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1. Context i objectius del procés participatiu

1.1. Situació inicial
Sant Andreu de Llavaneres és un municipi de 10.758 habitants (2017), a la comarca del
Maresme. Al bell mig del nucli urbà, en una ubicació privilegiada es troba l’espai de l’antiga
escola Labandària, un espai d’uns 2.852 m2, on actualment es troben tres edificis que havien
acollit el centre educatiu homònim, abans de la fusió dels CEIP Sant Andreu de Llavaneres i
Labandària. La ubicació central de la parcel·la, prop de la plaça de la Vila i d’una zona
d’aparcament, afegida al valor identitari i simbòlic de l’espai fa que sigui un espai molt valuós
en la vida social del municipi.
El règim urbanístic de la finca ve determinat pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM), aprovat definitivament en data 27 de gener de 2011, acordada la seva publicació en
data 20 de setembre de 2012, i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en
data 5 de març de 2013.
La parcel·la està classificada com a sòl urbà consolidat i qualificada com a sistema
d'equipament docent. Atès que el 12 d'abril de 2016 es va declarar aprovada definitivament la
desafectació dels béns de domini públic dels edificis de titularitat pública que conformaven
l'antiga Escola Labandària, l'ús que s’hi pot desenvolupar, mitjançant la tramitació d'un pla
especial d'assignació d'usos, és qualsevol dels usos d'equipament que estan contemplats a
l'article 131 de les Normes urbanístiques del POUM, i que són els següents:
-

Equipament esportiu.

-

Equipament cultural - social – religiós.

-

Equipament docent.

-

Equipament sanitari – assistencial.

-

Equipament administratiu.

-

Equipament de residència.

-

Equipament funerari.

-

Equipament de mercat.

-

Equipament relacionat amb el transport.

Respecte a les condicions d'ordenació i edificació, l'article 132 de les Normes urbanístiques
del POUM estableix que l'edificació en àrees qualificades de sistema d'equipaments s'ajustarà
a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge, a l'organització general
del teixit urbà en què se situen i a les condiciones ambientals del lloc.
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S'estableix també que els equipaments localitzats en sòl urbà hauran d'ajustar-se a les
condicions d'edificació del seu entorn i es fixa que si les necessitats de l'equipament superen
aquestes condicions caldrà tramitar un pla especial per tal de determinar les possibles
afectacions sobre les parcel·les veïnes.
D’altra banda, l’any 2013 es va elaborar el Pla director d’equipaments de Sant Andreu de
Llavaneres 2013-2014, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquest document és una
eina de planificació que recull la situació dels equipaments del municipi i les necessitats de la
seva població i, mitjançant una visió integral d’aquests, presenta un full de ruta a nivell
estratègic per a la presa de decisió de l’equip de govern a l’hora de valorar les diferents
maneres d’organitzar i gestionar els equipaments i garantir unes instal·lacions funcionals i
òptimes per al municipi. En aquest Pla director d’equipaments, l’Espai Labandària figurava
encara com un centre educatiu. El pla no inclou cap proposta específica per a aquest espai.
Tenint en compte aquest context, l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres va decidir posar
en marxa un procés participatiu per rebre aportacions ciutadanes orientades a definir els usos
del futur Espai Labandària.

L’Espai Labandària ocupa una
ubicació central al municipi de
Sant Andreu de Llavaneres

1.2. Finalitat i objectius del procés
La finalitat del procés va ser recollir propostes i prioritats ciutadanes per tal de definir els usos
del futur Espai Labandària.
Els objectius del procés participatiu van ser:
•

Informar la ciutadania sobre la transformació de l’Espai Labandària i de les
implicacions que tindrà per al municipi.

•

Implicar la ciutadania en el procés participatiu per obtenir aportacions ciutadanes sobre
les necessitats que hauria de cobrir l’espai i les propostes per resoldre-les.

•

Determinar i prioritzar els escenaris de futur (usos i funcions) de l’Espai Labandària.

•

Generar una implicació ciutadana que permeti l’apropiació d’aquest espai per part de
tothom.
9
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1.3. Destinataris del procés
El procés participatiu va anar dirigit al conjunt de la ciutadania de Sant Andreu de Llavaneres.
En la fase d’aportacions ciutadanes podien participar-hi totes aquelles persones amb la
voluntat de generar una visió compartida dels futurs usos de l’Espai Labandària, i que vivien
o treballaven a Sant Andreu de Llavaneres.
En la fase de determinació i priorització dels escenaris de futur (usos i funcions) de l’Espai
Labandària, només hi podien prendre part les persones amb edat igual o superior a 16 anys i
empadronades a Sant Andreu de Llavaneres (vegeu Annex 1: Normes del procés participatiu).
A més, es va fer un esforç especial per comptar amb la participació dels agents econòmics,
agents socials, centres educatius i els responsables tècnics de les diverses àrees de
l’Ajuntament.
Taula 1. Destinataris del procés participatiu per definir el futur de l’Espai Labandària

Tipus de destinatari

Breu descripció

Ciutadania de Llavaneres

Qualsevol persona que vivia o treballava a Llavaneres i estava
interessada en els futurs usos de Labandària.

