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1. Context i objectius del procés participatiu 

1.1. Situació actual  

La ciutat de Manlleu (Osona, 20.228 habitants el 2015), autoanomenada “la capital del Ter”, 

ocupa una posició central a la comarca d’Osona, per on flueix el Ter provinent dels Pirineus 

Orientals abans d’entrar en terres gironines.  

La ciutat i el riu han bastit un fort vincle al llarg de la història: el Ter ha definit els límits sud de 

la ciutat, i durant molts anys va ser clau en l’impuls industrial de la ciutat. Tant és així que s’hi 

ha instal·lat el Museu del Ter, un equipament cultural de primer ordre a la ciutat.   

 

 

El riu Ter al seu pas per Manlleu 

 

La façana fluvial de Manlleu és de vuit quilòmetres. En el seu tram urbà, de dos quilòmetres, 

un passeig permet gaudir del riu i d’un espai natural en contacte amb la ciutat. Per això, al 

llarg d’aquest eix natural s’hi han instal·lat diversos equipaments culturals, esportius, d’oci i 

restauració, com el citat Museu del Ter, un pavelló d’esports, una zona esportiva, múltiples 

àrees de jocs infantils...  

L’Ajuntament de Manlleu va demanar suport tècnic a la Diputació de Barcelona, en el marc 

del Catàleg 2016, per impulsar un procés participatiu amb l’objectiu de definir el futur del vora 

Ter, la zona que envolta la llera del riu Ter al seu pas per Manlleu. Aquest suport ha tingut una 

durada de 8 mesos (d’octubre 2016 a juny 2017) i ha comptat amb la implicació de l’equip 

tècnic del Servei de Convivència, Diversitat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona i la 

consultora externa Espai Tres. Territori i Sosotenibilitat. 

Fora d’aquest àmbit més urbà del riu, i afegint la riba dreta, l’entorn esdevé més natural, i fins 

i tot de difícil accés. En aquest tram s’hi troben camps agrícoles, boscos, l’espai de la Devesa, 

el meandre, i el barri de Vista Alegre, consolidat dalt de la cinglera, el desnivell més dràstic de 

l’àmbit. En el procés participatiu, ha distingit el vora Ter i el passeig del Ter (veure taula i figura 
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següents). Un, més general, per debatre sobre tota la ribera del Ter incloent els espais més 

naturals i naturalitzats; i un de més concret, per reflexionar sobre els usos del passeig del Ter 

en el seu tram més urbà i freqüentat. 

Taula 1. Àmbit territorial del procés participatiu  

Àmbit Breu descripció 

Vora Ter Tot l’àmbit d’influència del riu Ter al seu pas pel terme municipal de 
Manlleu, des d'una mica més enllà del pont de la C-17 a l’alçada de Sant 
Hipòlit de Voltregà, fins al meandre del Gelabert. 

Passeig del Ter El tram del vora Ter des del pont del tren fins l’alçada del Museu del Ter. 

 

Figura 1. Àmbit territorial del procés participatiu: el vora Ter i el Passeig del Ter  

 

1.2. Finalitat i objectius del procés 

La finalitat del procés va ser que tothom pogués contribuir a definir com vol que sigui el vora 

Ter en un futur. 

Els objectius del procés participatiu van ser: 

 Conèixer els usos actuals que la ciutadania de Manlleu fa del vora Ter i identificar 

quines són les oportunitats i deficiències que ara presenta aquest espai. 

 Projectar els escenaris de futur (usos i funcions) del vora Ter i el passeig i identificar 

les estratègies i directrius que han d’orientar les futures actuacions que es puguin fer 

en aquest àmbit. 

 Reforçar els vincles de la ciutadania amb el Ter i donar una dimensió pedagògica al 

projecte.     
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1.3. Destinataris del procés 

El procés participatiu anava dirigit al conjunt de la ciutadania de Manlleu, especialment a la 

població jove i la gent gran, i també tots els agents socials, econòmics i territorials de Manlleu.  

 

Taula 2. Destinataris del procés participatiu per definir el futur del vora Ter de Manlleu 

Tipus de destinatari Breu descripció 

Ciutadania de Manlleu Qualsevol persona que viu o treballa a Manlleu i interessada 
en els afers d’interès públic del municipi. 

Població jove Són els que heretaran l’espai i per tant la seva opinió també té 
interès. El procés va dur mecanismes participatius als centres 
educatius, i també va fer un esforç per afavorir la participació 
dels usuaris joves de l’espai fluvial. 

Gent gran Persones que han viscut l’evolució del vora Ter al llarg dels 
darrers 50 anys. Es va fer un esforç per obtenir les seves 
aportacions, amb butlletes de paper a la llar d’avis.  

Agents econòmics Comerços, allotjaments, restaurants, empresaris, indústria, 
pagesia, etc. 

Agents socials Associacions de veïns, esportives, culturals, AMPA, de gent 
gran, casals, solidàries, etc. 

Agents territorials i 
ambientals 

Associacions ecologistes, conservacionistes, excursionistes, 
etc. (Grup de Defensa del Ter, Grup de Naturalistes d’Osona) 

Personal i organismes de 
l’Ajuntament 

Responsables tècnics de les diverses àrees més implicades, 
amb un especial incís en el personal del Museu Industrial del 
Ter 

 

 

Participants a la finalització del mapatge ciutadà (foto: www.elter.net)  

 

 

http://www.elter.net/
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2. Metodologia 

2.1. Instruments participatius utilitzats 

El procés de participació va seguir una lògica d’obertura, desenvolupament i tancament, propi 

de qualsevol procés d’aquest tipus. En el quadre següent es resumeixen els quatre 

instruments participatius que es van utilitzar, per tot seguit passar a descriure amb més detall 

cadascun d’ells. 

