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1.-  Introducció

Des  que  es  va  fer  públic  que  la  planta  energètica  de  les  Tres 
Xemeneies,  situada  al  terme  municipal  de  Sant  Adrià  de  Besòs, 
explotada per l'empresa FECSA - ENDESA en la producció d'energia, 
havia de tancar, va aparèixer el debat al carrer, a fòrums de blogs en 
torn a moviments veïnals de Badalona i a algun article de la premsa 
local  de  Sant  Adrià  de  Besòs,  es  van  poder  llegir  els  primers 
comentaris sobre el futur us del recinte.
 
Fins al moment, el litoral marítim de Sant Adrià, es conserva intacte, 
amb la fàbrica de pintures AZKO y la central tèrmica amb les seves tres 
xemeneies.

Barcelona ha fet arribar, penetrant el terme municipal de Sant Adrià, les 
instal·lacions  del  Fòrum  i  el  Port  Olímpic.   Badalona,  mantenint-se 
rigorosament en els seus límits municipals ha ordenat el seu litoral amb 
un  modern  polígon  i  el  seu  Port  Esportiu  que  suposa  una  futura 
d'atractiva explotació comercial per al recinte, de l'enclavament actual 
de les Tres Xemeneies, i incidirà necessàriament a la reordenació per a 
la resta de l'entorn,  és per això que desperta tan d'interès. 

Sant Adrià ha patit  durant molt anys la proximitat de les grans urbs,  
Barcelona,  Badalona  i  Santa  Coloma,  han  crescut  notablement  els 
darrers anys apartant les instal·lacions incòmodes, brutes o sorolloses 
al marge dels seus terminis municipals. 

Autopista,  tren,  deixalleries,  depuradores,  incineradors,  enllaços  de 
rondes, etc. han anat formant part de la realitat de Sant Adrià, sense 
que aquest petit municipi hagi pogut posar la mes mínima resistència.

Molts  dels seus ciutadans recorden, encara, l'època de la construcció 
de  la  planta  de  generació  d'energia  elèctrica.   Lluites  obreres, 
lamentablement alguna amb la pèrdua de vida d'un treballador, fums, 
toxicitat, riscos, perduren a la memòria de molta de la població de Sant 
Adrià i generen animadversió als, per altra banda, emblemàtics edificis 
de les Tres Xemeneies.

Sant  Adrià  de  Besòs,  auto-proclamada  "ciutat",  l'any  2004, 
acompanyant els actes del Fòrum de les Cultures, també ha anat veient 
sense poder fer res com han anat desapareixen els restes de la seva 
història.    Poc a poc, acompanyant el seu creixement, la ciutat es va 
quedant sense signes d'identitat, les esglésies de nova edificació, les 
places actualitzades, les masies desaparegudes per donar  pas a nous 
polígons d'habitatge... no identifiquen la ciutat, que precisa de senyals 
de referència.  Alguns ciutadans han promogut que les Tres Xemeneies 
restin, amb el nou us que es determini, com a senyal d'identitat i punt  
de localització de la ciutat.
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2.-  Antecedents

Sant Adrià, sempre ha estat vinculat a la indústria i molt especialment a 
la producció d'energia elèctrica.  Va ser a l'any 1912 quan la companyia  
de fluid elèctric la Catalana va construir la primera central tèrmica, al 
voltant de la qual va créixer el barri amb el seu nom.

A la dècada dels 70 es va construir la central tèrmica de Sant Adrià que 
acull les tres xemeneies .   Durant anys, amb els seus 1.050 MW, ha 
tingut la capacitat de produir energia elèctrica suficient com per atendre 
les necessitats de tot Catalunya.

Avui  només estan disponibles  dues torres  però  si  cal,  en  qualsevol 
moment són capaces de donar a la xarxa una potència constant de 700 
MW.  De fet, en cas d'emergència en només tres hores poden estar en 
funcionament. 

Amb el pas del temps, però, els sistemes de producció  termoelèctrica 
han  anat  avançant,  tot  millorant  la  rendibilitat  i  reduint  el  nivell  de 
contaminació.  I això fa que s'hagi determinat aturar-les definitivament 
l'any 2010.

L'edifici  de  la  central  tèrmica  es  força  singular  amb  un  grapat  de 
singularitats: 

 Les tres xemeneies fan una alçada de 200 metres, que les con-
verteixen en torres més altes de la façana metropolitana de Bar-
celona, i les fan visibles tant des del front marítim com de punts 
elevats com el Tibidabo i Vallvidrera.

 Cadascuna, buida i comptant les plantes d'ús humà, assoliria els 
10.000 m2 de superfície.

 La sala de turbines, l'edifici del costat, té una alçada de 15 me-
tres i cadascuna de les plantes, 5.000 ms. 

