Recull de conclusions i reflexions per a la co-organització de les
II Jornades Participació ciutadana de Mallorca
El passat dijous 8 de febrer, a les 17h a la sala de premsa del Centre Cultural de la
Misericòrdia, es va realitzar la primera reunió amb l’objectiu de presentar la proposta
per a la co-organització de les II Jornades de Participació ciutadana de Mallorca. A la
reunió hi varen assistir persones representants de regidories de participació ciutadana de
diferents municipis de Mallorca.
A continuació recollim les principals conclusions i reflexions de les persones que varen
participar en aquesta reunió.

Que volem fer?
 Recollir tot el que s’ha fet a Mallorca
 Poder dur ponències externes que estiguin vinculades a la nostra realitat i altres que
puguin teoritzar o aportar coses innovadores al camp de la participació ciutadana.
 Recollir tot el material que es generi d’alguna manera, ja sigui imprès, web,...
 Poder aglutinar espais o punts de reunió per temàtica (participació en relació a
joventut, en relació a infants, a associacions, en pressuposts participatius) que siguin
temàtiques en les quals les persones interessades puguin anar directament allà a
exposar, a treure conclusions, etc.
 Compartir les avaluacions que s’han fet durant aquests anys, analitzant el que ha
funcionat i el que no. S’ha de posar en valor no només el que si ha funcionat, sinó
també les errades perquè ens serveixin per aprendre.
 Tenir un espai per compartir i treballar les jornades prèviament. Per exemple, si es
posa com a tema els pressuposts participatius qui seran les persones, els
ajuntaments o les entitats que aportaran material en aquest espai.
 Que hi hagi taules rodones molt participatives, no tant per les ponències que puguin
fer grans exposicions sinó per les persones tant polítiques com tècniques que puguin
debatre abastament, en definitiva, que hi hagi temps suficient pel debat (a les
darreres el temps va ser molt marcat)
 Poder treure bones pràctiques de les jornades i relacionar-les amb models, fer
protocols o guies.

Per a què?
• Per compartir les experiències.
• Per millorar contínuament sobre el que hem après.
• Per poder comparar-nos amb altres municipis i amb altres experiències .
• Per fer teràpia i “carregar piles”.
• Per visibilitzar tot el que s’està fent ara i el que s’ha fet abans, fins i tot sense el títol
de participació. Així, es podrien rescatar algunes experiències d’abans que poden
ser útils però que estan oblidades en un calaix .
• Per dinamitzar el que s’està fent i per donar-li un nou talant perquè no s’aturi.
• Per animar a altres municipis donant passes cap endavant, cap a la participació més
real, més democràtica, ...
• Per poder prendre decisions més participatives, les persones que han assistit a la
reunió volen fer participació i, per això, també s’han de fer aquestes Jornades.

A qui va dirigit?
 Persona tècnica / Persona política
En molts de casos no es diferencia la figura política de la tècnica, perquè hi ha
regidories que no tenen persones tècniques especialitzades o dedicades a temps complet
a aquesta tasca. Davant l’ambigüitat cal fer-ho conjuntament.
La possibilitat de fer algun tipus de taller orientat al nivell polític no es va acabar
d’entendre, no estava ben encaixat.
 Grups organitzats (associacions)
Es considera que han de tenir un espai propi que no ha d’estar lligat amb el nivell tècnic
perquè tenen necessitats, característiques i funcionen d’una altra manera.
 Ciutadania
Es pot obrir a la ciutadania que vulgui venir, perquè hi pot haver persones molt
implicades, però no especialment obert per donar resposta a la ciutadania.
 Meses de convivència
Cada vegada estan més presents als municipis que tenen poques associacions o que són
molt diverses, és un tema que també interessa.

Com volem que siguin aquestes jornades?

-

Grup per compartir: Es considera important que hi hagi grups per compartir, taules
redones, que tenguin temps, que puguin estar ben pensades des del principi i que les
persones que hi assisteixin tenguin coses a dir en relació a la temàtica.

-

Ponències amb dinàmiques: experimentació / treball en grup: Laura (ajuntament de
Sóller) va explicar que a unes jornades varen tenir ponències en les quals es feia una
petita introducció i, a partir d’aquesta, els participants experimentaven guiats per la
mateixa persona que havia fet la ponència envers el que estava comentant. Es va
considerar un tema interessant primer exposar i després treballar en grup

-

Dinamització (persones expertes en conduir grups): Si es fan grups o taules redones
una mica participatives han d’estar dinamitzades per persones expertes, per facilitadores
de grups,... és important per conduir el grup correctament

-

No relacionar continguts (1 – 2 – 3): Com que a vegades és difícil assistir a totes les
jornades, es va demanar que no estigui vinculat el contingut d’un dia amb l’altre; si per
exemple, el primer dia es fa l’exposició d’un tema que el segon no es facin les
conclusions o tallers relacionats amb el tema que s’ha parlat el primer dia. Així hi ha la
possibilitat que es puguin separar equips i que unes persones vagin un dia i altres
persones un altre dia.

-

Jornada d’un dia és poc: Una jornada d’un dia és poc, però també s’ha manifestat
que l’assistència a més d’un dia és difícil. No va quedar clar si fer-ho en dies
consecutius o bé en dies de diferents setmanes, però també es va valorar que no era
coherent fer-ho molt dispers ja que no són punts de trobada, sinó jornades com a
moment de “plenitud”

-

Demanar disponibilitat (enquesta): Es planteja la possibilitat de demanar, en un
moment determinat, la disponibilitat de tècnics i regidors mitjançant una enquesta per
ajustar al màxim quins dies són els més adients

-

Oci: Es proposa posar oci enmig de les jornades, que no siguin només de
coneixement sinó que també es puguin plantejar petites coses d’oci.

-

Diferents punts geogràfics: Es planteja la possibilitat de fer les jornades a 3
municipis diferents envers de fer-ho tot a un municipi; per altra banda, també sorgeix la
idea que les jornades es puguin repetir per zones o mancomunitats però la idea no va
agafar força perquè s’estava d’acord en que volem que hi hagi participació i que sigui
un èxit de participació, així, el fet de dispersar la mateixa experiència en diferents punts
aniria en detriment de la quantitat de persones que participarien i, per tant, es perdria
riquesa en la participació.

On fer les jornades?
Miquel Àngel (batle de Pollença) va aportar com a criteri que sigui un lloc cèntric i de
fàcil comunicació pels altres municipis, com per exemple: Inca, Santa Maria,... un altre
municipi que també s’ajusta a aquest criteri és Marratxí, però no hi havia cap
representant d’aquest municipi.
De totes maneres, els municipis que varen assistir a la reunió també estan disposats a
acollir aquestes jornades.

Cost econòmic de les jornades
Finalment, el darrer que es va tractar va ser el tema econòmic: qui es farà càrrec del que
costen les jornades?
Per una banda, s’ha apel·lat a que sigui el Consell de Mallorca el que assumeixi el cost
de les jornades, la qual cosa en aquests moments no és possible per manca de
disponibilitat pressupostària. Per altra banda, Palma ha manifestat que ja tenia previst
assumir certa quantitat del cost de les jornades.
De totes maneres, si entenem que la co-organització implica l’assumpció d’alguna
despesa (que no serà una despesa gran si agafam com a referència les anteriors jornades,
encara que aquestes siguin més ambicioses), potser el més adient és que l’aportació
econòmica s’assumeixi pels co-organitzadors en la mesura de les seves possibilitats.

