
I SI FEM
EL PRIMER PAS?
Una mirada al passat per avançar cap al futur

Annex

Aina Calafell Bailín

Premi de Recerca
Vila de Palamós

2019 - 2020 12



 
I SI FEM EL PRIMER PAS? Una mirada al passat per avançar cap al futur 

1 

 

ANNEX 

EXEMPLE RESPOSTA ENQUESTA 

 



 
I SI FEM EL PRIMER PAS? Una mirada al passat per avançar cap al futur 

2 

 



 
I SI FEM EL PRIMER PAS? Una mirada al passat per avançar cap al futur 

3 

 

BUIDATGE 
PREGUNTES 
TANCADES 



 
I SI FEM EL PRIMER PAS? Una mirada al passat per avançar cap al futur 

4 

BUIDATGE PREGUNTES OBERTES 

- ENQUESTAT 1 

1. Quitar las plazas de parking y los baches de la calle. 

2. Siempre está la calle llena de coches mal aparcados. 

3. No se hace mantenimiento, siempre está sucia y los baches. 

4. Cambiando los árboles y algunos vecinos que les dan de comer a las palomas. 

5. Cambiar contenedores de basura. 

 

- ENQUESTAT 2 

1. El paviment, les plantes i més bona conservació. 

2. Els pares aparquen a la vorera quan venen a buscar els seus fills a anglès. 

3. No m’agrada gens. És lletgíssima i està molt mal cuidada. 

4. Sí, és important no podem obrir finestres pels insectes que atrauen els arbres i els 

coloms fan una pudor bestial i està tot brut. 

5. Que canviïn els contenidors de reciclatge, estan sempre bruts que no es poden ni 

tocar, estan sempre plens, cosa que fa impossible el bon reciclatge i són lletjos a la 

vista. 

 

- ENQUESTAT 3 

1. El paviment, les plantes, la imatge, els cotxes, l’aparcament. 

2. Els cotxes aparquen a la vorera. 

3. No m’agrada res, és molt lletja i està molt mal cuidada. 

4. No podem obrir les finestres perquè es colen els insectes i els coloms fan una pudor 

bestial. Jo trauria tots els arbres. 

5. Neteja d’escombraries. Ho haurien de posar tot més maco. 

 

- ENQUESTAT 4 

1. Tot el terra està molt deixat i brut. 

2. És difícil caminar i passar amb nens perquè els arbres han aixecat les llambordes. 

3. És un lloc tranquil per estar amb nens. No m’agrada perquè hi ha molts coloms i 

gavines que embruten. 

4. Canviant el tipus d’arbre. 

5. Posar algun banc. 



 
I SI FEM EL PRIMER PAS? Una mirada al passat per avançar cap al futur 

5 

- ENQUESTAT 5 

1. El suelo está muy sucio y en mal estado. 

2. Las raíces de los árboles. 

3. Un sitio muy bonito para pasear y estar con los niños, no me gusta la suciedad que 

hay. 

4. Las palomes, se solucionan contratando una empresa que los caza y el pulgón, existen 

unas tiras adhesivas que se ponen en los troncos y se atrapan los insectos . 

 

- ENQUESTAT 6 

1. Arreglar la zona de pàrquing i les voreres. 

2. Falta d’accessibilitat còmoda, problemes amb les mascotes (més que res amb els amos 

que no recullen les caques). M’agrada la tranquil·litat. 

3. Molt important, treure els arbres actuals i buscar solucions professionals per als 

coloms i multar a qui doni de menjar als coloms. 

4. Arreglar el centre de la plaça (les fustes) que al ploure donen problemes. 

 

- ENQUESTAT 7 

1. Voreres per les arrels dels arbres, arreglar les zones del pàrquing. 

2. No hi ha gaire lloc per aparcar. 

3. M’agrada que no és zona de pas (no hi passa gaire gent). No m’agraden els arbres. 

4. Traient els arbres actuals i canviar-los per uns altres. 

 

- ENQUESTAT 8 

1. Voreres i zones de pàrquing. 

2. Voreres ocupades per cotxes i manca d’espai pera  vianants. 

3. Que sigui en part de vianants. La plaça sense pavimentar. Manca d’ombra a la banda 

del carrer Martí Montaner. 

4. Dels coloms, no donant-los de menjar i dels insectes, canviant l’arbrat. 

5. Afegint algun banc a la banda del carrer Martí Montaner i posant algun tipus d’arbre 

que doni més ombra a l’estiu. 
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- ENQUESTAT 9 

1. El pavimento sobre todo. 

2. Hay mucho espacio desaprovechado ni para los niños ni para los mayores. 

3. Pràcticamente no encuentro nada que me guste. 

4. Sobre todo hacer desaparecer las gaviotas, palomas... 

5. Los pocos bancos que hay suelen estar ocupados por jóvenes que molestan a los 

vecinos sin apenas vigilancia. 

 

- ENQUESTAT 10 

1. Renovar todo el pavimento de la plaza incluyendo nuevas plantas y zonas de juegos 

(niños y mayores). 

2. Está obsoleta. 

3.  

4. Existen ahuyentadores de aves muy prácticos. Poner arbustos en vez de árboles 

grandes. 

5. Siendo una zona privada de uso público hay cosas a mejorar que puedan dar ejemplo a 

muchas zonas en la misma situación. 

 

- ENQUESTAT 11 

1. Totes les voreres. 

2.  

3. Ens agrada la NO entrada de vehicles, no ens agraden els vorals. 

4. Insecticida. 

 

- ENQUESTAT 12 

1. Les llambordes del carrer estan desnivellades amb el perill que això comporta. 

2. Que a la segona plaça no hi ha vorera per als vianants i a la primera plaça, al pàrquing 

de cotxes, hi ha molt desnivell i es toca a terra amb el cotxe. 

3. És un espai lliure, però tant el carrer com la plaça necessiten un rentat de cara a fons. 

4. El tema dels insectes crec que amb el canvi d’arbres sí milloraria, els coloms van a més 

i s'hauria de fer neteja. 

5. També cal tenir en compte el tema de les abelles que l’any passat va ser força greu. 
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- ENQUESTAT 13 

1. La calle, arreglarla y buena canalización. La plaza, cambiar la arena. 

2. Poner acera donde aparcan los coches. 

3. La plaza es bastante fea, necesita una renovación. 

4. Las palomas, haciendo disminuir su colonia, hay medios, y los árboles, podándolos y 

sulfatándolos. 

5. El difícil problema de los que traen los perros para hacer sus necesidades y luego lo 

dejan. Difícil solución. 

 

- ENQUESTAT 14 

1. Los adoquines levantados y mal colocados. 

2. Charcos cuando llueve en la zona de la calle entre el pavimento y la zona de parking y 

polvo por la gran explanada que hay. 

3. Lo único el gran acceso a los portales, lo demás no. Gran explanada de arena, unas 

jardineras llenas de malas hierbas y los adoquines levantados. 

4. Sí, me parece importante y no sé bien cómo se podría solucionar, quizá sin que tengan 

acceso al agua en el caso de los pulgones. 

5. Creo que también estaría bien habilitar la plaza entre la zona ajardinada y más zona de 

parking. Tipo como hay entre la c/Carmel y c/Sant Antoni. 

 

- ENQUESTAT 15 

1. Pondría líneas divisorias para que las persones aparquen el coche bien y que la plaza 

sea de césped y no tierra. 

2. Veo más problema con el “mail box” porque su actividad se ve más en un polígono 

industrial por el flujo de furgonetas y uno de ellos rascó mi coche. 

3. La arquitectura, las vistas, lo tranquilo. Lo que no me gusta es gente orinando, las 

cacas de perro y la tierra. 

4. Creo que los árboles estan enfermos, trataría de curarlos antes y las palomas creo que 

hay productos para exterminarlas. 

5. Si las persones recogieran las cacas de perros responsablemente, podría sugerir un 

parque de perros donde puedan distraerse así también habría césped, lo puedes ver 

por Internet, ejemplo de ellos. 
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- ENQUESTAT 16 

1. Paviment, posar altres arbres... arreglar herba. 

2. No es recullen les caques dels gossos. 

3. Plaça tranquil·la. 

4. Canviant els arbres,sí. 

5. Problemàtica dels coloms, exteriors mal cuidats. 

 

- ENQUESTAT 17 

1. En la calle cambiaría el pavimento para que no se levante con el tráfico. En la plaza 

también cambiaría el tipo de pavimento. 

2. Los parkings están llenos de baches y es muy dificultoso aparcar. Tampoco lo facilitan 

los árboles que hay ya que ensucian los coches. 

3. Me gusta mucho que sea un espacio libre con mucha luz. No me gusta la situación de 

abandono y tampoco me gusta el sistema de desagüe. 

4. Creo que este tipo de árboles producen mucha suciedad y están demasiado cerca de 

las casas, lo que hace que los pulgones entren. Con un tipo de árbol más bajo y más 

alejado de las viviendas, estaría mucho mejor. 

 

- ENQUESTAT 18 

1. Paviment descol·locat pels arbres, nova distribució d’arbres i canvi d’aquests. 

2. Dificultat a l’aparcar degut als clots de terra. 

3. Plaça tranquil·la i espaiosa on pots parar l’ombra o el sol depenent de les teves 

preferències. Està molt mal cuidada. 

