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Aquest projecte compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona. 

 
 

 

Dinamització del procés participatiu  
 
Xavier Sabaté 
 

 

Espai TReS ·Territori i Responsabilitat 

Social  

C/ Mallorca 100 Baixos 08029 Barcelona     

www.espaitres.net   

 

 

 

Agraïm a les persones, ciutadanes de Llavaneres, que han participat en el taller 

participatiu del procés i han dedicat el seu temps i esforç en favor dels interessos 

col·lectius i la millora del municipi de Sant Andreu de Llavaneres.  

 

 

 

http://www.espaitres.net/
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Introducció i objectius de les sessions 
 

Durant l'any 2018, l'Ajuntament de Llavaneres va portar a terme el procés de participació 

'Redibuixem el Labandària', que va finalitzar amb la tria dels futurs usos d'aquesta antiga 

escola del poble. El Ple de l'Ajuntament va assumir els resultats de la tria final i va 

aprovar tirar endavant un concurs d'idees per triar el projecte arquitectònic que plantegi 

els usos escollits per la ciutadania: sala polivalent, auditori i espai per a les entitats i d'ús 

cultural, a més de pàrquing subterrani i plaça amb espai verd. 

 

El procés participatiu per prioritzar i assignar els nous usos de l’Espai Labandària va 

aconseguir una alta participació, arribant al 15% de la població, una xifra prou elevada 

per a un procés participatiu. També es va generar un consens entorn a la futura utilitat 

del espai per donar-li un us social i d'interès públic. El procés va permetre detectar les 

necessitats i preferències de la ciutadania. És per això que el procés “redibuixem el 

Labandària” es va incloure dins del Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de 

Catalunya amb el qualificatiu de Pràctica Significativa. 

 

 
 

El consistori va encarregar la redacció d’un concurs de projectes per definir sobre el 

paper la reconversió de l’antiga escola del poble en un centre cívic i cultural, d’acord 

amb els resultats de la consulta i prenent com a punt de partida un estudi tècnic realitzat 

per la Diputació de Barcelona.  

 

Dos anys després del procés participatiu “Redibuixem el Labandària”, l’any 2020 

l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres va dur a terme un procés participatiu per fer 

seguiment de la convocatòria d'un concurs d'idees per a la redacció del projecte de 

construcció del futur Centre Cultural Labandària. 
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Objectius de les sessions 

 

L'objectiu d'aquest procés participatiu va ser donar a conèixer el projecte d'usos de 

l'Espai Labandària elaborat per la Diputació de Barcelona a partir dels resultats de 

la consulta ciutadana ‘Redibuixem el Labandària'. També pretenia posar al dia a la 

població respecte el concurs de projectes per definir sobre el paper la reconversió de 

l'antiga escola del poble en un centre cívic i cultural. El procés participatiu hauria 

d’acompanyar aquesta fase de definició del futur equipament. 

 

A més de les dues presentacions públiques, que van ser virtuals a causa de la 

pandèmia, es va publicar el procés a la plataforma Decidim Llavaneres 

(https://participa311-llavaneres.diba.cat/processes/projectemlabandaria) i també es va 

activar un formulari al web de Participació Ciutadana des d'on recollir suggeriments i 

propostes. 

 

 
Captura de pantalla de l’espai del procés “Projectem el Labandària” a la plataforma Decidim de 

Llavaneres.  

 

 
Captura de pantalla del web específic del procés “Projectem el Labandària” al web municipal.  

https://participa311-llavaneres.diba.cat/processes/projectemlabandaria
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Dinàmica participativa  

 

Es van plantejar dues presentacions de l’estat actual del projecte i del calendari previst 

per a la tria del projecte tècnic, resultat del concurs de projectes. En aquestes reunions 

es presentaria un resum del projecte elaborat per la Diputació, un recordatori dels 

resultats del procés participatiu anterior i una planificació de treball. 

 

Les sessions van tenir lloc de manera telemàtica (plataforma de videotrobades Zoom), i 

van tenir una durada d’una hora cadascuna. La seqüència de les dues sessions va ser 

molt semblant entre les dues sessions:  

 

Ordre del dia de les sessions 

 

20:00h 

 

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ  

A càrrec de Gerard Viladomat, Regidor responsable de les àrees de 

Comunicació, Participació, Transparència i Protocol. 

20:05h D’ON VENIM? El procés participatiu “dibuixem el Labandària” 

A càrrec de Xavier Sabaté, de l’equip dinamitzador d’Espai TReS. 

20:25h 

 

ON SOM? L’Estudi de programació per l’Espai Labandària 

A càrrec de Marta Viada, redactora de l’Estudi de programació per l’Espai 

Labandària. 

20:35h 

 

ON ANEM? Propers passos vers el nou Labandària 

A càrrec de Xavier Andreu, arquitecte municipal de Sant Andreu de Llavaneres 

20:40h TORN OBERT DE PARAULA 

21:00h FINAL DE LA SESSIÓ 

A càrrec de Joan Mora, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres 

 

Un cop començada la sessió, i després de la corresponent benvinguda i presentació, hi 

intervenien, en primera instància, la Marta Viada, redactora de l’Estudi de programació 

per l’Espai Labandària, i en Xavier Andreu, arquitecte municipal de Sant Andreu de 

Llavaneres, per exposar les propostes preliminars per al nou equipament.  

