferrocarrils: Línia rodalies R1 

 
� Comunicacions internes: 

Xarxa viària municipal 
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E. Llicències d’obres atorgades (obres majors, meno rs i llicències 
ambientals)  
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3. Context en l'elaboració del Pla de Participació Ciu tadana  
 

El context polític en el qual ens trobem en el moment de la posada en marxa del 

procés de participació per a l'elaboració del Pla de Participació ciutadana és un punt 

d'inflexió per als polítics que ens representen. Per al Masnou és un punt d'inflexió 

perquè significa iniciar una manera de fer les coses sense retorn. A la vegada, ens 

trobem davant d’una de crisi econòmica que afecta als sectors més vulnerables de la 

nostra societat: joves, nouvinguts, persones entre 50 i 65 anys,... que han fet emergir 

situacions de precarietat que demanen una resposta eficaç i contundent. Així doncs, la 

responsabilitat política es fa evident en ambdues situacions.  

Ara bé, fa temps que el nostre sistema polític pateix una crisi de legitimitat, una crisi de 

la democràcia representativa, argumentada per un descens de la participació electoral, 

per una disminució de la credibilitat en els polítics per part de la ciutadania i una 

feblesa dels partits com a instruments de representació dels ciutadans. Aquests tres 

factors que descriuen la crisi del sistema de representació potencien la desconfiança 

en el sistema de democràcia representativa. 

En aquest entorn es detecten dues possibles línies de treball: 

1. Millorar la qualitat de la representació democràtica. 

2. Impulsar formes d’exercici democràtic complementàries a la democràcia 

representativa, que retornin la confiança en la ciutadania. 

De la primera, hi hauria la possibilitat d'iniciar modificacions legislatives i de 

funcionament dels òrgans representatius: com per exemple la Llei Electoral, el model 

de circumscripcions, els sistemes electorals; i a la vegada, millorar i regular aspectes 

com els mecanismes de transparència, la informació, l’ètica... 

De la segona, la possibilitat principal a posar en marxa i potenciar és l'instrument de la 

Participació ciutadana. 

La Participació ciutadana en el món local la podem observar des de dues perspectives 

principals, la instrumental i la política. 

Si observem la Participació ciutadana des d'una perspectiva instrumental ens podem 

trobar amb les següents perspectives: 
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• La Participació ciutadana com: 

• una metodologia d’actuació dels governs (locals) per facilitar la presa de 

decisions i la gestió de conflictes. 

• una estratègia per a la legitimació política dels governs locals. 

• un complement pedagògic de la democràcia representativa. 

• un mitjà per a generar més valor i assolir més efectivitat, eficàcia i 

eficiència en la gestió. 

I si l'observem des d'una perspectiva política la trobem com: 

• Un dret ciutadà constitucional. 

• Un mecanisme per la transformació de la realitat de les comunitats i l’increment  

del benestar i la felicitat de les persones. 

• Un camí per a la millora i l’aprofundiment de la democràcia. 

 

Els Plans de Participació ciutadana 

 

Els Plans de Participació ciutadana són el document marc que ha de servir per 

planificar, impulsar, reglamentar i ordenar la participació ciutadana en l’àmbit territorial 

de la ciutat on s’elabora. Així doncs, és una eina pràctica que ha d’actuar com a guia 

integral per al desenvolupament de la participació, tot definint criteris, objectius i 

propostes. 

Els Plans de Participació són els mecanismes que han de garantir que hi hagi una 

estratègia global de participació al municipi i que s'incorpori com una manera de fer 

entre l'administració municipal i la ciutadania. 

El Pla de Participació per si sol no ens garanteix la participació però si que ens posa a 

l’abast les bases per tal de que, qui vulgui participar o fomentar la participació tingui al 

seu abast les eines necessàries per fer-ho. 

 

Què ha d'incloure un Pla? 

 a) Planificació des d’un diagnòstic compartit. 
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 b) Propostes d’actuació i eines metodològiques. 

 c) Avaluació de resultats. 
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4. Diagnosi participada  
 

Per elaborar la diagnosi participada s'han entrevistat a membres del teixit 

associatiu, als/les tècnics/ques del consistori i als representants dels grups 

municipals,  amb l'objectiu de poder definir les primeres línies de diagnosi del Pla. 

 

Concretament s'han entrevistat: 

• 15 entitats del municipi de tipologia diversa: de gent gran, de solidaritat, 

assistencials, mediambientals, culturals, esportives, juvenils, de gènere i 

educatives. 

• 9 tècnics i tècniques de l'Ajuntament del Masnou 

• 5 regidors i regidores de l'Ajuntament 

 

Per validar la diagnosi es van celebrar diferents tallers: 

• un taller dirigit a regidors de l’oposició, el dimecres 9 de febrer de 2011, en 

el qual assistí 1 persona i es va realitzar una entrevista en profunditat. 

• taller amb els/les tècnics/tècniques de l'Ajuntament el divendres, 11 de 

febrer de 2011, en el qual hi participaren 9 persones. 

• un taller amb entitats del Masnou, el dissabte 12 de febrer de 2011, en el 

qual participaren 11 persones. 

• un taller amb l’equip de govern, el dilluns 14 de febrer de 2011, en el qual 

participaren 4 persones. 
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A. AJUNTAMENT/GOVERN LOCAL I PARTICIPACIÓ  

 
1. Estructura organitzativa de l'Ajuntament  

 
 

I. La Participació Ciutadana  
 

L’ajuntament del Masnou no compta amb una àrea específica que treballi per 

promoure i organitzar la participació ciutadana al municipi. És cada departament que, 

amb criteri propi, estableix quins aspectes i/o projectes són susceptibles de ser 

participatius. Així trobem àrees molt sensibilitzades i obertes a realitzar consultes i a 

buscar la complicitat de la ciutadania i altres àrees més allunyades d’aquesta voluntat 

d’implicar la societat civil en els assumptes públics. 

El document normatiu que regula la participació ciutadana al municipi és el Reglament 

Orgànic Municipal, aprovat  l’any 2002 concretament al títol sisè, Capítol Únic, relatiu a 

la informació i participació ciutadana. 

El ROM recull, entre altres, el dret a la informació de les entitats inscrites al registre 

municipal d’entitats, l’establiment d’aquest registre d’entitats (documentació necessària 

per formalitzar la inscripció), els drets de les entitats, la tipologia de suport associatiu, 

la possibilitat de crear òrgans de participació sectorials, la possibilitat de sotmetre a 

consulta popular assumptes de competència municipal i la possibilitat de que els 

ciutadans del Masnou puguin presentar propostes a l’ajuntament. 

No existeix, per tant, una normativa específica com un Reglament de Participació 

Ciutadana. Un Reglament de Participació que fos una eina més pel foment de la 

ciutadania activa i de l’enfortiment democràtic local, ni la més important ni la més 

necessària, únicament una eina útil que esdevindrà més rendible socialment si 

s’incorpora a un pla més ampli d’actuacions i programes dirigits a promoure la 

incorporació de la ciutadania en la presa de decisions públiques.  
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II. Experiències participatives  
 

Sense tenir una reglamentació específica ni un departament específic dedicat a la  

participació ciutadana, al Masnou s’han anat realitzat al llarg dels anys diferents 

estudis i activitats més o menys participatives: 

 

o El Masnou Solidari a l'any 2005, que és una guia de les entitats 

solidàries del Masnou 

o Guia d’entitats, instal.lacions i activitats esportives del Masnou a l'any 

2006  

o Diagnosi de gènere igualtat a l’any 2006  

o Pla local de civisme  a l’any 2006 

o Pla d’acció cultural a l’any 2007   

o Estudi de les situacions de dependència de la gent gran al Masnou a 

l’any 2008   

o Pla de prevenció de violència del Masnou a l’any 2008    

o Pla local d’igualtat d’oportunitats el 18 de juny de 2009 

o Pla d’acció jove a l’any 2009 

 

Al Masnou s’han fet diferents processos participatius però al no haver-hi una 

sistematització del propi procés (fases, metodologia) l’eficàcia d’aquests processos ha 

quedat qüestionada. D’una banda no tot el que s’ha dit que era  participatiu implicava 

la participació de la població i s’ha detectat un abús del concepte de “participació” de 

manera que trobades i reunions ordinàries han passat a considerar-se processos 

participatius. També s’ha detectat que no s’ha arribat sempre a comunicar-los 

adequadament cosa que ha fet que molts processos passessin desapercebuts. 

Les experiències de processos participatius amb entitats han estat satisfactòries ja que 

s’ha vist una voluntat de l’administració de voler construir conjuntament amb les 

entitats. Ara bé, els resultats fruit d’aquestes experiències han estat decebedores 

degut, probablement a diverses raons: no s’han establert els límits de la participació; 

poca transparència del procés; no s’ha fet una devolució dels resultats,... 
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Finalment, es posa de manifest que la ciutadania del Masnou assisteix als actes i 

propostes que s’organitzen si aquestes desperten el seu interès però com a norma 

general costa moure i incentivar la gent a participar. 

 

III. Òrgans de participació  
 

El òrgans de Participació de l'Ajuntament del Masnou estan regulats al Capítol Únic del 

Reglament Orgànic Municipal, article 101: 

 

1. Per acord del Ple, es poden crear òrgans de participació sectorial en 

relació amb els àmbits d’actuació pública municipal que per llur 

naturalesa ho permetin, amb la finalitat d’integrar la participació dels 

ciutadans i de llurs associacions en els assumptes municipals. 

