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Guia per organitzar una sessió 

autogestionada 

https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt 
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ABANS DE COMENÇAR 

Aquest document és una guia de suport per a dur a terme sessions de treball 

autogestionades és a dir, sessions organitzades de forma autònoma per la vostra 

organització, entitat o col·lectiu, que permetin recollir les vostres propostes per al projecte 

d’urbanització del Centre de Lliçà, en el marc del procés participatiu per al seu disseny.  

 

Aquesta guia consta de les següents parts: 

1. Què és el procés participatiu per al disseny dels espais públics del centre de 

Lliçà d’Amunt? 

• Context del procés participatiu 

• Finalitat i objectius del procés participatiu 

• Possibilitats per participar en el procés participatiu 

2. Com preparar i realitzar una sessió autogestionada a la teva entitat ? 

• Definició d’una sessió autogestionada 

• Preparem la sessió autogestionada 

• Fem la sessió autogestionada 

• Resultats de la sessió autogestionada  
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QUÈ ÉS EL PROCÉS 

PARTICIPATIU PER AL DISSENY 

DELS ESPAIS PÚBLICS DEL 

CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT? 
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CONTEXT DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) va promoure la Modificació puntual del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lliçà d’Amunt en l’àmbit del centre 

urbà, que es va aprovar definitivament al juny de 2020. 

 

Aquesta modificació puntual del POUM ordena els espais i els usos del nou centre 

urbà del poble. Per a la redacció, es va comptar amb la ciutadania mitjançant un 

procés participatiu, entre el juliol i el novembre de 2018.  

 

Ara és el moment d’elaborar els projectes d’urbanització, i és voluntat de 

l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i de l’INCASÒL seguir treballant de manera 

col·laborativa i obrir un nou període de participació per definir com volem que 

siguin els espais públics del centre.  

 

El procés participatiu s’estendrà dels mesos d’abril a octubre de 2021, dividit en 

tres fases: una informativa, una deliberativa i una última de retorn de resultats.  
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FINALITAT I OBJECTIUS DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

La principal finalitat del procés participatiu és generar un debat que permeti recollir 

idees que es puguin traslladar al projecte d’urbanització que farà posteriorment 

un equip tècnic multidisciplinar, impulsant una experiència de construcció 

col·laborativa de l’entorn quotidià de la ciutadania en el marc del dret a la ciutat. 

 

Els objectius generals del procés participatiu són: 

• Informar la ciutadania sobre el procés de participació, els seus espais i mecanismes, 

així com comunicar els seus resultats  

• Donar a conèixer quins aspectes tècnics influeixen en el disseny dels espais públics 

i les infraestructures del nou Centre de Lliçà d’Amunt  

• Promoure espais de deliberació i concertació ciutadana a fi d’implicar al màxim 

possible la ciutadania en el procés de participació  

• Debatre i generar  propostes que puguin ser valorades tècnicament a fi de ser 

incorporades al projecte d’urbanització 
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SOBRE QUÈ DEBATREM? 

El debat es centrarà en identificar quines activitats i usos imagineu que es podran 

desenvolupar al nou espai públic, així com recollir propostes envers quins elements del 

mobiliari urbà i quines característiques hauria de tenir el nou espai per a desenvolupar-

les.  

 

Tot plegat tenint en compte la integració d’aspectes com la memòria i la identitat pròpies 

(el passat), donant resposta a les necessitats de la vida quotidiana (el present) i 

preveient els reptes del futur i la sostenibilitat ambiental (el futur). Aquests aspectes 

s'emmarquen en el temps de vida de les persones (passat, present i futur) i en els eixos 

de l’Agenda Urbana de Catalunya, document que planteja com han de ser els entorns 

urbans en el marc de l’Agenda 2030, sostenibles i que permetin el benestar de les 

persones.  

 

Debatrem i ens farem preguntes sobre quins valors del patrimoni cultural, social i natural 

hem de tenir en compte en el disseny dels carrers, les places i el Parc del Torrent d’en 

Bosc per fer-los únics i característics, i també com el tractament d’aquests espais donarà 

resposta a les necessitats de la vida quotidiana de la diversitat de persones que 

desenvoluparà el seu cicle vital en el nou centre urbà. Altres aspectes que es debatran 

seran com projectar espais sostenibles i resilients als efectes del canvi climàtic, incloent la 

circularitat en el cicle de l’aigua i la gestió dels materials, i la eficiència en el manteniment. 
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COM PODEM PARTICIPAR? 

