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1. CONTEXT I OBJECTIUS DEL PROCÉS PARTICIPATIU
1.1. CONTEXT DE LA MASIA DE CAN BAQUÉ
No cal dir que les masies formen part de la història de Catalunya, que arrelades a la geografia del
nostre país eren el centre de la vida rural i familiar de l’edat mitjana. La vida a pagès es
desenvolupava al voltant de la masia, que era centre de producció agrícola i ramader.
Davant d’aquesta afirmació genèrica, podríem afegir que Can Baqué va ser el centre de vida del
nostre municipi, és l´únic testimoni arquitectònic que amb els seus 700 anys d’història ens recorda
els nostres orígens.
Obrir les portes de Can Baqué ens convida a fer un viatge en la història que ens porta des de la
Baronia de Sant Cebrià de Cabanyes, que englobava el que ara són La Llagosta, Sant Fost de
Campsentelles i Santa Perpètua, fins avui. Ens descobreix la vida rural de la mà de la família
Jover (primers propietaris que es coneixen de la masia) i ens porta a conèixer la figura dels
masovers, amb la família Vaquer, que varen ser masovers de la masia durant el segle XIV, i que
van acabar comprant varies terres d’aquest mas.
Tot i el pas del temps, la masia no és aliena a la màgia dels records transmesos per tradició oral,
aquells records que es converteixen en petites rondalles, algunes sobre bandolers, passejos en
barca per la riera de Caldes, abelles o dimonis, que no sempre són certes però que de ben segur
deixarien embadalida a la canalla alhora que coneixen la història del nostre municipi.
1.1.1. HISTÒRIA
A la Llagosta hi ha documentades diverses masies, entre les quals cal destacar la masia de can
Baqué, mas la Llebre, masia de can Xiquet i masia de can Pere Gil, la més antiga de les quals és
can Baqué-.
La primera referència al mas de Can Baqué data del segle XIV (any 1305), tot i que algunes fonts
d’informació la situen ja al 1256.
Al segle XIV ja existia algun tipus d’explotació agrícola, i que havien moviments en quant a la
propietat de les terres, conegudes en aquell moment com a mas Jover.
Aquesta propietat va pertànyer a la família Jover durant més d’un segle, atès que es va anar
heretant durant generacions i expandint-se mitjançant compres i cessions de terrenys.
1402 es trasllada la propietat de les terres al canonge Jaume Canyelles, que hereta les terres de
Pere Jover de la mà de Pere Fonolleda, tutor dels fills de Pere Jover. Les terres heretades
començarien a configurar una preurbanització de caràcter agrícola que podria ser el precedent del
municipi de la Llagosta.
El 1440 Cebrià Jover ven a Guillermo Vaquér la masia que anirà tenint diferents propietaris al llarg
dels anys, com la Familia Baqué, fins arribar al segle XX, que passa a ser propietat de la família
Custó (1927), que havien estat masovers de la masia, últims propietaris de la masia.
L’any 1984, es signa un conveni urbanístic entre la propietat i l’Ajuntament, on la propietat cedeix
la masia per a equipament municipal.
La masia va ser catalogada l’any 2011 com a bé cultural d’interès local.
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1.1.2. ARQUITECTURA
La Masia de Can Baqué forma part del patrimoni arquitectònic de cases pairals de Catalunya.
Aquesta tipologia històrica basava la seva implantació i construcció en el clima i la terra on
s’ubicaven. Les famílies que les aixecaven havien de formar una construcció sòlida i capaç
d’albergar usos diferents per donar respostes a les necessitats de treball del camp, la cura del
bestiar i l'allotjament del propi nucli familiar.
Implantació
Quant a la seva implantació, la Masia es va ubicar en la confluència entre dos camins. El primer
era una via romana i el segon, el que comunicava amb Mollet del Vallès i Sant Fost de
Campsentelles.
La seva orientació era una manera de relacionar-se amb l’entorn i una forma natural d’adaptar-se
al nostre clima. Així doncs la masia es va orientar de manera que la façana principal coincidís amb
el sur per garantir el màxim assolellament i mantenir-se assabentats del moviment solar i, per tant,
del moment del dia en el que es trobaven.
Configuració
La casa, feta amb una configuració clàssica de masia tradicional, ha patit al llarg dels anys
diferents modificacions, tant d’ampliacions com d’eliminació de volums annexos per adaptar-se a
les necessitats que la família tenia en cada moment, fins arribar a la forma definitiva actual.
Hem de pensar que en aquell moment calia fer conviure un gran nombre d’usos diferents.
Actualment trobem una casa distribuïda en tres plantes: A la planta baixa s’hi troben les peces de
caràcter comunitari com la cuina, el menjador i l’estar, però també d’altres que servien a la casa.
Per aquesta raó existeix un petit nucli d’habitacions i bany destinat al servei i un espai al nord (la
part més fresca de la casa) on guardar el bestiar i que es feia servir també de celler.
Les plantes superiors, en canvi, eren dedicades als dormitoris i els espais de relació familiar. Fins
arribar a les golfes o sota-coberta, que servia de paller i magatzem per guardar el gra, les eines i
fins i tot els ocells.
Construcció
La construcció es va realitzar tota ella en mur de pedra de 60cm d’espessor per mantenir una
temperatura molt estable durant tot l’any a l’interior de la casa. Així es forma una distribució de
parets entrecreuades que esdevenen en una base sòlida i ben arriostrada i que donen lloc a les
zones principals. Aquestes sales tenen una superfície relativament gran (entre 40 i 70 m2) que es
repeteixen en les seves plantes superiors i que es completen amb subdivisions de caràcter lleuger
per compartimentar l’espai segons les necessitats de cada planta i cada moment.
La tipologia de murs fa que les finestres de la casa hagin de ser relativament petites i de proporció
vertical i fer servir reforços als seus perímetres per contenir el pes de la part superior.
A la porta principal, per contra, es feia un esforç extra ja que aquesta havia de ser un element de
contrast i atractiu. Per aquesta raó es feia servir un dintell en forma d’arc de mig punt que permetia
ampliar considerablement l’amplada de la porta.
No es estrany doncs veure que els accessos principals de les masies es convertien en espais
d’ornament, artesania, i col·locació de peces singulars com escuts.
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1.2. FINALITAT I OBJECTIUS DEL PROCÉS
El projecte que es presenta busca generar una implicació ciutadana (ànima i raó de ser del
projecte) que permeti, amb la seva participació, recollir propostes i prioritats per tal de definir l’ús o
usos futurs de la Masia de Can Baqué.
El procés participatiu s’ha d’emmarcar en els criteris i directius que estableix el planejament vigent,
que no el podrà modificar, així com en les limitacions arquitectòniques que presenta la mateixa
Masia.
Els objectius principals del procés són:

1. Informar a la ciutadania sobre la futura rehabilitació de la Masia de Can Baqué per tal que
aquesta passi a ser un espai al servei dels veïns i veïnes del municipi.

2. Informar a la ciutadania sobre el procés participatiu, els seus espais i mecanismes, així
com comunicar els seus resultats.

3. Donar a conèixer els factors que condicionen i influeixen en la determinació d’usos de la
Masia.

4. Generar una implicació ciutadana en el procés participatiu per obtenir aportacions sobre les
necessitats que hauria de cobrir aquest equipament i que permeti l’apropiació i l’arrelament
amb aquest espai per part de tots els veïns i veïnes del municipi.

5. Debatre i generar propostes que puguin ser valorades tècnicament a fi de ser incorporades
com a us futur de l’equipament.

6. Determinar i prioritzar els usos i funcions de La Masia de Can Baqué.
7. Millorar la qualitat democràtica del municipi, potenciant l’empoderament i la participació
activa de la ciutadania en els debats i la pressa de decisions, per tal de promoure una visió
col·lectiva de la millora de les polítiques públiques, a través d’un diàleg argumentat i
constructiu.

1.3. DESTINATARIS DEL PROCÉS
El procés participatiu va dirigit al conjunt de la ciutadania.
En la fase d’aportacions ciutadanes poden participar-hi totes aquelles persones amb voluntat de
generar una visió compartida dels futurs usos de La Masia
En la fase de decisió ciutadana, hi poden prendre part les persones amb edat igual o superior a 16
anys i empadronades al municipi de La Llagosta.