4. Canviant els tipus d’arbre, sí. 

- ENQUESTAT 19 

1. Acera, árboles, papeleras. 

2. Pulgones por árboles, mucha suciedad, agujeros en el àrea del parking, suciedad por 

palomas y gaviotas. 

3. Me gusta la intimidad y tranquilidad. No me gusta: palomas, gaviotas, coches, árboles, 

papeleras. 

4. Cambiando especie de árboles. Poner los mismos árboles que en las calles del centro 

de Palamós, esto solucionaría parcialmente el problema. 

5. Árboles como en el centro de Palamós, hacedlo ya. 
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- ENQUESTAT 20 

1. Les llambordes que formen la vorera, les quals estan totes desenganxades. 

2. L’aparcament inadequat dels vehicles. 

3. . 

4. No tinc els coneixements per a una resposta adequada. 

 

- ENQUESTAT 21 

1. El pavimento en general, sobre todo donde aparcan los coches. 

2. . 

3. Me gusta la tranquilidad y el espacio. No me gusta el pavimento levantado y los nidos 

de palomas que se han formado en algunas escaleras. 

4. No estoy al corriente de las posibles soluciones pero estoy segura que el 

Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento puede aportar soluciones. 

 

- ENQUESTAT 22 

1. Fer un manteniment i neteja més regular. Vull dir no deixar passar més de 15 dies per 

fer-ho. 

2. Estacionaments en zones prohibides amb senyals explícits existents i que molts usuaris 

ho respectin. 

3. La tranquil·litat que hi ha. L’existència de la sortida del bar Marítima. 

4. Coloms: demanaria a l’Ajuntament fer una banda per eliminar-los. Arbres: canviar-los 

perquè aixequen el terra. 

5. Prohibició de passejar gossos amb multes per a propietaris. Multar bar Marítima : 

clients orinant, drogues... 

 

- ENQUESTAT 23 

1. Cambiar las aceras y plantar césped. 

2. . 

3. Que es un espacio abierto. Las reformas que ha hecho el Ayuntamiento. 

4. Cambiar el tipo de árbol. Consultar con especialistas el tema de palomas y pulgones. 
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- ENQUESTAT 24 

NO HA CONTESTAT 

- ENQUESTAT 25 

1. La vorera crec que és important arreglar-la, canviar els arbres ja que aixequen la 

vorera amb les arrels i sobretot la il·luminació. 

2. Les entrades i sortides dels vehicles i sobretot l’aparcament (en doble fila). 

3. M’agrada la tranquil·litat que hi ha, però m’agradaria més vegetació, més lluminositat i 

un manteniment constant de l’espai. 

4. Crec que el primer que s’hauria de fer seria canviar els arbres i afegir mesures contra el  

soroll o les molèsties causades pels coloms. Sí, és important ja que els insectes entren 

dins les cases. Amb el canvi d’arbres es minimitzarien els problemes però només 

durant uns anys, més tard tornaria a haver-hi insectes. 

5. Falten bancs per seure i més papereres. Canviar el terreny sorrenc, sempre s’inunda 

quan plou. 

 

- ENQUESTAT 26 

1. En la plaza la iluminación y las aceras. 

2. Hay poca luz y charcos en las aceras. Los ladrillos levantados. 

3. No me gusta que la plaza solo se usa para que la utilicen los perros para hacer cacas y 

estén sueltos. 

4. Las palomas no sé como solucionar el problema y creo que los árboles hay que 

cambiarlos, es un problema en verano tantos bichos que entran en las casas. 

 

- ENQUESTAT 27 

1. Calle: en la zona de parking hay muchos coches en doble fila y mucho ruido. La zona de 

carga y descarga de la empresa de paquetería molesta mucho y hace ruido. 

2. Ruido a los vecinos y coches excesivos. 

3. Necesitamos tranquilidad y silencio. La plaza debería de seguir siendo tranquila. No 

queremos bancos porque puede haber botellones y gente fumando o tomando drogas 

4. Sí, es importante. Fumigar mejor y atender mejor a  los árboles 

5. Silencio y tranquilidad, eso se necesita. Menos coche, más limpieza. 

 

 



 
I SI FEM EL PRIMER PAS? Una mirada al passat per avançar cap al futur 

11 

- ENQUESTAT 28 

1. Zona parking: que sea para los vecinos, no para carga y descarga. 

2. Mucho tránsito de coches  

3. La plaza es tranquila  

4. Desconozco la solución y sí, es un problema importante. 

 

- ENQUESTAT 29 

1. Prohibit gossos. 

2. . 

3. . 

4. Canvi de vegetació. Fils de nylon dissuasiu. 

 

- ENQUESTAT 30 

1. Que no hi visquin gavines ni hi vagin gossos. 

2. Que és una plaça que de nit queda solitària i no hi ha llum. 

3. Ens agrada que es pugui aparcar. No ens agrada que no hi hagi il·luminació de nit. 

4. Treure els contenidors que hi ha. 

 

- ENQUESTAT 31 

NO HA RESPOST 

- ENQUESTAT 32 

1. Millorar paviment del carrer. 

2. Brutícia. 

3. De la plaça, la tranquil·litat, però falten bancs. 

4. Caldria vigilar que no es doni menjar als coloms. Desconec si canviant els arbres 

solucionaríem el problema dels pugons. 

 

- ENQUESTAT 33 

1. Marcaria les places dels pàrquings. 

2. La zona de l’aparcament està en mal estat. 

3. Està molt deixada i és poc útil, és sorollosa. M’agrada l’espai gran, seguir 

4. Sí, s’ha de solucionar. 
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- ENQUESTAT 34 

1. El paviment, més il·luminació. 

2. Falta d’espai. Espais poc acotats, senyalitzats. 

3. Que sigui un espai amb possibilitat de poder portar nens/nenes a jugar. No m’agrada 

que hi hagi gossos i no hi hagi espai per a ells delimitat. 

4. És possible, però no hi entenc. 

 

- ENQUESTAT 35 

1. . 

2. . 

3. Està poc aprofitada i bruteja. 

4. Que no donin menjar als animals i que hi hagi més neteja i menys animals. 

 

- ENQUESTAT 36 

1. Del carrer s’hauria d’arreglar el paviment i afegir sorra al lloc on aparquem els cotxes, 

hi ha sotracs molt grans. A la plaça cal una bona reforma, fer-la bonica. 

2. No hi visc de dilluns a divendres, només els estius i desconec si hi ha alguna 

problemàtica. 

3. M’agrada que és un carrer prou tranquil i silenciós. De la plaça actualment res, està 

poc aprofitada, bruta, mig abandonada. 

4. Doncs no en tinc ni idea, els mosquits són insectes d’estiu i primavera, és normal que 

n’hi hagi. Potser seria interessant intentar que no hi hagi bassals, aigües acumulades. 

Els arbres no els tocaria i si es toquessin els intentaria trasplantar. Hi són des de fa un 

mínim de 16 anys. Han crescut aquí. 

5. Si es fes parc infantil, fer una zona amb el terra amb protecció per a possibles 

caigudes, també que la zona fos tancada. 

 

- ENQUESTAT 37 

1. Tot 

2. Molta pols, s’aixeca el paviment per les arrels dels arbres i la plaça queda 

desaprofitada. 

3. Només m’agrada que és tranquil i espaiós. La resta tot és molt millorable. 

4. Si, és molt importat la problemàtica. S’haurien de canviar els arbres. 
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5. Està totalment abandonada. S’hauria de fer alguna cosa. 

 

- ENQUESTAT 38 

1. Carrer: tornar a posar el paviment que està aixecat i el pàrquing. Plaça: està molt 

deixada, posar gespa, més contenidors i plantes, i una font per a gossos. 

2. Els cotxes es donen cops i ratllades per culpa del mal estat. Hi ha riscos d’accident per 

la velocitat i perquè condueixen en contra direcció. 

3. Res, tots dos estan molt deixats, l’Ajuntament hi haurà d’intervenir. Una mica ja que 

encara que no ho sembli, és una plaça molt concorreguda, sobretot per persones amb 

gossos. 

4. El problema dels coloms és per culpa dels veïns que els donen de menjar. Els arbres 

portaran insectes, siguin els que siguin. 

5. Tancar la plaça per a ús dels veïns, control sobre el carrer i els cotxes que aparquen en 

doble fila. Que l’entrada a la plaça sigui només per a vehicles d’emergències amb 

sanció per a qui no ho compleixi. 

 

- ENQUESTAT 39 

1. En la calle el pavimento que está roto y que sea una calle solo para vecinos. 

2. Se estropean los coches por el suelo y que pasan en dirección prohibida. 

3. No me gusta nada. 

4. Que no les echen de comer a los animales, los vecinos. No creo que cambiando el tipo 

de árbol se solucione el tema de los bichos. 

5. Los árboles son demasiado altos, poner otros más bajos. Que las entradas a la plaza 

sean solo para vehículos de emergencia. 

 

- ENQUESTAT 40 

1. Hay que arreglar la carretera, hay demasiados baches. Hacer más plazas de parking, 

zona para vecinos no para locales, una fuente para perros, más papeleras. 