2. Presideixen els òrgans de participació sectorials els  regidors en qui 

l’alcalde delegui. 

Corresponen als òrgans de participació, en relació amb el territori o el 

sector material corresponent, les funcions següents: 

a) Formular propostes per a resoldre els problemes 

administratius que l’afecten 

b) Emetre informes, a iniciativa pròpia o de l’ajuntament, sobre 

matèries de competència municipal 

c) Emetre i formular, a iniciativa pròpia o de l’ajuntament, sobre 

matèries de competència municipal 

d) Les altres, de naturalesa anàloga, que determini l’acord de 

creació 

 

Consells que hi ha actualment: 
 

� Consell Municipal de Comerç .- Aprovat el 15 de gener de 

1998. La seva finalitat és fomentar la participació en la 

informació, l’estudi i la deliberació entre l’administració municipal 

i els diferents sectors del comerç de la població, sobre les 

qüestions que afecten o es relacionen amb la planificació, la 
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problemàtica i les activitats comercials referents al comerç en 

general. 

� Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació .- Aprovat el 

desembre de 2005. L’objectiu del Consell és promoure i donar 

suport als projectes de solidaritat i cooperació internacional, o 

relacionats de forma directa o indirecta; estendre els valors de la 

Pau, dels Drets Humans, de la Solidaritat entre els pobles, de la 

igualtat, entre els ciutadans i les ciutadanes del Masnou i 

desenvolupar la participació dels mateixos en l’activitat 

municipal. 

� Consell Municipal d'Esports .- Aprovat el 27 de febrer de 2006. 

La seva finalitat és mantenir una corrent d’informació, d’estudi i 

de deliberació sobre els diferents aspectes relacionats amb la 

planificació i gestió esportiva del municipi, entre l’administració 

municipal i els diferents agents esportius del Masnou. 

� Consell Municipal de la Gent Gran  .- Aprovat l’abril de 2006. el 

Consell és un òrgan consultiu, plural i autònom, mitjançant el 

qual es promouran les accions participatives de les diverses 

associacions i entitats relacionades amb la gent gran i ubicades 

al Masnou. 

� Consell Escolar Municipal : Aprovat l’abril del 2008. És l'òrgan 

de participació de la comunitat educativa en el govern dels 

centres educatius. Les funcions principals del Consell són 

l'aprovació, el seguiment i l'avaluació dels projectes que 

desenvolupen l'activitat educativa del centre (article 127 de la 

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; BOE núm. 106 

del 04/05/2006). Els membres del Consell Escolar són escollits 

per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels 

membres representants del professorat i la meitat dels membres 

representants de l'alumnat i dels pares d'alumnes. 

 

D’aquests Consells tots estan en funcionament menys el Consell Municipal de Comerç 

i el Consell Municipal de la Gent Gran. 
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A banda d’aquesta òrgans més formals de participació el Masnou compta amb un 

òrgan informal com és la Comissió de Festes  la qual està formada per l’ajuntament i 

entitats de la vila i la seva finalitat és organitzar la Festa Major del Masnou. 

Els consells municipals són bàsicament de caràcter informatiu i la decisió i la 

vinculació augmenten quan els temes tractats són menors. Aquests òrgans no 

funcionen com a espais de coordinació d’entitats; ara bé, sí que són espais on les 

entitats s’interelacionen i aquestes aprofiten per fer contactes i organitzar propostes 

conjuntes; sempre però fora de l’àmbit del Consell. 

Finalment es constata que la majoria d’òrgans de participació estan integrats per 

entitats i la ciutadania no organitzada hi està poc representada. Només s’han donat 

convocatòries de trobades informals vinculades a l’urbanisme la participació a títol 

individual de la ciutadania augmenta però aquesta participació va molt lligada a un 

interès particular. I aquestes convocatòries la gran majoria s’han organitzat amb 

posterioritat a l’inici de les obres o les remodelacions.  

 

Òrgans col·legiats:  
 

o Ple:  és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la 

presidència de l’alcalde, està integrat per tots els/les regidors/es. Els 

plens ordinaris es convoquen, habitualment, el tercer dijous de cada 

mes a les vuit del vespre. 

o Junta de Govern Local : La Junta de Govern Local és un òrgan 

col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de 

l’alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del 

nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement 

per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple. Es celebren cada 

dijous a la tarda. 

o Junta de Portaveus : La Junta de portaveus està formada per l'alcalde 

més els portaveus de cadascun dels grups polítics que formen el govern 

municipal. La junta es reuneix, sota la presidència de l'alcalde, per a 

debatre temes que després es tractaran al Ple Municipal.  

o Comissió Informativa General i de caràcter permanen t:  En tenir una 

població superior als 5.000 habitants, és obligatòria la constitució de 

comissions d'estudi, d'informe o de consulta. Correspon a aquestes 



    

 

Diagnosi participativa del Pla de Participació  

 

 

 17 

comissions l'estudi i el dictamen previs dels assumptes que s'han de 

sotmetre a la decisió del Ple o de la Junta de Govern quan actuï per 

delegació d'aquest. Les comissions s'integren pels membres que 

designin els diferents grups polítics que formen part de la corporació. 

o Comissió Especial de comptes : Té com a funció l'examen, l'estudi i 

l'informe dels comptes anuals de l'Ajuntament de Masnou. La Comissió 

és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de 

l'Ajuntament. El nombre de membres és proporcional a la seva 

representativitat en l'Ajuntament.  

o Junta Local de Seguretat:  té caràcter obligatori en els municipis que 

compten amb policia local. Les juntes locals de seguretat, sota la 

presidència de l’alcalde o alcaldessa, són l'òrgan col·legiat de 

col·laboració i coordinació general dels diversos cossos de policia i 

altres serveis de seguretat que operen en llur territori i de participació 

ciutadana en el sistema de seguretat. 

 
 

IV. Canals de comunicació  
 

A. Canals de comunicació interns (polítics-tècnics)  
 

A l’Ajuntament del Masnou no es disposa d'un canal de comunicació genèric per a 

l'organització municipal. Així doncs, no hi ha una Intranet municipal que serveixi com a 

eina de comunicació entre els diversos departaments municipals. 

La posada en marxa d'una Intranet municipal és probablement una de les eines que 

potenciaria la flexibilitat, la versatilitat, l'economia i eficàcia d'algunes problemàtiques 

detectades com: la planificació i coordinació, la gestió de la informació, la comunicació 

entre els equips de treball i l'agilitació de la prestació de serveis interns. Tot i que es 

realitzen reunions de coordinació tècnica de forma periòdica, el gran potencial de la 

intranet faria possible la progressiva penetració del treball en xarxa en un entorn 

organitzatiu tradicional. 

L'estructura organitzava actual per sí mateixa no potencia els canals de comunicació 

interns i es percep que no hi ha coneixements de les activitats que realitzen cadascuna 

de les àrees i dels departaments de l'ajuntament. Tot i que s’ha de tenir present que a 

la xarxa interna d’informàtica de l’ajuntament hi ha procediments compartits entre 
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l’estructura organitzativa interna, que es considera com a eina de comunicació de les 

activitats compartides entre els/les tècnics/ques de l’ajuntament. S’ha de remarcar que 

aquesta informació compartida no s’utilitza gaire entre el col·lectiu. 

Així doncs, aquesta manera de funcionament no potencia la  transversalitat i 

participació en programes i activitats que s’organitzen pel propi ajuntament. 

Els espais de trobades entre tècnics i regidors són bàsicament aquells que venen 

definits per a cada projecte, i moltes vegades són reunions ad-hoc. 

 

B. Canals de comunicació interns (polítics-polítics ) 
 

A continuació es descriuen els canals de comunicació detectats entre el mateix 

equip de govern i entre l'equip de govern i l'oposició: 

 
� Entre l'equip de govern: 

� Junta de Govern Local.  

� Reunions sobre temes estratègics 

� Comissions informatives 

� Ple 

� Portaveus 

� Telèfon 

� Correu electrònic 

� Convocatòries per escrit 

� Trobades informals 

 

� Entre l’equip de govern i l'oposició: 

� Comissions informatives (mensual) 

� Ple (mensual) 

� Portaveus (mensual) 

� Per temes estratègic es convoquen reunions específiques 

� Totes aquelles de compliment obligatori 

� Trobades informals 

 
En relació als espais de comunicació estables entre l'equip de govern i l'oposició, 

no es detecten espais estables de comunicació més enllà dels merament de 
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compliment obligatori per llei. Ara bé, es posa de manifest que la relació entre 

govern i oposició és bona de manera que el treball de temes importants és 

consensuat prèviament. 

 
 

C. Canals de comunicació externs (ajuntament-ciutad ania) 
 
• De l’Ajuntament a la ciutadania 

o L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC): L’Oficina d’Atenció Ciutadana 

ofereix un servei d’atenció personalitzada a la ciutadania que facilita 

informació genèrica del municipi i de l’Ajuntament. A través de l’OAC es 

poden realitza molts tràmits municipals però cal dir que és una oficina 

poc utilitzada com a via de comunicació de la ciutadania cap a 

l’ajuntament. Així doncs, com a eina per gestionar els tràmits ciutadans 

funciona, però com a eina comunicativa no és al què principalment es té 

de referència. 

o Pàgina web municipal actualment hi ha el web municipal en 

funcionament on els ciutadans i ciutadanes del Masnou poden 

assabentar-se de les informacions que es generen a l'ajuntament. 