El   procés participatiu per al disseny dels espais públics del Centre de Lliçà d’Amunt 

defineix un conjunt de possibilitats per a informar-vos i participar en alguns dels canals 

que s’han habilitat per a que feu arribar les vostres propostes.  

Podeu trobar tota la informació i possibilitats per a participar al portal participa 

gencat cat. Us recordem que per participar-hi us haureu de registrar amb un nom 

d’usuari i un correu electrònic. En aquest espai està disponible la programació i els 

temes de les diferents sessions, els horaris, les inscripcions prèvies per assistir a les 

sessions de debat, tant si es fan online com presencials, i l’espai on fer les propostes. 

Els principals espais de debat que es generaran durant els mesos de maig i juny són 

sessions de debat obertes a la ciutadania i a les associacions del municipi, i també 

reunions amb persones representants de col•lectius, per copsar la seva percepció 

específica, especialment la del jovent i de les dones.  

Amb la voluntat de facilitar la participació al màxim de persones i col•lectius, a través 

de la plataforma virtual del procés s’ofereix la possibilitat de fer aportacions 

individuals, mitjançant un espai de propostes, i també de realitzar sessions 

autogestionades. 

https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt
https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt
https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt
https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt
https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt
https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt
https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt
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https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt/f/3093/
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GUIA  

 

COM PREPARAR I  FER UNA 

SESSIÓ AUTOGESTIONADA A LA 

TEVA ENTITAT? 
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QUÈ SÓN LES SESSIONS AUTOGESTIONADES? 

Les sessions autogestionades són sessions de treball i debat conduïdes i 

dinamitzades de forma autònoma per persones, organitzacions, entitats o col·lectius 

amb interès en contribuir al disseny del projecte d’urbanització del Centre de Lliçà 

d’Amunt. Són sessions de treball de caràcter intern organitzades i dinamitzades 

per persones de l’entitat o col·lectiu.  

La finalitat és recollir les propostes de les persones que participen, de forma que 

puguin ser avaluades i considerades pels equips tècnics a fi de valorar la seva 

incorporació al projecte d’urbanització. 

Per organitzar aquestes sessions autogestionades us proposem unes pautes que 

permetin organitzar un debat estructurat que finalitzi en un recull final de les vostres 

propostes, així com la consulta de diferents documents i recursos informatius 

disponibles a participa.gencat.cat 

No és imprescindible seguir tots els punts que us proposem, o potser preferiu 

estructurar el debat d’una altra manera, però en tot cas sí que us demanem que 

recolliu les vostres propostes en la Fitxa de buidament que us proporcionem, 

abans del dia 22 de juny.  

Al final del procés s’informarà dels resultats i els impactes que ha tingut el procés 

participatiu, inclosos els que s’han generat amb aquestes sessions autogestionades.  
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ORGANITZAR EL DEBAT – Les persones dinamitzadores 

QUI DINAMITZARÀ LA SESSIÓ? 

Abans de començar cal posar-se d’acord i escollir una o més persones que 

condueixin i dinamitzin la sessió. Aquestes persones hauran de: 

1. Organitzar el debat i la sessió. Per fer-ho, llegiu aquesta guia al complet. 

2. Facilitar i dinamitzar el debat, mantenint en tot moment una posició neutral. 

3. Facilitar els materials necessaris. 

4. Controlar els temps de la sessió. 

5. Garantir que totes les opinions són escoltades i que tothom pot expressar-se. 

6. Recollir les propostes i les idees plantejades. 

7. Al final de la sessió, compartir les principals idees i els resultats aconseguits. 

8. Adreçar a les persones participants al qüestionari d’avaluació de la sessió 

disponible al portal participa.gencat.cat. 

9. Recollir les propostes indicant si són acordades o no i emplenar la fitxa de 

buidament. 