2. Los coches pasan en dirección contraria, aparcan en doble fila. La carretera está en mal 

estado y daña  los coches. 

3. No me gusta nada. Algo positivo, cerrar la plaza pero la tendrían que cerrar 

totalmente. Está muy dejada. 
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4. Quitando este tipo de árbol. El problema de las palomas es de las personas que las 

alimentan (vecinos). Se podría probar a poner plantas, césped o tierra, pero no la 

actual, pero insectos habrá igual, con o sin árboles. 

5. Cerrar la plaza, no permitir que los coches aparquen en doble fila, a ciertas horas no 

hacer ruido. Mala iluminación. Que la entrada a la plaza sea solamente para vehículos 

de emergencia, no para motos ni coches que aparcan delante de los portales. 

 

- ENQUESTAT 41 

1. El paviment, afegir parc per a nens, posar més plantes. 

2. No hi ha llocs perquè els nens juguin, ni tobogans ni res semblant. El paviment està 

malament. Els arbres a l’estiu deixen els cotxes molt bruts. 

3. Que és molt gran i es poden fer diverses coses. El que menys m’agrada és que està 

molt desaprofitada. 

4. Sí, és un problema bastant greu ja que deixa les plantes molt malament. El problema 

ve pel tipus d’arbre. 

5. La plaça està desaprofitada, s’han d’afegir més coses per a nens. El paviment, millorar-

lo. Posar bancs ja que no n'hi ha cap. Canviar els arbres, posar bosses per a gossos i 

una font d’aigua. 

 

- ENQUESTAT 42 

1. Carrer: el paviment i la il·luminació fan vergonya de com estan. A la nit no es veu res al 

carrer. Plaça: donar-li algun ús sigui estètic o funcional. 

2. Problemes d’aparcament i mobilitat. Quan plou molt la plaça s’inunda. Problemes de 

caigudes pel mal estat del paviment. 

3. Agradar-me: que és molt tranquil tant a nivell de trànsit com de persones. No 

m’agrada la foscor de la zona a la nit i la poca vigilància. Que no tingui un ús la plaça. 

4. Control de la població de coloms. Problema dels pugons, no sé si s’arreglarà amb 

arbres diferents. 

 

- ENQUESTAT 43 

1. De la calle: pavimentarla bien. La plaza: quitar la arena y hacerla como la de Enric 

Vincke y cuidarla.  

2. Hacer una acera donde aparquen los coches, la acera desde el principio de la calle. 
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3. La cantidad de gente que trae a los perros para hacer sus necesidades y luego no las 

recogen. 

4. El problema de los pulgones: sulfatando los árboles. Las palomas: controlando la 

procreación y no poniéndoles comida. 

 

- ENQUESTAT 44 

1. Homogeneïtzar l’espai. Hi ha llambordes molt mal anivellades. Rajola de color vermell 

diferent, tema on aparquen els cotxes, enjardinament en mal estat, també l'aspecte 

d’abandonament. Cal donar vida a una plaça que podria ser ben maca. 

2. Una cosa que m’agrada és que sembla quasi de vianants. Crec que s’ha de potenciar 

l’ús de la bicicleta (en soc usuari) i de les zones de vianants. No només en aquest 

carrer, també m’agradaria que es fes a tot el poble. 

3. La tranquil·litat i que és un espai relativament verd. No m’agrada l’aspecte 

d’abandonament i crec que es podria potenciar més com a zona verda. 

4. No ho sé. Si la solució fos canviar el tipus d’arbre, potser caldria plantejar-s’ho. 

5. Fer la zona amb una bona vorera també pel costat de la plaça, no només pel costat 

dels edificis, i unificar l’estètica de les dues places del carrer. Fer-hi un carril bici (en 

previsió d’ampliar-ho als carrers adjacents). 
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ENTREVISTA JOAN FUGAROLAS (tècnic de participació ciutadana) 

- Com definiries el concepte de participació ciutadana? 

El concepte de participació ciutadana és molt ampli, és com el concepte de 

democràcia que pot dir moltes coses diferents. Participació vol dir formar part d’un 

projecte i participació ciutadana vol dir que la ciutadania formi part dels projectes que 

desenvolupa l’Ajuntament o que desenvolupi qui fa la participació ciutadana. 

- Com va sorgir la idea de fer participació ciutadana a Palamós, és a dir, els 
seus inicis?  

De fet és una idea bastant generalitzada, és a dir, la societat cada cop és més 

complicada, més variable, més líquida, més tot, llavors, les qüestions, els problemes 

són cada cop més variables, més complicats i més líquids, els tècnics sols no poden 

resoldre tot el que passa a l’Ajuntament, els tècnics tenen un paper molt important 

però cal la veu, per a qualsevol projecte, cal anar a preguntar els experts. Si es vol 

saber alguna cosa que passa a la ciutadania o al municipi, s'ha de preguntar la gent 

que viu al municipi, a la població, que sempre suma. Els tècnics tenen els seus 

coneixements i  la visió de gent experta en aquests temes sempre suma. 

No s’ha fet sempre així, això és en general. A Catalunya s’ha fet més que a la resta 

d’Espanya; Catalunya i el País Basc són bastant pioners, i Palamós no n'és gaire, de 

pioner, la veritat. De fet, jo penso que a Palamós influeix molt que és el municipi on es 

va fer l’últim referèndum, ara fa 25 anys, el de Salvem Castell; abans per fer un 

referèndum l’havia d’aprovar el Consell de Ministres a Madrid i llavors era molt difícil 

fer-ne, i l’últim que es va fer a Catalunya va ser el de Salvem Castell. Jo crec que hi ha 

gent que va quedar sorpresa dels resultats i des de llavors la participació ciutadana va 

estar com molt amagada. Aquí s’ha tornat a fer-ne arran del Pla de barris, on s’exigeix 

que hi hagi participació ciutadana i per això, per aprovar-lo s’ha hagut de tenir en 

compte la participació ciutadana. 

De fet, el primer regidor que s’encarregava de diverses coses i de participació 

ciutadana va ser en Joan Gea, va ser una aposta bastant personal d’en Gea, 

promoure la participació ciutadana. Això va ser cap al 2011. 
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- Quines són les diferents etapes que seguiu des de l’Ajuntament per a 
realitzar aquests processos? 

Per fer participació ciutadana sovint són tres fases molt clares, una és donar 

informació, és a dir, si es vol fer participació ciutadana respecte d'algun tema, per 

exemple, arreglar un carrer, una plaça del barri...Primer és tenir clar el que es vol fer, 

els diners que s'hi volen gastar, els aspectes a tenir en compte, per exemple, si algú 

demana que tot siguin aparcaments i com a equip de govern es pensa que hi ha 

d’haver zones verdes. És a dir, cal marcar les condicions, el marc en el qual cal 

treballar. Primerament es dona una informació, es decideix parlar d’un tema, es tenen 

en compte el marc i  les condicions, i després a partir d’aquí el que es fa és escoltar i 

rebre les respostes de la gent. Es pregunta per saber l'opinió, i després es fa un 

recompte de tot el que la gent ha dit. Aleshores es decideix quines coses es faran, 

perquè coincideixen amb la idea inicial, perquè hi ha diners per fer-les, perquè 

efectivament estan dins del marc o les condicions establertes;  altres coses no es faran 

perquè són molt cares, perquè tècnicament són inviables o perquè anirien contra els  

principis inicials, i finalment es du a terme. Es dona informació, es recull informació i es 

fa un retorn. 

Quan dura de mitjana un procés participatiu? Quant pot arribar a durar? 

Molt, potser 2 mesos seria el mínim i amb 4 mesos la majoria de processos estan 

acabats. De tota manera, hi ha molts condicionants que pesen, perquè ara mateix està 

sobre la taula un procés per decidir la utilització de l’espai públic, les terrasses i altres 

temes relacionats, i està durant molt. Fa 2 anys es va fer un qüestionari en què es 

preguntava aleatòriament a la gent, es va demanar als qui passaven el qüestionari que 

intentessin fer-la a gent que no fossin turistes, i la van fer en diferents hores, en 

diferents llocs, diferents dies de la setmana. Això va ser fa 2 anys i tot just l’any passat 

es va començar a fer reunions amb els sectors involucrats que eren els sectors de 

l’hostaleria, del barri vell, del passeig, i ara encara hi ha una comissió que començarà 

a redactar aquesta ordenança. És clar, des que es va passar el qüestionari hi ha hagut 

un canvi d’inspector, entremig hi ha hagut unes eleccions, el que semblava que havia 

de ser imminent de cop deixa de ser important, i el procés s'ha aturat perquè ara ha 

sortit una altra normativa que diu que amb el canvi, cal estar pendent d’altres coses.  

Com que no es pot atabalar tant la ciutadania, llavors el procés es deixa reposar un 

cert temps, és a dir, que pot ser que passin 2 anys fins que hi hagi uns qüestionaris 

quantitatius, després hi hagi unes reunions a debat i després finalment hi hagi la 
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comissió que s’ajunti per redactar el que finalment  aprovarà el ple. Però en general els 

processos participatius de pressupostos duren 4 mesos: en un mes es planifica, es 

dona a conèixer i es recullen propostes, l’altre mes aquestes propostes es varien 

tècnicament, es mira quines són factibles i quines no, al tercer mes es fa una 

assemblea per prioritzar quines són les més importants que aniran a votació, al quart 

mes la gent vota i al cap de 4 mesos i mig, 5 mesos, ja es poden donar els resultats. I 

això és el que ha sortit, és un bon procés, 4 mesos, és un bon procés.  