S’estructura en diversos espais d’informació i consulta.  

Dins la pàgina web hi ha un espai que es diu”entitats” el qual aplega 

totes aquelles entitats, clubs esportius i associacions que tenen una 

vinculació amb el municipi del Masnou. L’objectiu principal d’aquest 

espai és promoure i facilitar l’accés a la Societat del coneixement, així 

com afavorir la informació i la participació ciutadana a través d ela 

xarxa. 

La pàgina web municipal tot i ser molt visitada es considera que com a 

eina comunicativa i participativa no acaba de funcionar ja que costa 

trobar el què es busca i, en general, no és massa àgil. 

A la vegada, es manifesta que les activitats que es destaquen en aquest 

apartat de la pàgina web s’han d’enviar al departament de comunicació 

de l’ajuntament per a que es publiquin, però es detecta que no 

s’afavoreix la coordinació dels actes amb l’objectiu que no se solapin. 

S’ha de tenir present que quan es va iniciar la diagnosi i es va treballar 

amb els participants la pàgina web encara no estava renovada. 
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Actualment s’ha posat en marxa la web nova i no podem avaluar el seu 

rendiment i la seva utilització. 

o El Masnou Viu: Publicació periòdica de caràcter gratuït, amb informació 

local d’interès per als ciutadans i ciutadanes del Masnou.  Es considera 

que caldria potenciar aquest mitjà, donant-li més continguts i 

augmentant-ne la periodicitat de publicació. Tot i que s’ha de destacar 

que és la publicació que tenen de referència les entitats del municipi. 

o Registre Municipal d'Entitats : És el Registre on s'inscriuen les dades de 

les entitats i associacions del municipi. Les associacions inscrites al 

Registre municipal tenen dret a: (ROM, article 98) 

� Rebre informació directa dels assumptes 

� Elevar propostes d’actuació en l’àmbit de les matèries de 

competència municipal 

� Formar part dels òrgans de participació 

� Intervenir en les sessions del Ple (en supòsits concrets) 

� Intervenir en les sessions de les comissions informatives (en 

supòsits concrets) 

 

En relació al Registre Municipal d’Entitats s’ha de tenir present que tal com diu 

la Llei Orgánica 1/2002, de 22 de març,reguladora del Dret d’Associació en 

l’article art.31, per tal de poder beneficiar-se de les mesures de foment que les 

administracions públiques tenen l’obligació de promoure en l’àmbit de 

l’associacionisme, les entitats associatives han d’estar inscrites als Registres 

Públics d’Entitats pertinents, entre ells els registres municipals d’entitats dels 

diferents ajuntaments.  

 

Un Registre Municipal d’Entitats inclou en un únic registre totes les entitats d’un 

municipi. Això significa tenir un cens d’entitats real i unificat permet conèixer les 

entitats existents a la ciutat, la seva representativitat i els seus objectius, per tal 

de poder desenvolupar una correcta política municipal de foment de 

l’associacionisme. Alhora permet als ajuntaments poder ajudar a donar-les a 

conèixer a la resta de ciutadania.  
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Les dades que conté aquest registre són públiques i consultables per les 

persones interessades i el procediment d’inscripció s’inicia a sol·licitud de les 

entitats que ho desitgin, aportant la documentació requerida.  

 

Així doncs, creiem que l’actual situació on cada entitat té un únic referent a 

l’Ajuntament no és la més adequada per fomentar la transversalitat i la 

participació de les entitats, i a la vegada, no ajuda a potenciar el treball en 

xarxa. 

 
 
 
 

• De la ciutadania a l'Ajuntament 

o L’Oficina d’Atenció Ciutadana :com a espai on la ciutadania es pot dirigir 

per sol·licitar informació de qualsevol àrea de l'ajuntament.  L'OAC és el 

canal a través del qual la ciutadania pot realitzar diferents tràmits a 

l'Ajuntament.  

 

En general es considera que els canals de comunicació actuals no potencien que la 

ciutadania es comuniqui amb l’ajuntament i es troba a faltar un mitjà de comunicació a 

nivell local com ara una ràdio. 
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B. XARXA ASSOCIATIVA I PARTICIPACIÓ  
 

 
El Masnou és un municipi amb 117 entitats tot i que és té constància que hi ha grups 

informals que funcionen al municipi però que no estan registrats com a tals. Les 

entitats es troben classificades com: 

 

• Administració local: 2 entitats 

• Alcaldia: 2 entitats 

• Consum: 1 entitat 

• Dona: 3 entitats 

• Culturals: 31 entitats 

• Educatives: 11 entitats 

• Esportives: 29 entitats 

• Juvenils: 2 entitats 

• Gent gran: 3 entitats 

• Infància: 3 entitats 

• Medi ambient: 4 entitats 

• Noves tecnologies: 1 entitat 

• Promoció econòmica: 3 entitats 

• Salut pública: 7 entitats 

• Serveis socials: 3 entitats 

• Solidaritat i cooperació: 12 entitats 

 
 

I. Anàlisi de l'organització interna de les entitat s 
 

El Masnou és un municipi amb un teixit social ric donat que hi ha moltes entitats 

creades en el territori i de molts àmbits temàtics però no totes les associacions estan 

en ple funcionament. S’ha detectat que hi ha un desconeixement de les tasques que 

realitzen les entitats entre elles i que a la vegada, són molt poques les que organitzen 

activitats conjuntes i les poques que ho fan es limiten a col·laborar dues o tres entitats. 

També es detecta que, tot i la relació descrita anteriorment entre les entitats, no hi ha 

estructures que facilitin la coordinació entre elles. D’espais per fer activitats si que n’hi 
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ha però sovint la lentitud burocràtica per sol·licitar-los fa desistir a les associacions de 

demanar-los. Per tant, manquen espais d’ús exclusiu per a les entitats, com ara un 

hotel d’entitats, que faciliti la coordinació i incentivi el muntatge d’activitats conjuntes.  

Sovint les activitats que desenvolupen les entitats se solapen entre elles per la manca 

de coordinació. La manca de sincronia produeix situacions d’excés d’oferta i activitats 

algun cap de setmana i altres setmanes que no hi ha res. 

La majoria d’activitats que organitzen les entitats solen ser d’un interès molt particular i 

vinculat a la finalitat de la pròpia entitat. Hi ha però associacions que, tot i 

desenvolupar els seus objectius com a entitat són capaces de treballar per a 

l’assoliment d’un interès comú. En general però hi ha poca implicació de les entitats en 

la política municipal. 

Finalment també es detecta, que algunes entitats poden mantenir la seva activitat 

gràcies a la subvenció municipal però per moltes altres la subvenció és un ajut i no en 

depenen per poder realitzar les seves activitats. 

Les relacions amb l’ajuntament són en general cordials, tret d’algunes entitats culturals 

les quals passen per una relació complicada amb la regidoria de joventut. Les entitats 

solen recórrer a l’ajuntament per tal que se’ls resolguin problemes específics de 

l’entitat i algunes associacions tenen molt bona relació amb l’ajuntament sent un suport 

allà on no arriba l’administració. 

Es manifesta que de les activitats que organitza l'ajuntament les entitats i solen 

participar activament. 

 

 
 
 
 



    

 
 
 
5. El sociograma  

 

El sociograma és un instrument derivat de la teoria de xarxes, i consisteix en un gràfic on es projecta un conjunt de nodes que corresponen als 

actors (els que corresponguin en cada moment) i les xarxes relacionals entre aquests. 

L’objectiu d’elaborar el sociograma és per poder fer una radiografia de l’àmbit o la comunitat i detectar els vincles que es mantenen entre els 

diferents agents detectats. 
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ENTITATS ADMIN. 
MUNICIPAL I 
ALCALDIA 

ENTITATS CULTURALS 

culturals 

veïnals 

ENTITATS 
JUVENILS 

Grups 
informals 

ENTITATS 
ESPORTIVES 

CONSELL 
MPAL 
ESPORTS 

COL·LECTIU DE RESIDTÈNCIA 
CULTURAL LES BARRAKADES 

ENTITATS 
SOLIDARITAT I 
COOPERACIÓ 

CONSELL 
MPAL 
SOLIDARITAT 

ENTITATS 
SERVEIS 
SOCIALS 

ENTITATS 
SALUT 
PÚBLICA 

ENTITATS 
MEDI 
AMBIENT 

ENTITATS 
EDUCATIVES 

CONSELL 
ESCOLAR 
MPAL 

FED. ENTITATS 
INFANTILS, 
JUVENILS I 
CULTURALS 
(CAN HUMET) 

COMISSIÓ DE 
FESTES 

ENTITATS 
GENT 
GRAN 

CONSELL 
MPAL 
GENT 
GRAN 

ENTITATS 
NOVES 
TECNOLOGIES 

ENTITATS 
DONA 

ENTITATS 
CONSUM I 
PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

CONSELL 
MPAL 
COMERÇ 

ENTITATS 
INFÀNCIA 



    

 

Diagnosi participativa del Pla de Participació  

 

 

 26 

 

 

 

En vermell s’han resseguit els elements relacionats amb l’administració local 

En blau s’han resseguit els elements relacionats amb l’àmbit de la societat civil 

AMBITS ASSOCIATIUS 

GRUPS 
D’ASSOCIACIONS 

ÒRGANS DE 
PARTICIPACIÓ 

ACTIUS 

ÒRGANS DE 
PARTICIPACIÓ 

INACTIUS 

RELACIÓ D’IMPLICACIÓ 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ 
INFORMAL 

ESPAI DE 
PARTICIPACIÓ 

FORMAL 
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II. Anàlisi dels canals de comunicació i dels espai s de participació de 
les entitats  

 

 
A continuació es presenten els canals que utilitzen les entitats per relacionar-se amb 

l'Ajuntament: 

 

• A través d'informacions puntuals (cartells, cartes,...) 