Figura 2. Esquema del procés participatiu per definir el futur del vora Ter de Manlleu 

 

Taula 3. Resum dels instruments participatius utilitzats  

 
Qüestionari 

ciutadà 
Taller  

de debat 
Mapatge ciutadà 

Treball amb els 
centres 

educatius 

Objectius 
participatius 

Identificar 
necessitats i 
recollir idees 

Debatre propostes 
sobre els usos de 

l’espai 

Detectar 
oportunitats i 
recollir idees 
inicials sobre 

l’espai 

Obrir el procés als 
centres educatius 

del municipi 

Destinataris 
principals 

Conjunt de la 
ciutadania 

Conjunt de la 
ciutadania 

Conjunt de la 
ciutadania 

Escoles i instituts 
Població jove 

Metodologia 
Qüestionari en 
paper i en línia 

Grups de treball i 
plenari 

Itinerari de 
mapatge 

col·laboratiu 

Visita de camp 
(primària) i 
qüestionari 

(secundària) 

Data 
Desembre 2016 a 

febrer 2017 
25-març-2017 22-abr-2017 

Desembre 2016 a 
abril 2017 

Durada - 10:00h – 13:00h 10:00h – 13:00h - 
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2.2. Qüestionari ciutadà  

El primer mecanisme que es va engegar en el marc del procés participatiu, va ser el 

qüestionari, que va romandre obert a tota la ciutadania durant 3 mesos (desembre 2016 - 

febrer 2017). Aquest qüestionari tenia tres objectius:  

 Conèixer els usos actuals que la ciutadania fa de la zona que envolta el Ter al seu pas 

pel terme municipal 

 Descobrir les oportunitats del passeig del Ter i en general de tot l’entorn del Ter al seu 

pas per Manlleu 

 Recollir propostes per definir el futur del vora Ter 

El qüestionari va constar d’11 preguntes, la majoria de format tancat, però també incorporant 

algunes d’obertes, on poder recollir altres comentaris i opinions més subjectius. L’estructura 

de continguts del qüestionari va ser la següent: 

 Bloc I. El vora Ter  

 Bloc II. Passeig del Ter   

 Bloc III. Dades personals 

El plantejament de continguts del qüestionari va ser volgudament breu, ja que així es facilitava 

que més persones el responguessin. Es va estimar un temps de resposta d’entre 5 i 10 minuts. 

A més, entre tots els participants se sortejava un sopar vora Ter per a dues persones al 

Restaurant Cau Faluga situat a la Colònia Rusiñol. 

El qüestionari va ser editat en format digital, estant disponible a l’apartat web del procés de 

participació allotjat al web de l’Ajuntament. També, i per facilitar la resposta d’aquelles 

persones poc avesades a les TIC, es va elaborar una versió en paper que es va distribuir i 

es podia dipositar a dos llocs:  

 La Biblioteca de Manlleu 

 BAT Manlleu (serveis per la gent gran) 

En paral·lel es va dur a terme una campanya a tots els instituts de Manlleu, per tal que la 

població més jove hi accedís i fes les seves aportacions. 
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Imatges de la versió en línia del qüestionari 

 

 
 

Imatges del qüestionari en paper  

Nota: A l’annex 2 d’aquesta memòria s’adjunta aquesta versió del qüestionari 
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2.3. Taller de debat  

En base a les respostes al qüestionari ciutadà es va estructurar el taller de debat. Per un costat 

les preguntes de diagnosi van servir d’informació de base sobre la percepció general de l’espai, 

mentre que els resultats de les preguntes enfocades al futur o propositives, van servir de punt 

de partida pel desenvolupament del taller de debat. 

Els objectius d’aquest taller, que va tenir lloc el dissabte 25 de març de 2017 al Museu del 

Ter van ser: 

 Consensuar les principals línies estratègiques que han de guiar l’actuació al vora Ter. 

Quines línies estratègiques han de definir el vora Ter? 

 Consensuar les funcions i activitats de futur del vora Ter. Quines funcions i usos ha de 

tenir? Com volem que sigui en un futur? 

Com a resultats del taller es desitjava obtenir: 

 Una proposta d’encaix del vora Ter amb el passeig del Ter, definint on i com s’ha de 

produir l’ampliació o l’extensió del passeig suggerida als resultats del qüestionari (a 

acabar de treballar durant el mapatge ciutadà). 

 Una proposta de punts clau a l’àmbit del passeig del Ter que servirà per definir l’itinerari 

del mapatge ciutadà. Aquests punts es plantejaran en clau de propostes de millora, 

intervenció, canvi d’usos o ubicació de noves activitats. 

 
Taula 4. Programa del taller   

Hora Descripció  

10:00h Acreditació dels participants i lliurament de documentació 

10:10h Benvinguda i presentació del taller a càrrec d'Àlex Garrido, Alcalde de Manlleu 

10:15h 

Ponència Marc: “El passeig del Ter: passat, present i futur” 

Albert Santasusagna, Doctor en Geografia, Planificació del Territori i Gestió Ambiental. 

Universitat de Barcelona 

10:45h 
El vora Ter, vist per Manlleu (resultats del qüestionari ciutadà) Equip de participació 

11:00h 

Treball en grups dinamitzats 

 Àmbit del conjunt del vora Ter 

 Connectivitat i accessibilitat al Ter 

 Àmbit del passeig del Ter (tram urbà) 

12:30h Posada en comú i propers passos 

13:00h Fi del taller 
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Presentació institucional de l’alcalde de Manlleu durant el taller de debat. 

 

2.4. Mapatge ciutadà 

És desitjable que els debats ciutadans sobre espais públics (com és el cas del vora Ter) tinguin 

lloc en el mateix espai. Per això, la segona sessió presencial del procés va consistir en un 

mapatge ciutadà, és a dir, en un itinerari interactiu pel mateix passeig del Ter. Visitar l’espai i 

visualitzar les propostes sobre el terreny va contribuir a la implicació i motivació dels 

participants, i també va permetre obtenir aportacions més realistes i adequades al projecte. 

El mapatge ciutadà es correspon amb la segona de les sessions presencials emmarcades en 

el procés participatiu per definir el futur del vora Ter. Els seus continguts es van plantejar a 

partir dels resultats obtinguts durant el taller de debat, sumant també les aportacions concretes 

referents a propostes localitzades rebudes a partir del qüestionari ciutadà.  