 La part de la central tèrmica, que es proposa conservar, les tor-
res i la sala de turbines, ocupa només 1.500 m2, dels 65.000 m2 
totals del recinte.

 Aquesta central és única al món perquè només aquesta té les 
xemeneies instal·lades sobre la caldera, talment com els vaixells 
a vapor.

Per aquestes raons i per que també s'han produït altres arguments per 
defensar  el  seu  enderrocament,  Jesús  M.  Canga,  l'alcalde  de  Sant 
Adrià  de  Besòs  va  decidir  fer  una  consulta  ciutadana  per  conèixer 
l’opinió del veïnatge de Sant Adrià sobre  mantenir o enderrocar les 
Tres Xemeneies de la central tèrmica. 

4



3.-  L'encàrrec

A finals de l'any 2005, principis del 2006, la polèmica sobre el futur de 
les Tres Xemeneies estava al carrer, el compromís de l'alcalde de Sant 
Adrià, de fer una consulta ciutadana al respecte va ocupar els mitjans 
de comunicació i  el  servei de Participació Ciutadana va començar a 
buscar informació i referències per  fer-la en les millors condicions.  

Al mes de gener de l'any 2007 s'inscriu al registre d'entitats de Sant 
Adrià la  Plataforma per a  la conservació de les Tres Xemeneies,  la 
plataforma, formada per entitats i veïnes i veïns a títol individual, te per 
principal  objectiu  el  que  el  seu  nom  indica.  Per  això  es  proposen 
informar, sensibilitzar, conscienciar a les ciutadanes i ciutadans de Sant 
Adrià  i  promoure  les  gestions  i  activitats  necessàries  per  el 
manteniment de l'edifici de les Tres Xemeneies un cop clausurada la 
producció d'energia elèctrica de la central que les acull.

El mes de març de l'any 2007,  s'organitzen una sèrie de conferencies 
per conèixer i debatre la situació de l'edifici i les diferents propostes per 
a la seva conservació.  La proximitat  de les eleccions municipals fan 
convenient  ajornar  altres  debats  proposats  per  la  Plataforma   per 
després de les eleccions.

L'equip  tècnic  de  Participació  Ciutadana  segueix  treballant  en  la 
concreció  del  projecte  i  amb aquesta  finalitat  es  contracte  el  servei 
d'assessorament  de  especialistes  d'E1DOS.   També  es  consulta 
l'experiència, accessible a la seva Web municipal,  i es recull informació 
i assessorament dels tècnics de   l'Ajuntament de San Sebastián, per la 
consulta ciutadana organitzada per ells. 

La Generalitat de Catalunya, des del servei de Participació Ciutadana, 
informa  que,  després  d'una  experiència  de  consulta  ciutadana 
controvertida,   el  Síndic  de  Greuges  havia  objectat  atorgar  suport 
econòmic a aquests processos, tot i així ofereixen tota  la col·laboració 
tècnica necessària.

A  mitjans  del  mes  de  maig,  la  regidora  de  Participació  Ciutadana, 
presenta al govern municipal de l'Ajuntament de Sant Adrià la proposta 
de projecte i es pren el compromís de realitzar la consulta l’any 2008.

La  Diputació  de  Barcelona,  també ens  ofereix  tot  el  suport  polític  i 
tècnic necessari i, a més a més, aporta uns subvenció extraordinària, 
de 6.000 euros, per fer suport a les despeses de la consulta.

A principis del mes de juny, l'equip tècnic de Participació Ciutadana, 
concreta  el  projecte  amb  temporalització,  recursos  econòmics, 
infrastructurals i humans necessaris.   Aquesta proposta es presenta a 
la comissió tècnica municipal  per acordar les intervencions des dels 
diferents  serveis,  utilitzant  metodologies  de  treball  transversal  per 
optimitzar  els  recursos  i  obtenir  els  resultats  més  favorables  en  el 
projecte. 
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4.-  El projecte

Segons es va redactar,  i figura en el projecte annex, consta de 4 punts. 

1.- Introducció.

2.- Objectius.

a) Prendre una decisió compartida amb la ciutadania, respecte 
la permanència o l'enderrocament de les tres xemeneies.

b) Generar debat a tot el territori, i dinamitzar la participació dels 
ciutadans i ciutadanes. 

c) Crear col·lectivament un procediment propi i innovador de 
consulta ciutadana, que es pugui repetir en el futur o transferir 
a d'altres municipis i territoris.

d) Sensibilitzar per a la participació estimulant el vot en la consul-
ta.

e) Generar aprenentatge democràtic dels ciutadans i ciutadanes, 
així com els tècnics i polítics municipals.

f) Enfortir la identitat i el sentiment de pertinença a Sant Adrià 
de Besòs de la ciutadania en prendre part d'un procés de decisió 
sobre un element propi.

