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 Annex_pps_01 Agents i programa del Pla de Participació Social. 

 Annex_pps_02 Material emprat en el PROGRAMA DE COMUNICACIÓ: 

 Presentació de l’Agenda 21 

 - Circular de premsa. 

 - Cartell convocatòria presentació Agenda21. 

 - Carta de convocatòria. 

 - Projecció “Power point” de la presentació 

  Dinamització fase de diagnosi 

 - Cartells convocatòria dels tallers de diagnosi 

 - Enquesta. 

 - Butlleta d’inscripció als tallers. 

  Butlleta d’inscripció als tallers. 

 - Presentació d’Agenda 21 en “La Revista”. 

 - Dinamització i convocatòria de participació als tallers 
de diagnosi en “La Revista” 

  Altres comunicacions 

 - Programa de presentació de l’A21 en ràdio local. 

 - Programa de dinamització i convocatòria als tallers en 
ràdio local i TV local 

  Programa de comununicació  

 - Exemples de fitxes de comunicació(protocol intern 
Diputació de Tarragona) 

Annexos del PLA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL
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Annex_pps_01_AGENTS I PROGRAMA DEL PLA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL 
 

 

Aquest document de diagnosi no inclou la proposta inicial d’Agents i Programa del PPS. 

Aquesta que va ser presentada com a document independent, s’aprovà per la Comissió de 

Seguiment en data 12 de març del 2004, i ha estat incorporada en la seva major part com 

a metodologia per al PPS (veure punt 6 del document: pla de participació social: la diagnosi 

ciutadana). 
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Annex_pps_02_MATERIAL EMPRAT EN EL PROGRAMA DE COMUNICACIÓ 
 
Presentació de l’Agenda 21 
Circular de premsa. 
 

PROCÉS D’AGENDA 21 DEL MUNICIPI DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT 

Caminant cap a la Sostenibilitat 

 

Inici d’un Procés d’Agenda 21 Local consistent en la definició d’un pla estratègic de desenvolupament 

sostenible mitjançant el desenvolupament dels estudis tècnics adients, el desplegament d’un Pla de 

Participació Social, i l’elaboració d’una Diagnosi Socio-ambiental i un Pla d’Acció Local cap a la 

Sostenibilitat (PALS). El procés d’Agenda 21 Local es realitza amb el suport de la Diputació de Tarragona. 

 
Antecedents 

 

Els efectes negatius derivats del model de societat imperant en les regions occidentals, amb un forta 

problemàtica medi ambiental de fons, ha generat desequilibris culturals, econòmics i demogràfics. Aquests 

desequilibris s’han produït a dos grans nivells: entre països o grans àrees geopolítiques, i també a l’interior 

de les diferents regions (com ara Catalunya). 

  

El municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és conscient d’aquests desequilibris i  aposta per corregir-

los, fent d’aquesta voluntat el principal repte per aquest segle. I ho fa de la mateixa manera com ho estan 

afrontant gran part dels països desenvolupats, les Nacions Unides i la pròpia Unió Europea, des de la 

filosofia i l’aplicació de l’Agenda 21. 

 

L’any 1992 va tenir lloc a la ciutat de Rio de Janeiro la Cimera de les Nacions Unides per el Medi Ambient i 

el Desenvolupament, més coneguda com a Cimera de la Terra. Va representar un moment històric. Es va 

posar de manifest la greu crisi ecològica que pateix el planeta, la qual és responsable dels forts 

desequilibris socials i econòmics, de l’empobriment dels valors tradicionals, de la desaparició de cultures i 

de la degeneració del medi ambient. D’altra banda, va fer-se palès que l’esmentada crisi és conseqüència 

dels nous models de  desenvolupament de la societat occidental. 