El mapatge, que va tenir lloc el dissabte 22 d’abril de 2017, va tenir els següents objectius: 

 Concretar la proposta d’usos futurs per al passeig del Ter, prioritzant les accions a dur 

a terme. Quins són els llocs clau del passeig del Ter? Quines activitats cal promoure? 

 Trobar les possibles incompatibilitats d’usos i les necessitats a cobrir. On s’han 

d’ubicar les noves activitats? Existeixen incompatibilitats? Quines millores s’hi han de 

fer i on? 

Com a resultats del mapatge es volia obtenir: 

 Concretar on i com cal intervenir per millorar la qualitat del passeig del Ter. 

 Concretar on, quines i de quina manera s’han de definir o promoure noves activitats i 

usos pel passeig del Ter.  

 Prioritzar les intervencions i estratègies a dur a terme al conjunt del vora Ter. 
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Figura 3. Recorregut del mapatge ciutadà  

 

 

2.5. Treball amb els centres educatius de Manlleu 

L’Ajuntament de Manlleu va valorar molt positivament la possibilitat d’obrir el procés 

participatiu a tots els centres educatius de Manlleu, per donar veu a un col·lectiu que en 

general no participa en aquest tipus de processos tot i ser la “població del futur”, així com pel 

seu potencial com a eina d’aprenentatge. Per això, es va realitzar una trobada amb tots els 

centres educatius del municipi per oferir la possibilitat d’adaptar el procés participatiu per al 

treball amb els alumnes. 

En aquesta trobada, es va acordar acotar-ho a dos franges concretes: alumnes de 3r i 4t de 

primària, i alumnes de secundària (ESO); i es va explicar com adaptar el procés participatiu a 

cadascun dels grups i així augmentar el número d’aportacions: 

 

  Taula 5. Treballs proposats als alumnes dels centres educatius de Manlleu  

 Descripció  

Primària  

(3r i 4t) 

Activitat a l’aire lliure en el marc de l’assignatura de medi. Respondre una fitxa i 

realitzar un dibuix sobre el futur del passeig del Ter. 

Secundària 

(ESO) 
Omplir del qüestionari en línia a l’hora de tutoria per part dels alumnes.  
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A més, el Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació de 

Barcelona va realitzar una xerrada als alumnes de l’escola Casals-Gràcia, que després es va 

anar reproduint a la resta de centres educatius de secundària per part de l’Ajuntament de 

Manlleu, prèviament a completar el qüestionari ciutadà, que era l’activitat prevista per aquest 

grup d’edat. 

A l’annex s’adjunta el guió de l’activitat preparada pels alumnes de 3r i 4t de primària. 

 

2.6. Programa d’informació, comunicació i convocatòria 

Tot el procés va anar acompanyat d’un programa transversal d’informació, comunicació i 

convocatòria. Els objectius d’aquest programa van ser generar un clima d'interès (mobilització 

al principi del procés), transmetre als participants tota la informació disponible (màxima 

transparència) i assolir un elevat grau de participació. 

 

2.6.1 Logotip, lemes i imatge gràfica 

El procés participatiu va ser dotat amb un lema atractiu: “Com t’agradaria el vora Ter? 

Participa!”.  

Pel que fa al logotip del procés, es va aprofitar el disseny del logotip de “Manlleu capital del 

Ter”, marca que utilitza el consistori per reivindicar el vincle de la ciutat amb el riu, per adaptar-

lo al procés participatiu amb la crida: Manlleu, vora Ter 

 

Logotip dissenyat pel procés participatiu 

Finalment, es va definir una imatge gràfica a seguir el tot el procés participatiu, també basada 

en els colors i la tipografia usades de forma corporativa per l’Ajuntament en la campanya 

“Manlleu, capital del Ter”, i que constava de: 

- Paleta de colors principals: Blau PANTONE  550 CVC, Gris R=100, G=107, B=107 

- Tipografia títols: DIN Pro 

La imatge gràfica es va fer servir en l’elaboració dels materials resultants (informes) i material 

de difusió (cartell i fulletó), on també es va tenir molt en compte l’àmbit de treball, incorporant 

mapes de les dues escales (principalment topogràfics), i l’ús d’icones autoexplicatives per tal 

de generar materials de fàcil enteniment i atractius per la seva difusió, sense perdre’n el rigor 

d ela informació continguda. 
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Exemple de l’aplicació de la imatge gràfica en una de les pàgines de l’informe de síntesi 

de resultats del qüestionari ciutadà. 

 

2.6.2. Instruments comunicatius utilitzats 

Principalment es van utilitzar sis instruments comunicatius, que es resumeixen a continuació 

i es detallen als següents punts. 

Taula 6. Resum dels instruments comunicatius utilitzats  

INSTRUMENTS 
COMUNICATIUS 

Objectius 

Web de Manlleu 

 Anunciar el qüestionari i les sessions presencials, per mitjà 
de baners 

 Informar sobre el desenvolupament del procés, amb noticies, 
notes de premsa i actes a l’agenda 

Web de elter.net 
 Anunciar el procés participatiu per mitjà de baners 

 Informar sobre el desenvolupament dels tallers amb noticies 

Microlloc web del 
procés participatiu 

 Informar sobre els objectius del procés participatiu 

 Aglutinar tota la informació generada durant el procés, 
especialment els resultats dels instruments participatius 

 Lloc de referència on vincular els formularis digitals: 
qüestionari ciutadà i formularis d’inscripció 

Xarxes socials 

 Difusió del qüestionari ciutadà 

 Convocatòria a les sessions presencials 

 Difondre les notícies web vinculades al procés 

APP Manlleu al mòbil 
 Difondre el procés de participació 

 Anunciar les diferents sessions 

Cartells i fulletons 
 Convocatòria a les sessions presencials: taller de debat i 

mapatge ciutadà 
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2.6.3. Instruments digitals 

Els cinc instruments digitals utilitzats van ser el web general de Manlleu, el web del mitjà de 

comunicació públic http://www.elter.net/, un microlloc web específic del procés, dues xarxes 

socials (Facebook i Twitter), i la APP de l’Ajuntament “Manlleu al mòbil”. 