3.- Procés:

FASE I.- Inici del procés, concreció i disseny del projecte.

FASE II.- Elaboració de la documentació de suport, política i tècnica.

FASE III .- Disseny y elaboració del Pla de Comunicació.
 Previ  a la votació,  campanya de sensibilització. Logo, campa-

nya...
 Campanya a les escoles.
 Durant la votació.

FASE IV .- Logística.
 Disseny del suport informàtic.
 Recursos materials.
 Recursos humans.

FASE V .- Votació.
       Resultats.

FASE VI .- Avaluació.
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4.- Òrgans.

Com es troba recollit al Document de Garantia tot el procés de disseny i  
realització  de  la  consulta  ciutadana  estarà  acompanyat  per  els 
següents òrgans per garantir el procés de participació i transparència 
requerits:

 Comissió política.

 Comissió tècnica.

 Comissió Ciutadana.

 Mesa de seguiment

5.-  La realització

Per  recollir  com  s’ha  dut  a  terme  cada  part  del  projecte,  aquesta 
memòria seguirà l’ordre de les diferents fases que es distingeixen al 
projecte.

FASE I.- Inici del procés, concreció i disseny del projecte.    Annex 1.

El resultat d’aquest fase és el mateix projecte que ja figura com annex 
en aquesta memòria. 

FASE II.- Elaboració de la documentació de suport, política i tècnica.

Tot  el  procés de realització  està  pautat  i  és  realitza  d’acord  al  que 
s’estableix al Document de Garantia.   

Aquest document aporta i ordena les condicions en que es realitzarà tot 
el procés, incorpora les formes de participació i ofereix la  garantia de la 
transparència del mateix.
 
Inspirat  en  el  Document  de  Garantia  que  utilitza  l’Ajuntament  de  la 
ciutat de San Sebastián per realitzar la consulta ciutadana sobre l’obra 
a realitzar a la plaça Catalunya.  L’equip polític i tècnic de l’Ajuntament 
de Sant Adrià entén que es la peça clau per poder garantir els resultats 
de la consulta.  Tot el procés de disseny i realització de la consulta 
ciutadana és exposat al coneixement, opinió i aprovació de la comissió 
política i la comissió ciutadana, creada a l’efecte, i es supervisat per la 
comissió tècnica que el du a terme. 

Finalment  el   Document  de  Garantia  es  aprovat  pel  Ple  Municipal, 
dilluns 29 de setembre.   Annex 2.
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FASE III .- Disseny y elaboració del Pla de Comunicació.

 Previ a la votació, campanya de sensibilització:

El  Pla  de  Comunicació  es  concreta  en  una  tramesa  de  díptics  a 
cadascun dels domicilis dels ciutadans de Sant Adrià de Besòs, 13.000 
exemplars  com  es  fa  amb  la  publicació  municipal  mensual  Viure. 
Aquest díptic incorpora informació bàsica del  edifici  sobre el  que es 
decidia el futur en la votació i també els llocs, horaris i condicions en 
que es desenvoluparia la consulta.    
Un exemplar d’aquest díptic  acompanya la memòria.   Annex 3.

Durant un el mes anterior a la consulta es van col·locar:

 400 banderoles, als carrers de la ciutat.      
Una pancarta a la façana de l’Ajuntament.
4 pancartes a les cantonades de la plaça de la Vila.
Informació, síntesi del contingut del díptic,  a la Web Municipal.
Informació, als  pannells electrònics del municipi.

Tota aquesta campanya es va realitzar per oferir informació general de 
les  condicions  de  la  consulta   i,  sobre  tot,   per  sensibilitzar  a  la 
ciutadania  i  així  promoure   la  seva  participació  en  la  votació  de  la 
consulta.

També es va fer una sessions de conferencies i debats.    Annex 4.

 Campanya a les escoles.

Totes les escoles de Sant Adrià de Besòs van rebre material  per al 
treball escolar del nivells:

Cicle superior de primària    (      fitxes)  
Material de suport als mestres    (      fitxes) Annex 5.

Primer i segon cicle de secundària (      fitxes)
Material de suport als mestres    (      fitxes)  Annex 6.

Batxiller    (      fitxes)
Material de suport als mestres    ( fitxes) Annex 7.

 Durant la votació.

Durant la votació i en els punts que es trobaven les taules per poder 
votar hi havien pancartes de la consulta ciutadana.
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FASE IV .- Logística.

 Disseny del suport informàtic.

El programa informàtic realitzat per l’equip d’informàtica de l’Ajuntament 
es va convertir en una peça clau.