• A través de les subvencions anual. 

• A través del mecanisme de les instàncies 

 

Finalment, a través dels espais de trobada que s'han generat amb les entitats en la 

diagnosi del Pla, han manifestat que hi ha la percepció de que l’ajuntament compta 

poc amb elles. I que els espais de participació generats són insuficients. 

 

Les relacions amb l’ajuntament 

La relació amb les diferents àrees municipals és molt desigual: hi ha àrees del 

consistori que solen consultar a les entitats aspectes de la política sectorial que 

tracten. Altres àrees però no tenen interioritzada aquesta cultura participativa. Un altre 

aspecte detectat és que de vegades les consultes realitzades es tenen poc en compte 

i hi ha la percepció que algunes suggeriments es fan amb la decisió ja presa i només 

es busca legitimitar-les. 

La coordinació a l’hora de muntar activitats entre les entitats i l’ajuntament depèn molt 

de l’idiosincràcia de cada regidoria. En general, però, es considera que hi ha poca 

comunicació entre l’ajuntament i el teixit associatiu a l’hora de programar activitats. 

La majoria de relacions de les entitats amb l’ajuntament es realitzen directament a 

través d’un/a tècnic/a o d’un/a regidor/a. 

 

Els equipaments municipals 

A nivell general es detecta una gran mancança en infrastructures municipals 

adequades: teatre, pistes esportives,... 
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Can Humet, tot i ser un espai per a entitats no acaba de funcionar del tot. Es considera 

que l’espai no és adequat i l’organització actual no permet treure’n el màxim 

rendiment. Arrel d’aquest fet, l’ajuntament ha col·laborat la creació d’una Federació 

d’entitats infantils, juvenils i culturals la qual ha de permetre una nova organització de 

l’equipament. 

 

El caràcter de les entitats 

Al Masnou existeixen col·lectius que munten activitats de caire més alternatiu com ara 

el Col·lectiu de resistència cultural les Barrakades. Aquest col·lectiu no pertany a un 

àmbit exclusiu ( joves, cultura,...) i s’encarrega del muntatge de grans esdeveniments: 

carnestoltes, festa de sant Joan, cap d’any,... 

Finalment un aspecte que  apareix en la diagnosi és la tipologia de reconeixement cap 

a les entitats el qual va molt lligat a la manera de fer de cada regidoria. En general és 

difícil establir quin és el grau òptim de reconeixement que cal atorgar i/o donar a una 

entitat. Tot i això es considera que és insuficient. 
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6. Reptes que es plantegen  
 

Tot seguit es llisten una sèrie reptes que es plantegen en la fase de diagnòstic i que 

valen la pena de tenir en compte per una futura fase de propostes i elaboració del Pla 

director de Participació Ciutadana. 

 

En quant a la participació ciutadana... 

� Revisar i aprofundir en el concepte de participació al municipi com a 

estratègia d’implicació de la ciutadania. 

� Establir un marc normatiu clar per a la participació ciutadana. 

� Promoure la formació en participació: tant a l’estructura interna 

municipal (polítics, tècnics) com a la ciutadania. 

� Potenciar espais i equipaments de proximitat com a estratègia 

relacional i participativa. 

 

En quant a les experiències participatives... 

� Promoure processos participatius clars i acotats en el temps. 

� Vetllar per la qualitat en la representativitat de les experiències 

participatives. 

� Fomentar la transversalitat intermunicipal per als processos 

participatius. 

� Promoure la participació de la ciutadania a títol individual. 

� Potenciar la utilització de les xarxes socials. 

 

En quant als òrgans de participació...  

� Promoure els consells com a espais de reflexió, debat i construcció de 

polítiques sectorials. 

� Revisar el funcionament i la composició dels òrgans participatius per tal 

de fer-los més útils i eficients. 

� Buscar estratègies per incorporar nous agents als diferents consells 

existents. 
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En quant als canals de comunicació... 

� Adoptar diferents estratègies comunicatives tenint en compte el públic 

receptor. 

� Millorar el web municipal. 

� Promoure espais informatius directes amb la ciutadania per temes 

d’especial interès. 

 

En quant a les entitats... 

� Promoure estructures que facilitin la coordinació entre entitats. 

� Establir relacions de confiança entre les entitats i l’ajuntament. 

� Promoure l’autogestió associativa. 

� Promoure el reconeixement associatiu. 

� Millorar els equipaments de proximitat, fent-los útils i rendibilitzant-los al 

màxim. 
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7. Tallers de validació de la diagnosi  
 

En els diversos tallers  es va seguir la següent dinàmica de funcionament: 

Es donà a tots els assistents un document amb afirmacions i o propostes sorgides durant les entrevistes amb els tecnics, politics o entitats. 

Juntament amb el document se'ls donà 3 targetes: una de vermella, una de verda i una de groga. 

La dinamitzadora  llegia la frase/afirmació o proposta i tots els assistents votaven amb una d eles targetes proporcionades: la vermella 

significava que no estaven d'acord amb allò llegit, la verda que hi estaven totalment d'acord i la groga que tenien coses a dir (a favor o en 

contra d'allò escrit). La única targeta que permetia parlar era la groga, les altres dues eren de clar posicionament i no calia donar explicacions. 

La dinamitzadora anà anotant al costat de cada afirmació els comentaris que sorgien si es votava en groc. 
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TALLER DE VALIDACIÓ DE LA DIAGNOSI DEL PLA DE PARTI CIPACIÓ CIUTADANA AL MASNOU 

 

COL·LECTIU: TÈCNICS 

DIVENDRES 11 DE FEBRER DE 2011. 9 PARTICIPANTS  

 
 

ENTITATS GRAU D'ACORD  APORTACIONS I/O COMENTARIS 
PROCESSOS PARTICIPATIUS I ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ     

Al Masnou no es fan processos participatius 
 

4 targetes verdes 
2 targetes vermelles 
3 targetes grogues 
 

 . Si que es fan processos participatius però no es 
fan ben fets 
. Si que es fan processos  però es qüestiona que 
siguin participatius 

L’ajuntament no sol consultar res a les entitats. Es té molt poc en 
compte a les entitats 
 

4 targetes vermelles 
5 targetes grogues 
 

. Sovint es pregunta però de vegades es tenen 
poc en compte les entitats 
. Les entitats es tenen en compte quan es vol 
legitimar una decisió presa 
. Es té en compte a les entitats però per temes 
puntuals, sobretot d’interès de l’ajuntament i no 
es fa de manera sistematitzada 
. S’utilitza a les entitats per legitimar polítiques 

Els consells municipals que funcionen (esports, comissió de 
festes, consell escolar i solidaritat) ho fan com a espais de 
coordinació entre entitats d’un mateix sector 
. 

3 targetes verdes 
4 targetes vermelles 
1 targeta groga 
1 abstenció 

. Hi ha entitats que si que aprofiten els consells 
per coordinar-se 

Els consells municipals són informatius, ni vinculants ni decisoris. 
Es considera que no són massa útils 
 

 6 targetes verdes 
3 targetes grogues 

. Depèn de la matèria que es tracti, quan són 
temes menors si que solen vinculants 
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ENTITATS GRAU D'ACORD  APORTACIONS I/O COMENTARIS 
PROCESSOS PARTICIPATIUS I ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ     

La majoria d'òrgans de participació estan integrats per entitats; la 
ciutadania no organitzada està poc representada. 
 

 10 targetes verdes   

El Masnou no és un municipi participatiu 
 

 10 targetes verdes 
1 targeta groga 

  

En els darrers anys s’han promogut processos de participació al 
municipi (pla de civisme, cartell festa major, pla local igualtat,...) 
 

9 targetes verdes 
1 targeta vermella 

 

Les experiències de processos participatius amb entitats han estat 
satisfactòries 
 

 
1 targeta verda 
7 targetes vermelles 
1 targeta groga 
1 abstenció 
 

. El plantejament municipal no ha estat adequat 

Els Vienesos no funciona com a equipament de proximitat 
10 targetes verdes  

Les entitats solen assistir al ple municipal 
 

 3 targetes vermelles 
5 targetes grogues 
3 abstencions 

. Depèn de si els interessa el tema 

. No, però quan els afecta si 

No s’ha desenvolupat el Pla d’Acció Jove 
3 targetes verdes 
7 targetes vermelles 

 

El Masnou és un municipi amb un teixit associatiu molt gran i  ric 
donat que hi ha moltes entitats creades en el territori, de molts 
àmbits temàtics i que estan en funcionament. 
 