- Tots els projectes de l’Ajuntament de Palamós passen per la ciutadania 
amb un procés similar (participació ciutadana)? Si és que no, quins són 
els que sí i per què? 

No. N'hi ha alguns que ho són per normativa, que són els que requereixen fer 

normatives noves, fer ordenances o reglaments: l’ordenança de tinença d’animals, 

l’ordenança de les zones verdes i blaves, els diferents reglaments de l’ús d’un espai, 

per exemple. Pel que fa a les ordenances i als reglaments, la llei diu que s’han de fer 

amb participació ciutadana. Aleshores pot ser una participació molt limitada, molt 

petita, com ara obrir un espai perquè la gent faci propostes i ja està, o es pot fer molt 

àmplia mirant els diferents sectors afectats, donant temps perquè es facin uns debats, 

després es faci una votació, tot seguit es facin propostes, etc. És a dir, del més senzill 

al més complicat, cadascú decideix. Llavors, per fer normatives, sí que fa falta 

participació i amb altres temes depèn. Si és un tema molt important, com per exemple 

si es parla del Pla estratègic del port, això és un tema que és ampli, és important, 

afecta molta població, té transcendència en els propers anys, llavors es pregunta a 

diferents col·lectius. A vegades per organitzar una plaça, per fer un pàrquing, no cal 

preguntar  la gent perquè tècnicament es té molt clar. Si l’equip de govern té una cosa 

molt clara, no cal preguntar, es fa i ja està. En definitiva, més o menys s’hauria 

d’intentar fer el màxim de coses, però al final cadascú decideix, perquè, si no, cada dia 

s'estaria preguntant a tothom, perquè hi ha diferents àrees, hi ha molts temes, hi ha 23 

milions d’euros que es gasten anualment i és clar, s'haurien d’anar preguntant 

projectes i projectets. Per exemple, si s'han de comprar uns bancs, es pot estalviar 

preguntar de quin color han de ser els bancs. 

- La participació sempre es fa a tota la població?  

En general sí que es pregunta a tothom, el que passa és que s'ha de fer èmfasi en els 

col·lectius que hi estan més directament implicats. En un moment donat, en els 

pressupostos participats del 2018, es pregunta a la gent quins projectes creuen que 
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són interessants, guanya el projecte de dotar un equipament juvenil. A partir d’aquí, un 

cop s’han dedicat uns diners o hi ha uns diners per dotar l’equipament juvenil, ara es 

pregunta als joves que en seran els futurs usuaris, quin equipament hauria de ser. Fa 

dos anys s’havien d’arreglar dos parcs infantils, un a l’Arbreda i l’altre davant de la 

biblioteca, i el que es va fer va ser anar a preguntar els més experts en parcs infantils 

que són els nens de primer i segon de primària, nens de 8 i 9 anys,  per què són els 

que més hi van. Qüestions que tinguin a veure amb esport per exemple, segurament 

es preguntarà més a qui practiqui l’esport, però també es va a buscar els directament 

implicats i els que hi estan en contra. Per exemple, en l’ordenança de la tinença 

d’animals de companyia, els gossos, es pregunta a les associacions animalistes, però 

també, per exemple, a l’associació de veïns. Si només es pregunta a uns, et diuen que 

els gossos haurien d’anar a tot arreu perquè són els nostres amics i haurien de tenir 

tots els drets del món, haurien d’anar a la platja, etc. Després, s'ha de preguntar a la 

part contrària, que opina que en el parc infantil s' ha de prohibir l'entrada dels gossos. 

Llavors cal buscar també posicions contràries o que es complementin per treure'n la 

millor solució, la millor resposta. 

- Com has comentat a la resposta anterior que heu parlat amb nens petits 
per algun projecte, això vol dir que no sempre el procés es fa amb paper, 
no? 

Sí, una enquesta és una tècnica de participació, és a dir quan es fa participació, es pot 

fer amb diferents tècniques, des de fer reunions presencials, a fer tallers, a fer 

assemblees molt grans o fer treballs amb grups petits; es poden utilitzar diferents 

materials també, a vegades no es fa cap qüestionari perquè els qüestionaris al final 

serveixen per a algunes coses i tenen unes altres limitacions. Estadísticament parlant 

les enquestes estan molt bé, tot i que hi ha molt poc debat. Per exemple: què en 

penses d’això? Sí/No; hi estàs en acord o en desacord? A mi m’agraden molt més les 

reunions presencials, el debat. La participació ciutadana té dues funcions principals, 

una és prendre alguna decisió, que sigui transformadora de les polítiques de 

l’Ajuntament i en té una altra que és pedagògica, és a dir, quan es fa un procés 

participatiu per parlar de pressupostos participats, a mi m’agrada anar a l’escola i 

explicar que el pressupost anual de l’Ajuntament és de tants diners. Aquest pressupost 

és diferent perquè principalment se’n va a sous de l’Ajuntament, se’n va a la llum dels 

carrers i a la neteja, llavors hi ha un apartat que es diu inversions, on sí que la gent pot 

decidir com ha de ser i en què s'ha d'invertir. És com tota una part pedagògica 

d’explicar una mica el funcionament de l’Ajuntament. 
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Per tant, amb els jovenets, amb aquests nens, el que vam fer va ser, respecte a 

diferents elements infantils, explicar-los amb unes figures i uns dibuixos que 

representaven que en aquell parc hi havia una molla, un castell molt gran i un 

gronxador i que aquests elements tenien uns punts. Per exemple, si una molla valia 

1.000 €, doncs aquella molla tenia 1 punt, i si un castell valia 10.000 €, doncs aquell 

castell tenia 10 punts. Llavors els preguntàvem, amb 15 punts què hi faries en el teu 

parc ideal? I amb 15 punts volien un element gran, dos de petits i un de dos. 

Finalment, és com s'han de gestionar els recursos escassos, perquè si hi haguessin 

molts diners, tothom ho faria tot i no és el cas. Si es tenen uns diners, s'ha de mirar en 

què es gasten, si es gasten en una cosa i no en una altra. Llavors la part pedagògica 

de què es fa si es tenen 15 punts, és decidir per una banda què s'hi posa, i després  

consensuar-ho amb els altres. Per tant, és igual d'important gestionar els recursos com 

consensuar-los, i pactar-los. 

- Hi ha un estudi previ a l’inici de les enquestes? Per exemple, sabeu quina 
problemàtica té un lloc determinat abans de fer les enquestes? 

Sí, sí, és fonamental, en primer lloc es dona informació. Saber què es pregunta és molt 

important perquè no es pot preguntar per preguntar, perquè potser s'obviarien coses 

importants. Quan es comença un procés participatiu, l’Ajuntament ha de preguntar-ho 

a la gent amb la ment oberta, però no en blanc.  És a dir cal partir d'unes idees 

pròpies, coneixent el territori, per intentar arreglar alguna cosa, per exemple, si hi ha 

problemes d’aparcament o no, o si hi ha uns joves que hi van i hi fumen porros, o si els 

nens fan molt xivarri, etc. Aleshores cal centrar-se en tota la problemàtica i veure com 

es gestiona.  És fonamental, de fet en qualsevol projecte és igual, tant si es amb 

participació ciutadana o no. El pas número 1 és el diagnòstic, què està passant, 

perquè si tot està bé no cal tocar res. És a dir, si es vol fer una intervenció és que 

passa alguna cosa, que s'han rebut  queixes que allò està espatllat, que no hi ha prou 

llum, que  fa molts anys que no s’hi ha fet res. Quan es vol fer alguna cosa és fruit 

d’algun diagnòstic, que algú ha dit que allà hi ha una mancança, i llavors s’ hi ha de fer 

un estudi previ. 

- Quin percentatge de participació hi ha habitualment? 

Depèn, si es pregunta a la gent a qui no agrada gaire la participació, és que és petita, 

a tothom se li acudeix que hauria de participar en el 100%. Depèn en primer lloc del 

tema, en els processos participatius el que passa sovint és que hi ha un grup de gent a 

qui agrada participar, els agrada estar present en les decisions polítiques. Per tant, són 
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uns quants que hi participen sigui el tema que sigui, i hi ha una altra gent que participa 

segons el tema, per exemple, si és un tema d’ordenança dels gossos hi participa 

perquè té un gos o perquè és veterinari, o perquè no vol que vagin a la platja perquè hi 

ha gent que s'hi banya. La gent participa en els processos participatius segons si el 

tema els interessa per alguna raó. Si fas un procés participatiu de quin nom de carrer li 

posaries al carrer Remigi Robau (i Morató), segurament algunes persones no hi 

participaran  perquè no saben on és aquest carrer. O sigui que en un procés sobre 

posar noms a carrers hi participarà poca gent, en un de pressupostos participats que 

és com es gastarien 5.000 €, això sí interessa més i hi participarà més gent; segons el 

tema hi participarà més gent o menys. 