Les persones amb dret a vot, com es recollia a Document de Garantia i  
a tota la informació que es va distribuir per a la ciutadania de Sant 
Adrià  eren  les  persones  del  padró  municipal,   fins  al  dia  30  de 
setembre, majors de 16 fins el dia 31 d’octubre

La consulta es podia realitzar, un sol cop a qualsevol punt de votació,  
tots tenien connexió informàtica a la ret amb la base de dades del cens 
de  padró.   La  persona  s’adreçava  al  punt  de  votació  degudament 
identificada, amb el número de DNI o NIE i un cop introduït el vot, es 
cancel·lava la possibilitat de repetir vot.

Al  servei  d’informàtica  recollia  el  total  de  la  votació  i  cas  de  ser 
necessari  es  podia  informar,  on  i  quan  havia  votat  cada  persona, 
segons el seu DNI.

El vot va resultar, un i únic per persona, i  secret, com es recollia al 
Document de Garantia.

El  suport  informàtic  ha  permès,  un  cop  acabada  la  votació,  tenir 
coneixement de totes les dades del cens i de la votació per poder fer 
l’explotació que es recull a l’apartat de resultats.

 Recursos materials.

A més del suport dels diferents serveis municipals durant tot el procés 
de preparació de la consulta ciutadana, els dies de votació el servei de 
la brigada municipal va distribuir el material necessari per la consulta 
en les condicions necessàries.

 10.000 paperetes amb la pregunta
 10.000 sobres 
 1 Protocol per cada equip (5) i full d'incidències.
 Urnes 
 Mobiliari necessari en cada lloc
 Ordinadors 
 Connexió a banda ampla en cada punt de votació
 Precintes i tampons

Cal destacar que, tant la direcció com tota la resta de personal, dels 
llocs de votació amb dependència de la Generalitat de Catalunya:  el 
Casal  d’Avis  del  Besòs  i  el  Casal  Cívic  del  Barri  de  La  Mina,  van 
col·laborar  molt  activament  i  de  forma  efectiva  amb  l’organització  i 
realització de la consulta ciutadana.
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 Recursos humans.

Els recursos humans per la preparació i realització de la consulta van 
ser:

 Servei de Comunicació, per el  disseny i  realització del Pla de 
Comunicació.

 Servei d'Informàtica, per la creació, manteniment  del programa 
informàtic.

 Servei del Padró municipal, per la seva col·laboració amb el pa-
dró.

 Servei d’Alcaldia, premsa i informació.

 Personal de la Brigada Municipal.

 Servei d’Activitats ciutadanes.

Pel que fa als punts de votació es varen cobrir amb 5  equips de: 

 1 responsable de taula. 
Tècnic municipal de nivell A/B o formació adequada.

 1 suport administratiu.  
Personal municipal de procedència administrativa.

 1 conserge.
Personal municipal o del centres de la Generalitat de Catalunya.

Per afavorir el correcte funcionament del procés de votació a les taules 
es va redactar i distribuir entre els responsables un protocol d'actuació.

Annex 8

També va ser necessari el servei de la Policia Local per a la recollida, 
custodia i distribució de les urnes, durant els dies de la votació.

Durant  tots  el  procés  de  votació  va  haver  un  servei  d’assistència  i  
suport als punts de votació composat per:

 Gestor/a del punt de seguiment del padró

 Equip de participació ciutadana (2 persones)

 Brigada (1 persona)

 Tècnic/a de suport informàtic
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FASE V .-   Votació i resultats

El Govern municipal sotmet al procés participatiu la 
pregunta següent: 

Creieu  que  s'han  de  conservar  i  reutilitzar  Les 
Tres Xemeneies, sense condicionar el pressupost  
municipal  ni  els  espais  per  als  futurs  
equipaments?

I es podrà respondre una d'aquestes tres opcions: 

  SÍ 
  NO 
  VOT EN BLANC 

Papereta de votació i sobre annex 9.
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RESULTATS DE LES VOTACIONS

TAULA
 DE 
VOTACIO

VOTS

SI NO VOTS 
 EN 

BLANC

VOTS
NULS

OFICINA 
D'ATENCIO
AL CIUTADÀ
 - OAC -
Ajuntament 
Sant Adrià

1418 1145 245 11 17

CASAL DE 
CULTURA
Barri de
 Sant Joan 
Baptista

680 557 102 3 18

CASAL CÍVIC
Barri de La Mina

81 64 14 1 2

CASAL D'AVIS
Barri de Besòs 382 348 28 3 3

CASAL D'AVIS
Barri de 
Trajana/
Montsolís

48 31 17 -- --

TOTAL 2609 2145 406 18 40

1



PARTICIPACIÓ
RECULL DE LES  VOTACIONS PER DIES, 
HORES  I TAULES 
(recollit per el servei de seguiment del servei informàtic)