 

Els caps d’estat de cent setanta-tres països de tot el Món, mitjançant el reconeixement explícit d’aquesta 

realitat, i per tant de la nostra responsabilitat, van subscriure entre altres acords, l’elaboració d’un Pla urgent 

i compromès que ens ha de permetre dirigir-nos cap a una societat respectuosa amb el planeta, i més justa 

i solidària entre tots els pobles del Món. En definitiva, l’elaboració per al nou Segle XXI, d’una agenda 

d’accions dirigides a assolir un model de “desenvolupament sostenible”: l’Agenda 21. 
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Es pretén, d’acord amb la pròpia filosofia de l’Agenda 21, començar a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant un 

procés reflexiu que ens aporti les eines i la informació per a avaluar la nostra situació i ens permeti, 

seguidament, cercar el model de desenvolupament que com a societat volem assolir. Aquest procés reflexiu 

de recerca d’un nou model i la posterior elaboració d’un Pla d’acció Local per tal de avançar cap a 

l’escenari escollit, serà el resultat d’un procés de debat i consens entre el conjunt de la població, sense 

excepció. S’haurà de garantir la participació de veïns i veïnes i dels agents socials i econòmics del nostre 

municipi.  

 

En definitiva busquem una gestió i aprofitament dels nostres recursos naturals i de les nostres riqueses 

culturals que garanteixi la seva perpetuïtat en el temps i, per tant, la possibilitat d’aprofitament per part de 

les generacions futures. Volem garantir la sostenibilitat en el temps dels nostres recursos naturals, els 

culturals i, necessàriament els humans. 

 

 

Objectius 

 

Objectiu 

principal 

Dissenyar a través d’un procés d’Agenda 21 Local el model de desenvolupament del 

municipi, el qual pretén ser just socialment, i sostenible des del punt de vista 

econòmic i ambiental. 

 

• Crear un Sistema de participació ciutadana que garanteixi la integració de totes les 

opinions, veus i discursos del conjunt de ciutadans i d’agents socials i econòmics 

de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant durant tot el procés d’Agenda 21 Local.  

• Elaborar una Diagnosis socio-ambiental que ens permeti conèixer l’evolució i l’estat 

actual de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, i alhora, avançar en l’obtenció d’un nou 

model de desenvolupament (escenari de futur) consensuat pel conjunt del 

ciutadans i ciutadanes del municipi. 

 

Objectius 

parcials 

• Elaborar un Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat que permeti avançar vers 

l’escenari de futur desitjat. El Pla estarà vertebrat en línies estratègiques, aquestes 

inclouran programes i accions concretes per executar durant els pròxims anys. 
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Metodologia 

 

El desenvolupament tècnic del procés serà assumit per part de Mare Nostrum, Enginyeria i Consultoria Medi 

Ambiental S.L., empresa contractada per la Diputació de Tarragona als efectes. La dinamització general del 

procés es durà a terme de manera compartida entre l’empresa i el propi Ajuntament. 

 

Les principals fases metodològiques són exposades a continuació. D’altra banda, convé destacar que el 

procés que es desenvoluparà en els propers dotze mesos representa només una fase inicial de la nostra 

Agenda 21, la qual es perpetuarà en el temps a través d’altres mecanismes de seguiment i dels plans 

estratègics i polítiques a implementar en el futur. 

 

En conjunt participen en la realització dels treballs més de deu tècnics externs. 

 

Diagnosi  

 

Durant aquesta fase es pretén elaborar un document que detecti tant les problemàtiques i punts febles, com 

les oportunitats i potencialitats del municipi, fent-ho no només a nivell ambiental, sinó en relació als 

models de desenvolupament i els perfils socials. 

 

Aquesta diagnosi haurà d’integrar, respecte als diferents aspectes objecte de diagnòstic, els coneixements 

tècnics i objectius obtinguts mitjançant tècniques auditores, amb les opinions, perspectives i voluntat del 

teixit social del municipi, considerant tots els seus nuclis (Vandellòs, L’Hospitalet de l’Infant, Masboquera, 

Masriudoms i Almadrava). 

 

La diagnosi haurà de permetre aproximar-nos a un escenari de futur (model de desenvolupament) vers el 

qual volem avançar. 