Població jove

El procés va dur mecanismes participatius als instituts i escoles
de Sant Andreu de Llavaneres durant la fase d’aportacions
ciutadanes. També es van oferir butlletes i un punt de recollida
al casal jove.

Gent gran

Es va fer un esforç per obtenir les seves aportacions, amb
butlletes de paper i punt de recollida al Casal de la Gent Gran.

Agents econòmics

Comerços, restaurants, empresaris, etc.

Agents socials

Associacions culturals, cíviques, escolars, de gent gran,
solidàries, etc. Es van proporcionar butlletes i punts de recollida
a la biblioteca i a Ca l’Alfaro.

Personal i organismes de
l’Ajuntament

Responsables tècnics de les diverses àrees més potencialment
implicades en la transformació de l’Espai Labandària.

Participants a la sessió inicial del procés participatiu (foto: Raquel Begines)
10

Procés participatiu sobre els nous usos de l’Espai Labandària (Sant Andreu de Llavaneres)- Memòria de resultats

2. Metodologia

2.1. Normes del procés participatiu
Per tal de formalitzar els objectius del procés participatiu, els principis generals, l’abast i el
funcionament del procés participatiu, l’Ajuntament va impulsar la redacció d’unes normes del
procés participatiu, amb els següents continguts:
BLOC I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objectius del procés participatiu
Article 2. Principis generals
BLOC II. ABAST DEL PROCÉS PARTICIPATIU
Article 3. Persones cridades a participar
Article 4. Marc del procés participatiu
Article 5. Calendari del procés participatiu
BLOC III. CONTINGUTS
PARTICIPATIU

I

CANALS

DEL

PROCÉS

Article 6. Informació inicial sobre el procés participatiu
Article 7. Qüestionari de propostes
Article 8. Taller de debat
Article 9. Priorització dels escenaris de futur de l’Espai
Labandària
BLOC IV. RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU
Article 10. Retorn del procés participatiu
ANNEX 1: CALENDARI DEL PROCÉS PARTICIPATIU (2018)

ANNEX 2: CONTINGUTS DEL QÜESTIONARI DE
PROPOSTES

Les normes del procés participatiu van ser contrastades amb tots els grups municipals, i
aprovades per unanimitat pel Ple del Consistori, el 30 de gener de 2018. L’Annex 1 d’aquest
document conté tot l’articulat del document de les normes.
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Taula 2. Resum dels instruments participatius utilitzats
Qüestionari
ciutadà

Taller
de debat
Presentar els resultats obtinguts del
qüestionari de propostes

Priorització final

Objectius
participatius

Identificar
necessitats i
recollir idees

Destinataris
principals

Conjunt de la
ciutadania

Conjunt de la ciutadania

Conjunt de la
ciutadania

Metodologia

Qüestionari en
paper i en línia

Grups de treball i plenari

Butlleta de
priorització

19/02/2018 –
22/04/2018

12/05/2018

28/05/2018 –
02/06/2018

-

11:00h – 13:00h

Data

Durada

Debatre sobre els principals escenaris
de futur per a l’Espai Labandària

Prioritzar els
escenaris de futur de
l’Espai Labandària

10:00h – 13:30h
16:00h – 18:00h

Figura 1. Calendari del procés participatiu per definir els futurs usos de l’espai de Labandària
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2.2. Qüestionari ciutadà
El primer mecanisme que es va engegar en el marc del procés participatiu va ser el qüestionari,
que va romandre obert a tota la ciutadania durant dos mesos (febrer-abril de 2018). Aquest
qüestionari tenia per objectiu identificar necessitats de la ciutadania respecte aquest espai, i
recollir idees per al seu desenvolupament futur.
El qüestionari va constar de 4 preguntes, tres de format tancat i una d’oberta, on poder recollir
altres comentaris i opinions més subjectius. L’estructura de les preguntes del qüestionari va
ser la següent:
•
•
•
•

Pregunta 1. Estàs d’acord amb què es donin nous usos a l’Espai Labandària?
Pregunta 2. Quins usos caldria prioritzar en aquest nou espai?
Pregunta 3. Priorització d’activitats i equipaments. Què hauria de contenir aquest nou
espai?
Pregunta 4. Plantejament de propostes (concurs d’idees). Tens alguna idea per aquest
espai?

El plantejament de les preguntes del qüestionari va ser volgudament breu, ja que així es
facilitava que més persones el responguessin. Es va estimar un temps de resposta d’entre 5
i 10 minuts.
El qüestionari va ser editat en format digital i va estar disponible a l’apartat web del procés
de participació allotjat al mini site de Participació del portal de l’Ajuntament. També, i per
facilitar la resposta d’aquelles persones poc avesades a les TIC, es va elaborar una versió
en paper que es va distribuir – casa per casa i als centres educatius - i es podia dipositar als
següents llocs:
•
•
•
•
•

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) Plaça de la Vila, 1
Ca l’Alfaro Passeig de la Mare de Déu de Montserrat, 27-33
Biblioteca Municipal de Sant Andreu de Llavaneres C. Clòsens, 65
Casal Jove de Sant Andreu de Llavaneres Passeig de la Mare de Déu de Montserrat,
39
Casal de la Gent Gran Passeig de la Mare de Déu de Montserrat, 35