DIA HORA   LLOC     Total %

  TOTAL Dif
OAC
Ajuntament

Sant 
Joan B- Besos

La 
Mina Trajana 28656

19         %
20 10 616  616     2,15

 11 641 25 641     2,24
 12 675 34 675     2,36
 13 706 31 706     2,46
 14 719 11 719     2,51
 17 730 11 730     2,55
 18 754 24 754     2,63
 19 784 30 784     2,74
 19:15 788 4 788     2,75

21 10 842 54 842     2,94
 11 932 90 832 35 50 8 7 3,25
 12 973 41 847 45 62 8 11 3,4
 13 1.063 90 879 79 73 18 14 3,71
 14 1.113 50 901 94 82 20 16 3,88
 15 1.127 14 906 98 83 23 17 3,93
 16 1.141 14 908 105 87 24 17 3,98
 17 1.195 54 924 110 108 33 20 4,17
 18 1.282 87 963 131 125 38 25 4,47
 19 1.415 133 1.006 182 150 46 31 4,94
 19:15 1.421 6 1.008 182 153 47 31 4,96

22 10 1.437 16 1.016 184 157 49 31 5,01
 11 1.496 59 1.032 207 175 51 31 5,22
 12 1.602 106 1.061 250 204 56 31 5,59
 13 1.722 120 1.102 305 221 60 34 6,01
 14 1.814 92 1.139 343 232 66 34 6,33
 15 1.830 16 1.143 351 236 66 34 6,39
 16 1.837 7 1.146 354 237 66 34 6,41
 17 1.858 21 1.149 366 243 66 34 6,48
 18 1.894 36 1.161 388 245 66 34 6,61
 19 1.983 89 1.208 413 262 66 34 6,92
 19:15 1.990 7 1.214 413 262 66 35 6,94

23 10 2.015 25 1.220 424 267 67 37 7,03
 11 2.067 52 1.232 447 279 71 38 7,21
 12 2.177 110 1.273 494 298 72 40 7,59
 13 2.440 263 1.354 605 356 80 45 8,51
TOTAL 14 2.609 169 1.418 680 382 81 48 9,10
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CENS DE POBLACIO,
RESULTATS
I PERCENTATGES
PER GENERE
I PER BARRIS

Al següent quadre es troben recollides les dades del cens el dia que es 
va tancar el 31 de setembre amb i els numero de vots recollits per barri 
i per gènere, amb el percentatge del resultats

BARRI H % D % VOTS % 
% 

Total H % D %
S.Adrià 
Nord            
8.857 4.273 48,24 4.584 51,76 1.162 13,12 4,05 535 46,04 627 53,96
S.Joan 
Baptista            

7.171 3.505 48,88 3.666 51,12 871 12,15 3,04 420 48,22 451 51,78
Via Traja-
na            

478 218 45,61 260 54,39 53 11,09 0,18 21 39,62 32 60,38

La Cata-
lana            

252 127 50,40 125 49,60 12 4,76 0,04 5 41,67 7 58,33

Besòs            

4.789 2.299 48,01 2.490 51,99 379 7,91 1,32 200 52,77 179 47,23

La Mina            

7.109 3.545 49,87 3.564 50,13 132 1,86 0,46 64 48,48 68 51,52

TOTAL            

28.656 13.967 48'74 14.689 51'26 2.609  9'1 1.245 47,72 1.364 52,28
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NUMERO DE VOTS PER GENERE 

Sexe Home Dona Hab/Sexe

Homes 1.245  1.245

Dones  1.364 1.364

Total 1.245 1.364 2.609

NUMERO DE VOTS PER BARRI i
PER GÈNERE

sexe/barri
Sant Adrià 

Nord
Sant Joan 

Bapt.
Via Traja-

na
La Cata-

lana Besòs
La 

Mina Hab/barri
Homes 535 420 21 5 200 64 1.245
Dones 627 451 32 7 179 68 1.364
Total 1.162 871 53 12 379 132 2.609

CENS  i NUMERO DE VOTS 
PER NACIONALITATS
i GÈNERE

Nacionalitat Homes Dones
Total 
Vots

Total
Població Homes Dones

ARGENTINA 2  2 75 46 29
BOLIVIA  1 1 209 82 127
COLOMBIA 1  1 190 83 107
CUBA 1  1 49 22 27
CHILE 1 1 2 69 30 39
ECUADOR 2 3 5 364 174 190

EE UU 1  1 13 8 5
FRANCIA 1 2 3 33 13 20
ITALIA  2 2 93 61 32
MARRUECOS  1 1 419 239 180
PERÚ  1 1 145 67 78
POLONIA  1 1 73 45 28
PORTUGAL  1 1 24 15 9