5

1.4. ACTORS QUE INTERVENEN
1.4.1. LA CIUTADANIA: Les persones participants.
Els processos participatius necessiten «ciutadans». Cal incorporar «altres mirades» per contribuir
al procés de pressa de decisions amb les diverses perspectives dels diferents actors socials i
econòmics, que enriqueixen, indubtablement, el procés de decisió i la qualitat democràtica del
municipi.
Així mateix, no pot haver procés deliberatiu sense la implicació de ciutadans i ciutadanes capaços,
tant d’intercanviar arguments amb els altres, com de situar aquest diàleg en un àmbit d’interessos
col·lectius.
Així doncs, es busca la opinió ciutadana, arribar a tots els seus segments i àmbits, per enriquir i
millorar la qualitat de les decisions des d’una mirada polièdrica i col·lectiva, on la participació tingui
una incidència real i efectiva en el procés de presa de decisions.
1.4.2. L’ADMINISTRACIÓ: La transversalitat.
Ca tenir en compte que els criteris d’experts s’han de completar sempre amb les veus que
s’expressen des de diferents punts de vista, per facilitar l’intercanvi i l’enriquiment mutu.
S’evidencia, per tant, la necessitat que l’Administració també generi espais interns d’encontre i
diàleg, i potenciï el treball en xarxa, de manera col·laborativa, buscant la transversalitat.
És per això que aquest projecte neix d’un treball col·laboratiu impulsat des d’una comissió
transversal formada per tècnics municipals de les diferents àrees implicades, com són Serveis
Tècnics, Cultura, Participació Ciutadana i Comunicació, on cada membre ha aportat idees,
coneixements i experiències per materialitzar aquest projecte, amb decisions grupals i no
individuals.
D’altra banda, no només hi participa la comissió transversal, sinó que a l’hora de valorar la
priorització d’usos caldrà donar veu a totes aquelles àrees que tinguin una relació disciplinar o
temàtica amb les propostes rebudes, tant per dimensionar les necessitats reals dels usos
proposats per les persones participants com per analitzar conjuntament les compatibilitats o
incompatibilitats d’usos que hagin de conviure en aquest espai.
1.4.3. ELS REPRESENTANTS POLÍTICS: El compromís.
El compromís i la participació política són indispensables per garantir l’èxit del procés participatiu.
Així doncs, cal que els representants polítics garanteixin tant la claredat inicial, explicant els
continguts i els límits d’allò que és objecte de debat, com els resultats finals, assumint el
compromís de respondre a les conclusions del procés participatiu, prenent la decisió final, i fent
visible l’impacte del debat ciutadà sobre els continguts d’aquesta decisió.
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2. METODOLOGIA DEL PROCÉS. FASES.
Amb l’objectiu de garantir el dret de la ciutadania a estar informada, a ser partícip i a ser
consultada, es proposa un procés basat en diverses fases i espais de participació:
1. Expliquem. Fase d’informació
2. Escoltem. Fase de deliberació ciutadana
3. Responem. Fase de retorn

2.1. EXPLIQUEM (Fase informativa)

2.1.1. QUÈ EXPLIQUEM.
Abans de posar en marxa el procés de participació, és important oferir a la ciutadania uns
coneixements previs, de manera clara i entenedora, i fer explícits els seus potencials i els seus
límits. És a dir, cal explicar amb la major claredat possible no només les diferents fases del procés,
sinó també quins usos estan oberts al debat i, per tant, són susceptibles de ser influïts pel procés
participatiu; i quins altres usos, per motius justificats, no ho són.
Cal explicar als ciutadans i ciutadanes que hi ha límits que condicionen la decisió que finalment
podrà adoptar-se. Clarificar aquests factors de manera prèvia és fonamental per evitar que el
procés generi falses expectatives i posteriors decepcions.
En aquest sentit, es destaquen els següents factors:
Factors tècnics:

•

Limitacions de pes: Tot i ser una construcció sòlida i resistent quant als murs de càrrega, la
masia presenta certes mancances derivades del pas del temps sobre els elements de suport
dels forjats. Això fa que s’hagi de prestar especial atenció als usos que s’hi dedicaran a les
plantes superiors i que poden presentar un problema a llarg termini, o requerir d’un esforç
extraordinari en la seva rehabilitació.
Per aquesta raó, i com a criteri general, caldria evitar pensar en usos que requereixin de pes
excepcional com per exemple: arxius de documentació, biblioteques, magatzems de productes
pesants, etc.