Al web general de Manlleu (www.manlleu.cat) s’hi va incloure la informació següent relativa 

al procés participatiu: 

 2 Baners a la pàgina d’inici (capçalera i lateral dret) amb accés al microlloc del procés 

participatiu, o com accessos directes al qüestionari ciutadà i posteriorment als 

formularis d’inscripció a les sessions presencials. 

 3 Notícies relacionades amb el procés al web de l’Ajuntament de Manlleu 

 Anunci dels tallers presencials mitjançant la secció d’Agenda (Taller de debat i 

Mapatge ciutadà) 

 

Un dels baners publicats al portal web de l’Ajuntament de Manlleu i a Elter.net 

 

Taula 7. Notícies publicades sobre el procés participatiu al web de l’Ajuntament de Manlleu  

Titular notícia 
Data de 

publicació 
Enllaç 

Més de 700 persones responen el qüestionari ciutadà proposat en el 

marc del procés participatiu per definir el futur del vora Ter 
10/03/2017 Notícia 1 

Manlleu proposa un taller de debat i una sessió de mapeig ciutadà en 

el marc del procés participatiu per definir el futur del vora Ter 
13/03/2017 Notícia 2 

Manlleu proposa un mapeig ciutadà per tancar la participació del 

passeig del Ter 
6/04/2017 Notícia 3 

 

També es va elaborar un microlloc web específic del procés participatiu 

(http://www.manlleu.cat/viure/urbanisme/passeig-del-ter.htm) ubicat dins el web institucional 

de l’Ajuntament de Manlleu, per tal de poder esdevenir el repositori d’informació i resultats del 

procés participatiu, així com el lloc on vehicular els diferents formularis de participació: 

qüestionari en format digital i formularis d’inscripció a les sessions presencials. Al microlloc 

específic s’hi van incloure els següents continguts relatius al procés participatiu: 

 Informació introductòria del procés: objectius, destinataris, àmbit i vies de participació 

 Dates i informació de les sessions presencials 

 Accés a la versió on-line del qüestionari ciutadà 

http://www.elter.net/
http://www.manlleu.cat/
https://www.manlleu.cat/pl9/descobrir/agenda/id705/vorater-proces-participatiu-definim-junts-i-juntes-el-futur-del-vora-ter.htm?data=25%2F03%2F2017+10%3A00
https://d.docs.live.net/0bfc3a15ec67e640/PROJECTES/1612_MANLLEU_VORATER/07_Informes/•https:/www.manlleu.cat/pl9/descobrir/agenda/id706/vorater-proces-participatiu-definim-junts-i-juntes-el-futur-del-vora-ter.htm?data=22%2F04%2F2017+10%3A00
https://www.manlleu.cat/pl3/descobrir/noticies/id316/mes-de-700-persones-responen-el-questionari-ciutada-proposat-en-el-marc-del-proces-participatiu-per-definir-el-futur-del-vora-ter.htm
https://www.manlleu.cat/pl3/descobrir/noticies/id321/manlleu-proposa-un-taller-de-debat-i-una-sessio-de-mapeig-ciutada-en-el-marc-del-proces-participatiu-per-definir-el-futur-del-vora-ter.htm
https://www.manlleu.cat/pl3/descobrir/noticies/id350/manlleu-proposa-un-mapeig-ciutada-per-tancar-la-participacio-del-passeig-del-ter.htm
http://www.manlleu.cat/viure/urbanisme/passeig-del-ter.htm
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 Resultats dels instruments participatius: resultats del qüestionari i informes de les 

sessions presencials 

 Documentació del procés 

 

 

Microsite específic del 

procés participatiu 
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Al portal de noticies http://www.elter.net/ s’hi va incloure també un baner del procés de 

participació i es van publicar quatre noticies, que es relacionen a continuació: 

Taula 8. Notícies publicades sobre el procés participatiu al portal elter.net  

Titular notícia 
Data de 

publicació 
Enllaç 

Manlleu obre un procés participatiu per decidir com ha de ser el 

Passeig del ter i el nou POUM 
14/12/2016 Noticia 1 

15 persones a la sessió participativa sobre el futur del Vora Ter 25/03/2017 Notícia 2 

Manlleu proposa un mapeig ciutadà per tancar la participació del 

passeig del Ter 
21/04/2017 Notícia 3 

Una vintena de persones fan el recorregut de mapeig ciutadà pel 

passeig del Ter 
26/04/2017 Noticia 4 

Una passera fins a la Devesa o un restaurant del Museu del Ter, 

projectes fruit del procés del vora Ter 
14/06/2017 Notícia 5 

 

Les dues xarxes socials on l’Ajuntament de Manlleu disposa de perfil propi són Facebook 

(https://www.facebook.com/ajuntament.manlleu/)  i Twitter (https://twitter.com/ajManlleu). 

Pel que fa a Twitter, es va promoure l’ús de l’etiqueta #vorater, hashtag ja utilitzat en d’altres 

ocasions per qüestions referides al riu, que a més vinculava amb el lema del procés i que per 

tant, va possibilitar generar bones dinàmiques a les xarxes. També es van generar més 

imatges tipus baner adaptades al format de difusió de les xarxes socials Facebook i Twitter. 

 

Imatge baner usat a les xarxes 

socials per fer difusió del mapatge 

ciutadà. 

 

A través d’aquestes xarxes es va anunciar el procés participatiu i els diferents moments de 

participació: qüestionari en línia, i les dues sessions presencials, així com també es va fer un 

http://www.elter.net/
http://www.elter.net/noticia/20487/manlleu-obre-proces-participatiu-decidir-com-ha-ser-passeig-del-ter-nou-poum#.WSaeghPygWp
http://www.elter.net/noticies/view/20844/imprimir#.WSV-4RPyjMU
http://www.elter.net/noticia/20930/societat/manlleu/manlleu-proposa-mapeig-ciutada-tancar-participacio-del-passeig-del-ter#.WSad7xPygWp
http://www.elter.net/noticia/20946/vintena-persones-fan-recorregut-mapeig-ciutada-pel-passeig-del-ter#.WSaeJxPygWp
http://www.elter.net/noticia/21119/urbanisme/manlleu/passera-fins-devesa-restaurant-del-museu-del-ter-projectes-fruit-del-proces-del-vora-ter#.WUJhWWiLTGg
https://www.facebook.com/ajuntament.manlleu/
https://twitter.com/ajManlleu)
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seguiment del desenvolupament de les sessions. 