En paral·lel es va dur a terme una campanya a tots els centres educatius de Sant Andreu
de Llavaneres, per tal que la població més jove hi accedís i fes les seves aportacions.
Concretament, l’Ajuntament va organitzar xerrades informatives a L’Escola Serena Vall,
l’Escola Jaume Llull i l’Institut Llavaneres. A aquestes xerrades van intervenir responsables
tècnics i polítics de l’Ajuntament, i s’aprofitava per explicar el qüestionari ciutadà i recollir
aportacions noves. Els alumnes que van assistir a aquestes xerrades van ser alumnes de 5è
i 6è de primària, d’ESO i de 1er i 2n de Batxillerat.
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Imatges de la versió en línia del qüestionari

Imatges del qüestionari en paper
Nota: A l’annex 2 d’aquesta memòria s’adjunta aquesta versió del qüestionari
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2.3. Taller de debat
En base a les respostes al qüestionari ciutadà es va estructurar el taller de debat. Per un costat
les preguntes de diagnosi van servir d’informació de base sobre la percepció general de l’espai,
mentre que els resultats de les preguntes enfocades al futur o propositives, van servir de punt
de partida pel desenvolupament del taller de debat.
Els objectius d’aquest taller, que va tenir lloc el dissabte 12 de maig de 2018 a l’Espai
Labandària, van ser:
•

Presentar els resultats obtinguts del qüestionari de propostes

•

Debatre sobre els principals escenaris de futur per a l’Espai Labandària

Taula 3. Programa del taller
Hora

Descripció

11.00 h

Benvinguda als participants
Joan Mora, Alcalde

11.15 h

Presentació dels resultats del qüestionari i explicació del taller
Xavier Sabaté, Espai TReS Territori i Responsabilitat Social

11.30 h

Consideracions tècniques i jurídiques de l’Espai Labandària
Xavier Andreu, Arquitecte municipal

11.40 h

Torn obert de paraula

12.00 h

Treball en grups simultanis
Posada en comú

13.00 h

•

Presentació de les maquetes pels portaveus dels grups

•
Conclusions
Cloenda
13.30 h

Albert Sala, regidor de Participació Ciutadana

Moment de participació durant el taller de debat.
15

Procés participatiu sobre els nous usos de l’Espai Labandària (Sant Andreu de Llavaneres)- Memòria de resultats

2.4. Votació de priorització
A partir dels resultats del qüestionari i del taller de debat, es van presentar a la ciutadania cinc
propostes, compatibles entre elles, d’usos i activitats que es podrien ubicar a l’Espai
Labandària.
El període de votació va tenir lloc del dilluns 28 de maig al dissabte 2 de juny de 2018,
coincidint amb una jornada festiva de cloenda al mateix Espai Labandària, amb un ampli
programa d’activitats familiars.

Figura 2. Butlleta de priorització

2.5. Programa d’informació, comunicació i convocatòria
Tot el procés va anar acompanyat d’un programa transversal d’informació, comunicació i
convocatòria. Els objectius d’aquest programa van ser generar un clima d'interès (mobilització
al principi del procés), transmetre als participants tota la informació disponible (màxima
transparència) i assolir un elevat grau de participació.

2.5.1 Logotip, lemes i imatge gràfica
La imatge gràfica és un element que contribueix a comunicar un procés i a dotar-lo de més
visibilitat. Per a aquest procés, l’Ajuntament va comptar amb la col·laboració de l’empresa D
de DISSENY, de Sant Andreu de Llavaneres.
El procés participatiu va ser dotat amb el lema: “Decidim els nous usos de l’Espai
Labandària”.
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Pel que fa al logotip del procés, es va dissenyar un expressament per al procés, amb el text:
Redibuixem el Labandària

Logotip dissenyat pel procés participatiu

La imatge gràfica es va fer servir en el material de difusió (cartell i fulletó).

Cartell de convocatòria de la sessió de cloenda del procés
participatiu
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2.5.2. Instruments comunicatius utilitzats
Principalment es van utilitzar sis instruments comunicatius, que es resumeixen a continuació
i es detallen als següents punts.
Taula 4. Resum dels instruments comunicatius utilitzats
INSTRUMENTS COMUNICATIUS
Web de Sant Andreu de
Llavaneres
(https://ajllavaneres.cat/)

Microlloc web del procés
participatiu
(https://ajllavaneres.cat/labandaria)

Objectius i continguts
•
•
•
•
•

Anunciar el qüestionari i les sessions presencials,
per mitjà de bàners
Informar sobre el desenvolupament del procés,
amb noticies, notes de premsa i actes a l’agenda
Informar sobre els objectius del procés participatiu
Aglutinar tota la informació generada durant el
procés, especialment els resultats dels
instruments participatius
Lloc de referència on vincular els formularis
digitals: qüestionari ciutadà i formularis d’inscripció

Butlletí Llavaneres info (núm.
57)

•
•

Informar sobre els objectius del procés participatiu
Informar sobre el desenvolupament del procés

Xarxes socials

•
•
•

Difusió del qüestionari ciutadà
Convocatòria a les sessions presencials
Difondre les notícies web vinculades al procés

•

Donar a conèixer els resultats del procés
participatiu

•

Convocatòria a les sessions presencials

Ràdio Llavaneres
(programa mancomunat amb
Sant Vicenç de Montalt, Arenys
de Mar i Canet de Mar: ‘El primer
cafè’)
Tótem, cartells i pancarta

Al web municipal de Sant Andreu de Llavaneres s’hi va incloure la informació següent
relativa al procés participatiu:
•

Baner a la pàgina d’inici amb accés al microlloc del procés participatiu.