•

Limitacions de compartimentació: Actualment la masia presenta certs espais amb particions
lleugeres que permetrien l’ampliació dels mateixos. No obstant això, existeixen un seguit de
parets estructurals que en cap cas es podrien modificar, més enllà de petites obertures o
passos de porta per connectar dos o més habitacions que, en general, tindrien una superfície
compresa entre 40 i 70m2.
Es aquest cas doncs, hauríem de prendre consciencia sobre els usos que s’hi destinaran i la
limitació de superfície dels mateixos, optant per una estratègia de divisió d’espais destinats al
mateix ús o diferents usos compatibles entre ells i no de sales de caràcter diàfan i de gran
superfície. Al taller participatiu es donaran exemples d’usos que podrien ser compatibles i que
per dimensions encaixarien a les sales que la masia ens ofereix.
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•

Limitacions d’accessibilitat: El projecte de rehabilitació de la masia haurà de comptar amb un
nou nucli d’escales i ascensor per garantir que aquesta sigui accessible per a totes les
persones.
Hem de pensar, però, que a la tercera planta tenim un condicionant d’alçada que ve donat per
la coberta inclinada. Això podria fer que tècnicament no es pogués portar l’ascensor a l'última
planta.
Per aquesta raó s’haurà de pensar en solucions alternatives d’accés i valorar la possibilitat de
situar un ús de baixa concurrència i destinar la planta baixa i primera a serveis oberts per a
tota la ciutadania.

Factors jurídics:
Cal tenir en compte totes les limitacions legals que poden condicionar l’ús al que es destini la
masia, com poden ser, entre d’altres:

•

Competència: Els serveis proposats han de ser de competència municipal, que no requereixin
la intervenció d’altres administracions, institucions o empreses vinculades al sector públic.

•

Planejament: El procés participatiu s’ha d’emmarcar en els criteris i directius que estableix el
planejament vigent.

•

Cal que sigui coherent amb el Pla Especial de Regulació d’usos en les Plantes baixes
(PEURUPB), especialment pel que fa als usos no permesos al nucli antic, referents a la
coexistència pacífica entre els diferents usos d’aquest l’àmbit, on s’ubica la Masia.

•

Normativa sectorial: Cal que es pugui garantir el compliment de la normativa sectorial que li
sigui d’aplicació a l’ús concret al que es destini.

Factors polítics:
Cal aplicar criteris de sostenibilitat social, ambiental i econòmica en la presa de decisions de
qualsevol nivell:

• Criteris de sostenibilitat social: les propostes han de ser suficientment representatives i no
sectoritzades. Els usos no poden provocar exclusió social, han de ser equitatius des d’un punt
de vista de gènere, inclusius, oberts i dirigits al conjunt de la població, amb visió de ciutat o bé
dirigits a col·lectius poc visibles.

• Criteris de sostenibilitat ambiental: cal incorporar paràmetres ambientals i d’ecoeficiència en la
rehabilitació de la masia.

• Criteris de sostenibilitat econòmica: Ha de ser viable econòmicament, tant la seva execució
com el posterior manteniment de l’equipament i dels serveis als que es destini.
Factors de convivència:
Donades les dimensions de la Masia, aquesta podria acollir més d’un us. Cas que així sigui, caldrà
prioritzar els usos que siguin compatibles entre ells, que puguin generar sinèrgies, però sobretot
que no generin intromissions a l’ús pacífic de cadascun d’ells.
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2.1.2. COM HO EXPLIQUEM.
A l’hora de decidir com transmetem aquesta informació al ciutadà, s’ha desplegat una estratègia
de comunicació destinada a aconseguir dos objectius claus:
-

Fer arribar una invitació a la ciutadania per formar part del procés.
Proporcionar la informació necessària per tal que les persones participants coneguin el
format, els objectius i també els límits del procés participatiu que es vol iniciar.

S’han dissenyat estratègies segmentades i focalitzades, pensades per als perfils i els col·lectius
específics als quals s’adrecen, de tal manera que aquesta fase informativa combina, entre d’altres,
espais d’intercanvi oral (sessió informativa i visita guiada), amb instruments lúdics (tallers) i, com
no pot ser d’una altra manera, amb la utilització de les xarxes socials.
Així doncs, la informació i comunicació del procés participatiu, amb la voluntat d’arribar al major
nombre de ciutadans i ciutadanes, i obtenir la major diversitat de perfils possibles, es realitzarà a
partir dels següents canals:
-

La comunicació presencial amb els ciutadans i ciutadanes mitjançant:
o Sessió informativa: Mitjançant un acte públic els representants polítics donaran a
conèixer a la ciutadania el projecte del procés participatius i les diferents fases que el
formen (data prevista: 8 de novembre, a les19:00h –aquesta data es pot veure
modificada).
o Visites guiades i tallers: Visites guiades a l’interior de la masia que per conèixer la seva
història, i les limitacions tècniques que presenta l’edifici. Així mateix, permetrà a les
persones participants aprofundir en la resta de factors que condicionen els usos futurs
(compatibilitat d’usos) mitjançant un taller participatiu, que finalitza amb una proposta
d’usos. Aquesta activitat s’explica amb major detall a la fase deliberativa.