 

Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat 

 

És un document que concretarà quines seran les grans línies estratègiques sobre les quals treballar en la 

cerca del model social, ambiental i econòmic escollit. 

 

Aquestes línies estaran concretades en programes i plans específics amb previsions temporals i 

pressupostàries per a la seva execució durant els propers anys. El cronograma d’execució haurà de basar-se 

en una escala de prioritats. 
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Aquest Pla d’Acció, basat en la diagnosi prèvia, serà debatut, consensuat i “pactat” entre el conjunt de 

ciutadans i ciutadanes, agents socials, polítics i econòmics. Aquest procés de participació legitima 

plenament la seva “executabilitat”. 

 

Pla de Seguiment 

 

Es crearan les estructures i eines necessàries per tal de donar continuïtat i supervisió a la execució del Pla 

d’Acció una vegada el procés tècnic hagi finalitzat (comissions mixtes de seguiment, sistemes d’indicadors, 

etc.). 

 
Pla de Participació Social 

 

El desplegament d’un Pla de Participació pretén garantir la implicació de tota la població durant l’elaboració 

del seu propi diagnòstic de la situació actual, la selecció d’un model vers al qual evolucionar i el consens 

de les accions que permetin l’avanç cap aquest model. 

 

El disseny, direcció i execució d’aquest Pla es durà a terme per un equip de psicòlegs, politòlegs i 

sociòlegs ambientals. 

 

Alguns dels mecanismes a emprar per tal de assolir aquests nivells d’implicació social seran: (1) Tallers de 

participació (treball en petits grups dirigits per especialistes), (2) sessions plenàries, (3) Pla de 

comunicació, que aporti de manera continuada informació als ciutadans respecte l’Agenda 21 Local 

(mitjans de comunicació, tríptics, plafons, elaboració de documents informatius, etc.) (4) Elaboració d’un 

Document de Síntesi, (5) D’altres. 
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Calendari 

 

AGENDA 21 DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT 

 Data  Observacions 

Adhesió a la Carta 

d’Aalborg. 
7 de gener de 2002 

Representa el compromís municipal vers la filosofia 

de l’Agenda 21. 

Contractació de 

l’assistència tècnica 
6 de novembre de 2003 

Contractació per part de la Diputació de Tarragona 

dels treballs tècnics de suport, a l’empresa Mare 

Nostrum, Enginyeria i Consultoria Medi Ambiental 

S.L. 

Inici del Procés 7 de gener de 2004 Inici dels treballs tècnics de suport al procés. 

Presentació de 

l’Agenda 21 Local 
Dilluns 19 d’abril 

Un cop realitzats els treballs previs, tindrà lloc l’acte 

de presentació a la població. Celebració del primer 

Fòrum 21 de caràcter assembleari.  

Durada aproximada 12 mesos 

Representa la durada aproximada del Pla de 

Participació Social i de l’elaboració de la Diagnosi i 

del Pla d’Acció Local. 

 

L’agenda 21 com a procés i filosofia haurà de 

perpetuar-se en el temps i en les polítiques i models 

de desenvolupament municipals, mitjançant els 

mecanismes necessaris a implementar en el futur. 

 

 

Pressupost 

 

Finançament Municipal  (20%)  

Finançament Diputació de Tarragona    (30%)  

Finançament Europeu (FEDER)  

Cost Total 36.000 euros 

 

 

Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 

Diputació de Tarragona 

17 de març de 2004 
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Cartell convocatòria presentació Agenda 21. 
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Carta de convocatòria. 
 
 
 

Amb la col·laboració de: 

 

 
 

AJUNTAMENT DE  
VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE 
L’INFANT 

 
 

Benvolgut/da veí/ïna, 
 
Durant la Cimera per al Medi Ambient i el Desenvolupament, promoguda per la ONU l’any 1992 i  coneguda 
com a Cimera  de la Terra, va posar-se de manifest la greu crisi ecològica que pateix el planeta. Al mateix 
temps va reafirmar-se el fet que aquesta crisi obeeix i és conseqüència dels comportaments i models de 
desenvolupament de la societat occidental a la qual pertanyem.  
 