•

12 Notícies relacionades amb el procés al web de l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres.

•

Anunci dels taller de debat i la votació de priorització a la secció d’Agenda d’El Punt
Avui Catalunya

Un dels bàners publicats al portal web de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
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Taula 5. Notícies publicades al web de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Titular notícia
El procés participatiu per escollir els nous usos de Labandària, més a

Data de
publicació

Enllaç

01/02/2018

Notícia 1

02/02/2018

Notícia 2

09/02/2018

Notícia 3

19/02/2018

Notícia 4

07/03/2018

Notícia 5

26/03/2018

Notícia 6

23/04/2018

Notícia 7

30/04/2018

Notícia 8

Els veïns i veïnes debaten el nou ús del Labandària

14/05/2018

Notícia 9

Els usos de l'Espai Labandària, a votació!

23/05/2018

Notícia 10

31/05/2018

Notícia 11

4/06/2018

Notícia 12

prop
Es posa en marxa el nou espai web de Participació Ciutadana
Ja us heu inscrit a la sessió informativa sobre el procés participatiu
‘Redibuixem el Labandària'?
Comença el procés participatiu ‘Redibuixem el Labandària'!
Noves accions per fomentar la implicació dels joves en els processos
participatius del municipi
El procés participatiu 'Redibuixem el Labandària' avança a bon ritme
Taller per debatre les propostes sobre futurs usos de l'Espai
Labandària
Es recullen prop de 1.500 butlletes per decidir els usos de l'Espai
Labandària

La Festa de Cloenda serà el darrer dia per votar sobre el futur de
l'Espai Labandària
Llavaneres decideix el futur de l'Espai Labandària

També es va habilitar un microlloc web específic del procés participatiu
(http://www.ajllavaneres.cat/labandaria) ubicat dins el mini site de Participació del web
institucional de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per tal de poder esdevenir el
repositori d’informació i resultats del procés participatiu, així com el lloc on vehicular els
diferents formularis de participació: qüestionari en format digital i formularis d’inscripció a les
sessions presencials. Al microlloc específic s’hi van incloure els següents continguts relatius
al procés participatiu:
•

Informació introductòria del procés: objectius, destinataris, àmbit i vies de participació

•

Notícies relacionades amb el procés participatiu

•

Dates i informació de les sessions presencials

•

Accés a la versió on-line del qüestionari ciutadà

•

Resultats dels instruments participatius: resultats del qüestionari i informes de les
sessions presencials

•

Documentació del procés
19
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Microsite
específic
del procés
participatiu

Les dues xarxes socials on l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres disposa de perfil
propi
són
Facebook
(https://www.facebook.com/AjLlavaneres/)
i
Twitter
(https://twitter.com/AjLlavaneres). A través d’aquestes xarxes es va anunciar el procés
participatiu i els diferents moments de participació: qüestionari en línia, i les dues sessions
presencials, així com també es va fer un seguiment del desenvolupament de les sessions.
20
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Dues actualitzacions a la xarxa social Facebook (esquerra) i twitter (dreta) sobre el procés.

2.5.3. Ressò als mitjans
Durant el desenvolupament del procés participatiu, diferents mitjans se’n van fer ressò. A
continuació es relacionen les noticies publicades:
Taula 6. Notícies publicades sobre el procés participatiu en d’altres mitjans de comunicació

Titular notícia
Entrevista a “El primer cafè” de Ràdio Santvi al regidor de participació, Albert

Data de
publicació

Enllaç

04/06/2018

Àudio 1

Llavaneres decide el destino de la antigua escuela Labandària. La Vanguardia

30/05/2018

Noticia 1

L’agenda del Maresme, publicat a El Punt Avui Catalunya (editorial impresa)

29/05/2018

-

Entrevista a “El primer cafè” de Ràdio Santvi a l’alcalde Joan Mora

25/05/2018

Àudio 2

L’agenda del Maresme, publicat a El Punt Avui Catalunya (editorial impresa)

12/05/2018

-

01/05/2018

-

15/12/2017

Notícia 2

Sala, el 4 de juny

El procés participatiu ‘Redibuixem el Labandària’ encara la seva recta final,
publicat a 3 Viles (editorial impresa).
Participació ciutadana en els nous usos a l’Espai Labandària, publicat al web de
la Diputació de Barcelona.
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2.5.4. Convocatòria
Amb l’objectiu de reforçar la convocatòria, es van enviar correus a persones i entitats clau del
municipi de les diferents actuacions i moments del procés participatiu (qüestionari ciutadà i
sessions presencials), i demanant la seva participació i que en fessin difusió entre els seus
contactes o cercles de distribució.
Així mateix, es va demanar voluntàriament el correu electrònic a les persones que van
respondre el qüestionari ciutadà, per tal de mantenir-los informats del procés de participació,
i convocar-los a les sessions presencials. Aquesta llista de difusió es va completar amb els
assistents a la sessió informativa i el taller de debat, per tal d’ampliar la convocatòria pel
procés de priorització final.