-

Informació permanent:
o Mitjançant plafons informatius ubicats a l’exterior de la Masia. S’incorporarà un codi QR
que permeti accedir a la pàgina web de l’Ajuntament per a una informació més
detallada del procés participatiu així com de la història i arquitectura de la Masia.
o Mitjançant informació a la pàgina web de l’Ajuntament.

-

Mitjans de comunicació:
o Publicacions a l’Informa.
o Radio La Llagosta.
o Pàgina web de l’Ajuntament.
o Xarxes socials.

-

Suport visual:
o Seguint amb la intenció de que aquest projecte sigui de tothom es preveu que
l’associació fotogràfica Foto-Club la Llagosta realitzi un reportatge fotogràfic de l’interior
de la masia. Aquest reportatge té una doble finalitat, per una banda contribuir a enriquir
l’arxiu fotogràfic del nostre municipi i d’altra banda, mitjançant la seva difusió pels
diferents mitjans de comunicació esmentats, permetre que aquelles persones que no
puguin assistir a les jornades participatives puguin igualment conèixer l’interior de la
masia.
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2.2. ESCOLTEM (fase de deliberació ciutadana)
La fase deliberativa és la pedra angular de tot el procés participatiu i es caracteritza per propiciar
un diàleg entre les parts que ens ha de portar a afavorir una mirada col·lectiva (debat públic) que
superi les expectatives estrictament individuals (demanda).
És evident i inevitable que quan es dona veu als ciutadans i ciutadanes aquests tendeixen a partir
dels seus interessos particulars (que son totalment lícits); no obstant això, en un procés
participatiu cal que aquestes posicions particulars s’ubiquin en un diàleg que porti a un objectiu
col·lectiu.
Per tal d’afavorir aquest camí del «jo» cap al «nosaltres» la deliberació ciutadana està constituïda
per dues fases diferenciades:
1. Fase d’aportacions de propostes ciutadanes.
2. Fase de decisió ciutadana.
2.2.1. FASE D’APORTACIONS DE PROPOSTES CIUTADANES.
Aquesta fase inclou les següents activitats:
1. Jornades participatives:
1. Jornades participatives obertes a tota la ciutadania.
2. Jornades participatives programades per a col·lectius específics:
a) Alumnat de Segon de Batxillerat de l’IES Marina
b) Agrupació de jubilats i pensionistes de La Llagosta
2. Enquesta.
3. Debat.
2.2.1.1. Jornades participatives
Les jornades participatives són l’activitat principal del procés participatiu, on conflueixen tant la
fase informativa com la deliberativa mitjançant jornades de conscienciació i d’interacció amb els
veïns i veïnes del municipi.
Aquestes jornades participatives amb la voluntat d’arribar al major nombre de ciutadans i
ciutadanes, i obtenir la major diversitat de perfils possibles, s’organitzen mitjançant unes jornades
obertes a tota la ciutadania i d’altres programades per a col·lectius específics.
Jornades participatives obertes:
Estan previstes pels dies 18, 20 i 21 de novembre, i estan obertes a tots els veïns i veïnes del
municipi, prèvia inscripció a les jornades.
Per facilitar la participació de tots aquells veïns i veïnes que estiguin interessats es proposa fer
unes jornades entre setmana en horari de tarda i d’altres al cap de setmana:
Dijous 18 de novembre: de 17:00h a 19:00h.
Dissabte 20 i diumenge 21 de novembre: de 10:00h a 13:00h.
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Jornades programades per a col·lectius específics.




Agrupació de jubilats i pensionistes de La Llagosta: dijous 18 de novembre, a les 11:00h.
Alumnat de Segon de Batxillerat de l’IES Marina: divendres 19 i divendres 26 de novembre,
a les 10:00h.