 3 targetes verdes 
4 targetes vermelles 
3 targetes grogues 

. No hi ha gaires àmbits associatius 

. Hi ha entitats però no es pot parlar de teixit 
associatiu ( falta de coordinació) 
. Si, però en condicions 
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ENTITATS GRAU D'ACORD  APORTACIONS I/O COMENTARIS 
PROCESSOS PARTICIPATIUS I ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ     

Hi ha un desconeixement de la tasques que realitzen les entitats 
entre elles  
 

9 targetes verdes 
1 targeta vermella 

  

Són molt poques les que organitzen activitats conjuntes, les 
poques que ho fan es limiten a col·laborar dues entitats.  

6 targetes verdes 
4  targetes grogues 

. Hi ha casos de treball més en xarxa 

No hi ha gaires estructures que facilitin la coordinació entre les 
entitats 

10 targetes verdes   

Manca d'espais /equipaments per entitats per poder organitzar 
activitats plegades 

10 targetes verdes   

Les activitats que desenvolupen les entitats de vegades se 
solapen entre elles per la manca de coordinació  

3 targetes verdes 
6 targetes grogues 
1 abstenció 

. A vegades 

. No sempre se solapen per manca de 
coordinació 

La Federació d’entitats infantils, juvenils i culturals és un òrgan 
que aglutina i representa les entitats infantils, juvenils i culturals 
 

4 targetes vermelles 
6 abstencions 

 

Les activitats que organitzen les entitats solen ser d'un interès 
molt particular  

6 targetes verdes 
4 targetes grogues 

. Algunes treballen per l’interès general 

. A vegades 

El col·lectiu de resistència cultural les Barrakades aglutina la 
majoria d’entitats juvenils 
. 

4 targetes vermelles 
1 targeta groga 
5 abstencions 

. Hi ha col.lectius informals de joves però tampoc 
estan a les Barrakades 

En general, manca d’infraestructures municipals adequades: 
teatre, pistes esportives,... 

10 targetes verdes  
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ENTITATS GRAU D'ACORD  Aportacions i/o comentaris 

COMUNICACIONS I RELACIONS: ENTITATS – AJUNTAMENT     

De les activitats que organitza l’ajuntament les entitats i solen 
participar activament 

8 targetes verdes 
2 targetes vermelles 

  

No hi ha coordinació entre les entitats i l’ajuntament, sobretot, a 
l’hora de programar activitats. Poca comunicació 
 

5 targetes verdes 
1 targeta vermella 
4 targetes grogues 

. Hi ha entitats de tot. N’hi ha que si, altres no. 
Depèn de l’àmbit amb qui tractin (hi ha àrees més 
actives que altres) 

Falta d’interès per part de l’ajuntament cap a les entitats: poc 
reconeixement de la tasca que fan, projectes que no s’acaben 
(com la ràdio),...  

8 targetes verdes 
2 targetes grogues 

. Falta creure-s’ho com a ajuntament 

La pàgina web municipal no acaba de funcionar: és poc visitada i 
l’agenda no es controla (per evitar duplicitats) 
 

5 targetes verdes 
2 targetes vermelles 
2 targetes grogues 
1 abstenció 

. No acaba de funcionar. Si, és poc visitada 

. La web no és àgil (és complexa trobar les coses) 

S’ha publicat una guia d’entitats que dóna a conèixer totes les 
entitats del Masnou.  

10 targetes 
vermelles 

  

Algunes entitats tenen molt bona relació amb l’ajuntament sent un 
suport allà on no arriba l’administració 

10 targetes verdes   

Les entitats solen recórrer a l’ajuntament per que se’ls resolguin 
problemes específics de l’entitat 

6 targetes verdes 
3 targetes vermelles 
2 targetes grogues 

. Depèn de les entitats 

La relació entre les entitats juvenils i l’ajuntament és molt 
complicada.  

6 targetes verdes  
1 targeta groga 
1 abstenció 

En general hi ha un % elevat que si però hi ha 
entitats que no hi ha cap problema 
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ENTITATS GRAU D'ACORD  Aportacions i/o comentaris 

COMUNICACIONS I RELACIONS: ENTITATS – AJUNTAMENT     

Manca de continuïtat de les línies de treball de l’ajuntament amb 
les entitats degut a que cada 4 anys es canvien els responsables 
polítics. També es solen canviar els tècnics i això dificulta un 
treball continuat 
 

5 targetes verdes 
2 targetes vermelles 
3 targetes grogues 

. La manca de continuïtat no és a causa dels 
canvis polítics 
. És una manca de motivació 
. Sovint es canvien les línies en funció dels canvis 
a la societat 
. No és veritat que es canvien els tècnics sovint 

La majoria de relacions de les entitats amb l’ajuntament es 
realitzen directament a través d’un tècnic o d’un regidor 

10 targetes verdes  

Moltes entitats poden mantenir la seva activitat gràcies a la 
subvenció municipal 

9 targetes verdes 
1 targeta vermella 

 

En general, poca implicació de les entitats en la política municipal 
4 targetes verdes 
5 targetes vermelles 
1 targeta groga 

Depèn de l’entitat 

Can Humet no és un espai adequat per entitats 
 

5 targetes verdes 
1 targeta vermella 
4 targetes grogues 

. Depèn del tipus d’entitats i de la seva realitat 

. És l’únic espai i és insuficient 
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TÈCNICS GRAU D'ACORD  APORTACIONS I/O COMENTARIS 
CANALS DE COMUNICACIÓ ENTRE TÈCNICS I POLÍTICS     

No es disposa d'un canal de comunicació genèric per a 
l'organització municipal. 

10 targetes verdes  

Es realitzen reunions de coordinació tècnica de forma periòdica 
10 targetes verdes  

Es percep que no hi ha coneixements de les activitats que 
realitzen cadascuna de les àrees i dels departaments de 
l'ajuntament 

10 targetes verdes  

L'organització municipal actual no potencia la  transversalitat i 
participació en programes i activitats que s’organitzen pel propi 
ajuntament. 

10 targetes verdes  

Els espais de trobades entre tècnics i regidors són bàsicament 
aquells que venen definits per a cada projecte 

7 targetes verdes 
1 targeta vermella 
2 targetes grogues 

. depèn de moment 

TÈCNICS GRAU D'ACORD  APORTACIONS I/O COMENTARIS 
CANALS DE COMUNICACIÓ CAP A LA CIUTADANIA     

Els canals de comunicació actuals no potencien que la ciutadania 
es comuniqui amb l'Ajuntament.  

2 targetes verdes 
7 targetes vermelles 
1 targeta groga 

. Si que n’hi ha pe`ro cal potenciar-los 

Canals com el facebook són molt utilitzats pel contacte amb els 
joves 

6 targetes vermelles 
3 targetes grogues 
1 abstenció 

. Joventut té canal de facebook 

. Cultura té un projecte concret 

. Hi ha departaments que l’utilitzen i altres no 

El web municipal, com a eina comunicativa i de difusió, és d’una 
eficàcia limitada. L’agenda és una bona eina però poc utilitzada 

8 targetes verdes 
2 targetes vermelles 
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TÈCNICS GRAU D'ACORD  APORTACIONS I/O COMENTARIS 
CANALS DE COMUNICACIÓ ENTRE TÈCNICS I POLÍTICS     

La participació dels ciutadans a títol individual és molt baixa.  
6 targetes verdes 
2 targetes vermelles 
2 targetes grogues 

. Depèn 

. Amb infància la participació individual és més 
alta 

El “Masnou Viu” és una bona eina de comunicació. 

4 targetes verdes 
1 targeta vermella 
3 targetes grogues 
1 abstenció 

. Podria ser-ho, falta periodicitat i potenciar-ho. 
Hauria de ser més periodístic i menys polític 

La ciutadania es comunica amb l’ajuntament a través de l’OAC 
1 targeta verda 
8 targetes vermelles 
1 abstenció 

. Es reben instàncies 

. No només a través de l’oac 

Es troba a faltar un mitjà de comunicació a nivell local, com una 
ràdio 

9 targetes verdes 
1 abstenció 
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TALLER DE VALIDACIÓ DE LA DIAGNOSI DEL PLA DE PARTI CIPACIÓ CIUTADANA DEL MASNOU 
 

COL·LECTIU: ENTITATS 
DISSABTE 12 DE FEBRER DE 2011  

 
 

ENTITATS GRAU 
D'ACORD  APORTACIONS I/O COMENTARIS 

PROCESSOS PARTICIPATIUS I ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ     

Al Masnou no es fan processos participatius  
 

 9 targetes 
verdes 
1 targeta 
vermella 
1 targeta groga 

  
D’haver-n’hi n’hi has però no arriben a la gent 

L’ajuntament no sol consultar res a les entitats. Es té molt poc en 
compte a les entitats 
 

1 targeta verda 
1 targeta 
vermella 
9 targetes 
grogues 

. A vegades si 

. Últimament sembla que millor 

. Es demanen coses a les entitats quan 
l’ajuntament ho necessita 
. Es consulta amb la decisió ja presa 
. Depenent de la regidoria saben a qui anar a 
consultar 
. Diàleg amb la regidoria corresponent 

Els consells municipals que funcionen (esports, comissió de festes, 
consell escolar i solidaritat) ho fan com a espais de coordinació entre 
entitats d’un mateix sector 
 

1 targeta verda 
6 targetes 
vermelles 
3 targetes 
grogues 
1 abstenció 

. Desconeixement de funcionament 

. En determinats casos si que es coordinen 
(comissió de festes). Arrel d’anar a aquest espai 
les entitats es poden coordinar però no és un 
espai “per se” de coordinació 

Els consells municipals són informatius, ni vinculants ni decisoris. Es 
considera que no són massa útils 
 

6 targetes 
verdes 
4 targetes 

. Es participa i decideix però l’ajuntament ho 
canvia de vegades 
. Es té la sensació que si se’ls consulta 
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ENTITATS GRAU 
D'ACORD  APORTACIONS I/O COMENTARIS 

PROCESSOS PARTICIPATIUS I ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ     
grogues 
1 abstenció 

. No són tots informatius però no són vinculants ni 
decisoris 
. Els consells no estan ben portats. Haurien de 
ser més vinculants 

La majoria d'òrgans de participació estan integrats per entitats; la 
ciutadania no organitzada està poc representada. 11 targetes 

verdes   

El Masnou no és un municipi participatiu.  