2.6. La Comissió de seguiment i treball amb els grups municipals
Es va constituir una Comissió tècnica de seguiment formada per l’Ajuntament, la Diputació de
Barcelona i l’equip tècnic de treball, amb funcions de supervisar el procés, vetllar per la seva
bona execució i organitzar la logística del procés. Així mateix, es van realitzar diverses
reunions de treball amb els grups municipals.

Taula 7. Reunions de la Comissió de seguiment i els grups municipals
Data

Temes tractats
Comissió de seguiment

28 de setembre de 2017

•

Plantejament dels objectius i destinataris del procés

•

Disseny del procés participatiu

•

Calendari del procés

Comissió de seguiment
23 d’octubre de 2017

12 de desembre de 2017

•

Seguiment del procés participatiu

•

Reunió amb servei d’Urbanisme

•

Reunió amb Secretaria de l’Ajuntament

•

Reunió amb Àrea d’Economia

Grups municipals
•

Presentació i debat de les normes del procés

Sessió de presentació als tècnics de l’Ajuntament
1 de febrer de 2018

•

Presentació del procés participatiu al personal tècnic de
l’Ajuntament

Comissió de seguiment
27 d’abril de 2018

•

Presentació dels resultats del qüestionari

•

Disseny del taller
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3. Grau de participació i perfils de participants

Tal com s’indica a l’apartat 1.3, la sessió inicial, el qüestionari ciutadà i el taller de debat
estaven oberts a qualsevol persona interessada de Sant Andreu de Llavaneres. La votació de
priorització, en canvi, anava dirigida a les persones majors de 16 anys empadronades al
municipi. Tot seguit es presenten les dades de participació del procés, diferenciant la
participació en cadascuna de les quatre activitats.

3.1. Grau de participació
En aquest apartat s’especifica el grau de participació que hi ha hagut en les diferents activitats
realitzades al llarg del procés participatiu.
Taula 8. Participants al procés participatiu

Nombre de participants

Sessió
Inicial

Qüestionari
ciutadà

Taller de
debat

Votació de
priorització

55

1.447

26

994

La sessió inicial i el taller de debat van ser activitats presencials que van captar una bona
assistència, adequada als mecanismes participatius previstos. Un total de 71 persones van
assistir a les sessions presencials (deu d’elles van assistir a totes dues).
Pel que fa al qüestionari ciutadà és interessant destacar l’alta participació que hi va haver. Es
van rebre un total de 1.447 qüestionaris, dels quals la gran majoria, 1.352 (93%) es van recollir
en el format paper i només 95 (7%) en la versió digital. Aquestes xifres representen que un
15% de la població de Sant Andreu de Llavaneres major de 10 anys van respondre el
qüestionari (segons dades de població del web idescat).

3.2. Perfils de participants
3.2.1 Qüestionari Ciutadà
Analitzant la participació segons sexe, hi ha una certa paritat de gènere, tot i que amb una
majoria d’aportacions masculines. No obstant, es considera que questes xifres poden estar
lleugerament esbiaixades, ja que una part important dels qüestionaris (232) no estava indicat
el sexe.
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Figura 3. Distribució dels participants al qüestionari ciutadà segons sexe

En la figura 4 es comparen les distribucions de les edats dels participants en el qüestionari i
la distribució real del municipi. Respecte a les edats, és de destacar la gran quantitat de
respostes de persones menors de 25 anys, i que signifiquen quasi la meitat dels qüestionaris
obtinguts. En el gràfic del qüestionari s’observa una sobrerepresentació dels grups d’edat més
joves. Aquest fet s’explica per la implicació dels centres educatius (de 5è de primària fins 2n
de batxillerat). En canvi, els rangs entre 26 i 65 anys estan infrarepresentats en el qüestionari.

Figura 4. Distribució d’edats dels participants al qüestionari, i distribució real de la població de Sant
Andreu de Llavaneres
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3.2.2 Sessió inicial i taller de debat
Pel que fa a la distribució de gènere entre els participants de les sessions presencials (sessió
inicial i taller de debat), hi ha encara més paritat que en el qüestionari, i arriba a ser el mateix
nombre d’homes i dones en el taller de debat.

Figura 5. Distribució dels participants segons sexe a la sessió inicial i al taller de debat
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4. Resultats del procés participatiu

Tot seguit es presenten els resultats substantius del procés participatiu, agrupats segons els
tres grans mecanismes participatius (qüestionari ciutadà, taller de debat i període de votació).