10. Enviar la fitxa final de propostes a participacio@edas.cat . 

 

Si us cal informació complementària per organitzar la sessió podeu contactar 

amb nosaltres a través de participacio@edas.cat 

mailto:participacio@edas.cat
mailto:participacio@edas.cat
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PREPAREM LA SESSIÓ AUTOGESTIONADA 

ELS 5 PASSOS PREVIS A LA REALITZACIÓ DE LA SESSIÓ 

 

1. INFORMA’T AL WEB. Entreu a 

https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt i exploreu la informació que 

posem al vostre abast. 

2. DECIDEIX EL TEU TEMA. Podeu seleccionar un, dos o tres dels tres àmbits 

proposats per a debatre sobre el nou centre de Lliçà d’Amunt: Places i entorns 

d’equipaments (places de l’Ajuntament, de Can Francí, Nova i de l’Ateneu), Eix 

Folch i Torres, i Torrent d’en Bosc. Us recomanem que feu una sessió de treball 

diferent per a treballar cada àmbit, en cas que vulgueu treballar-los de manera 

independent. 

3. PENSA QUI HI PARTICIPARÀ. Identifiqueu entre els vostres contactes aquelles 

persones que hi puguin estar interessades i amb les quals voleu debatre. 

4. DEFINEIX ON I QUAN. L’organització de les sessions donarà compliment a les 

mesures de prevenció establertes per les autoritats sanitàries en el moment de la 

seva realització. Us recomanem que la sessió de treball no superi les 2 hores. 

5. EXPLICA-HO! Comuniqueu amb temps suficient a totes les participants potencials 

els detalls de la sessió de treball i el procés participatiu en el qual s’emmarca, i 

expliqueu-los què es farà dels resultats de la sessió i del procés.  

https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt
https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt
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FEM LA SESSIÓ AUTOGESTIONADA 

PREMISSES ABANS DE COMENÇAR 

Es recomana compartir amb les persones participants quines seran les premisses del 

debat per tal de participar des d’una posició constructiva. Aquestes premisses són: 

• Tots i totes som experts d’allò que venim a debatre. Les respostes són dins nostre. 

• S’han de respectar totes les opinions i donar espai i temps a tothom. 

• S’ha d’evitar que algunes persones puguin monopolitzar el debat, mirant d’oferir de 

manera explícita a tothom la possibilitat de parlar. 

• Hem de limitar-nos als continguts i objectius definits. 

• Cal disponibilitat per escoltar i aprendre. 

• Busquem propostes compartides, no cerquem convèncer ningú.   

• Recollirem els consensos i també els dissensos, en cas que s’expressin visions 

diferents. 

• Les propostes no són vinculants, però sí determinants. L’administració competent 

donarà compte dels impactes que han tingut, indicant si han estat incorporades al 

projecte d’urbanització. En cas de no ser incorporades es donarà una explicació 

motivada d’aquest fet. 
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FEM LA SESSIÓ AUTOGESTIONADA 

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ AUTOGESTIONADA 

L’estructura de les sessions autogestionades consta de 3 moments: 

 

 

 

 

Format: Recomanem treballar en grups de fins a 10-12 persones. Si hi ha més 

participants, podeu separar en grups el treball (en el treball grupal i de reflexió).  

 

Durada: Recomanem realitzar sessions de treball d’un màxim de 2 hores.  

 

Material necessari: A part dels materials que expliquen el procés i l’àmbit 

d’intervenció a la vostra disposició a la plataforma participa.gencat.cat, us recomanem 

disposar d’un suport físic en el qual la persona dinamitzadora prendrà nota de les 

aportacions en els moments de posada en comú. Pot ser un bloc de notes o un 

paperògraf a la vista de tothom.  

BENVINGUDA 
REFLEXIÓ I 

DEBAT 

CONCLUSIONS 

I FITXA 
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FEM LA SESSIÓ AUTOGESTIONADA 

 

1. BENVINGUDA I PRESENTACIÓ DE LA SESSIÓ – 20 MINUTS 

• Presentació del dinamitzador/a. 

• Breu contextualització del projecte. 

• Objectius del projecte i de la sessió autogestionada. 