A la pràctica, des de 2011, el procés en què ha participat més gent ha estat de 971 

persones que poden ser poques. La gent quan vol criticar diu que, per exemple, en 

unes eleccions hi vota molta més gent. Si es fessin números, és veritat que vota molta 

més gent. En unes eleccions, del cens electoral més o menys el 60% vota i l’altre 40% 

no; d’aquest 60% potser un 30% vota un partit i un altre 20% vota l’altre. Seguint 

aquesta comparativa, si hi ha un equip de govern que està governant i el suport que ha 

tingut de vots és de 3.000 vots o 4.000 vots,  evidentment 900 són pocs, 4.000 són 

més, de 17.000 habitants que té Palamós. Potser hauria de participar molta més gent 

en tot, però la gent fa el que bonament pot. 

- Esteu satisfets d’aquesta labor? 

Sí, estem satisfets més que res perquè hi ha un estudi que diu que si la gent participa 

o no és per la mateixa causa. En general, la gent participa o no perquè els dona la 

gana. La feina de l'Ajuntament és donar les eines perquè tothom que vulgui pugui 

participar-hi. Si hi ha una persona que volia participar i no ha pogut, perquè no se n’ha 

assabentat, perquè no li ha arribat una butlleta, perquè no li han permès, llavors això sí 

que és una mancança, és una errada, s'ha fet malament, però si tothom que ha volgut 

participar-hi ho ha fet, aleshores vol dir que s'ha fet bé. Obligar la gent a participar no 

es pot. Cal posar els mitjans perquè la gent que vulgui, pugui participar-hi. Quan més 

diversos siguin els mitjans oferts ( per escrit, amb una butlleta, en línia, debat en una 

reunió...), més fàcil és captar més gent. 

- Us baseu en algun model d’altres poblacions? 

Sí, de fet el que es fa és copiar el que funciona. A Barcelona estan molt avançats en 

temes de participació, sovint publiquen experiències d’èxit que funcionen i també hi ha  
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molts contactes amb la Diputació de Girona. La mateixa Generalitat edita unes guies, 

de bones pràctiques i metodològiques sobre com fer una bona participació. Es mira de 

fer i adaptar a la nostra realitat el que funciona a altres llocs, però a Catalunya, el nivell 

és bo. Ara mateix a la Diputació de Girona hi ha una plataforma específica per 

participar, que es diu Decidim. Aquesta plataforma té l’afany d’assolir un nivell 

internacional, la Generalitat també l’està utilitzant i la Diputació de Girona el que ha fet 

és fer una prova pilot amb quatre municipis que estan avançats, que treballen bastant 

amb participació ciutadana  perquè vagin testant, treballant i dient què falla i què no 

falla.  Les poblacions que la Diputació ha triat són Torroella,  Mieres, Girona i Palamós, 

per la qual cosa estem contents perquè ens tenen en bona consideració. 

- Un cop obtinguts els resultats com es fa el buidatge de preguntes 
tancades? I el de les obertes? Ho feu amb algun programa en concret? 

Per a les respostes tancades s'utilitza l’Excel, és bastant manual, de fet, ja hi ha 

alguna plataforma que sí que té el programa de manera que ho agrupa, que fa 

estadístiques, però al final s'ha d’interpretar igualment. Després hi ha el bon encert de 

fer les preguntes, que les preguntes donin informació i les preguntes obertes també  

serveixin. Amb les propostes que es van recollir, per exemple dels pressupostos 

participats, vam fer tres carpetes, una de coses concretes que servien per al que es 

preguntava, comentaris efectivament molt encertats i que calia veure com es podien 

aplicar i tenir-ho en compte; coses que estaven fora de lloc, que no servien, que deien 

per exemple que en lloc de gastar-se diners en participació es podrien gastar més en 

els menjadors socials, i finalment d'altres coses que no tenien res a veure amb el que 

es preguntava, però que també eren interessants i que s'havien de tenir en compte. És 

a dir, si algú comenta que el seu carrer està molt abandonat, no té a veure amb el que 

es preguntava, però es té en compte, s'estudia si és veritat i es passa a la brigada  

perquè ho gestioni. 

- Com s’arriba a un acord quan dos resultats oposats tenen la mateixa 
quantitat de vots? 

La participació pot ser vinculant o no vinculant. A vegades es fan preguntes només per 

tenir-ho en compte, i la gràcia i l’encant està en dir-ho des d’un bon principi. Amb 

participació ciutadana la idea no és arribar a un consens, la gràcia és el retorn, 

publicar-ho i veure què passa. 
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Si es vol que hi hagi un parc infantil, perquè es té molt clar que és necessari, però  

l’altra meitat de la població pensa que no hi ha de ser aquest parc infantil, ja   

qüestiona la idea inicial. Però la idea no és parc infantil sí, parc infantil no, sovint hi ha 

moltes sortides possibles, és a dir, si imaginem el parc infantil que està tancat i que té 

una font i que té 10 o 12 elements de mobiliari infantil, potser es pot canviar i posar-hi 

només uns gronxadors, és a dir, un parc infantil que no sigui ni per a tu ni per a mi. Si 

el problema és perquè hi ha molt de soroll, i a la nit també hi van, doncs potser a la nit 

cal tancar els llums de manera que els nens no hi puguin jugar, cal buscar solucions. 

Ara faria falta una segona tongada de per què sí el parc infantil i per què no, potser els 

que estan molt a favor del sí, és perquè creuen que és un bon lloc per posar-n'hi un. 

Tanmateix, si tenim una mirada més àmplia, just a la plaça del costat n’hi ha un que no 

queda tan lluny. I en aquest moment és quan cal tenir en compte els criteris tècnics, 

perquè amb el mapa del municipi, es pot veure que els parcs infantils estan bastant 

ben distribuïts i que en aquell lloc no toca posar-n'hi un,  perquè a un costat i a l’altre ja 

n’hi ha. 

El qüestionari té unes coses bones, i és que numèricament ens dona dades 

quantitatives; i unes coses dolentes, que és que no hi ha matisos. Aleshores és quan 

cal donar-li una altra volta i matisar-ho. 

- Quants professionals us dediqueu al tema dels qüestionaris dins 
l’Ajuntament? 

Que facin participació ciutadana jo sóc l’únic, el tècnic de l’àrea, però cal tenir clar que 

procés participatiu és un procés molt ampli, amb diferents fases i que es poden utilitzar 

diferents tècniques, i el qüestionari n'és una. Procés i qüestionari no són iguals, el 

qüestionari és una d’aquestes tècniques. A participació hi ha la regidora i jo mateix. 

- Contracteu amb empreses externes per a aquests tipus de projectes? 

Sí, no per a tots, però sí per a algun, és a dir, com que estic jo sol, a vegades per 

segons quin procés, es contracta  una empresa externa o  algú, no per passar els 

qüestionaris sinó per redactar-los.  

Participació no és només amb la ciutadania, també serveix per fer pedagogia entre els 

tècnics de les diferents àrees de l'Ajuntament. Tot el personal tècnic té molta feina a 

fer participació entre ells mateixos, a treballar de manera transversal i a intentar 

treballar plegats quan es comença un projecte. Moltes vegades se’ns oblida preguntar-
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nos a nosaltres mateixos, preguntar als d’esports a veure què diuen, els que treballen 

en entitats què diuen, etc. 

- Quina valoració donaries a la meva enquesta? Què creus que li falta o li 
sobra? 

La teva enquesta la trobo molt encertada, té els pros i contres que és molt quantitativa, 

llavors és una eina que serveix per veure com respira la gent del barri. Ara mateix 

quan et trobes en el punt que tens igual de respostes a favor i de respostes en contra,  

i que no saps quin és el següent pas a seguir, potser caldria convocar  la gent en una 

reunió per dir-los quines són les respostes que has rebut del qüestionari, i a partir 

d’aquí, intentar dibuixar alguna cosa, matisar les propostes, crear debat sobre espai 

infantil sí, espai infantil no, o alguna cosa així.  

Si jo hagués fet aquesta enquesta, és a dir, si s’hagués fet des de l’Ajuntament, doncs 

sí que s’hauria d’explicitar quina finalitat té aquesta enquesta. En aquest cas és per 

tenir una idea, és a dir, res és definitiu, el que surti d’aquí no és el que va a missa, és 

recollir propostes, passar-les als serveis tècnics i aquests es comprometen a tenir-les 

en compte.  A la teva enquesta ja estava ben explicat que estaves fent un treball sobre 

aquest tema. Per tant, jo penso que estava ben emmarcat, ben situat. 

- Què creus que s’hauria de fer perquè hi hagués més participació? Què 
diries a la població per  tal que hi hagués més iniciativa a l’hora de 
contestar aquestes enquestes? 

Que hi hagi més participació no depèn de tots, d’entrada els processos que fem 

nosaltres a l’Ajuntament cal que siguin clars i explícits. El primer procés participatiu 

que vam fer, quan em preguntaven quina era la meva expectativa en aquell procés, jo 

recordo que vaig contestar que ningú en sortia decebut, que ningú és pensés que 

m’esperava una altra cosa, perquè al final la gent si veu que participar en un procés 

serveix per a alguna cosa, veu que efectivament qui ha redactat el projecte, qui ha 

aplicat la política que havia d’aplicar ha tingut en compte tot el que ha recollit. 