 

 

Presentació de 

l’Estudi de 

programació per 

l’Espai Labandària, 

per part de Marta 

Viada, de la 

Diputació de 

Barcelona. 

 

Després d’aquestes intervencions tècniques, s’obria el debat amb totes les persones 

assistents, amb un torn d’intervencions ordenat per la moderació de la sessió, a càrrec 

d’Espai TReS.  
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Resultats de les sessions 
 

Les dues sessions van comptar amb una assistència total de 28 persones, repartides 

entre les 11 persones assistents a la sessió amb càrrecs electes, i les 17 assistents a la 

sessió dirigida a la ciutadania en general.  

 

Data Destinataris Assistència (home/dona) 

15/10 Càrrecs electes 11 (9h, 2d) 

22/10 Ciutadania en general 17 (10h, 7d) 

 

Les sessions van ser de caràcter eminentment informatiu, amb un elevat protagonisme 

de l’exposició tècnica, seguida de consultes i aclariments relacionats amb aquesta 

exposició. En aquest sentit, no es va produir una dinàmica de recollida de propostes 

com la que s’havia donat durant el procés “Redibuixem el Labandària”. 

 

 

Moment de la sessió dirigida als 

càrrecs electes de l’Ajuntament 

(15/10/20) 

 

Durant la sessió amb la ciutadania, les persones participants van plantejar dubtes i 

demanar aclariments respecte les següents qüestions:  

 

• Calendari d’execució dels treballs. Alguns participants volien conèixer amb 

més detall la previsió de finalització dels treballs i la programació de la posada 

en marxa del nou equipament.  

• Pressupost d’execució i fonts de finançament. Els participants també van 

demanar pel cost total de les obres, i per quines vies de finançament estaven 

previstes per sufragar les despeses.  

 

 

Moment de la sessió dirigida 

a la ciutadania (22/10/20) 
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Xat de la sessió del 22 d’octubre (ciutadania) 
 

Espai TReS Benvinguts/des a la sessió de presentació del procés 

participatiu "Projectem el Labandària - Com serà el futur centre 

cívic i cultural de Llavaneres?" 

Podeu fer servir el xat per fer observacions i preguntes 

adreçades als ponents 

Raquel Begines  Bona nit a tothom! Gràcies per connectar-vos! 

Jose Manuel Garcia Aqui som !!! 

Juan K XR hola a tothom      

Josep Mª Asensio Bona nit a tots!!! 

Raquel Begines 

(Participació) 

Si algú de vosaltres no heu rebut la convocatòria per mail o 

per mòbil, ens podeu passar (per privat, a mi mateixa) les 

vostres dades. I us afegiré al mailing. Gràcies 

Jordi Munto hola bona nit 

Espai TReS Accés a la plataforma decidim: https://decidim-

llavaneres.diba.cat/  

Raquel Begines 

(Participació) 

Qualsevol dubte, ens podeu escriure a 

participació@ajllavaneres.cat 

Maite Gibert Hola Sóc Maite Gibert ¨Marinada¨Barri de Sant Pere. 

Raquel Begines Gràcies. Maite. molt ben representat Sant Pere! 

Maite Gibert De quants anys parlariem? 

Jose Manuel Garcia 10.500.000,- euros i 10 anys……no esta mal 

Raquel Begines  És complicar definir ara el calendari d'execució, Maite... 

Óscar Per desenvolupar aquest projecte, comptarem amb algun 

tipus d’ajuda econòmica des del Govern en forma de 

subvencions, o tot el cost l’assumirem nosaltres? 

Gerard Viladomat i 

Monterde 

Treballarem, Oscar, per buscar fonts de subvenció 

supramunicipals 

Raquel Begines. 

(Participació) 

L'Ajuntament trucarà a totes les portes per aconseguir diners, 

i tant 

Gerard Viladomat  Però haurem d'assumir part (o gran part) del cost 

oscar Aquest és el famós romanent que ens voilen fotre des del 

Gobierno, no? 

Gerard Viladomat Correcte 

Jose Manuel Garcia jejejeje….pot ser que sigui aquest, si 

Maite Gibert Gràcies per tot, molt interesant. 

Raquel Begines  Moltes gràcies, continuem en contacte 

Genís Ha estat una sessió molt instructiva i interessant. Bona nit, us 

aniré seguint 

Raquel Begines 

(Participació) 

Volem que des del minut 1, sigui un espai compartit i pensat 

pet tots; tot i que la decisió serà dels tècnics i del consistori 

Maite Gibert Molt bona nit! 

jordi munto moltes gracies i bona nit ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

Jose Manuel Garcia Adeu a tots, ens veiem al poble o al ordinador 

 

https://decidim-llavaneres.diba.cat/
https://decidim-llavaneres.diba.cat/
mailto:participació@ajllavaneres.cat