• Continguts que es treballaran. 

• Impacte de la vostra participació. 

• Regles de la sessió, estructura i com es desenvoluparà la sessió.  

 

Recomanem que la persona dinamitzadora realitzi una ronda de presentació amb 

totes les persones participants abans d’iniciar la fase de treball per tal de promoure i 

facilitar la participació posterior dels participants.  
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2. TREBALL  GRUPAL I DE REFLEXIÓ –  70 MINUTS 

 

Tot i que cal tenir en compte l’espai públic a urbanitzar com un sistema en el qual els 

diferents àmbits estan interrelacionats, podeu debatre en diferents sessions de treball sobre 

els següents. Si ho preferiu, també podeu debatre només sobre un d’ells : 

• Places i entorns dels equipaments 

• Eix cívic Folch i Torres 

• Eix Torrent d’en Bosc 

 

Un cop hagueu identificat l’espai sobre el qual voleu debatre, podeu estructurar el debat en 

base als següents aspectes:  
 

Pas 1. Reflexió individual durant 5 minuts per identificar QUÈ FAREM a l’espai públic? 

Des de l’experiència individual, es demanarà reflexionar per identificar possibles activitats i 

usos que donin resposta a les necessitats de la VIDA QUOTIDIANA de la població. 

 

1.1. Posada en comú durant 15 minuts per recollir les aportacions. Debat sobre les 

diferents aportacions, tenint en compte que les activitats proposades han de poder ser 

compatibles a l’espai públic. Recull de les activitats proposades. Finalitzeu fent un resum i 

verificant que les conclusions són compartides per tothom. 

 

FEM LA SESSIÓ AUTOGESTIONADA – Els àmbits de debat 



PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS 

PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT 

16 

2. TREBALL GRUPAL I DE REFLEXIÓ –  70 MINUTS 

 

Pas 2. A partir dels usos identificats Reflexió individual durant 5 minuts per identificar 

QUIN CARÀCTER haurà de tenir cada ESPAI/PLAÇA en el conjunt de l’espai a 

urbanitzar? Per a fer-ho, partirem de la relació amb la resta de l’espai i amb els 

equipaments annexos a fi de conferir-li una IDENTITAT pròpia, incorporant també els 

valors de la MEMÒRIA compartida. 

2.1. Posada en comú durant 10 minuts per recollir les aportacions. Debat sobre les 

diferents aportacions. Recull de les activitats proposades. Finalitzeu fent un resum i 

verificant que les conclusions són compartides per tothom. 

 

Pas 3. Reflexió individual durant 5 minuts per identificar AMB QUÈ i COM ho volem 

fer? Reflexionarem sobre quins elements urbans ens permetran desenvolupar aquestes 

activitats i quines característiques hauran de tenir aquests espais per adaptar-se als 

REPTES DE FUTUR que suposen la sostenibilitat ambiental i els efectes del canvi 

climàtic. 

3.1. Posada en comú durant 15 minuts per recollir les aportacions. Debat sobre les 

diferents aportacions. Recull de les activitats proposades. Finalitzeu fent un resum i 

verificant que les conclusions són compartides per tothom. 

FEM LA SESSIÓ AUTOGESTIONADA – Els àmbits de debat 
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2. TREBALL GRUPAL I DE REFLEXIÓ –  70 MINUTS 

 

Pas 4. Reflexió individual durant 5 minuts per identificar QUINS NOMS proposem per 

aquests espais?, amb una mirada específica a la incorporació d’elements del PASSAT i 

dels  valors compartits del patrimoni cultural, social i natural. 

 

4.1. Posada en comú durant 10 minuts per recollir les aportacions. Debat sobre les 

diferents aportacions. Recull de les activitats proposades. Finalitzeu fent un resum i 

verificant que les conclusions són compartides per tothom. 

 

 

NOTA: Recordeu que heu de traslladar el resultat dels debats a la fitxa de 

buidament. Us demanem que ens indiqueu si les propostes són 

consensuades/acordades pel grup o si es tracta de propostes no consensuades. 