8 targetes 
verdes 
1 targeta 
vermella 
2 targetes 
grogues 

. La gent si que participa però se li ha de posar 
fàcil: més mitjans més comunicació 
. La gent no assisteix per que no li interessa el 
que és fa 

En els darrers anys s’han promogut processos de participació al 
municipi (pla de civisme, cartell festa major, pla local igualtat,...) 
 

1 targeta verda 
10 targetes 
grogues 

. Tirant a vermell. No que els exemples que es 
proposen siguin processos participatius 
. Totes les reunions es diuen processos quan 
abans havien estat reunions i prou 
. Si se n’han fet no se n’han assabentat 

Les experiències de processos participatius amb entitats han estat 
satisfactòries.  

1 targeta verda 
7 targetes 
vermelles 
2 targetes 
grogues 
1 abstenció 

. Si (satisfacció) per què et pregunten però els 
resultats no són satisfactoris: no reflecteixen el 
què passa en el procés 

Els Vienesos no funciona com a equipament de proximitat 
10 targetes 
verdes 
1 abstenció  
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ENTITATS GRAU 
D'ACORD  APORTACIONS I/O COMENTARIS 

PROCESSOS PARTICIPATIUS I ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ     

Les entitats solen assistir al ple municipal 
 

1 targeta verda 
4 targetes 
vermelles 
5 targetes 
grogues 

. Algunes vegades, i a queixar-se o per que se’ls 
ha consultat alguna cosa 
. Entitats com les veïnals solen tenir-hi algun 
representant 
. Sol arribar la carta de convocatòria quan ja ha 
passat el ple 

S’ha desenvolupat el Pla d’Acció Jove 
9 targetes 
verdes 
2 abstencions  

ENTITATS GRAU 
D’ACORD  Aportacions i/o comentaris 

XARXA ASSOCIATIVA      
El Masnou és un municipi amb un teixit associatiu molt gran i  ric donat 
que hi ha moltes entitats creades en el territori, de molts àmbits 
temàtics i que estan en funcionament. 

11 targetes 
verdes   

Hi ha un desconeixement de la tasques que realitzen les entitats entre 
elles  

10 targetes 
verdes 
1 targeta groga . Algunes si altres no 

Són molt poques les que organitzen activitats conjuntes, les poques que 
ho fan es limiten a col·laborar dues entitats. 

10 targetes 
verdes 
1 targeta groga 

. Hi ha poques entitats que col·laboren entre elles 
però alguna si 

No hi ha gaires estructures que facilitin la coordinació entre les entitats.  

9 targetes 
verdes 
1 targeta 
vermella 
1 targeta groga 

. Són les entitats qui s’han de coordinar i no ha de 
ser l’ajuntament 



    

 

Diagnosi participativa del Pla de Participació  

 

 

 43 

ENTITATS GRAU 
D'ACORD  APORTACIONS I/O COMENTARIS 

PROCESSOS PARTICIPATIUS I ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ     

Manca d'espais /equipaments per entitats per poder organitzar activitats 
plegades.  

6 targetes 
verdes 
2 targetes 
vermelles 
3 targetes 
grogues 

. Espais n’hi ha però hi ha dificultats 
burocràtiques per utilitzar-los 
. Tampoc són adequats ni coneguts 

 
  

La Federació d’entitats juvenils és un òrgan que aglutina i representa 
les entitats juvenils. 
 

5 targetes 
grogues 
6 abstencions 

. Aquesta ve imposada per poder utilitzar un 
espai a Can Humet 
. En un futur potser funcionarà com a federació 

Les activitats que organitzen les entitats solen ser d'un interès molt 
particular 

6 targetes 
verdes 
1 targeta 
vermella 
4 targetes 
grogues 

. Es munta alguna activitat conjunta amb altres 
entitats 
. Quan l’ajuntament no fa coses les entitats 
s’organitzen per oferir-ho (per exemple el 
carnestoltes, sant joan, cap d’any,...) 

El col·lectiu de resistència cultural les Barrakades aglutina les entitats 
juvenils 

4 targetes 
vermelles 
7 abstencions No les aglutina 

En general, manca d’infraestructures municipals adequades: teatre, 
pistes esportives,... 

8 targetes 
verdes 
2 targetes 
vermelles 
1 targeta groga . No les troba a faltar per que no les necessita 
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ENTITATS GRAU 
D'ACORD  Aportacions i/o comentaris 

COMUNICACIONS I RELACIONS: ENTITATS – AJUNTAMENT 
    

De les activitats que organitza l’ajuntament les entitats hi solen 
participar  

2 targetes 
verdes 
8 targetes 
vermelles 
1 targeta groga 

. A solidaritats els obliguen a assistir-hi sinó els 
retallen la subvenció 

No hi ha coordinació entre les entitats i l’ajuntament, sobretot, a l’hora 
de programar activitats. Poca comunicació 

9 targetes 
verdes 
2 targetes 
grogues 

. Moltes vegades es passen la pilota entre 
diferents departaments 
. Dins el propi ajuntament no hi ha coordinació 

Falta d’interès per part de l’ajuntament cap a les entitats: poc 
reconeixement de la tasca que fan, projectes que no s’acaben (com la 
ràdio),... 
 

4 targetes 
verdes 
6 targetes 
grogues 

. Interès interessat 

. Podria millorar l’interès i el reconeixement 

. Hi ha regidories que si que mostren interès 

La pàgina web municipal no acaba de funcionar: és poc visitada i 
l’agenda no es controla (per evitar duplicitats)  11 targetes 

verdes 

. No es atractiva i és poc àgil 

. Falten actes a l’agenda (si no ets una entitat no 
et deixen publicar actes) 
. Falta un filtre a l’agenda de coses que passen el 
mateix dia (algú que ho controli) 

S’ha publicat una guia d’entitats que dóna a conèixer totes les entitats 
del Masnou 11 targetes 

vermelles  No s’ha publicat 

Algunes entitats tenen molt bona relació amb l’ajuntament sent un 
suport allà on no arriba l’administració.  

8 targetes 
verdes 
1 targeta groga 
1 abstenció 

. L’ajuntament hauria de donar més suport a les 
entitats 
. Per exemple barrakades munta el carnestoltes, 
cap d’any, sant joan,... L’ajuntament hauria de 
donar més suport a les entitats 
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ENTITATS GRAU 
D'ACORD  Aportacions i/o comentaris 

COMUNICACIONS I RELACIONS: ENTITATS – AJUNTAMENT 
    

Les entitats solen recórrer a l’ajuntament per que se’ls resolguin 
problemes específics de l’entitat 
 

1 targeta verda 
8 targetes 
vermelles 
1 targeta groga 
1 abstenció 

. Una part d ela relació entitats – ajuntament és 
per resoldre queixes 

La relació entre les entitats juvenils i l’ajuntament és molt complicada 
 

  
Les relacions entre entitats culturals i la regidoria 
de joventut s’han trencat 

Manca de continuïtat de les línies de treball de l’ajuntament amb les 
entitats degut a que cada 4 anys es canvien els responsables polítics. 
També es solen canviar els tècnics i això dificulta un treball continuat 

4 targetes 
verdes 
4 targetes 
vermelles 
4 targetes 
grogues 

. Moltes entitats encara no fa 4 anys que 
funcionen i no poden opinar 

La majoria de relacions de les entitats amb l’ajuntament es realitzen 
directament a través d’un tècnic o d’un regidor 11 targetes 

verdes  

Moltes entitats poden mantenir la seva activitat gràcies a la subvenció 
municipal 

1 targeta verda 
3 targetes 
vermelles 
5 targetes 
grogues 
1 abstenció 

. Moltes reben subvenció però no depenen d’ella 

. És un ajut pe`ro no en depenen totalment 

Poca implicació de les entitats en la política municipal 

6 targetes 
verdes 
5 targetes 
vermelles  
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ENTITATS GRAU 
D'ACORD  Aportacions i/o comentaris 

COMUNICACIONS I RELACIONS: ENTITATS – AJUNTAMENT 
    

Can Humet no és un espai adequat per entitats 

8 targetes 
verdes 
1 targeta 
vermella 
2 targetes 
grogues . Se li pot treure més partit 
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TALLER DE VALIDACIÓ DE LA DIAGNOSI DEL PLA DE PARTI CIPACIÓ CIUTADANA AL MASNOU 
 

COL·LECTIU: POLÍTICS 
 

DILLUNS 14 DE FEBRER DE 2011. 4 PARTICIPANTS  
 

 
 