REPÚBLICA 
DOMINICANA  1 1 69 24 45
RUMANIA 1 1 2 99 53 46
ALTRES 992 569 423
TOTAL 10 15 25 2.916 1.531 1.385

ESPAÑA 1.235 1.349 2.584 25.740 12.436 13.304
TOTAL 1.245 1.364 2.609 28.656 13.967  14.689
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CENS I NUMERO DE VOTS
PER EDAT I GÈNERE

Edat Home Dona
Total ha-
bitants  Edat Homes Dones Total Vots

16 164 133 297  16 10 6 16
17 171 168 339  17 12 13 25
18 184 168 352  18 14 10 24
19 180 188 368  19 10 7 17
20 179 202 381  20 4 5 9
21 180 183 363  21 15 6 21
22 196 214 410  22 8 12 20
23 223 221 444  23 16 10 26
24 221 214 435  24 6 9 15
25 241 238 479  25 9 9 18
26 281 244 525  26 9 14 23
27 241 240 481  27 10 7 17
28 271 304 575  28 9 16 25
29 324 304 628  29 16 26 42
30 315 298 613  30 15 19 34
31 310 324 634  31 18 32 50
32 335 321 656  32 22 18 40
33 357 300 657  33 19 19 38
34 348 306 654  34 27 25 52
35 313 281 594  35 11 31 42
36 337 289 626  36 18 19 37
37 294 275 569  37 19 23 42
38 328 287 615  38 34 16 50
39 295 284 579  39 17 24 41
40 278 279 557  40 18 31 49
41 289 269 558  41 23 25 48
42 314 264 578  42 28 18 46
43 300 267 567  43 16 29 45
44 258 252 510  44 25 34 59
45 264 260 524  45 36 27 63
46 258 233 491  46 21 29 50
47 239 227 466  47 27 38 65
48 231 234 465  48 26 25 51
49 224 228 452  49 24 23 47
50 220 211 431  50 27 35 62
51 214 208 422  51 25 20 45
52 169 184 353  52 18 23 41
53 157 178 335  53 15 28 43
54 198 174 372  54 14 26 40
55 171 191 362  55 23 19 42
56 141 175 316  56 20 33 53
57 150 160 310  57 13 13 26
58 145 173 318  58 13 27 40
59 180 199 379  59 23 35 58
60 161 218 379  60 23 27 50
61 177 176 353  61 23 22 45
62 187 193 380  62 36 29 65
63 192 232 424  63 33 29 62
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64 181 188 369  64 27 15 42
65 157 181 338  65 25 22 47
66 158 172 330  66 14 18 32
67 143 142 285  67 20 11 31
68 145 202 347  68 30 34 64
69 115 117 232  69 14 9 23
70 132 139 271  70 22 21 43
71 160 163 323  71 27 21 48
72 135 199 334  72 20 17 37
73 129 174 303  73 15 25 40
74 109 150 259  74 15 19 34
75 127 143 270  75 9 11 20
76 115 166 281  76 17 16 33
77 113 144 257  77 16 12 28
78 90 139 229  78 8 11 19
79 77 103 180  79 12 7 19
80 80 135 215  80 16 16 32
81 74 97 171  81 9 8 17
82 60 108 168  82 8 5 13
83 50 110 160  83 4 12 16
84 37 82 119  84 6 8 14
85 45 82 127  85 5 7 12
86 35 67 102  86 2 4 6
87 27 76 103  87 1 3 4
88 20 54 74  88 1 5 6
89 13 35 48  89 1 1 2
90 8 40 48  90  2 2
91 10 20 30  91 2 1 3
92 3 27 30  92  1 1
93 7 12 19  93 1  1
94 3 16 19  95  1 1
95 2 11 13  Total 1.245 1.364 2.609
96 2 10 12
97  3 3
98  4 4
99  1 1

100  3 3
102  1 1
104  1 1
105  1 1

TOTAL 13967 14689 28656
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FASE VI .- Avaluació

Al  marge  del  resultat  mateix  de  la  consulta  ciutadana,  per  la 
conservació de les Tres Xemeneies,  avaluant exclusivament el procés 
de realització de la mateixa, tots els participants i  consultats en relació 
a la mateixa consulta es mostren molt satisfets de com es va conduir i 
del resultat, a nivell de procés i del resultat de l'organització.

El mateix servei de participació de l’Ajuntament de Sant Adrià, després 
d'haver  realitzat  aquest  projecte,  nou  i  complex,  sense  gaires 
experiències i amb greus dificultats per a la seva realització es troba 
molt satisfet dels resultats.

L’objectiu  principal,  en  la  convocatòria  i  realització  de  la  consulta 
ciutadana era garantir  la transparència del  procés i  la credibilitat  del 
resultats, havent convocat al màxim de la població a la consulta, tot i  
sabent que no existeix gaire pràctica en aquestes experiències i hi ha 
una certa resistència.

