
Diagnosi del Pla de Participació ciutadana de 
Masnou

Ajuntament del Masnou



• L'objectiu d'aquest projecte ha estat l'elaboració de
la diagnosi prèvia a la realització del Pla de
Participació Ciutadana del Masnou.

• Hem analitzat principalment aquestes tres àrees:

– Diagnosi de la Participació ciutadana del Masnou

– Diagnosi del teixit associatiu

– Diagnosi dels canals de comunicació

OBJECTIU



 L’estat de la participació al municipi de Masnou

 Espais de Participació

 El teixit associatiu

 Organització i estructura interna

 Xarxa relacional

 Objectius de les entitats

 Percepció de la participació

 Els canals de comunicació i participació 

 Canals de comunicació interns (polítics-tècnics)

 Canals de comunicació interns (polítics-polítics)

 Canals de comunicació externs (ajuntament-
ciutadania)

QUÈ HEM ANALITZAT?



 Tractament de les dades sociodemogràfiques

 7 entrevistes a diferents tècnics i tècniques de
l'Ajuntament del Masnou

 Entrevistes amb 15 entitats del municipi de
tipologia diversa: de gent gran, de solidaritat,
assistencials, mediambientals, culturals,
esportives, juvenils, de gènere i educatives.

 Concretament amb els joves es va realitzar un
grup de discussió.

 5 entrevistes a regidors/es de l'Ajuntament

COM HO HEM FET?



VALIDACIÓ DE LA DIAGNOSI

• Per validar la diagnosi es van celebrar diferents
tallers:

• Un taller amb l’equip de govern, el dilluns 14 de
febrer de 2011, en el qual participaren 4 persones.

• Un taller dirigit a regidors de l’oposició, el dimecres
9 de febrer de 2011, en el qual assistí 1 persona.

• Un taller amb els/les tècnics/tècniques de
l'Ajuntament el divendres, 11 de febrer de 2011, en
el qual hi participaren 9 persones.

• Una sessió de treball amb entitats del Masnou, el
dissabte 12 de febrer de 2011, en el qual
participaren 11 persones.
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• 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.
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• 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.
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• Quant els 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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• 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.
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• Quant 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.



PRÒXIMS PASSES

 Elaboració participadament del Pla de Participació
ciutadana amb l’objectiu d’elaborar un document
marc que ha de servir per planificar, impulsar,
reglamentar i ordenar la participació ciutadana a
Masnou.

 Ha de ser una eina pràctica que ha d’actuar com a
guia integral per al desenvolupament de la
participació, tot definint criteris, objectius i
propostes.



Moltes gràcies per la vostra participació