 

 

Dues actualitzacions a la xarxa social Facebook (esquerra) i twitter (dreta) sobre el procés- 

 

També es va fer difusió del procés de participació per mitjà de la APP “Manlleu al mòbil” 

desenvolupada i gestionada per l’Ajuntament de Manlleu. Concretament, es va afegir el procés 

de participació a l’apartat de participació ciutadana, amb un accés des de l’inici de l’aplicació, 

a més d’informar sobre les diferents sessions presencials a l’agenda i noticies de l’aplicació. 

   

Imatges de l’inici (esquerra), apartat de participació ciutadana (centre) i noticies (dreta) de 

l’aplicació “Manlleu al mòbil” on apareix el procés de participació per definir el futur del vora 

Ter. 
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2.6.4. Instruments amb suport físic 

Els dos instruments amb suport físic utilitzats van ser l’edició d’uns cartells i uns fulletons, 

repartits per equipaments i cartelleres per anunciar i fer difusió de les dues sessions 

presencials del procés participatiu. 

D’altra banda, per les sessions presencials es van elaborar materials propis, seguint la línia 

gràfica definida pel procés i per tal de facilitar el treball i la identificació del lloc i dels objectius, 

però que servissin a més a banda, com a material per la difusió del propi procés. Un exemple 

és la llibreta de treball entregada durant el mapatge ciutadà, o l’informe de síntesi dels resultats 

del qüestionari ciutadà. 

  

Cartell (esquerra) i fulletó (dreta) elaborats per la difusió de les sessions presencials. 
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Portada de la llibreta de treball  

de la sessió del mapatge ciutadà 

Una de les pàgines de l’informe de síntesi de resultats del 

qüestionari ciutadà, amb els resultats grafiats d’una de 

les preguntes del qüestionari. 

 

2.6.5. Ressò als mitjans 

Durant el desenvolupament del procés participatiu, diferents mitjans se’n van fer ressò. A 

continuació es relacionen les noticies publicades: 

 

Taula 9. Notícies publicades sobre el procés participatiu en d’altres mitjans de comunicació  

Titular notícia 
Data de 

publicació 
Enllaç 

S’inicia el procés de participació per definir el futur del vora Ter a 

Manlleu 
Novembre - 2016 Noticia 1 

Manlleu engega els processos participatius del passeig del ter i del 

nou POUM 
13/12/2016 Noticia 2 

Més de 700 persones participen en el procés per definir el futur del 

passeig del Ter de Manlleu 
13/03/2017 Noticia 3 

Manlleu proposa un taller de debat per definir el futur del vora Ter 23/03/2017 Notícia 4 

Manlleu proposa un mapeig ciutadà per tancar la participació del 

passeig del Ter 
21/04/2017 Notícia 5 

 

 

 

 

 

https://www.diba.cat/web/aic/llistabutlletins/-/newsletter/39168560/146/87579611/s-inicia-el-proces-de-participacio-per-definir-el-futur-del-vora-ter-a-manlleu
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/52469/manlleu/engega/processos/participatius/passeig/ter/nou/poum?rlc=a2
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/53261/700/persones/participen/proc/definir/futur/passeig/ter/manlleu?rlc=a2
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/53371/manlleu/proposa/taller/debat/definir/futur/vora/ter
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/53625/manlleu/proposa/mapeig/ciutada/tancar/participacio/passeig/ter?rlc=a2
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2.6.6. Convocatòria 

Amb l’objectiu de reforçar la convocatòria, van enviar correus als participants del grup motor 

informant de les diferents actuacions i moments del procés participatiu (qüestionari ciutadà i 

sessions presencials), i demanat la seva participació i que en fessin difusió entre els seus 

contactes o cercles de distribució. 

Així mateix, es va demanar voluntàriament el correu electrònic a les persones que van 

respondre el qüestionari, per tal de mantenir-los informats del procés de participació, i 

convocar-los a les sessions presencials. Aquesta llista de difusió es va completar amb els 

assistents a la primera de les sessions presencials, el taller de debat, per tal de ampliar la 

convocatòria pel mapatge ciutadà i en darrer terme a la sessió de retorn. 

 

2.5. La Comissió de seguiment i el Grup Motor 

Es va crear el Grup Motor del procés participatiu, a partir dels consells de participació existents 

al municipi. El propi Grup Motor va fer funcions de seguiment del procés. El Grup Motor estava 

format per representants de les principals entitats vinculades al Ter, es va formalitzar a l'inici 

dels treballs i es va reunir al principi dels mateixos així com al tancament de cadascuna de les 

fases.  

A més del Grup Motor, es va constituir una Comissió tècnica de seguiment formada per 

l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i l’equip tècnic de treball, amb funcions de supervisar 

el procés, vetllar per la seva bona execució i organitzar la logística del procés. Els 

departaments municipals més implicats per assegurar la transversalitat del procés i facilitar el 

treball intern dins l’Ajuntament van ser el d'Alcaldia, el de Participació i el de Comunicació. 