És important això perquè resulta que el que es va aportar es veu reflectit. Si nosaltres 

fem bé la nostra feina, la gent continuarà participant més. Després també hi ha 

aquesta feina pedagògica d’explicar d’entrada la dificultat que és gestionar un 

ajuntament perquè hi ha moltes normatives que condicionen i obliguen, els tempos 

sovint són molt llargs, a vegades es pregunta per algun tema els resultats del qual no 

es veuran fins d'aquí a dos o tres anys. Per exemple si es preveu un procés 
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d’urbanització del carrer, si no està previst en el pressupost de 2020, es farà el 2021, i 

després s’ha de licitar, i després s’acabarà al final d’aquí a dos anys, Com que els 

tempos són molt llargs, tots els que es puguin escurçar afavoreixen que la gent vegi 

els resultats i llavors hi participi més. Finalment o principalment, és crear aquest vincle, 

aquesta confiança. Ara de mica en mica, el fet d’anar fent processos també va 

normalitzant la participació, però al principi molts comentaris dels primers qüestionaris 

eren: “És molt bona idea si s’acaba fent”, “Això espero que ho feu”, “Això no sé si ho 

fareu però de moment esteu quedant molt bé”. Aquests comentaris segurament es 

feien amb tota la raó perquè la ciutadania és molt sàvia, i per la seva experiència se'n 

malfia. La idea és guanyar aquesta confiança fent el que s'ha promès que es faria. 

Si es diu que es tindrà en compte, cal tenir-ho en compte. Si es diu que es farà, doncs 

que es faci. Si es diu que es farà en un any, doncs en un o dos anys ha d’estar fet i si 

al cap de tres anys no s’ha fet encara, malament rai. La gent participarà més a mesura 

que vegi que és útil la seva participació, si se'ls pregunta pel nom d’un carrer 

participarà menys gent perquè és una cosa relativament important, si se'ls demana 

com volen gastar aquests 5.000 €, a mesura que vagin veient els projectes que han 

anat sortint amb aquests 5.000 €, diran doncs sí, efectivament és útil. 
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ENTREVISTA CARLES SANJOSÉ (arquitecte municipal) 

- Com s’inicia l’estudi d’un projecte municipal? 

Hi ha diferents vies, no només n’hi ha una, en alguns casos alguns projectes venen de 

l’equip de govern. L'equip de govern que ha guanyat les eleccions considera que hi ha 

una plaça, un espai, que no satisfà els veïns, que no reuneix les condicions, que 

potser no són qüestions només tècniques sinó que també hi ha qüestions de 

percepció, de percepcions de perill, percepcions del que sigui. Per tant, una opció és 

que vingui d’un equip de govern, una altra opció és que vingui dels serveis tècnics, que 

els serveis tècnics diguin que aquest carrer té aquest problema de l’asfalt, que catxa, 

que fa esquerdes, que és un perill o que aquest carrer no compleix la normativa per 

aquesta raó o per l’altra. Per tant, en termes generals hi ha aquestes dues vies, la via 

política que inclou la percepció de la ciutadania, una mica també la participació 

ciutadana. A vegades també, amb el tema pressupostos, hi ha projectes que passen 

per davant dels altres. Després hi ha un altre criteri que és un criteri tècnic, que diu: 

“Estem obligats a actuar aquí, perquè això no compleix, això s’ha de millorar, etc.”. 

Són les dues vies principals, pot haver-hi altres vies, però les principals són aquestes. 

També hi ha la via que altres departaments, altres àrees de l’Ajuntament, especialistes 

en el seu tema, demanin poder fer una obra sobre un tema concret, per exemple, una 

font en una escola, una ampliació, el que sigui. 

- Quines són les diferents etapes que es duen a terme en aquests tipus de 
projecte? 

Hi ha una primera etapa per establir els criteris, per tenir una primera idea; la primera 

etapa és la decisió de fer el projecte. La segona etapa seria que com a tècnic 

m’encarreguin aquest projecte, aleshores em dedico a recollir les dades, a parlar amb 

qui toqui, a saber què és bo, el que es busca, qui és que ho ha demanat, per què ho 

ha demanat, amb quin criteri, de quina manera es vol fer, una mica saber i tenir tota la 

informació. I a partir d’aquí, començo a recollir les dades que em semblen lògiques, ja 

sigui de materials, a vegades s’ha de fer un topogràfic, per exemple en el carrer Martí 

Montaner i Coris el que hem fet, o més ben dit estem en fase de fer, és demanar un 

topogràfic1, tot i que és molt pla, però justament per això. Per exemple, a l’hora de 

posar els embornals, que són els desguassos, hem de saber on és el punt més baix, a 

                                                           
1 Què és un aixecament topogràfic? Els topògrafs, amb una sèrie de màquines, el que fan és un 
aixecament, que vol dir posar en un plànol el que és la topografia, les cotes, les diferents alçades del 
terreny. 
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simple vista no es veu, per tant un topogràfic és molt precís, et pot dir on és aquest 

punt. Per tant, són diferents aspectes que van avançant i que van conformant el 

projecte. Quan ja es té més o menys clar, i ja s'han pres les decisions, és a dir les 

idees mare, ja es té la informació, després arriba un moment, que depèn de cada 

projecte, que es té clar com han d'anar les coses, perquè s'han mirat del dret i del 

revés i ja es té la idea d’acabar el projecte. Fins aquell moment i abans de prendre la 

decisió s'han fet dibuixos, s'han fet proves, s'han mirat opcions, s'han demanat 

pressupostos, s'han fet diferents coses, però no es tira endavant fins que arriba el 

moment que com a tècnic ho veus clar. De vegades la urgència fa que t’hagis 

d’espavilar per acabar. Et diuen: “Mira, això ho hem d’acabar ja, perquè hem de poder 

construir el que sigui”. Per exemple, aquí a Palamós a l’estiu els mesos de juliol i agost 

teòricament segons quines obres no es poden fer, a vegades no es pot evitar, però 

s’intenta no fer segons quines obres. Ara bé, potser et diuen: “Mira, has d’acabar el 

projecte perquè si hem d’encarregar-ho i comencem a comptar terminis, ens trobarem 

a mig estiu”. Per tant, les fases serien, en general, aquestes. Són molt unipersonals els 

projectes, com a mínim aquí, perquè són projectes normalment petits, no són grans 

projectes ni grans infraestructures.  Un carrer no és un gran projecte, és un projecte 

relativament petit que ho pot portar un sol tècnic i això fa que sigui molt unipersonal, i 

perquè la responsabilitat és del tècnic, i per tant, és normal que la mateixa persona 

que té la responsabilitat que allò estigui bé, també sigui la persona que decideixi si allò 

es pot tirar endavant o no, què ha de demanar, de quina manera, etc. Evidentment, no 

hi ha cap decisió que sigui únicament meva, però sí que a vegades, arriba un moment 

que t'has de decidir encara que l'alcalde, el regidor, el veí...tinguin altres opinions, 

simplement perquè com a especialista crec que s’ha de fer de tal manera. 

- Es demanen pressupostos? A quins professionals? 

Depèn dels casos. Hi ha una empresa pública que es diu Itec, que es dedica a fer 

bases de preus molt típics com posar vorada, rigoles, panot de vorera, asfalt... Establir 

bases de preus vol dir que aquest any el formigó val tant, la grava val tant, etc. Itec és 

com una mena de base de dades de preus de coses, i per tant es pot, a partir d’aquí, 

fer un pressupost si els materials que es fan servir són estàndards. En canvi, si es fa 

un projecte que té coses una mica més especials, s'han de demanar preus, per 

exemple si es fa una peça d’acer Corten, que té una forma estranya, millor que es 

demani un pressupost.  Itec el pot consultar tothom que compri la seva base de dades 

anualment, és com una subscripció, ells treuen els preus anuals, preus de material, de 
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mà d’obra, preus de tot, de tot l’estàndard, i com a Ajuntament es compra. Jo, per 

exemple, tinc un despatx propi i me l’he comprat perquè m’interessava.   

- Quin pressupost teniu des de l’Ajuntament pel projecte d’aquesta plaça? 

Els equips de govern quan fan un pressupost o l'equip de govern juntament amb les 

àrees i amb l’equip d’intervenció, que són els qui fan els pressupostos, a vegades sí 

que preveuen un preu, un import bastant aproximat perquè pot ser que ja hi hagi un 

projecte fet. Tanmateix, si no hi ha el projecte fet, normalment es fa una previsió 

encara que es poden equivocar perquè  en el moment de fer el pressupost tampoc es 

té tota la informació, però el realment important és tenir la partida pressupostària. Si es 

té una partida pressupostària per fer el carrer Martí Montaner i Coris, encara que 

només siguin 10.000 €, que és molt i molt poc, que no es pot fer res amb 10.000 €, el 

sol fet que es tingui una partida amb aquest nom i que tingui un import, vol dir que, 

encara que en aquell moment no hi hagi els diners, en mig any, d’aquí a tres mesos, 

es pot decidir fer una modificació del pressupost i posar en aquest projecte una sèrie 

de diners que estaven destinats a altres partides. En el cas del carrer Martí Montaner i 

Coris, no recordo ara exactament quants diners hi ha, però possiblement no hi ha la 

quantitat final per fer el projecte, però bé, s’intenta que sí, es fa una estimació a 

principi d’any o al final de l’any anterior. Normalment el pressupost s’aprova a final de 

l’any anterior o a principi d’any, i es diu: “Al carrer Martí Montaner i Coris es fa una 

previsió de 50.000 €”, i ja veurem, perquè no se sap, perquè no s’ha fet el projecte 

encara. A vegades el clavegueram està molt malament i s'ha de canviar tot, això són 

diners, o l’enllumenat està molt malament, també són diners, a vegades no, a vegades 

es creu que estarà malament i resulta que està bastant bé, que ningú se n’ha queixat i 

que per tant es decideix no incloure-ho al projecte i potser val menys, també pot 

passar, però normalment tot sol ser més car. 