Els efectes negatius d’aquesta dinàmica són els responsables no només de l’actual degeneració del medi 
ambient i de l’empobriment dels valors culturals i tradicionals dels nostres pobles i regions, si no que més enllà, 
condemna a la pobresa als països i comunitats més desfavorits, els quals pateixen les conseqüències més 
dramàtiques i els costos ambientals i econòmics dels nostre desenvolupament. 
 
Els caps d’estat de cent setanta-tres països de tot el Món van disposar, entre d’altres acords, l’elaboració d’un 
Pla urgent i compromès que permetés dirigir-nos cap a una societat respectuosa amb el planeta, i més justa i 
solidària entre tots nosaltres. En definitiva, l’elaboració d’una agenda d’accions dirigides a assolir un model de 
“desenvolupament sostenible”, l’Agenda 21. Aquesta agenda s’ha d’elaborar i posar en funcionament a tots els 
nivells administratius, però sobretot als municipis, veritables gestors del territori i vertebradors  de la societat. 
 
Al poble de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant conscients d’aquesta realitat, i coneixedors de la necessitat de 
cercar a nivell local aquest desenvolupament sostenible, hem donat inici a l’Agenda 21del nostre municipi. 
 
Ens trobem, doncs, en un moment molt important, on ens toca decidir entre tots el nostre futur i, de manera 
més concreta, el model social, econòmic i ambiental al que volem dirigir-nos. Us convidem a un debat 
plenament obert i participatiu en el qual es garanteixi la veu de tots, veïns i veïnes, agents socials i econòmics, 
polítics, etc. D’aquest debat en sortirà la nostra “agenda”, un programa de futur, l’aplicació del qual ens 
permetrà l’evolució cap aquest nou model.  
 
Aquest és un moment clau per al nostre poble, i per això us convoquem al Fòrum de Presentació de l’Agenda 
21 que tindrà lloc el proper dilluns dia 19 a les 7 de la tarda a la sala _____ de l’Hospitalet de l’Infant i a les 8:30 
de la tarda a la sala ______ de Vandellòs. 
 
 
Esperant la vostra assistència, rebeu una cordial salutació. 
 
 
Josep J. Castellnou i Barceló 
Alcalde – President 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 5 d’abril de 2004i 

 
 
Adjuntem a la present carta una enquesta. La vostra participació i opinió serà la informació més important durant el procés 
d’Agenda 21. Us demanem doncs, la vostra col·laboració fent-nos arribar l’enquesta complimentada ja sigui el mateix dia 
de la presentació o bé a les oficines de l’Ajuntament. 
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Projecció “Power Point” de la presentació 
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Dinamització fase de diagnosi 
 
Cartells convocatòria dels tallers de diagnosi 
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Enquesta 
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AJUNTAMENT DE  
VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT 

Butlleta d’inscripció als tallers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGENDA 21 DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT 
 
 
 
 
Té interès en estar informat sobre el procés d’Agenda 21 i participar en altres 

espais que es duguin a terme (fòrums, tallers, etc.)? 

 

                      Si                          No 
 

En cas afirmatiu, especificar: 
 
Nom:.......................................................................................... 

Adreça: ...............................................   Nucli:........................... 

Telèfon: ...................................................................................... 

e-mail: ........................................................................................ 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Es tud i s  de base per  a l  desenvolupament  de l ’Agenda 21 de Vandel lòs  i  l ’Hospi ta let  de l ’ In fant : 
DIAGNOSI  SOCIAMBIENTAL  

 

Pàg. 712 (Vol. II) ANNEXOS D’INFORMACIÓ   

 

Articles publicats. 
Presentació d’Agenda 21 en “La Revista”. 
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Dinamització i convocatòria de participació als tallers de diagnosi en “La 
Revista” 
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Altres comunicacions 
 
Programa de presentació de l’A21 en ràdio local. 
 