ENTITATS GRAU 
D'ACORD  APORTACIONS I/O COMENTARIS 

PROCESSOS PARTICIPATIUS I ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ     

Al Masnou no es fan processos participatius 
 

2 targetes 
vermelles 
2 targetes 
grogues 

. Se n’han fet uns quants però no hi ha hagut una 
sistematització dels processos participatius. Se 
n’han fet si però sistemàticament  no 
. S’intenta fer participació, per exemple hi ha 
consells. El què passa és que la participació, els 
processos no es fan bé 

L’ajuntament no sol consultar res a les entitats. Es té molt poc en 
compte a les entitats 
 

1 targeta verda 
3 targetes 
grogues 

. Algunes àrees si que consulten 

. No és una voluntat ferma de l’ajuntament tenir  
En compte a les entitats 
. De tant en tant es consulta però faltaria fer-ho 
més sovint 

Els consells municipals que funcionen (esports, comissió de festes, 
consell escolar i solidaritat) ho fan com a espais de coordinació entre 
entitats d’un mateix sector 

3 targetes 
verdes 
1 targeta groga 

. A esport és difícil per que no hi ha un interès 
comú 

Els consells municipals són informatius, ni vinculants ni decisoris. Es 
considera que no són massa útils 

3 targetes 
verdes 
1 targeta   



    

 

Diagnosi participativa del Pla de Participació  

 

 

 48 

ENTITATS GRAU 
D'ACORD  APORTACIONS I/O COMENTARIS 

PROCESSOS PARTICIPATIUS I ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ     
vermella 

La majoria d'òrgans de participació estan integrats per entitats; la 
ciutadania no organitzada està poc representada. 

4 targetes 
verdes 

  

El Masnou no és un municipi participatiu 
 

1 targeta verda 
3 targetes 
grogues 

. No és universal. Quan hi ha una cosa que té 
interès la gent participa 

En els darrers anys s’han promogut processos de participació al 
municipi (pla de civisme, cartell festa major, pla local igualtat,...) 

4 targetes 
verdes 

 

les experiències de processos participatius amb entitats han estat 
satisfactòries 
 

1 targeta 
vermella 
3 targetes 
grogues 
 

. Depèn del procés i com hagin vingut les entitats 
a aquest procés participatiu. Però en general bé 
. Hi ha voluntat de fer els processos però manca 
cultura participativa 

Els Vienesos no funciona com a equipament de proximitat 
4 targetes 
verdes 

 

Les entitats  solen assistir al ple municipal 
4 targetes 
vermelles 

  

No s’ha desenvolupat el Pla d’Acció Jove 
 

4 targetes 
grogues 

. Falten mitjans per poder-los tirar endavant. La 
regidoria de joventut es troba limitada per actuar, 
hi hauria d’haver una transversalitat tremenda 
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ENTITATS GRAU 
D'ACORD  APORTACIONS I/O COMENTARIS 

XARXA ASSOCIATIVA      
El Masnou és un municipi amb un teixit associatiu molt gran i  ric donat 
que hi ha moltes entitats creades en el territori, de molts àmbits temàtics 
i que estan en funcionament. 

 4 targetes 
verdes 

  

És cert que hi ha un desconeixement de la tasques que realitzen les 
entitats entre elles 

 2 targetes 
verdes 
2 targetes 
grogues 

. Hi ha moltes entitats que si que saben que n’hi 
ha altres 
. Caldria saber el material que tenen per deixar-lo 
entre elles, etc 

Són molt poques les que organitzen activitats conjuntes, les poques que 
ho fan es limiten a col·laborar dues entitats. 

4 targetes 
verdes 

  

No hi ha gaires estructures que facilitin la coordinació entre les entitats 

3 targetes 
verdes 
1 targeta 
vermella   

Manca d'espais /equipaments per entitats per poder organitzar activitats 
plegades. 
 

 3 targetes 
verdes 
1 targeta groga 

. Hi ha espais per fer activitats però espais grans 
(com un hotel d’entitats) no n’hi ha 

Les activitats que desenvolupen les entitats se solapen entre elles per la 
manca de coordinació.  

4 targetes 
verdes 

  
la Federació d’entitats juvenils, infantils i culturals és un òrgan que 
aglutina i representa les entitats juvenils. 
 

2 targetes 
grogues 
2 abstencions . Acaben de començar 

Les activitats que organitzen les entitats solen ser d'un interès molt 
particular 

4 targetes 
grogues 

. És molt relatiu hi ha de tot 
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ENTITATS GRAU 
D'ACORD  APORTACIONS I/O COMENTARIS 

XARXA ASSOCIATIVA      

El col·lectiu de resistència cultural les Barrakades aglutina la majoria 
d’entitats juvenils 4 targetes 

vermelles  

En general, manca d’infraestructures municipals adequades: teatre, 
pistes esportives,... 4 targetes 

verdes  
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ENTITATS GRAU 
D'ACORD  APORTACIONS I/O COMENTARIS 

COMUNICACIONS I RELACIONS: ENTITATS – AJUNTAMENT   
  

De les activitats que organitza l’ajuntament les entitats i solen participar 
activament 
 

 4 targetes 
grogues 

. Hi ha entitats que només assisteixen a allò que 
munten elles i altres si que participen amb 
l’ajuntament 

No hi ha coordinació entre les entitats i l’ajuntament, sobretot, a l’hora 
de programar activitats. Poca comunicació 
 

4 targetes 
grogues . Es munta sempre amb col·laboració amb les 

entitats 

Falta d’interès per part de l’ajuntament cap a les entitats: poc 
reconeixement de la tasca que fan, projectes que no s’acaben (com la 
ràdio),... 
 

1 targeta 
vermella 
3 targetes 
grogues 

. La ràdio es evident però és molt particular 

. El reconeixement mai és prou. L’ajuntament 
reconeix aquesta tasca però potser no és 
suficient 
. Hi ha sensació de poc reconeixement per que la 
coordinació no és fàcil. Tampoc és igual a totes 
les regidories 

La pàgina web municipal no acaba de funcionar: és poc visitada i 
l’agenda no es controla (per evitar duplicitats) 
 

 1 targeta 
verda 
2 targetes 
vermelles 

. La web funciona molt bé i és molt visitada 

. És carregosa, no és àgil 

S’ha publicat una guia d’entitats que dóna a conèixer totes les entitats 
del Masnou 

 4 targetes 
vermelles 

  

Algunes entitats tenen molt bona relació amb l’ajuntament sent un 
suport allà on no arriba l’administració 

4 targetes 
verdes 
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ENTITATS GRAU 
D'ACORD  APORTACIONS I/O COMENTARIS 

COMUNICACIONS I RELACIONS: ENTITATS – AJUNTAMENT   
  

Les entitats solen recórrer a l’ajuntament per que se’ls resolguin 
problemes específics de l’entitat 

4 targetes 
verdes 

  

La relació entre les entitats juvenils i l’ajuntament és complicada  
1 targeta verda 
3 targetes 
grogues 

. És complicat “per se” però hi ha un jovent molt 
maco al Masnou 

Manca de continuïtat de les línies de treball de l’ajuntament amb les 
entitats degut a que cada 4 anys es canvien els responsables polítics. 
També es solen canviar els tècnics i això dificulta un treball continuat. 
 

1 targeta 
vermella 
3 targetes 
grogues 

. Les línies  canvien quan canvien  les prioritats 
de l’equip de govern 

La majoria de relacions de les entitats amb l’ajuntament es realitzen 
directament a través d’un tècnic o d’un regidor 

4 targetes 
verdes 

 

Moltes entitats poden mantenir la seva activitat gràcies a la subvenció 
municipal 

4 targetes 
verdes 

 

Poca implicació de les entitats en la política municipal 
4 targetes 
verdes 

 

Can Humet  no és un espai adequat per entitats  

2 targetes 
verdes 
2 targetes 
grogues 

. Si que és adequat per entitats però no és 
adequada l’organització. Ara s’està arreglant per 
que les entitats puguin treure’n el màxim 
rendiment 
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TÈCNICS GRAU 
D'ACORD  APORTACIONS I/O COMENTARIS 

CANALS DE COMUNICACIÓ ENTRE TÈCNICS I POLÍTICS     

No es disposa d'un canal de comunicació genèric per a l'organització 
municipal. 

4 targetes 
verdes 

 

Es realitzen reunions de coordinació tècnica de forma periòdica 
3 targetes 
verdes 
1 targeta groga 

. Es fan reunions però la periodicitat s’ha relaxat. 
Abans els passaven les actes 

Es percep que no hi ha coneixements de les activitats que realitzen 
cadascuna de les àrees i dels departaments de l'ajuntament 

4 targetes 
verdes 

 
L'organització municipal actual no potencia la  transversalitat i 
participació en programes i activitats que s’organitzen pel propi 
ajuntament. 

4 targetes 
verdes 

 
Els espais de trobades entre tècnics i regidors són bàsicament aquells 
que venen definits per a cada projecte 
 

4 targetes 
vermelles 

Les trobades entre tècnics i regidors són 
periòdiques i no van lligades a cap projecte sinó 
al seguiment constant de la regidoria 
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TÈCNICS GRAU 
D'ACORD  APORTACIONS I/O COMENTARIS 

CANALS DE COMUNICACIÓ CAP A LA CIUTADANIA     

Els canals de comunicació actuals potencien que la ciutadania es 
comuniqui amb l'Ajuntament. 