- Quins distribuïdors contacteu per als diferents ítems que col·loqueu a la 
plaça? 

L’Ajuntament en realitat com que és una institució pública, no pot decidir qui és el 

subministrador dels materials, ni el col·locador, depèn del pressupost. Si es fa una 

obra molt i molt petita, de menys d’unes quantitats concretes, per exemple, si es fa una 

obra de menys de 40.000 € més IVA, es poden demanar tres pressupostos i es fa el 

més barat, però quan ja són quantitats com segurament la del carrer Martí Montaner i 

Coris, s'ha de fer un concurs públic.  Per tant, es fa un concurs, s'inicia un expedient 

en el qual s'aprova un plec de condicions, es fan tota una sèrie d’aprovacions de 
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documents perquè això surti a concurs, i després hi ha empreses constructores que 

n'estan al cas, que miren el DOGC, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i 

veuen els concursos que surten, i s’hi presenten i fan una oferta, o sigui, els diners 

públics en aquest sentit estan molt supervisats. L'Ajuntament no tria qui subministra 

els materials, ni qui els posa, només en coses petites ho pot arribar a fer, però coses ja 

d' una certa mida, ha de treure un concurs i s’hi han de poder presentar empreses, les 

que vulguin. Després d'aquestes empreses, s'escull normalment la més barata, però 

que reuneixi també bones condicions, o sigui, s’intenta que no només sigui l’opció més 

barata, sinó que ofereixi altres coses, que ofereixi un equip tècnic que estigui bé, o 

sigui altres condicions, però el preu té molt de pes, i a vegades ens trobem amb 

problemes per això. Molts problemes que tenim actualment, per exemple, és perquè hi 

ha hagut empreses que han fet un preu a la baixa molt gran, han baixat el pressupost 

un 20% per exemple, això és una rebaixa molt bèstia, ens trobem una mica entre 

l’espasa i la paret perquè pensem: “Això és una rebaixa temerària o no?”. Després 

hem de demanar a aquesta empresa com és que ha arribat a aquests preus, i ells els 

justifiquen.  Després pot passar que sorgeixin problemes, que l' empresa no se’n surti.  

Per tant, no tenim subministradors concrets, només en coses petites; en coses petites 

sí que s’intenta que sigui gent de Palamós, com a criteri que es fa servir a tots els 

pobles. Si s'ha d’arreglar una tanca, no es truca al ferrer de Palafrugell, sinó al ferrer 

de Palamós, als dos o tres que hi hagi.  

- Quins programes informàtics utilitzeu? 

Es fan servir bàsicament l’AutoCAD, de dibuix, ara ja començaria tocar a fer servir el 

Revit, que és també d’Autodesk, que és la mateixa empresa. L’AutoCAD és un tipus 

de programa més estàndard, el Revit és més concret per a edificació i és més 

complex. Llavors s’utilitzen l’AutoCAD, l’Office, els programes d’Office, Word, Excel, 

etc. Per fer pressupostos fem servir un programa que es diu ARQ-CC, que és un 

programa català de pressupostos molt senzill, que va molt bé, que és molt barat. A 

més a més, amb dibuix no hi ha programes alternatius als típics, barats, que funcionin 

bé, per això tothom acaba anant amb l’AutoCAD, o amb el Revit que és una novetat, 

en general són aquests, després hi ha un programa, el SIG, que és el sistema 

d’informació geogràfica, que és un programa que a partir de la topografia d’un lloc, hi 

posa informació, per exemple, posa una rodona i aquella rodona indica que és una 

tapa de sanejament, i que el pou aquell té tal profunditat, això seria una informació que 

hi ha en un plànol. Si tu et volguessis fer enginyera de camins, canals i ports per 

exemple, o geografia, geografia o geologia, però sobretot geografia, seria anar per 
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aquest camí de sistemes d’informació geogràfica, són programes concrets per a això. 

Però aquests són els bàsics, l’AutoCAD, l’Office, el de pressupostos, en el nostre cas 

l’ARQ-CC, i després altres programes alternatius més petits, per fer petites coses, i 

sobretot els de sistemes d’informació geogràfica que en temes d’urbanisme són 

importants.  

- Quants professionals participen en aquests tipus de projectes, referent a 
arquitectes, etc.? 

Aquí a l’àrea som set tècnics, després hi ha advocades, advocats, però de tècnics en 

som sis sis i per exemple, els que segurament participarem al carrer Martí Montaner i 

Coris en serem tres, l’enginyer de camins, canals i ports per al tema de clavegueram, o 

per a consultes, per exemple el gruix de l’asfalt, etc.,consultes molt tècniques; 

l’enginyer industrial per al tema de l’enllumenat, el tema de regs si n’hi ha, temes més 

tècnics de materials i instal·lacions, i jo com a arquitecte que tinc una visió més 

general de tot. 

- Tenen trets en comú totes les places de la vila? En quins models us 
baseu? 

Sí, cada poble té la seva tradició, la seva manera de fer, jo crec que és bo que els 

pobles tinguin una manera de fer perquè fa que la imatge de la ciutat, de l’espai públic 

s’assembli sempre; per exemple, a Barcelona és molt clar que ets a Barcelona, les 

formes, les maneres en què es fan les coses, es nota que hi ha un equip tècnic que 

estableix uns criteris, després evidentment es fan proves. A Palamós per tant hi ha uns 

criteris, el tipus de panot de color vermell que abans era de 40x40 i ara és de 20x20 

perquè el de 40x40 es trenca quan passa un cotxe, i per tant s’ha passat al de 20x20, 

el tipus de voral, el tipus de paviment dels carrils bici, fins i tot el tipus de tub de 

sanejament. Per exemple, a Calonge hi ha un tipus de tubs que no els volen perquè 

consideren que són massa contaminants, i aquí a Palamós són uns altres, perquè el 

criteri tampoc és clar en aquest sentit. 

Però aquests criteris no estan recollits en una ordenança. A Girona ciutat, per 

exemple, sí que hi ha una ordenança d’això, en el cas de Palamós diria que no, hi ha 

criteris de l’àrea tècnica però no s’ha arribat a fer una ordenança com a altres llocs. És 

clar, una cosa és Girona o Barcelona que són ciutats molt grans, l’altra cosa és 

Palamós, que ja té una certa dimensió però encara és controlable. Tot això, a 

Barcelona, si no fas una ordenança, és incontrolable. 
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- Qui decideix i com es decideix el format de la plaça i els materials que 
s’utilitzaran? 

Ho decideix el tècnic que està fent el projecte però sempre amb uns criteris de preu, 

de tipus de material, etc. comuns de l’àrea. Per exemple, pel que fa al carrer Martí 

Montaner i Coris, les places estan bé, però són un lloc habitual de Palamós, vull dir 

que és un tipus de lloc, d’espai, que no és emblemàtic, per tant, no té gaire sentit 

potser utilitzar un material que sigui molt car. En canvi, s'intenta que al passeig del Mar 

hi hagi algun tipus de moble o de mobiliari una mica més especial, però han de ser 

llocs emblemàtics. A la plaça Murada, per exemple, la barana, o els bancs han d'estar 

bé, perquè sí que hi ha uns veïns que són a prop. Segurament els veïns del barri del 

Tennis es queixaran de les diferències, però en general, en aquest sentit, a Palamós 

es fa molt bé, no hi ha grans diferències entre els barris, l’únic on es fan distincions és  

en el barri vell, el barri antic de Palamós, tots els paviments són del mateix nivell, no hi 

ha calçada amb asfalt, això ja s’està fent a tot arreu, és normal, però és clar, el barri 

vell és un lloc que té un pes històric, també és un lloc on els edificis tenen més interès. 

A vegades si es permet que el preu sigui més car, sobretot és per l’interès històric, ja 

que  per a això sí que hi ha una mica més de despesa. Però en general, es gasta el 

mateix a la plaça del Vila-romà del Tennis, que segurament a les places del carrer 

Martí Montaner i Coris. 