Desenvolupament de les jornades participatives:
Es realitzaran les següents activitats, amb una durada màxima d’una hora (per fer les dues
activitats):
Visita guiada per l’interior de la Masia:
Com hem comentat amb anterioritat, un dels objectius del procés participatiu és generar una
implicació ciutadana que permeti l’apropiació i l’arrelament amb aquest espai per part de tots els
veïns i veïnes del municipi.
A l’hora de dissenyar aquestes jornades hem partit de la premissa que “no es pot estimar allò que
no es coneix”, si es vol que la masia, sigui realment patrimoni de la ciutadania, els veïns i les
veïnes han de sentir-la seva, han d’entrar-hi, han de conèixer tot allò que la fa especial i única, i
l’han d’arribar a estimar.
D’altra banda, a part de posar en valor la Masia, com a bé cultural d’interès local, és
inqüestionable que per poder proposar uns usos, cal conèixer l’espai on s’han d’ubicar aquests
usos. Tant per les seves dimensions i distribució com per conèixer les seves limitacions.
Així doncs, la primera part de les sessions forma part de la fase informativa i consta d’una visita
guiada a la masia en grups reduïts (màxim 15 persones), on s’explicarà a les persones
participants tant la història de la masia com les seves mides, usos possibles, limitacions i
compatibilitats d’usos.
Només partint aquesta coneixença podrem iniciar un procés deliberatiu suficientment madur.
Aquesta visita guiada s’adaptarà als diferents perfils de persones participants, especialment a les
visites programades amb col·lectius específics.
Taller de debat a la plaça de la Masia:
Tenint en compte que difícilment es pot opinar del que no es coneix, ara sí, un cop finalitzada la
visita guiada tot el grup de sessió enllaça amb la següent activitat, el taller de debat.
En aquest cas el grup de la visita (de 15 membres) en dividirà en 3 grups més reduïts (5 membres
per grup) per propiciar un millor clima de treball i de confiança, amb la intenció de debatre els
diferents usos que es considerin prioritaris.
A la plaça de la Masia es trobaran amb una “pissarra de joc” amb els plànols de planta de la masia
on es facilitarà a cada grup diferents opcions d’usos, agrupats segons compatibilitat (del mateix
color) i per mides (en funcions de les dimensions de cada planta).
Així doncs, un cop visualitzades sobre la pissarra de joc les diferents combinacions possibles, el
grup de treball, tenint en compte tot allò explicat durant la visita guiada, haurà de deliberar i decidir
quins usos considera prioritaris i com combinar-los entre ells per tal que tinguin cabuda (per les
dimensions de la masia) i siguin compatibles entre ells.
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Els usos proposats per cada grup de treball seran tinguts en compte per la valoració posterior.
A les jornades programades específiques el número de grups reduïts i de persones participants
que els integren es concretarà amb posterioritat, en funció del número de persones que hi
participin.
2.2.1.2. Enquesta
Espai
de
participació
individual,
mitjançant
la
plataforma
PARTICIPA
311
(www.llagosta.cat/participa), on les persones que hi vulguin participar poden fer les proposes
d’usos que considerin prioritàries.
No obstant, prèviament a fer les aportacions que es considerin escaients es convidarà i
recomanarà a les persones participants que llegeixin un document que recollirà de forma breu la
informació més rellevant del funcionament del procés.
2.2.1.3. Debat
Com hem comentat amb anterioritat, cal aconseguir que les diferents posicions particulars
s’ubiquin en un diàleg que porti cap a un objectiu col·lectiu. Per fer-ho possible, s’ha considerat
positiu incloure com a eina de diàleg en el procés participatiu, un debat obert a la ciutadania.
Aquest debat es realitzarà online, mitjançant la plataforma PARTICIPA 311
(www.llagosta.cat/participa) i està previst que s’iniciï el 22 de novembre i finalitzi el 30 de
novembre.
Cal tenir en compte que es busca la mínima intervenció de l’Administració a l’hora de dinamitzar o
orientar el debat, on la protagonista és la ciutadania.
2.2.2. FASE DE DECISIÓ CIUTADANA
Un cop finalitzada la fase d’aportacions de la ciutadania (jornades participatives, enquesta i debat)
es portarà a terme un treball intern per part d’una comissió transversal de l’Ajuntament, per tal de
valorar i analitzar les diferents propostes presentades i descartar aquelles on concorre algun factor
condicionant que les fa inviables.
Una vegada realitzat aquest treball, i tenint en compte per una banda, aquells usos que hagin
obtingut un major recolzament social, i d’altra banda les compatibilitats d’usos i altres
consideracions tècniques, es presentaran a la ciutadania diverses propostes d’usos que es
sotmetran a votació.
D’aquesta votació en resultarà l’ús o usos finals als que es destinarà la Masia de Can Baqué.
Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi de la Llagosta. Les
votacions s’han de realitzar preferentment de forma telemàtica a través de la plataforma
PARTICIPA 311 (www.llagosta.cat/participa).
No obstant, per facilitar al màxim la participació, les persones que no tinguin accés a Internet
poden votar a l’OAC amb l’assessorament de personal de l’Ajuntament.
Així mateix, es valorarà organitzar una jornada de votació presencial a peu de carrer prèvia
publicitat d’aquesta, sempre que l’evolució de la Covid-19 no ho desaconselli.
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2.3. RESPONEM (Fase de retorn a la ciutadania)
Després d’“explicar” i “escoltar” és el moment de donar resposta. Aquesta resposta es donarà
mitjançant dos actes públics (i també digitalment), coincidint amb la finalització de les següents
fases deliberatives.
2.3.1. PRIMER RETORN. FINALITZACIÓ DE LA FASE D’APORTACIONS CIUTADANES.
Com hem comentat amb anterioritat, un cop finalitzada la fase d’aportacions de la ciutadania
(jornades participatives obertes i programades, qüestionari i debat) es portarà a terme un treball
intern per part d’una comissió transversal de l’Ajuntament, per tal de valorar i analitzar les diferents
propostes presentades i descartar aquelles on concorren algun factor condicionant que les fa
inviables.
Un cop realitzat aquest treball, i tenint en compte per una banda, aquells usos que hagin obtingut
un major recolzament social, i d’altra banda les compatibilitats d’usos i altres consideracions
tècniques, es presentarà a la ciutadania un document de conclusions, on es justificaran totes les
valoracions realitzades.
2.3.2. SEGON RETORN. FINALITZACIÓ DE LA FASE DE VOTACIÓ DE PRIORITZACIÓ
D’USOS COMPATIBLES.
Un cop sotmeses a votació les 3 propostes definitives d’usos es presentarà mitjançant acte públic
els resultats de les votacions, sota el compromís polític de respondre amb congruència als
resultats de les votacions.
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2.4. CALENDARI