 

Ràdio Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Dimarts, 25  de maig de 2004 

 
Presentació de l’Agenda 21 Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
 
Participants:  

- Jordi Borràs, Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 
- Margarita Manzano, Coordinadora de l’Agenda 21 per part de l’empresa Mare Nostrum, encarregada 

dels treballs de redacció de l’Agenda 21 Local. 
- Carme de la Madrid, psicòloga social i membre de l’equip d’especialistes de Mare Nostrum 

encarregats de desenvolupar el pla de participació social de l’Agenda 21. 
- Ricardo J. Ramírez, sociòleg i membre de l’equip d’especialistes de Mare Nostrum encarregats de 

desenvolupar el pla de participació social de l’Agenda 21. 
 
Proposta d’intervencions: 

1) Locutor: Introducció al tema 
a. Procés d’Agenda 21 que desenvolupa el municipi: Parlarem dels tallers de diagnosi que es 

celebraran el proper dilluns dia 31 a l’Hospitalet de l’Infant al CEIP MESTRAL, a les 7:30. Què 
son i que pretenen. 

2) Jordi Borràs.  
a. Invitació a tota la ciutadania a participar en el procés d’Agenda 21, a donar la seva opinió 

mitjançant les enquestes i participant en els propers taller de diagnosi que tindran lloc el proper 
dilluns dia 31 a les 19:30 a l’escola Mestral de l’Hospitalet de l’Infant. 

 
3) Margarita Manzano. En quin punt estem de l’Agenda 21, i on s’emmarquen els tallers de diagnosi en ell 

procés d’Agenda 21. 
 

4) Equip de sociòlegs. Temes: 
a. Importància del PPS en el procés de l’Agenda 21 
b. Mecanismes del PPS: enquestes, entrevistes, tallers i fòrums 
c. Què son el tallers de diagnosi? 
d. Què es pretén? 
e. Quina serà la metodologia o dinàmica 
f. Experiències, casos concrets (Barcelona, La Fatarella, etc...) 
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5) Margarita Manzano: Importància de la col·laboració ciutadana en tot el procés per tal d’obtenir un Pla 
d’Acció consesuat i legítim  

 
6) Jordi Borràs.  

a. Importància de la participació ciutadana: Animar a la gent a participar en els taller i a omplir 
enquestes 

 
7) Equip sociòlegs 

a. Animar a la gent a participar 
b. Què han de fer per participar 
c. Data límit per recollir butlletes i enquestes 
 

8) Invitació general a la participació 
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Programa de dinamització i convocatòria als tallers en ràdio local i TV local 
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Programa de comunicació (protocol intern Diputació de Tarragona) 
 
Exemples de fitxes de comunicació. 
 

Acció (núm.) P_03 Tallers de diagnosi 
 

Objectiu: 
Detectar punts forts i punts febles del municipi a nivell social, econòmic i mediambiental, des del punt 

de vista dels ciutadans. 

Públic objectiu: Data / hora / lloc: 
Tota la població major de 15 anys Dilluns dia 31 de maig a les 19:30 al CEIP Mestral 

de l’Hospitalet de l’Infant 

Tècnica de participació (breu descripció): 

Reunió plenària del grup per exposar la mecànica i centrar el debat (petita exposició o lliurament d’un 

document). Divisió del grup en subgrups de treball que analitzaran temes concrets sorgits de la 

discussió. El treball es farà en parelles dintre de cada subgrup, les quals posaran en comú el resultat 

de la seva anàlisi. En acabar cada subgrup exposarà les seves conclusion en una reunió plenària 

final i els altres subgrups manifestaran el seu acord o desacord. 