 

 

Sessió de retorn, oberta al Grup Motor i el conjunt de la ciutadania, per al retorn del procés 

participatiu, que va tenir lloc el 12 de juny de 2017  

(foto: www.elter.net) 

 

http://www.elter.net/
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Taula 10. Reunions de la Comissió de seguiment i el Grup Motor 

Data Temes tractats 

30 de juny de 2016 

Comissió de seguiment 

 Plantejament dels objectius i destinataris del procés  

 Disseny del procés participatiu 

 Calendari del procés 

14 de setembre de 2016 

Comissió de seguiment 

 Seguiment del procés participatiu 

 Reunió amb servei d’urbanisme 

 Visita de l’espai (passeig del Ter) 

5 d’octubre de 2016 

Grup Motor 

 Context del projecte i el procés participatiu 

 Objectius de participació  

 Comunicació del procés participatiu 

 Calendari i programació de tasques 

13 d’octubre de 2016 

Centres educatius 

 Presentació del procés participatiu 

 Demanda de col·laboració 

21 de novembre de 2016 
Comissió de seguiment 

 Coordinació amb el procés participatiu del POUM 

27 de febrer de 2017 

Grup Motor 

 Presentació dels resultats del qüestionari 

 Presentació del taller i del mapatge ciutadà 

12 de juny de 2017 

Grup Motor (oberta a tota la ciutadania) 

 Presentació dels resultats del procés participatiu (sessió de 

retorn) 
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3. Grau de participació i perfils de participants  

Tal com s’indica a l’apartat 1.3, el procés participatiu estava obert a qualsevol persona 

interessada de Manlleu. Els participants podien participar de manera presencial, o bé a través 

del qüestionari ciutadà. Tot seguit es presenten les dades de participació del procés, distingint 

entre la participació a través del qüestionari i la participació en sessions presencials.  

3.1. Participació en el qüestionari ciutadà  

El qüestionari va rebre, entre desembre de 2016 i febrer de 2017, un total de 728 respostes, 

de les quals la gran majoria, 690 (95%) es van recollir a través del formulari en línia i només 

38 (un 5%) en format paper. Aquestes xifres representen que un 4% de la població de Manlleu 

de més de 10 anys van respondre el qüestionari.  

Pel que fa a la participació segons sexe, una significativa majoria de respostes són de dones, 

10 punts percentuals per damunt de la resposta masculina.  

Figura 4. Distribució dels participants al qüestionari ciutadà segons sexe 

 
Pel que fa a les edats, és de destacar la gran quantitat de respostes de persones menors de 

25 anys, i que signifiquen la meitat dels qüestionaris obtinguts. Aquesta desviació dels grups 

d’edat més joves és deguda a la implicació dels centres educatius de secundària en el procés 

participatiu. Proporcionalment, la resta de col·lectius han quedat ben representats, comparant 

amb el pes que representen a la població de Manlleu, amb l’excepció del col·lectiu més gran, 

del que s’han rebut menys respostes, quedant menys representat.  
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Figura 5. Distribució d’edats dels participants al qüestionari, i distribució real de la població de Manlleu   

 
El qüestionari també demanava als participants el lloc de residència, de manera que s’ha 

pogut obtenir una distribució per barris de les persones participants.  

Figura 6. Distribució dels participants al qüestionari segons lloc de residència 
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No sembla observar-se una major proporció de respostes en els barris més influenciats pel riu 

Ter per proximitat. Potser només seria el cas del barri de Gràcia o el barri de Baix Vila, però 

en canvi el barri de Vista Alegre és un dels menys representats. Així, per tant, s’assumeix que 

el patró de distribució respon més aviat al diferent pes poblacional dels barris de Manlleu. 

D’altra banda, s’han obtingut 82 respostes de persones que afirmen no viure a Manlleu. 

3.2. Participació en les sessions presencials  

Els tallers presencials van captar una assistència modestament inferior a la participació en 

línia. Així, entre els dos primers mecanismes van sumar 34 participants, dels quals 4 van 

repetir en ambdós sessions presencials (taller de debat i mapatge ciutadà). A banda, a la 

sessió de retorn hi van assistir 16 persones (vegeu annex per a la llista de participants a les 

sessions presencials). 

Figura 7. Participació als dos mecanismes presencials  

 
 

Pel que fa al sexe dels participants a les sessions presencials, i a diferència del qüestionari, 

dues terceres parts dels assistents eren homes, per una tercera part de dones.  

Figura 8. Distribució dels participants als mecanismes presencials segons sexe  

 
Pel que fa al perfil dels participants a les sessions presencials, la gran majoria eren persones 

a títol individual, amb només una petita representació de representants polítics (Podem 

Manlleu), entitats del tercer sector (Museu del Ter i Teatre Centre Associació Cultural) i només 

una cooperativa (Biciclot). És de destacar la participació del Museu del Ter, que va acollir el 

taller de debat.    
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Figura 9. Perfil dels participants als dos mecanismes presencials  

 
 

3.3. Participació dels centres educatius 

Pel que fa a la participació dels centres educatius, a continuació es presenten les dades de 

participació dels alumnes, distingint entre els de primària i els de secundària.  

Pel que fa als alumnes de primària, concretament del cicle mitjà (3r i 4t), l’activitat que havien 

de fer era respondre una fitxa i realitzar un dibuix sobre el futur del passeig del Ter. En total, 

es van recollir 239 dibuixos d’alumnes de quatre de les cinc escoles que ofereixen cursos de 

primària, amb la següent distribució:   

Taula 11. Participació de les escoles de primària de Manlleu 

Escola Curs Dibuixos 

Casals Gràcia 3r 26 

Casals Gràcia 4t 21 

Total Casals Gràcia  47 

Pompeu Fabra 3r A 19 

Pompeu Fabra 3r B 23 

Pompeu Fabra 3r C 23 

Total Pompeu Fabra  65 

Quatre Vents 3r A 23 

Quatre Vents 3r B 21 

Quatre Vents 3r C 21 

Total Quatre Vents  65 

Total Vedruna Manlleu 3r 62 

TOTAL  239 

 

Pel que fa a la participació dels alumnes de secundària al qüestionari ciutadà, tot i que a 
partir del qüestionari no es pot traçar l’origen exacte de les aportacions rebudes, es pot 
assumir que bona part, si no la totalitat de les aportacions de participants entre 12 i 17 anys 
(308 respostes) tenen el seu origen en els instituts implicats. 
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4. Resultats del procés participatiu 

Pels tres principals mecanismes participatius desenvolupats: qüestionari ciutadà, taller de 

debat i mapatge ciutadà, es van desenvolupar sengles informes de resultats, exhaustius, però 

a la vegada sintètics i gràfics, de forma que la seva consulta és amena i fàcilment 

comprensible, sense perdre el rigor i el detall dels resultats i conclusions obtingudes. 