EXPLIQUEM
4 de novembre

Informa

8 de novembre

Acte públic: sessió informativa (19:00h)

18 de novembre

Jornades participatives programades: Agrupació de jubilats i pensionistes (11:00h)

18 de novembre

Jornades participatives obertes (de 17:00h a 19:00h)

19 de novembre

Jornades participatives programades: Alumnat Segon de Batxillerat IES Marina (10:00h)

20 de novembre

Jornades participatives obertes (de 10:00h a 13:00h)

21 de novembre

Jornades participatives obertes (de 10:00h a 13:00h)

26 de novembre

Jornades participatives programades: Alumnat Segon de Batxillerat IES Marina (10:00h)

13 de gener

Informa

ESCOLTEM
18 de novembre

Jornades participatives programades: Agrupació de jubilats i pensionistes (11:00h)

18 de novembre

Jornades participatives obertes (de 17:00h a 19:00h)

19 de novembre

Jornades participatives programades: Alumnat Segon de Batxillerat IES Marina (10:00h)

20 de novembre

Jornades participatives obertes (de 10:00h a 13:00h)

21 de novembre

Jornades participatives obertes (de 10:00h a 13:00h)

26 de novembre

Jornades participatives programades: Alumnat Segon de Batxillerat IES Marina (10:00h)

22 a 30 de novembre

Enquesta aportació de propostes (participa 311)

22 a 30 de novembre

Debat (participa 311)

14 al 21 de gener

Votacions priorització d’usos

RESPONEM
11 de gener

1er retorn. finalització de la fase d’aportacions ciutadanes i presentació de propostes (19:00h)

25 de gener

2n retorn. finalització de la fase de decisió ciutadana. (19:00h)
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3. AVALUACIÓ
Un cop finalitzat el procés participatiu es procedirà a la seva avaluació. En l’àmbit de la
participació ciutadana, on les administracions encara disposen de poca experiència, i escasses
certeses, avaluar el procés ens permetrà, no només identificar i mostrar els resultats del procés,
sinó també millorar i aprendre.
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