4.1. Resultats del qüestionari ciutadà
El qüestionari ciutadà s’estructurava en quatre preguntes:
1. Estàs d’acord que es donin nous usos a l’Espai Labandària?
Un 54% (778 vots) va respondre que “sí, però prioritzant determinats usos”; Un
26% (382 vots) va respondre que “sí, indistintament dels usos que s’hi donin”; un
19% (276 vots) no va contestar; i un 1% (11 vots) va respondre que “no, ja està bé
la situació actual”.

2. Quins usos caldria prioritzar en aquest nou espai?
Els usos comercials juntament amb els usos socials o comunitaris són les opcions
a les que se li ha donat una prioritat més alta. Per contra, els usos culturals o artístics,
els lúdics o recreatius i els usos educatius i divulgatius han estat les opcions que s’han
prioritzat menys.
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3. Què hauria de contenir aquest nou espai?
Les activitats més reclamades són un aparcament subterrani (607 vots), un mercat
o supermercat (603 vots), una sala per a arts escèniques (497 vots), i oferta de
restauració i oci (477 vots). Pel que fa a l’opció “altres”, les més reiterades han estat
un cinema, un centre de dia, un salting i una piscina municipal.

4. Tens alguna idea per aquest espai?
Aquesta era una pregunta de format obert, en què els participants podien afegir altres
usos, no contemplats en les preguntes anteriors. Tot i ser una pregunta oberta, hi van
haver propostes d’usos iguals en els qüestionaris. En aquesta pregunta la proposta
més repetida va ser cinema (117), seguida de centre de dia (93), gimnàs o centre
esportiu (59) i teatre o auditori (34).
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4.2. Resultats del taller de debat
Els assistents es van distribuir en quatre grups, al voltant de sengles taules per tal
d’elaborar una proposta (maqueta) per a l’Espai Labandària, distribuint i planificant els
seus usos futurs.
Entre els usos més votats en la fase anterior (veure taula Usos), es proposa fer una
selecció d’un màxim de cinc per realitzar la maqueta. Es proporciona també un plànol
per grup que serveix com a base-guia de la maqueta.
Usos

Color (maqueta)

Una sala de teatre/cinema (escenari i pati de butaques)

Blau

Una sala àmplia i diàfana

Violeta

Un mercat municipal amb supermercat*

Verd fosc

Un espai per a la gent gran

Taronja

Un espai per a les entitats del municipi

Groc

Oferta de restauració i oci**

Verd clar

Una ludoteca o espai familiar

Rosa

* Per tal de passar l’aprovació de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat, ja que el sòl està qualificat com a
“equipament”, la proporció d’aquests usos hauria de ser un 60% supermercat i 40% mercat municipal. Tampoc es
contempla oferta comercial no alimentària, pel mateix motiu. Val a dir que un estudi de la Diputació de Barcelona
(pla d’equipaments municipals) indica que no seria econòmicament sostenible per l’absència d’una massa crítica
suficient de potencials clients.
** Aquesta opció seria compatible sempre que sigui complementària i associada a altres usos (que no sigui l’ús
principal del nou espai).
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Resultats dels grups
Taula 1
Proposen fer una Sala de teatre conjunta amb sala
diàfana. Que hi hagués escenari i pati de butaques
mòbils per fer-hi altres activitats (Casals d’estiu,
xerrades, etc). El pati de butaques hauria de tenir
desnivell i ser retràctil. Visualitzen que hi hagi un
passadís exterior amb columnes que porta a l’espai
d’entitats (color groc). L’espai d’entitats estaria
format per sales polivalents per fer reunions, assajos
de música o altres activitats com un centre cívic. A la
zona que dona al passeig de Jaume Brutau, fer un bar
amb terrassa (colors groc i verd) que estigui obert sempre, no només quan hi hagi actuacions.
A l’entrada s’ubicaria una zona verda (color verd) amb arbres i bancs, per exemple, però sense
parc infantil (ja hi ha altres espais infantils al municipi). Els agradaria que la zona enjardinada
també serveixi de zona exterior per si s’hi fan casals d’estiu.
Taula 2
Contemplen que a la zona més pròxima al CAP, a continuació d’on està previst fer una
ampliació, ubicar un centre de dia (color taronja). Igual que la taula 1, estan d’acord amb crear
una sala polivalent (color blau-violeta), que és una fusió de teatre i sala diàfana, amb grades
retràctils i amb desnivell perquè s’hi puguin fer sopars de germanor, cinema, teatre, entre
d’altres.
Inclouen un espai per a entitats (penyes futbol, associacions, assajos de música, etc). Els
agradaria que aquest espai tingués sales polivalents.
Al mig, un bar (color verd) que estaria al centre del
solar perquè tot l’equipament hi tingui accés. Davant
del bar hi hauria una zona verda on es mantindrien
les dues actuals palmeres de Labandària. A l’entrada,
tot i no estar contemplat entre els usos proposats,
creuen que podria haver un destacament de policia
(escrit en vermell), com el que hi ha a Ca l’Alfaro, per
controlar ja que serà un espai on vindrà molta gent i
hi haurà força material.
Taula 3
Sala de cinema i sala ampla i diàfana separades (blau
i violeta) ubicades en dos pisos. Espai per entitats
(color groc) en un altre edifici. Entre els dos edificis hi
haurà un espai/passadís amb vidres perquè es vegi
l’exterior i que els connecti. Proposen incloure un bar
com a punt de trobada però no com a activitat principal,
per exemple una cafeteria complementària al teatre.
L’espai verd (color verd) el divideixen en un espai a
nivell de terra i un altre al terrat de l’edifici (coberta
verda).
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Consideren que ja existeix un espai per a la gent gran (Casal de la Gent Gran de Llavaneres)
però que s’ha d’arreglar i millorar. Si no s’hi fes cap millora, s’hauria de dedicar un espai per la
gent gran a l’Espai Labandària.
Taula 4
En primer lloc, com que hi haurà un aparcament
subterrani no caldrà el pàrquing de sorra actual, fer un
skatepark a l’altre costat del carrer. Els agradaria una sala
de teatre (color blau), de 250 persones, amb projector per
fer-lo cinema. Que puguin actuar-hi, projectar pel·lícules
un cop a la setmana i que no estigui tancada. Damunt la
sala de teatre, un espai per entitats i altres (color groc).
En aquest espai hi hauria sales equipades amb projector,
pantalla, ordinador, etc. i que es poguessin llogar per fer
projectes. Al terrat d’aquest edifici, un espai saludable
(color rosa) amb màquines per fer exercici accessibles per a tothom, inclús amb bicis que
generin electricitat, i una zona verda.
A l’altre edifici, una sala diàfana (color violeta) per fer la festa major d’hivern i altres activitats.
Al pis de dalt un espai familiar (color rosa) i per nens. No volen que sigui un espai exclusiu,
ho visualitzen com un espai també per joves i per a tothom en general. Per últim incorporar
un bar amb terrassa (color groc). Creuen que l’equipament ha d’atreure a la gent per les
activitats que s’hi fan, que no vinguin només pel bar. Al centre de l’espai, un parc i zona verda.
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4.3. Resultats de la priorització
En la votació final es demanava als participants que marquessin un màxim de 3 opcions de
les 5 disponibles. Tal com s’explica en l’apartat 2.1, en aquesta fase només podien votar les
persones majors de 16 anys que estiguessin empadronades al municipi. Es van comptabilitzar
994 vots.