A l’annex s’adjunten els tres informes a mode de presentació de resultats del procés 

participatiu per definir el futur del vora Ter. 

 

   

Portada de l’informe de 

resultats del qüestionari 

ciutadà 

Portada de l’informe de 

resultats del taller de debat 

Portada de l’informe de 

resultats del mapatge ciutadà 
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5. Resum d’aportacions i propers passos 

5.1. Aportacions clau del procés 

Sigui pel seu grau de consens o per la constatació de la seva importància, del procés 

participatiu se’n poden extreure les següents aportacions clau:  

 

El bon estat general del passeig i del riu 

La sensació general respecte el passeig del Ter és favorable. L’espai genera un sentiment 

d’orgull i estima entre la població de Manlleu, fet que s’ha fet palesa amb l’opinió de molts 

participants que troben que el passeig ja està bé com està ara, i que només cal fer un bon 

manteniment i intervencions puntuals, per seguir millorant-lo i augmentant-ne la qualitat. 

 

El clam per la connexió dels dos marges del riu 

Una de les propostes més reiterades, tant a través del qüestionari com en les sessions 

presencials, ha estat la de connectar els dos marges del riu, amb un nou pont, passarel·les o 

passeres, o fins i tot un pont tibetà. Tant per la cohesió territorial del municipi, com per afavorir 

recorreguts circulars vora el riu per a persones i bicicletes, aquesta es considera una de les 

prioritats que ha de considerar l’Ajuntament respecte el vora Ter. 

 

La instal·lació de serveis al llarg del passeig del Ter 

Un dels elements que han trobat a faltar els participants és la disponibilitat de més serveis al 

llarg del passeig, especialment lavabos públics. Altres serveis proposats són espais de 

restauració (bar o guingueta), zones d’estada (banc, taules de pícnic) i també punts wifi obert. 

 
La posada en valor i dinamització del patrimoni  

Bona part del patrimoni industrial i cultural existent al llarg del vora Ter és d’un elevat valor 

arquitectònic i sobretot identitari per a la població de Manlleu. Aquest és un valor que, segons 

els participants, s’ha de reforçar, recuperant construccions, informant i posant-les en valor. 

 
L’interès de l’accés públic a l’espai de la Devesa 

Una altra reivindicació compartida entre molts participants és la de poder accedir lliurement a 

l’espai de la Devesa, i que es pugui conservar com un espai natural per al gaudi de la 

ciutadania de Manlleu. Aquest espai és objecte d’un procés de negociació entre Ajuntament i 

propietat que molts participants voldrien que culminés en l’obertura de l’espai a la ciutadania, 

tot i garantint la conservació de la biodiversitat de l’espai i per tant adjudicant-li la consideració 

d’espai natural. 
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La importància de la dinamització social i econòmica del passeig en general  

Hi ha una impressió força generalitzada que l’activitat econòmica de Manlleu mira d’esquenes 

al riu. Per revertir aquesta dinàmica, molts participants proposen que s’aprofitin els amplis 

espais del passeig per impulsar-hi fires, activitats comercials, concerts, aplecs, activitats 

esportives... i que d’aquesta manera el passeig sigui un nou pol d’atracció natural d’activitat 

social, cultural i econòmica.  

 

El necessari equilibri entre l’activitat humana i la conservació de la natura 

El vora Ter de Manlleu és un espai natural que presenta un elevat valor ecològic com a 

ecosistema fluvial. La necessitat de trobar un equilibri entre l’ús i el gaudi del riu i el 

manteniment dels valors i funcions ecològics del riu va ser una idea que preocupa i que va 

generar un consens generalitzat entre tots els participants. Plantejant fins i tot, la possibilitat 

de “no fer res” en alguns espais. 

 

La gran estima de la ciutadania de Manlleu pel seu riu 

Al llarg del procés ha participat una gran quantitat de persones, especialment a través del 

qüestionari ciutadà, que han mostrat un gran interès en el futur del vora Ter.  

 

L’interès de donar continuïtat a la participació per definir el futur del vora Ter 

Aquest procés participatiu ha generat una certa expectació entre els seus participants 

respecte els propers passos a endegar, tant per part del consistori com per part d’altres agents, 

per tal de posar en pràctica actuacions de millora de l’espai fluvial, i també de seguir estimulant 

la participació i implicació ciutadana en un futur.   

 

5.2. Propers passos  

Durant la sessió de retorn del procés participatiu, el 12 de juny, l’Alcalde va presentar els 

passos que es durien a terme a partir de la finalització del procés participatiu.  

Segons l’Alcalde, una de les prioritats del consistori seria estudiar la construcció d’una o més 

passeres per tal de creuar a l’altra riba, especialment a l’alçada de la Devesa. A banda, davant 

les dificultats que presenta la negociació amb la propietat de la Devesa per a l’accés públic a 

l’espai, l’Alcalde va anunciar actuacions legals i també la petició de l’atermenament de la zona 

de Domini Públic Hidràulic per part de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

D’altra banda, l’Alcalde va recollir la proposta de crear més oferta gastronòmica i d’oci al 

passeig, bé al Museu del Ter o a la zona del pavelló i del camp de futbol. Respecte el patrimoni 

construït, l’Alcalde va anunciar un principi d’acord amb Lasalle per tal de recuperar el jardí 

romàntic de Can Mataró/Can Rius, i enderrocar el mur de Can Mataró. El consistori també 

apostaria per afavorir més fires i mercats a l’àmbit del passeig, així com el reforç de la neteja, 

la senyalització i la il·luminació de l’espai.  