També, per decidir com es durà a terme un projecte, ens reunim, com a tècnics hi ha 

un criteri d’àrea. Evidentment el regidor concret de l’àrea o l’alcalde, pot dir: “Això no 

ho veiem clar”, però en general, els serveis tècnics, amb la gent que ja porta anys 

aquí, estableixen un criteri com a tècnics, i en aquest sentit fem reunions. Jo, quan faig 

un projecte i tinc una primera idea, fem una reunió, i en parlem una mica, i a vegades 

m’esmicolen, a mi o a un altre. Per exemple poden dir: “Això no s’aguanta per cap 

lloc”, i a vegades diuen: “Anem bé, anem bé”, o també discutim què és el millor: “He 

pensat en posar aquest material” i em diuen: “Vols dir?”, i en parlem, o sigui hi ha un 

criteri dels serveis tècnics en aquest sentit. Al final assumim la responsabilitat, si hi ha 

un problema l’assumim nosaltres, és així, és clar, la decisió ha de ser nostra, que no 

vol dir que sigui en contra de tothom, no és bo prendre decisions en contra de tothom, 

però sí que entre una opció o una altra, que més o menys tothom l' accepta, es farà la 

que sembli més correcta i més d’acord amb la normativa, però sí que fem reunions i ho 

decidim així. 
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- Com es decideix quin tipus de vegetació es posa? Us baseu en alguna 
guia pública o es delega a empreses especialitzades? 

Hi ha un criteri de l’àrea de medi ambient, d’en Josep Vilanova, que és el tècnic de 

medi ambient, el cap. Ells tenen un criteri de quin tipus d’espècies són adequades per 

a Palamós, per a diferents espais. Les espècies que no són ben bé autòctones, però 

que en canvi no són invasores i són boniques, es posen. Per exemple en temes de 

jardineria, hi ha un tipus d’espècie que és de jardineria que no és pròpia del bosc 

mediterrani, però com que és bonica i no porta problemes mediambientals, es posa 

perquè és bonica. 

Per tant, hi ha un tècnic només encarregat d' això, al qual li demanem quin tipus 

d’arbrat, d’arbust, posem en cada cas, depenent també què ens demana el lloc. Si al 

lloc hi ha molta pressió, per exemple, si hi ha nens, es posa un tipus d’arbust més fort; 

si és un lloc més ornamental, que no hi ha tant d’accés, com és el sortidor, doncs allà 

se li poden posar més floretes, però és a partir del criteri del tècnic de medi ambient, 

en general. 

- Tenint en compte que cada cop hi ha més consciència sobre el reciclatge. 
Es planteja l’ajuntament incloure als seus projectes el màxim de 
productes reciclats?  

Sí, sí, a vegades es col·loquen coses que no es veuen, el que és la base de l’asfalt, la 

base del paviment, la grava que hi ha a sota, molt sovint és reciclada, per exemple, és 

més barat fins i tot que la goma, molt sovint ve de restes d’altres obres, i l’únic que han 

de fer és remenar allò perquè es trenqui i és baratíssim, molt sovint és més barat que 

productes artificials. Tot depèn de què, per exemple aquesta grava que va a sota del 

paviment, que es diu Tot-u, és un tipus de grava concreta que té uns sòlids de 

diferents mides, doncs n’hi ha un de reciclat que és més barat que l’artificial, però s'ha 

de vigilar, perquè aquest reciclat pot tenir guixos i això no pot ser, o pot tenir matèria 

orgànica que això tampoc pot ser. Per tant quan es posa reciclat, s'ha de vigilar més 

com a tècnic; en canvi amb mobiliari, quan es posa reciclat pot ser més car que el no 

reciclat, però també pot ser al revés, depèn del tipus de producte. 

- I amb les energies netes? 

Aquí es complicat, perquè, què és el que és realment rendible en energia? Tenir una 

gran producció de plaques fotovoltaiques, posar dues plaques en un fanal queda molt 

bé, però no acaba sent lògic perquè el rendiment i el manteniment d’aquell material no 
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surt a compte, el que sortiria a compte seria tenir un quilòmetre quadrat de plaques 

fotovoltaiques i poder fer el manteniment de tot allò. És clar, si se n’espatlla una, hi ha 

una persona que se’n cuida, que està tot allà, junt, tot això fa que sigui rendible, en 

canvi si hi ha no sé quants fanals, no sé quantes plaques, es necessita un elevador 

per arribar-hi, no surt a compte, per tant, en temes d’energia. L’energia a més a més 

circula per la xarxa i és clar per què haig de tenir un camp de producció a Palamós si 

el pots tenir als Monegros, o per aquí, un camp per Vall-llobrega, vull dir que, en temes 

d’energia, el que diuen els enginyers és que no té gaire sentit des d’aquest punt de 

vista del petit element com pot ser un fanal. Ara bé, sí que hi ha una excepció, quan no 

hi ha xarxa, per exemple en un espai rústic, que no hi ha xarxa, no hi ha opció de 

portar-hi electricitat, realment és una zona natural que no convé posar-hi fils perquè hi 

ha perills o perquè no es vol, després en aquest casos és una excepció que té un 

sentit, és com allò que dèiem de la plaça Murada, per què té sentit, per exemple al cap 

de Creus, si s'hi posa llum, posar-hi plaques solars a cada llum? Perquè allà no es vol 

posar una xarxa, i allà té sentit perquè és un lloc molt emblemàtic, però en canvi a 

Palamós això no es dona. 

- Què s’ha de tenir en compte a l’hora de fer un projecte com ara la plaça? 

Des del punt de vista tècnic, s’ha de tenir en compte el subsol que hi ha, les 

instal·lacions que hi ha, allò que dèiem de les fases. Una de les fases és demanar 

quines instal·lacions  trobem en l’espai que volem reformar. Hi ha una empresa, que 

es diu Muface, que és una associació de diferents empreses elèctriques, d’aigua, de 

gas, etc. que posa tota la seva informació de xarxa i es pot demanar quina xarxa 

d’aigua, d’electricitat, de llum, de gas, hi ha en aquesta plaça concreta i per tant se  

sap què hi ha en el subsol, per exemple, aquí hi ha una línia soterrada d’alta tensió 

d’electricitat, allà hi passa una línia de gas... Per tant, una de les coses que s'han de 

tenir en compte és aquesta informació que es rep de les companyies de serveis.  Per 

subsol em refereixo a quin terreny hi ha, quines instal·lacions hi ha, subterrànies o 

aèries, també informació sobre l’ús que en fan els veïns, sobre si hi aparquen, no hi 

aparquen, també si hi toca molt el sol, si no li toca gaire, etc. Són aspectes que com a 

tècnic ja es veuen, i per tant és informació més genèrica i no tan tècnica, però sí que 

és molt important analitzar-ho. Evidentment a una vegetació en una zona ombrívola, 

no se li ha de posar segons quina vegetació, en una zona ombrívola s'ha de posar una 

vegetació concreta, i en zones de sol, doncs, d’un altre tipus. Per tant, és informació 

de tot tipus però més tècnica o menys tècnica, depèn. També, a vegades demanem a 
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la brigada que ens digui quins problemes hi ha normalment en aquell espai, també és 

una informació important. 

- En quin termini creus que el projecte de la plaça situada al carrer Martí 
Montaner i Coris estarà acabat? 

Doncs, és difícil, el projecte pot ser molt ràpid o molt lent, però normalment, per anar 

bé, un projecte almenys ha de tenir tres mesos, per poder donar-hi voltes, i tornar-hi, i 

rectificar, com a mínim això. Això és el que es podria considerar normal, després hi ha 

urgències, a vegades hem fet projectes en una setmana, també depèn de la dificultat, 

si només has de fer un asfaltat és molt fàcil, en canvi si és una plaça que té més 

coses, com en el cas d’aquesta, que et preguntes si posarem jocs o si posarem aquest 

paviment o un altre, quina vegetació, etc. és clar, aquí hi ha més coses a decidir. En 

aquest cas jo crec que està bé tenir un temps per reflexionar sobre qualsevol decisió, i 

això són mínim tres mesos per al projecte. Per tant, hi ha una fase de projecte, 

després hi ha una altra fase d’aprovació del projecte, que segur que és un mes i mig, 

perquè hi ha d’haver un mes d’exposició pública, potser dos mesos, perquè s’han de 

preparar els documents, també s’ha de garantir que hi hagi finançament, que la partida 

tingui els diners. Ara sí que tinc el preu, ara ja la partida pressupostària ha de tenir el 

preu, si no, no es pot fer, no es pot aprovar, no es pot tirar endavant, per tant, tot això 

es considera fase de projecte. I després s’inicia la fase de licitació, licitar vol dir posar a 

concurs, s’aproven els plecs, es treu a concurs, un mes, es decideix qui guanya, i aquí 

li sumem dos o tres mesos més, dos mesos més segur, per ser optimistes, després, ja 

es té el constructor i es comença l’obra, aquí el que es fa és signar l’acta de replanteig, 

que vol dir que es té el terreny i per tant aquí comença l’altra fase que és la de 

construcció, que pot ser de quatre mesos. Tot això, si ets optimista, te’n vas a un any, 

evidentment que això es pot escurçar, tot es pot escurçar, però en projectes 

complexos, vulguis o no, entre que es comença a fer el projecte fins que s'acaba la 

construcció, pot passar mínim un any, que a vegades és inclús poc. 
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INSTÀNCIA ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 
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INSTÀNCIA COL·LOCACIÓ MONÒLIT 
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INSTÀNCIA CANVI DE NOM DE LA PLAÇA 
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