Pel  que  fa  als  resultats  i  a  la  incidència  de  la  consulta  ciutadana, 
respecte  a  la  població  de  Sant  Adrià  de  Besòs  i  per  al  mateix 
ajuntament,  la informació per a tota la població,  la campanya a les 
escoles,  el  treball  de  coordinació,  col·laboració  i  participació  d'altres 
serveis municipals, la mateixa organització del procés de votació, ha 
resultat   un  repte  de  complex   realització,  de  resultats  positius  i 
satisfactoris.

Pel  que  fa  a  L’expectativa  informativa  generada  per  la  consulta 
ciutadana  de  les  Tres  Xemeneies  ha  estat  molt  important,  varies 
televisions,  locals  i  nacionals,  varies  emissores  de  radio  i  diversos 
publicacions de premsa escrit es presencien el primer dia de la votació, 
fan seguiment de tot el procés al llarg de la setmana i acudeixen a la 
roda de premsa convocada després de l’escrutini.
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6.- Òrgans

 Comissió política.

La comissió política es va composar de tots els membres del consistori 
municipal, amb la participació dels membres representants de tots els 
partits.

Es van celebrar dues reunions prèvies, per discutir i aprovar el Docu-
ment de Garantia que finalment va ser aprovat per Ple Municipal. 

Tot els membres del consistori, que així ho van desitjar van estar pre-
sents al recompte de vots i a l’anunci dels resultats obtinguts.

 Comissió tècnica.

Composada per representants de tots els serveis que, d’una manera o 
altre, participaven en el procés de la consulta:

Responsable del servei de comunicació.
Responsable del servei d’Alcaldia i premsa.
Responsable de recursos humans.
Responsable del servei informàtic.
Responsable de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
Responsable de la Brigada Municipal.
Responsable  de  l'Àrea  d’Activitats  Ciutadanes  (cultura,  joventut,  es-
ports i educació).
Responsable del padró municipal.
Responsable de la Policia Municipal.
Responsable i tècnic dels servei de participació ciutadana.
Suport administratiu

Amb la col·laboració del Centre de recursos pedagògics del municipi.

 Comissió Ciutadana.

Es va composar de:

4 representants del moviment veïnal.
1 representant del Consell de les Arts i de la Cultura.
1 representant del Consell de la Dona.
1 representant del Consell de Mobilitat.
1 representant de la Plataforma per a la conservació de les 3 
   Xemeneies.
   Representants de tots els grups polítics municipals .

 Mesa de seguiment

6 membres elegits entre els components de la comissió ciutadana.
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7.- Conclusions

Objectius de la consulta:

La regidoria i el servei de Participació Ciutadana va assumir l’encàrrec 
de realitzar de la primera consulta ciutadana, a Sant Adrià de Besòs, 
amb dos objectius clars:

 Fer un exercici democràtic, novedòs per ser el primer cop que 
es realitzava a Sant Adrià de Besòs.

 Afavorir un important exercici de ciutadania, on es decidia un 
element  important  per  el  futur  de  la  ciutat,  al  ser  un  edifici 
representatiu, icona per la ciutat  i  molt visible des d'una ampla 
perspectiva.

Un  cop  vist  els  resultats  de  tota  la  campanya  d'informació,   a  la 
ciutadania,  el  projecte  de  treball  escolar  i  el  ressò  que  en  tots  els 
mitjans ha tingut la consulta podem dir que aquests objectius es van 
complir molt satisfactòriament. 
 
Donada  la  novetat  d'una  proposta  de  consulta  d'aquesta  mena,  en 
relació al tema, de caràcter àmpliament urbà i de perifèria barcelonina, 
la  dimensió  de  la  mateixa  consulta,  on   "tota  la  població"  podria 
participar,  van estar molt presents i  pendents de l'organització i  dels 
resultats molts mitjans de comunicació, de tota mena locals, nacionals, 
ràdios, premsa, televisions...

Amb tot aquest cúmul de aspectes, i totes les expectatives que s'havien 
creat,  es pot dir que el resultat de la consulta, pel que fa a la seva 
organització, i a la seva realització: també va ser molt satisfactori.

Gràcies, a la bona organització i  la important col·laboració de tots els 
serveis i persones que van intervenir, es va poder seguir el procés de 
votació  i  els  resultats  amb  la  garantia,   el  rigor  i  la  transparència 
necessaris,  així com també el recompte de vots i la transmissió dels 
resultats.

Si  va  haver  alguna  objecció,  va  ser  en  relació  a  aspectes  que  es 
trobaven fora de la mateixa organització de la consulta i van ser per 
temes totalment externs de les possibilitats del servei:

 Manca de presencia, en la campanya de sensibilització i debat, de 
representants de la postura per  l'enderrocament de les xemeneies.

