
El valor dels grups motor en els 
processos de participació ciutadana

Projecte impulsat per: Amb la col·laboració de:

Projecte de participació ciutadana 

per a la millora de la riera de Caldes



Compartir opinions, coneixements, vivències, il·lusions, esforços i recursos per 

aconseguir un mecanisme operatiu, factible i eficient que afavoreixi una 

participació de base ciutadana, plural, oberta, continuada i influent

Què vol dir procés participatiu?



Dur a la pràctica un procés participatiu per acordar accions 

entre tots els agents del territori que serveixin per a la 

millora continuada de la riera de Caldes

Què pretén el projecte?



Què agrada, què no 

agrada i què 

millorarien els 

ciutadans

Quines fases inclou el procés participatiu? 

Opina Decidim Mulla’t

Tria consensuada d’accions 

prioritàries, assessorament 

d’experts i debat/acord amb 

l’administració pública

Compromís ciutadà en el 

disseny i execució de les 

accions, i en la continuïtat 

en el temps del procés

Mapes web

Entrevistes

Mapes web 

Tallers presencials

Tallers presencials

Reunions d’entitats

Plataforma web



Quins agents del territori intervenen?

Ciutadania

Administració 
pública

Experts

Teixit associatiu
Ciutadà a títol individual

GRUPS MOTOR

Tècnics extenrs i tècnics municipals



Qui són els grups motor?

Conformen el gruix actiu de la base ciutadana i 

garanteixen representativitat, pluralitat i implicació en 

el territori durant tot el procés participatiu

Entitats / Associacions / Clubs 



Quin rol tenen els grups motor?

Han de ser part de l’espina dorsal de la construcció i pervivència de la 

xarxa de ciutadans implicats en la rehabilitació participada de la riera

Inici del procés

Desenvolupament

Continuïtat del procés



Quines funcions específiques tenen 
els grups motor en tot el procés?

Assumir un rol protagonista des de la comunitat dins del procés participatiu

Dir la vostra en el disseny, seguiment i programació dels 
tallers presencials

Difondre els tallers presencials i animar a la participació 
per mantenir l’interès 

Col·laborar en l’anàlisi i en la interpretació dels
resultats dels tallers presencials

Contribuir en el disseny, l’execució i el manteniment de les
accions de millora consensuades



?

Quins beneficis aporta el procés?

Proveir als grups motor d’una plataforma web per a:

Programar, coordinar i fer seguiment d’activitats i millores a la riera  

Recollir opinions i facilitar la presa de decisions participada 

Promoure les sinèrgies i la cooperació entre diverses entitats locals

… altres idees a incorporar…



Què podeu aconseguir des de les entitats?

Mantenir obert el procés per a la rehabilitació participada de la riera

Augmentar el número de persones interessades en la cura de la riera de Caldes

Enfortir el compromís d’acció des de les entitats locals

+
+ + +



Ens agradaria molt poder comptar amb vosaltres en aquest repte

Les entitats teniu un paper molt rellevant i 
engrescador en la construcció de la xarxa de 

ciutadans implicats en la rehabilitació
participada de la riera de Caldes

Entre tots farem una riera millor per a tots!



Projecte impulsat per: Amb la col·laboració de:

Projecte de participació ciutadana per a la millora de la riera de Caldes

Propers tallers presencials de la fase Decidim

17 de maig

Granja Soldevila
Santa Perpètua

Com treballar 
amb mapes 
participatius

4 i 11 de juny

1 per cada municipi

Retorn Opina i 
priorització de 

millores/accions

6 i 20 de juliol

1 per cada municipi

Assessorament 
tècnic i definició 
necessitats/fases

Novembre

1 per tots els municipis

Posada en comú i 
sinèrgies entre 

entitats/persones

Grups motor

Experts

Administració

Grups motor

Ciutadania

Grups motor

Ciutadania

Experts

Grups motor

Ciutadania

Experts

Administració

Quan

On

Què

Qui

Taller 0 Taller 1 Taller 2 Taller 3