Desenvolupament previst de l’acció (per a planificació): 

Lloc: CEIP Mestral de l’Hospitalet de l’Infant 

Suport:  NO 

  SÍ (marcar quin/s) (disposar de les recomanacions Diputació de TGN). 
 Canó + ordinador portàtil (Diputació o propis?). 
 Retroprojector. 
 Video. 
 Pissarra. 
 Pantalla 
 Altres (especificar): ................ 

Durada: 2 a 3 hores 

Núm. Assistents: El màxim possible (mínim al voltant de 30-40) 

S’oferirà 

piscolabis? 

 NO 

 
 SÍ (Servei de Protocol de l’Ajuntament ): 

Selecció dels assistents: 

Proposició dels 
perfils: 

 Qui els proposa? Equip de sociòlegs 
 Quan estarà feta? Inclosa al Pla de Participació Social 

Selecció personal:  Qui els proposa? Acte obert 
 Quan estarà feta?  

Convocatòria dels assistents: 

Com?  Telèfon 
  Correu postal. 
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Mare Nostrum, Consultoria i Enginyeria Medi Ambiental, S.L. Qui? 
 

Temporització? Data prevista 1a. Convocatòria: Setmana del 17 de maig. 
Data prevista 2a. Convocatòria: Setmana del 24 de maig. 

Continguts de la 
convocatòria? 

Objectius 
Horari i lloc. 
Altres: ............................. 

 
 
 
 
 
 

Acció (núm.) C_04  Convocatòria dels tallers de diagnosi 
 

Responsable (empresa): 

Mare Nostrum, Consultoria i Enginyeria Medi Ambiental, S.L. 

Responsable de seguiment: 

Per part de la Diputació de Tarragona: Montserrat Balcells, Tècnic de la Unitat de Medi Ambient 

Per part de l’Ajuntament: Jordi Borràs, Regidor de Medi Ambient 

Objectiu: 

Obtenir la màxima assistència de participants als tallers de diagnosi 

Missatge a comunicar: 

- Importància de la participació ciutadana en el procés d’Agenda 21 Local 

- Necessitat de que els assistents reflecteixin les diferents sensibilitats del municipi 

Públic objectiu: Data prevista (aproximada): 

- Tota la població major de 15 anys Del 10 al 31 de maig 

Tècnica de comunicació (breu descripció): 

Combinació de diferents tècniques 

Desenvolupament previst de l’acció (per a la seva planificació): 

Quan es farà? 

(dates) 

 Redacció / preparació? Del 10 al 21 de maig (caldrà trametre-ho a la 
UtMA de la Diputació amb una anterioritat d’un mínim d’1 setmana i 
disposar, posteriorment, del vist-i-plau de l’alcalde). 

 Difusió? Del 10 al 31 de maig 

Qui ho farà? Responsables: 
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redacció: Mare Nostrum, Consultoria i Enginyeria Medi Ambiental, S.L. 

edició: Mare Nostrum, Consultoria i Enginyeria Medi Ambiental, S.L. 

Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 

difusió / 

distribució:: Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 

A on i com arribar al públic? 

Matriu dels canals 

de comunicació: 

SÍ (adjuntar amb la fitxa i passar a resposta següent). 
NO 

Canal de 

comunicació: 

SÍ (marcar quin/s)  
Roda de premsa (especificar). 
Nota de premsa (especificar). 
Anunci a la premsa 

(especificar). 
Anunci en altres mitjans 

(especificar). 
Revista local (especificar). 
Ràdio local (entrevista i 

falques). 
TV local (entrevista i anunci). 
Díptic/Tríptic (llocs públics, 

porta a porta) 

Cartells. (cartelleres, CAP, 
Centres Cívics). 

WEB. 
Taulers d’anuncis. 
Fulletó a les bústies. 
Mailing personalitzat 
Exposicions. 
Trucades de suport. 
Pregó. 

Altres (especificar): Contactes 
personals 

Observacions: 

És important aprofitar qualsevol acte públic per a recordar la importància de la participació ciutadana 
en el procés d’Agenda 21 Local, i per tant en els tallers participatius. 

 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