 Dificultat de comprensió de la pregunta realitzada en la consulta.(*)

(*) La pregunta va ser resultat d'una sessió de treball de la comissió 
política i  vol  concretar els diferents aspectes a tenir  en compte a la 
decisió a prendre.
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Pel  que fa  a la  realització  de la  consulta  com a conclusions poden 
ressaltar:

El projecte:

 L'organització de la consulta ciutadana ha representat un complex 
treball  d'organització  i  coordinació  de  diferents  serveis  i,  inclòs, 
d'altres administracions. 

 Incorporar  noves  eines  per  a  la  gestió  d'una  democràcia  més 
deliberativa.

 Fer  un  projecte  de  desenvolupament  municipal  des  de  la 
transversalitat.

 Millorar la percepció de la ciutadania pel que fa a la gestió d'una 
participació activa en la presa de decisions d'assumptes municipals.

 Massa llarg procés de votació 7 dies.  Això va requerir un elevat 
nombre de persones, amb pocs incentius.

 Elevat esforç de comunicació: 7 dies, 5 punts i ample horari.

 Infrastructura  complexa,  alguns  espais  de  dependència  no 
municipal  (centres de la Generalitat),  suport  de recursos humans 
amb cost econòmic.

 Es va  comptar  amb un  bon  suport  informàtic  amb  un  programa 
senzill  i  eficaç,  que  va  permetre  la  ràpida  i  efectiva  gestió  i  el  
recompte  de  resultats,  i  també  es  va  comptar  amb  el  suport 
tècnics/informàtics adequats, a tots els centres.

Això va permetre, amb la correcte incorporació d''Internet, tenir les 
eines necessàries  per fer:

 Campanya de comunicació i d'informació

 Votar  en  diferents  llocs,  tots  els  dies  i  l'horari  compromès, 
garantint el rigor de la  votació (no duplicar vots per persona).

 Seguiment exhaustiu de la votació, cada hora a tots els punts.

 Explotació del cens i dels resultats de la votació

Tot  i  tenint  en  compte  el  gran desplegament  de  mitjans  i  recursos, 
humans i  tècnics,  el  cost  de  la  consulta  es  va  mantenir  dintre  d'un 
marge molt mesurat.  La col·laboració, amb rigor i seriositat, dels/de les 
treballadors/es que van recolzar la votació des dels punts del barris, 
divendres tarda, dissabte i diumenge va resultar de vàlua.
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Índex de participació

Va ser d'un   9,10 %,  alt per al que s'esperava, tenint únicament de 
referent l'experiència de San Sebastian, en un únic barri i per un tema 
urbanístic molt  concret,  el  disseny d'una plaça.  Les dades que ens 
arribaven  de  altres  consultes  eren  d'un  5  /  6  %  de  resposta  de 
participació.

L'experiència d'incorporar el vot dels joves a partir dels 16 anys 
(636 persones de 16 i 17 anys al cens de vot)  amb una participació del 
6,45% (41 vots).

La  novetat,  d'incorporar  la  població  immigrant, censats  (2.916 
persones) però sense dret a vot en les eleccions locals, ni generals, 
amb una participació tristament molt baixa 0,86% (25 vots).

Pel que fa als resultats pels barris, els dos barris del marge esquer, 
més regular i alt (Sant Adrià Nord 13,12 %, Sant Joan Baptista 12,15 
%)  i marge dret més baix (Trajana 11,09%, Besòs 7,91, La Catalana 
4,76%), cal fer especial esment a la baixa participació del barri de La 
Mina 1,86 % habitual, en totes les eleccions.

Si  s'exclou la dada del  vot  de la immigració i  del  barri  de La Mina,  
quedaria una participació del 13,16 %. Aquest percentatge es pot trobar 
molt més ajustat a la realitat de la població del conjunt de Sant Adrià de 
Besòs. 

Un fet contrastat a recollir es que el temps de votació, pel que respecte 
a dies, es va fer massa llarg i no va afectar massa a la participació, tot i  
que en una primera convocatòria calia oferir la  sensació, de posar el 
màxim de recursos i facilitats per afavorir la participació ciutadana a la 
consulta.

Com sigui  poder  ser  part,  en el  disseny i  la  realització  d'un procés 
d'aquest tipus, malgrat les hores de dedicació, el nervis i finalment el  
cansament,  ha  estat  tot  un  privilegi  per  el  servei  de  Participació 
Ciutadana, i restem oberts per aportar tota la informació i experiència 
que ens sigui demanada, amb la certesa que cal seguir fent aquests 
processos,  perfeccionant-los,  com  a  eines  de  millora  de  la  nostra 
democràcia i per tant, de la nostra societat.

Sonia Cazo Maria Merino
Tècnica de Participació Ciutadana Cap de Servei de

Participació Ciutadana

Sant Adrià de Besòs, 31 de març de 2009
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