Tal com es pot veure en el gràfic l’opció més votada va ser la sala polivalent amb 704 vots,
seguida de l’espai per a entitats i d’ús cultural amb 617 vots i en tercer lloc l’auditori amb
532 vots.
Les opcions de centre de dia per la gent gran i supermercat/mercat municipal van ser les
opcions menys votades, amb gairebé la meitat de vots que l’opció més votada.
En aquesta votació va haver 9 vots nuls i cap vot en blanc.
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5. Conclusions

Sigui pel seu grau de consens, o per la constatació de la seva importància, del procés
participatiu se’n poden extreure les següents conclusions:
El procés ha tingut molta participació, senyal d’interès i estima per l’espai i pel municipi
L’Espai Labandària és un espai que genera molt d’interès per part de la població de Llavaneres.
En aquest procés cal destacar l’alta participació, per part de persones de totes les edats.
Consens en que s’ha de fer alguna cosa amb l’Espai Labandària
Durant el procés participatiu s’ha reflectit una clara voluntat de reformar aquest espai de
manera integral per donar-li un nou ús. Es reafirma així la voluntat de dur a terme un projecte
nou i motivador que millori aquest espai tan cèntric i que aporti un benefici al municipi.
Consens en donar a l’Espai Labandària un ús social i d’interès públic
Les persones participants visualitzen el nou Espai Labandària com un espai que pot aportar
més vida i dinamisme al poble. També es concep com un lloc atractiu on fer activitats i
esdeveniments d’interès per als veïns, a la vegada que convidi a les persones de fora a visitar
Llavaneres.
És un espai prou ampli per acollir diversos usos compatibles
L’espai és molt ampli, i per aquest motiu els participants consideren que el més adequat seria
crear un espai on hi hagin diversos usos compatibles. Fruit de la priorització, els usos més
votats són la sala polivalent, un espai per entitats i un auditori.
Hi ha aspectes tècnics i jurídics que condicionaran les solucions finals (POUM,
normativa d’edificació...)
Tot i les múltiples possibilitats que ofereix aquest espai per la seva mida i ubicació, hi ha
alguns condicionants de caràcter tècnic o jurídic, que caldrà tenir en compte a l’hora de definir
el projecte definitiu per a aquest espai.
Un altre condicionant és el finançament, que pot requerir un desenvolupament per
fases
Les propostes de reforma d’aquest espai són ambicioses i requereixen una inversió
econòmica considerable. Per aquest motiu, un cop acabat els procés de participació l’equip
tècnic municipal estudiarà les propostes i en faran l’estudi econòmic de viabilitat. Si l’import és
massa elevat podrà ser necessari dur a terme una intervenció en diferents fases.
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El projecte constructiu del nou Espai Labandària hauria d’incorporar elements de
natura i tenir en compte l’urbanisme de l’entorn
Al llarg del procés s’ha fet constar que el desig de la població és que el nou equipament sigui
respectuós amb les palmeres que hi ha actualment a l’espai i que es mantingui una zona verda.
Relacionat amb aquest tema, el desig de la ciutadania és que el nou edifici contribueixi a
potenciar el patrimoni natural i la condició de vila florida que té Llavaneres. Per últim, la nova
edificació ha d’estar en consonància amb l’entorn i ha de mantenir una harmonia amb els
edificis que l’envolten en quant a l’alçada.
El procés ha permès detectar necessitats de la ciutadania
Els tallers de debat han servit per fer aflorar i donar visibilitat a algunes de les necessitats que
els habitants de Llavaneres tenen, algunes de les quals poden anar més enllà de l’àmbit del
propi procés participatiu. Alguns exemples en són la manca d’oferta comercial, lúdica i
esportiva. Aquestes necessitats s’hauran de tractar en un futur per part de l’Ajuntament per
donar-hi una resposta.
Aquest és un primer pas i caldria fer-ne més
El procés participatiu ha permès encetar el debat públic sobre el futur d’aquest espai, i seria
molt enriquidor donar-li continuïtat. Els propers passos passen per mantenir el consens i el
compromís polític per tirar endavant el projecte de l’Espai Labandària.
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6. Avaluació del procés participatiu

