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Data, lloc i durada de la sessió  

 
• Data: 22/04/2021 
• Lloc: Zoom 
• Inici: 12h30 
• Finalització:14h 

 
 
 
 

 

Participants  

 
• Per part del Cercle d’Entitats de Sabadell: 

- Núria Aymerich 
- Manuel Navas 
- Glòria Dalmau 
- Josep Masip Suets 
- Josep Llobet Bach 
 

• Per part de l’equip de Govern de l’Ajuntament de Sabadell 
- Marta Morell, tinenta d’Alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació 

 
• Per part de l’equip tècnic de participació ciutadana de l’Ajuntament de Sabadell 

- Olga Jimenez: Coordinadora de l’Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació 
- Montse Gibert: Cap del programa de Democràcia Deliberativa i Eines de codi Obert 
- Melcior Manau: Cap de Negociat de Participació Ciutadana 

 
• Per part de l’equip de MOMENTUMLAB: 

- Joan Frígols i Txell Valls 
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Assumptes tractats  

• Introducció per part de MOMENTUMLAB referent al model tipus de Reglament proposat 
per la Diputació de Barcelona, base dels actuals reglaments de Participació que s’han 
revisat i elaborat en els últims anys.  
 

• Presentació del Pla de treball amb les accions i tasques a desenvolupar que proposa 
MOMENTUMLAB.  

 
• Repàs dels principals temes sobre els quals cal incidir en el nou Reglament  

1. Participació en els grans projectes estratègics 
2. Consultes ciutadanes no referendàries 
3. Processos participatius (Llei 10/2014) 
4. Espais formals de participació 
5. Codisseny, coproducció i gestió col·laborativa d’espais i serveis 
6. Participació ple municipal  
7. Registre Participació Ciutadana 
8. Espais interns de participació 
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Dinàmica de treball amb el Cercle d’Entitats..  

 
La dinàmica de treball proposada va consistir en dues qüestions: 
 
1) Quins aspectes en l’àmbit de la participació funcionen bé actualment i cal posar en valor? 
2) Quins aspectes caldria millorar de cara al futur? 
 
Aportacions recollides en el marc de la sessió: 
 
1. Quins aspectes en l’àmbit de la participació funcionen bé i cal posar en valor? 
 
 
Experiències que estan funcionant  
 

• El soterrament de la línia ferroviària: 
El projecte del soterrament es posa en valor per la seva alta participació tècnica i 
la capacitat de buscar solucions en un moment d’alta complexitat i on s’havien 
quedat encallats. Gràcies a aquesta participació tècnica especialitzada i el suport 
de les entitats, es va ser capaç de reduir els costos econòmics que un primer 
moment estaven previstos.  
En conclusió aquesta experiència va funcionar bé perquè hi havia un objectiu 
concret que generava un alt interès a tot el veïnat. A més es destaca que es va 
posar en valor el coneixement tècnic aportat, la implicació del teixit associatiu i la 
neutralitat política del procés.  

 
• El passeig: 

El procés del passeig va ser una iniciativa impulsada per la Fundació Bosch i 
Cardellach que es va obrir a la ciutadania per incorporar  la seva participació. Van 
intervenir-hi una alta diversitat de participants (ciutadania a títol indivual, 
arquitectes, pintors, comerciants, sector industrial, administració, etc..). Fruit 
d’aquesta participació es va elaborar un document que va ser el projecte base de 
l’Ajuntament. 

 
• Taula de Patrimoni i Taula d’Espai Urbà 

Aquestes dues taules són un bon exemple a nivell de coneixement de normativa. 
Són taules operatives, amb temes concrets de treball i inserides en el dia a dia de 
la gestió municipal. 

 
• Taules de barri 

Són un bon mecanisme per aglutinar la participació territorial.  
 
 



 

 5

 
 
Cultura participativa i teixit associatiu 

• Es posa en valor l’elevada activitat associativa del municipi que, a més, és molt  
transversal. Sabadell compta amb un teixit associatiu amb moltes ganes de 
treballar i participar i amb capacitat de generar opinió. 

 
Voluntat política 

• Es posa en valor la voluntat política de treballar a nivell de ciutat i també a l’hora 
de fomentar aquest procés participatiu emmacat en l’elaboració del nou 
Reglament de Participació. 

 
 
2. Quins aspectes caldria millorar de cara al futur? 
 
Sobre el nou Reglament 

• Aquest nou Reglament ha de contemplar tres elements: participació de ciutat – 
participació territorial – participació sectorial. 

 
Sistema de Garanties i Retorn 

• El sistema de garanties i el retorn són dos aspectes molt importants que cal 
incorporar en l’articulat del nou reglament. Cal assegurar el retorn dels processos 
participatius i el compromís d’implementar el Reglament. 

 
Espais formals de participació 

• Clarificar les estructures i les competències en els espais de participació. 
• Dotar de contingut i competències a les Taules de barri. 
• Incorporar més diversitat d’entitats a les Taules de barri. 
• Aconseguir més fluïdesa en les reunions, fomentant l’operativitat dels espais de 

participació. 
 
En relació al Consell de Ciutat: 

• Es té la percepció que sigui un espai merament informatiu i amb dificultat d’establir 
dinàmiques degut a l’assistència de més de 100 persones. 

• Es valora la possibilitat que el Consell de Ciutat incorpori la participació que ja 
s’està duent a terme des de les estructures sectorials i territorials. 

 
Cultura participativa i teixit associatiu 

• Insistir en la rellevància de la participació del teixit associatiu. 
 

      Participació Interna 
• Incorporar internament la participació com a eina de gestió (cal fer pedagogia en 

aquest sentit) 
 
     Projecte Capitalitat de la Cultura 

• Sabadell té el gran repte d’acollir la Capitalitat de la Cultura i, per tant, pot 
esdevenir un bon àmbit per impulsar la participació. 
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• Cal analitzar com ha anat el procés de la candidatura i cal reconèixer les 
limitacions que hem tingut en el procés, tant des del teixit associatiu com des de 
l’Ajuntament, a l’hora d’impulsar dinàmiques participatives. 

 



 

 

TAULELL INTERACTIU DE LA SESSIÓ DE TREBALL 

 