4 targetes 
vermelles 

  

Canals com el facebook són molt utilitzats pel contacte amb els joves 
1 targeta verda 
3 targetes 
vermelles  

El web municipal, com a eina comunicativa i de difusió, és d’una 
eficàcia limitada. L’agenda és una bona eina però poc utilitzada 
 

2 targetes 
verdes 
2 targetes 
grogues 

. Tots els mecanismes són d’eficàcia limitada 

. No tothom accedeix a la web. Aquesta web no 
està pensada per la comunicació i la participació 

La participació dels ciutadans a títol individual és molt baixa 
3 targetes 
verdes 
1 targeta groga 

. Depèn del tema si és d’interès pels ciutadans en 
temes d’urbanisme si que assisteixen 

El “Masnou Viu” és una bona eina de comunicació 
4 targetes 
verdes 

 

La ciutadania es comunica amb l’ajuntament a través de l’OAC 
 

3 targetes 
vermelles 
1 targeta groga . Hi ha gent que si altres no 

Es troba a faltar un mitjà de comunicació a nivell local, com una ràdio 

4 targetes 
verdes 
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POLÍTICS GRAU 
D'ACORD APORTACIONS I/O COMENTARIS 

CANALS DE COMUNICACIÓ ENTRE L'EQUIP DE GOVERN I 
L'OPOSICIÓ 

  
  

No es detecten espais estables de comunicació més enllà dels 
merament de compliment obligatori per llei  

 2 targetes 
verdes 
2 targetes 
grogues 

. A l’estar en minoria normalment s’han buscat 
espais de comunicació 
. Hi ha molt bona relació amb l’oposició, a part de 
la comissió informativa tenen altres espais per 
reunir-se 

Oposició i govern es reuneixen quan és necessari un consens, no de 
forma habitual. 

3 targetes 
verdes 
1 targeta groga 

. Tot el mandat s’han reunit amb l’oposició ja que 
sempre han estat en minoria 

Les comunicacions entre els regidors solen ser per canals informals 
4 targetes 
grogues . Depèn del cas, el dia i la persona 
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8. DAFO del municipi del Masnou  
 

Abans de prendre qualsevol decisió estratègica, és imprescindible realitzar un diagnòstic de l’organització.  

L'anàlisi DAFO ens ajudarà a plantejar les accions que hauríem d'engegar per aprofitar les oportunitats detectades i a preparar a la nostra 

organització contra les amenaces tenint consciència de les nostres debilitats i fortaleses.  

El principal objectiu d'una anàlisi DAFO és ajudar a una organització a trobar els seus factors estratègics crítics, per a una vegada identificats, 

usar-los i recolzar en ells els canvis organizacionalss: consolidant les fortaleses, minimitzant les debilitats, aprofitant els avantatges de les 

oportunitats, i eliminant o reduint les amenaces.L'anàlisi DAFO es basa en dos pilars bàsics: l'anàlisi interna i l'anàlisi externa d'una 

organització.  

De l’ànàlisi Interna de l'organització en surten les Fortaleses i les Debilitats. De l’anàlisi Externa n’alaitzem les Oportunitats i les Amenaces. 

 

 

 PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

PRESENT/INTERN 

FORTALESES 
� Àrees molt sensibilitzades i obertes a realitzar consultes 

i a buscar la complicitat de la ciutadania. 
� Sense tenir una reglamentació específica ni un 

departament específic dedicat a la  participació 
ciutadana, al Masnou s’han anat realitzat al llarg dels 
anys diferents estudis i activitats més o menys 
participatives. 

� Els espais de trobades entre tècnics i regidors són 
bàsicament aquells que venen definits per a cada 

DEBILITATS 
�  L’ajuntament del Masnou no compta amb una àrea 

específica que treballi per promoure i organitzar la 
participació ciutadana al municipi. 

� Les àrees de l’ajuntament estan allunyades d’aquesta 
voluntat d’implicar la societat civil en els assumptes 
públics. 

� El document normatiu que regula la participació 
ciutadana al municipi és el Reglament Orgànic 
Municipal. 
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 PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 
projecte. 

� La relació entre govern i oposició és bona de manera 
que el treball de temes importants és consensuat 
prèviament. 

� No existeix una normativa específica sobre Participació 
ciutadana, com un Reglament de Participació 
Ciutadana. 

� Els consells municipals són bàsicament de caràcter 
informatiu i la decisió i la vinculació augmenten quan els 
temes tractats són menors.  

� Els consells municipals no funcionen com a espais de 
coordinació d’entitats. 

�  A l’Ajuntament no es disposa d'un canal de 
comunicació genèric per a l'organització municipal. 

� L'estructura organitzava actual per sí mateixa no 
potencia els canals de comunicació interns 

� Es percep que no hi ha coneixements de les activitats 
que realitzen cadascuna de les àrees i dels 
departaments de l'ajuntament. 

� L’estructura organitzativa actual no potencia la  
transversalitat i participació en programes i activitats que 
s’organitzen pel propi ajuntament. 

� Els espais de trobades entre tècnics i regidors són 
bàsicament aquells que venen definits per a cada 
projecte. 

� No es detecten espais estables de comunicació entre el 
govern i l’oposició més enllà dels merament de 
compliment obligatori per llei.. 

FUTUR / EXTERN 

OPORTUNITATS 
� Extensió dels Plans de Participació als municipis de tot 

l’Estat. 
� Les experiències de processos participatius amb entitats 

han estat satisfactòries ja que s’ha vist una voluntat de 
l’administració de voler construir conjuntament amb les 
entitats. 

AMENACES 
� Crisi econòmica que afecta als sectors de població més 

vulnerables de la nostra societat (joves, nouvinguts, 
persones entre 50 i 65 anys... 

� S’han fet diferents processos participatius però al no 
haver-hi una sistematització del propi procés (fases, 
metodologia) l’eficàcia d’aquests processos ha quedat 
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 PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 
� La ciutadania del Masnou assisteix als actes i propostes 

que s’organitzen si aquestes desperten el seu interès 
però com a norma general costa moure i incentivar la 
gent a participar. 

� Els Consells municipals són espais on les entitats 
s’interelacionen i aquestes aprofiten per fer contactes i 
organitzar propostes conjuntes; sempre però fora de 
l’àmbit del Consell. 

� La pàgina web municipal tot i ser molt visitada es 
considera que com a eina comunicativa i participativa no 
acaba de funcionar ja que costa trobar el què es busca i, 
en general, no és massa àgil. 

� El Masnou Viu és la publicació que tenen de referència 
les entitats del municipi. 

� El Masnou és un municipi amb un teixit social ric donat 
que hi ha moltes entitats creades en el territori i de molts 
àmbits temàtics però no totes les associacions estan en 
ple funcionament. 

� Existència d’espais per fer activitats per part de les 
entitats. 

� Sovint les activitats que desenvolupen les entitats se 
solapen entre elles per la manca de coordinació 

� Les relacions per part de les entitats amb l’ajuntament 
són en general cordials 

� Les entitats solen recórrer a l’ajuntament per tal que 
se’ls resolguin problemes específics de l’entitat i algunes 
associacions tenen molt bona relació amb l’ajuntament 
sent un suport allà on no arriba l’administració. 

� De les activitats que organitza l'ajuntament les entitats i 
solen participar activament. 

� Que hi ha poca comunicació entre l’ajuntament i el teixit 

qüestionada. 
� Abús del concepte de “participació” de manera que 

trobades i reunions ordinàries han passat a considerar-
se processos participatius.  

� També s’ha detectat que no s’ha arribat sempre a 
comunicar-los adequadament cosa que ha fet que molts 
processos passessin desapercebuts. 

� Els resultats fruit de les experiències en participació 
ciutadana han estat decebedores degut, probablement a 
diverses raons: no s’han establert els límits de la 
participació; poca transparència del procés; no s’ha fet 
una devolució dels resultats,... 

� La majoria d’òrgans de participació estan integrats per 
entitats i la ciutadania no organitzada hi està poc 
representada. 

� L’OAC és una oficina poc utilitzada com a via de 
comunicació de la ciutadania cap a l’ajuntament. 

� Dins la pàgina web hi ha un espai que es diu”entitats” el 
qual aplega totes aquelles entitats, clubs esportius i 
associacions que tenen una vinculació amb el municipi 
del Masnou. L’objectiu principal d’aquest espai és 
promoure i facilitar l’accés a la Societat del coneixement, 
així com afavorir la informació i la participació ciutadana 
a través de la xarxa. 

� Els canals de comunicació actuals no potencien que la 
ciutadania es comuniqui amb l’ajuntament. 

� Es troba a faltar un mitjà de comunicació a nivell local 
com ara una ràdio. 

� Hi ha un desconeixement de les tasques que realitzen 
les entitats entre elles 

� Són molt poques les entitats que organitzen activitats 
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 PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 
associatiu a l’hora de programar activitats. 

� Can Humet, tot i ser un espai per a entitats no acaba de 
funcionar del tot. Es considera que l’espai no és adequat 
i l’organització actual no permet treure’n el màxim 
rendiment 

conjuntes i les poques que ho fan es limiten a col·laborar 
dues o tres. 

� No hi ha estructures que facilitin la coordinació entre les 
entitats. 

� Manquen espais d’ús exclusiu per a les entitats 
� Però hi ha poca implicació de les entitats en la política 

municipal. 
� Una gran mancança en infrastructures municipals 

adequades: teatre, pistes esportives,... 
 

 

 