L’avaluació del procés participatiu permet copsar el grau de satisfacció dels i les
participants amb el procés, així com extreure conclusions que puguin servir per a futurs
processos participatius. Al final del procés participatiu es va demanar als participants
que avaluessin el procés participatiu a partir d’un formulari en línia amb preguntes
relatives a la preparació del procés, a la seva execució, a les expectatives generades, i
altres aspectes generals del procés. A continuació se sintetitzen les respostes als 25
qüestionaris d’avaluació omplerts. A les gràfiques s’expressa el grau de satisfacció
amb diversos aspectes del procés participatiu i, tot seguit, se’n fa una breu interpretació.

6.1. Sobre la preparació del procés
Pel que fa a la preparació del procés, tres quartes parts de les persones que van
respondre el qüestionari d’avaluació van considerar que el tema tractat era molt
important, i la resta que era “bastant important”. Només dues el consideraven “poc
important”. D’altra banda, sis persones (un 24%) es mostraven poc satisfetes amb la
difusió del procés, tot i que 19 estaven bastant o molt satisfetes. La claredat dels
objectius i el procediment de convocatòria van ser percebuts de manera positiva, tot i
que una persona va valorar-los de manera diametralment oposada.
Figura 6. Valoració dels participants respecte la preparació del procés
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6.2. Sobre el taller
Pel que fa a l’execució del taller, tant la dinàmica de treball utilitzada com la
representació de les diverses opinions es van considerar entre molt i bastant positives
per part de la majoria d’assistents, amb l’excepció de cinc persones, que van considerarlos poc o gens adequats.
Dues persones van mostrar poca satisfacció amb els espais i els horaris en els quals
havien tingut lloc les sessions. Cal tenir en compte que aquest qüestionari no recull
l’opinió de les persones que possiblement no van poder assistir, precisament, a causa
dels horaris.
Malgrat que tots els aspectes avaluats respecte el taller de debat reben una valoració
positiva, destaca el fet que vuit persones (una tercera part) valoren que hi ha hagut un
baix nivell de participació dels i les participants.
El fet que en tots els elements considerats hi ha un mínim de dues valoracions molt
negatives, fa pensar que almenys dues persones van estar molt en desacord amb el
desenvolupament del taller, tal com va tenir lloc.

Figura 7. Valoració dels participants del taller de debat
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6.3. Sobre el qüestionari ciutadà
Pel que fa a la valoració del qüestionari ciutadà, en conjunt, tots els aspectes valorats
han obtingut una valoració entre bastant positiva i molt positiva. Només dues persones
es mostren poc satisfetes amb la claredat del qüestionari, i quatre van valorar les
preguntes del qüestionari com a poc o gens rellevants per al procés. Amb tot, es detecta
una unanimitat a l’hora de valorar positivament el temps disponible per donar-hi resposta.
Figura 8. Valoració dels participants respecte el qüestionari ciutadà
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6.4. Sobre les expectatives respecte dels resultats
En relació amb les expectatives respecte els resultats del procés, en conjunt els
participants van considerar que els resultats reflectien bastant bé la seva opinió i que
s’havia arribat a conclusions concretes, amb l’excepció de sis persones.
És de destacar que 19 persones van mostrar molt d’interès en participar en altres
processos participatius, i 5 van mostrar bastant d’interès (només una persona va
manifestar que tenia poc interès). Aquesta valoració, tractant-se d’un dels primers
processos participatius de gran abast dut a terme al municipi, és força significativa i obre
una porta esperançadora per a nous processos participatius en el municipi, en un futur.
La resta d’aspectes es van considerar positivament o molt positivament, menys alguns
assistents, que es van mostrar poc satisfets amb els nous aprenentatges obtinguts (9
persones) i el reforç dels vincles amb altres participants i l’estima pel municipi (7
persones).
Figura 9. Valoració dels participants respecte les expectatives respecte dels resultats del
procés
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Annex 1. Normes del procés participatiu
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Annex 2. Qüestionari ciutadà (versió paper)
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