 

 

FEM LA SESSIÓ AUTOGESTIONADA – Els àmbits de debat 
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PROPOSTA DE TEMES PER DEBATRE 

En aquest quadre trobeu una proposta de temes per treballar, ampliat a la Fitxa de suport. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àmbits de debat Possibles temes per treballar 

Places i entorns 

d’equipaments  

- Quines ACTIVITATS creieu que s’han de poder fer a les places? Penseu en les 

NECESSITATS del dia a dia vostres i també en les dels vostres familiars i coneguts. 

- En el cas de la plaça de Can Francí, quins usos podria tenir l’equipament vinculats a aquests 

activitats de l’espai públic? 

- Quines CARACTERÍSTIQUES/CARÀCTER han de tenir les places? (Accessible/ tranquil·la/ 

Oberta/ Ombrejada/ Segura/ Confortable/ Divertida/ Compartimentada/ Compartida,... ) 

- Quins ELEMENTS creieu que són necessaris per a què tingui aquestes característiques? 

(Paviment, Vegetació, Enllumenat, Mobiliari, Jocs,...) 

- Posem-li NOMS 

Eix Folch i Torres - Quines ACTIVITATS considereu que s’han de poder fer a l’Eix Folch i Torres? 

- Quines CARACTERÍSTIQUES/CARÀCTER ha de tenir aquest espai? (Accessible/ Segur/ 

Tranquil/ Obert/ Ombrejat/ Confortable/ Divertit/ Compartimentat/ Compartit,... ) 

- Quins ELEMENTS creieu que són necessaris per a què tingui aquestes característiques? 

(Paviment, Vegetació, Enllumenat, Mobiliari, Jocs,...) 

Torrent d’en Bosc i 

espais verds 

- Quines ACTIVITATS s’han de desenvolupar en el Torrent d’en Bosc? 

- Quines CARACTERÍSTIQUES/CARÀCTER ha de tenir el parc? (Accessible/ Segur/ Tranquil/ 

Obert/ Ombrejat/ Confortable/ Divertit/ Compartimentat/ Compartit,... ) 

- Quins ELEMENTS creieu que són necessaris per a què tingui aquestes característiques? 

(Paviment, Vegetació, Enllumenat, Mobiliari, Jocs,...) 

- Posem-li NOM 
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FEM LA SESSIÓ AUTOGESTIONADA 

3. PLENÀRIA I CONCLUSIONS – 20 MINUTS 

 

Un cop fet el debat, les participants s’agrupen (en cas d’haver fet grups de treball) per 

tal de fer el tancament de la sessió: 

• S’exposen i es posen en comú les idees dels grups, o la idea del grup.  

• El dinamitzador/a verifica que s’han recollit correctament les propostes i idees. 

• El dinamitzador/a conclou la sessió, agraeix la participació i indica als participants 

que se’ls enviarà una còpia del material recollit. 

• Per últim, la persona dinamitzadora facilita l’enllaç del qüestionari de valoració de 

la sessió, disponible a: 

  https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt/f/3109/ 

 

https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt/f/3109/
https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt/f/3109/
https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt/f/3109/
https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt/f/3109/
https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt/f/3109/
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RESULTATS DE LA SESSIÓ AUTOGESTIONADA 

• Cal que el dinamitzador/a ompli la Fitxa de buidament de les sessions 

autogestionades amb les idees recollides. Us demanem que ens indiqueu si les 

propostes són consensuades/acordades pel grup o si es tracta de propostes no 

consensuades. Si són consensuades les podeu marcar de color verd i si no són 

consensuades les podeu marcar de color vermell. 
 

• Aquest document es farà arribar posteriorment a les persones participants perquè 

tinguin constància del que s’ha recollit a la sessió on han participat. 

 

• Aquest document també s’ha de lliurar a l’empresa dinamitzadora del procés 

participatiu, abans del 22 de juny, a l’adreça de correu electrònic 

(participacio@edas.cat)  

 

• Us ho agrairem molt si també podeu fer-nos arribar alguna foto de l’activitat que 

heu desenvolupat. 

 

• Ens agradaria que les persones dinamitzadores poguessin també omplir el 

qüestionari de valoració de la sessió.  
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GRÀCIES PER PARTICIPAR-HI! 
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