Finalment, l’Alcalde va refermar la voluntat de l’Ajuntament per assolir els reptes i objectius 

plantejats en el procés participatiu, i per això va anunciar que el consistori destinaria una 

partida econòmica de 25.000 € a la millora i potenciació del vora Ter de Manlleu.       
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6. Avaluació del procés participatiu 

L’avaluació del procés participatiu permet copsar el grau de satisfacció dels i les 

participants amb el procés, així com extreure conclusions que puguin servir per a 

processos participatius que s’impulsin en un futur. A la sessió de retorn es va demanar 

als participants que avaluessin el procés participatiu a partir d’un full de valoració amb 

preguntes relatives a la preparació del procés, a la seva execució, a les expectatives 

generades, i altres aspectes generals del procés.  

A continuació se sintetitzen les respostes recollides en els 12 fulls d’avaluació 

omplerts (un 75% dels assistents). A les gràfiques s’expressa el grau de satisfacció 

amb diversos aspectes del procés participatiu i, tot seguit, se’n fa una breu interpretació 

i es recullen algunes de les reflexions que els participants van escriure en l’espai destinat 

a altres comentaris o van expressar en veu alta durant el darrer taller.  

6.1. Sobre la preparació del procés 

Pel que fa a la preparació del procés, més de la meitat de les persones que van 

respondre el qüestionari d’avaluació van considerar que el tema tractat era molt 

important, i la resta que era “bastant important”. D’altra banda, cinc persones (un 42%) 

es mostraven poc satisfetes amb la difusió del procés, tot i que set es mostraven bastant 

o molt satisfetes en aquest sentit. La claredat dels objectius i el procediment de 

convocatòria van ser percebuts de manera positiva.  
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Figura 10. Valoració dels participants respecte la preparació del procés  

 

6.2. Sobre els tallers 

Pel que fa a l’execució dels tallers, tant la dinàmica de treball utilitzada com la 

representació de les diverses opinions es van considerar entre molt i bastant positives 

per part de la majoria d’assistents. Dues persones van mostrar poca satisfacció amb els 

espais i els horaris en els quals havien tingut lloc les sessions. Cal tenir en compte que 

aquest qüestionari no recull l’opinió de les persones que possiblement no van poder 

assistir, precisament, a causa dels horaris, i que de les 12 persones que van respondre 

el qüestionari d’avaluació, només 7 van participar efectivament en els tallers.  

Una dada destacada és que una majoria de les persones que van respondre el 

qüestionari consideraven que no hi havia hagut un bon nivell de participació dels i les 

participants. Aquesta valoració es pot interpretar com una queixa per la relativament 

baixa participació dels veïns i veïnes de Manlleu en els assumptes comuns que els 

afecta com a col·lectiu. Finalment, hi havia unanimitat en valorar positivament el nivell 

dels dinamitzadors de la sessió. 
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Figura 11. Valoració dels participants respecte els tallers presencials  

 
 

6.3. Sobre el qüestionari ciutadà 

Pel que fa a la valoració del qüestionari ciutadà, en conjunt, tots els aspectes valorats 

han obtingut una valoració entre bastant positiva i molt positiva. Només dues persones 

es mostren poc satisfetes amb les preguntes que plantejava el qüestionari i el termini 

ofert per donar resposta al qüestionari. Una persona va trobar a faltar més espais per a 

que tothom hi pogués escriure més en cada resposta. 

 
Figura 12. Valoració dels participants respecte el qüestionari ciutadà 
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6.4. Sobre les expectatives respecte dels resultats 

En relació amb les expectatives respecte els resultats del procés, en conjunt els 

participants van considerar que els resultats reflectien bastant bé la seva opinió. La resta 

d’aspectes es van considerar positivament o molt positivament, menys alguns assistents, 

que es van mostrar poc satisfets amb els nous aprenentatges obtinguts (5 persones) i 

el reforç dels vincles amb altres participants i l’estima pel municipi (4 persones). 

 
Figura 13. Valoració dels participants respecte les expectatives respecte dels resultats del 
procés  

 
 

Finalment, recollim el comentari d’un/a participant, que va resumir la seva opinió sobre 

el procés amb la frase següent:  

“M'agrada molt que s'hagi fet aquest procés participatiu i que hi 
hagin participat alguns centres educatius. Però m'hauria agradat 

que hi hagués participat molta més gent!”
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Annex 1. Llista de participants als tallers 
presencials  

A continuació es relaciona (per ordre alfabètic de cognom) la llista de participants en el 

procés participatiu presencial, indicant en quin dels mecanismes participatius van 

intervenir (no es comptabilitzen els participants al qüestionari).  

 
Taula 12. Llista de participants presencials al procés participatiu.  

NOM COGNOMS Taller Mapatge Retorn  
Ferran Albrich Sola X 

  

Dolors Arumí Gómez X 
  

Maria Teresa Ayats Codina 
 

X  

Judit Caballeria Casals 
 

X  

Josep Mª Canals 
 

X  

Ramon Codina Caralt X X X 

Jordi Codina Teixidor X 
 

 

Josep Mª Costa   X 

Arola Cumeras   X 

Sílvia Escribano X 
 

 

Marc Gallart   X 

Carles Garcia X X X 

Dídac Gelabert 
 

X  

Laura Generó   X 

Jaume Gil 
 

X  

Maria Gràcia   X 

José Ramon Gutiérrez   X 

Emili Jané Tor X 
 

 

Josep Martínez Casals   X 

Enric Mayo Rodriguez 
 

X  

Diego Montalvo X X  

Georgina Perez Riera X 
 

 

Maria Gràcia Poblet Freixa 
 

X  

Mariona Prat Terradellas   X 

Laura Pujadas Marco X 
 

 

Josep  Reches   X 

Jaume Riu Codinach X X X 

Eloi Rubio   X 

Pedro Sánchez X 
 

X 

Albert  Santasusagna Riu X 
 

 

Pere Serrasolses  X 
 

 

Ramon Sitjà Domènech X 
 

X 

Jesús Soler i Vilaró 
 

X X 

Cosme Taberner 
 

X  

Assumpta Teixidor 
 

X  

Josefina Teixidor 
 

X  

Enric Vilaregut 
 

X  

Xavier  Vilaregut X 
 

 

Felisa  Vilaseca 
 

X  

Jordi Vilaseca Solà 
 

X  

 TOTAL 16 18 16 
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