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1. PRESENTACIÓ
En aquest document es recullen les aportacions i reflexions fetes el passat dimarts 21 de maig
de 2019, de les 18h a les 20h, a la sala d’actes del Centre Cultural de la Misericòrdia (Palma)
per les persones representants d’associacions i entitats de la societat civil de Mallorca.
Aquest taller participatiu s’emmarca dins la segona fase del procés d’elaboració del
reglament de participació ciutadana del Consell de Mallorca organitzat per la Direcció Insular
de Participació Ciutadana. El seu propòsit ha estat generar un espai de reflexió i propostes al
voltant d’alguns dels instruments normatius més importants en participació ciutadana així
com fomentar la pedagogia de la participació a partir de dinàmiques concretes.

Igualment es va fer un altre taller participatiu similar amb persones professionals tècniques i
representants polítiques de les forces que havien obtingut representació al CIM. Aquest es va
dur a terme el dia 3 de maig, de les 10h a les 12h, al Centre Cultural de la Misericòrdia
(Palma). D’aquesta manera, i complementant el treball de diagnosi prèvia, es pretén obtenir
un conjunt de visions, maneres de veure i reflexions que ajudin a definir el nou reglament de
participació del CIM que assenti les bases per a una cultura més participativa i propera.
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2. EXPLICACIÓ DEL TALLER PARTICIPATIU
2.1 Descripció
Des de la Direcció Insular de Participació Ciutadana del Consell de Mallorca s’està
desenvolupant un procés participatiu per elaborar un reglament de participació ciutadana
insular. Es parteix de la premissa que la participació conforma un element clau en tant que
és per si sola una eina de canvi: mitjançant la participació, el procés d’elaboració del
reglament ens permetrà prendre consciència de la importància de la cultura participativa, dels
valors que la justifiquen i dels canvis necessaris per transformar les administracions
publiques en institucions més participatives. Aquest és el primer pas cap a un sistema
democràtic més pròxim, transparent i de qualitat. Així mateix, la participació promou una
implicació activa per part de les persones i les converteix automàticament en agents actius
del canvi. Així doncs, la responsabilitat pel canvi es distribueix entre totes les persones que
intervenen en el procés.
Una de les primeres fases que hem dut a terme ha estat el desenvolupament d’una diagnosi
que aporti una fotografia fixa de la situació actual en participació ciutadana a l’administració
insular. Això és: qui participa, com es participa, quan, amb quina freqüència i on. Aquesta
fase es va realitzar a partir d’enquestes al perfil polític, tècnic, als ajuntaments i a les entitats
socials.
En aquesta segona fase es va valorar com a necessari constituir un espai de treball participatiu
puntual amb representants dels distints partits polítics amb representació al CIM, amb
personal tècnic i amb la societat civil, on es pogués deliberar sobre la importància de la
cultura participativa així com establir unes possibles línies sobre com hauria de configurarse un reglament que la regulés. En el taller que s’indica en aquest informe es va pretendre
consensuar definicions, objectius, visions i maneres de fer que, posteriorment, influiran o es
reflectiran en el reglament.
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A partir de la informació i de les aportacions recollides a les dues fases s’elaborarà un
document estratègic que defineixi quin tipus de figures normatives cal potenciar i incloure
en el nou reglament.

2.2 Objectius
El taller participatiu amb persones representants de la societat civil de Mallorca va tenir
l’objectiu general de consensuar i posar en pràctica instruments normatius per a un possible
reglament de participació ciutadana del CIM. Els objectius específics foren:


Informar sobre els resultats de la primera fase.



Generar cultura participativa.



Co-produir definicions, objectius, visions i maneres de fer.



Debatre sobre les limitacions i l’abast de figures normatives que
podrem incloure en el reglament de participació ciutadana.



Obtenir una sèrie de punts estratègics que el reglament cal que
incorpori, impulsant noves formes de relació i treball.

2.3 Persones participants
El taller fou conduit per dues persones dinamitzadores, en Guillem Tudela Chamorro i na
Neus Ramis Seguí, les quals vetllaren per tal que transcorregués de forma ordenada, que es
poguessin debatre tots els punts prevists a l’estructura metodològica i que el llenguatge i els
temps fossin adequats a les persones participants.

En referència al nombre de participants, cal esmentar que es van inscriure un total de 17
persones, a més de la tècnica de participació i la directora general, però només n’assistiren
8. Aquest fet va resultar decebedor, sobretot tenint en compte que s’havia convocat a més de
2000 entitats i associacions de l’illa.
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Aquesta manca d’assistència i poc poder de convocatòria és un indicatiu important a tenir en
compte a l’hora d’analitzar el grau de proximitat del CIM que, a primera vista, sembla ser
escàs. Tot i que caldria un estudi més exhaustiu, podríem apuntar alguns motius que poden
explicar aquest fet:
1. Des del Departament de Participació Ciutadana es contacta amb les entitats i
associacions per subvencions però no es fa cap altra feina d’implicació i codecisió en
assumptes d’interès general. Això fa que les relacions de confiança amb aquestes
siguin limitades i que els costi implicar-se quan s’organitza algun taller.
2. Caldria haver treballat més de forma intersectorial amb altres departaments de manera
que cadascú convencés les entitats i associacions amb les quals treballa de la
importància de participar en un taller com aquest i formar part del procés.
3. En el moment de fer el taller ens trobàvem en plena campanya electoral, i tal vegada
les agendes de les persones convocades es solapaven amb actes electorals.

2.4 Metodologia i organització de la sessió
La metodologia que es tenia prevista per a la sessió era la del treball en grups i recerca de
consens. Aquesta tècnica permet evitar la monopolització del debat per part d’algú, que vagi
en detriment de la participació de tots els membres a l’hora d’expressar l’opinió.
No obstant això, es va anar modificant per adequar-la millor al nombre de persones assistents
i a les necessitats de la dinàmica.

Aquesta va tenir dos moments definits i successius: el primer, en que calia reflexionar sobre
com usar i situar les figures normatives i el segon, en que es va demanar reflexionar sobre
una estratègia de treball en xarxa que permetés millorar la participació i la comunicació entre
les entitats de Mallorca. A continuació s’esmenta l’ordre del dia del taller.
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El primer punt fou la benvinguda i la presentació del projecte a càrrec de Maria Amengual,
directora insular de participació ciutadana. En segon lloc, es va fer la presentació dels
resultats de la primera fase en que es reberen les enquestes i unes primeres reflexions a
càrrec de Neus Ramis Seguí, coordinadora del procés participatiu. En el tercer punt, es va
donar una explicació del desenvolupament de la dinàmica. Es va fer una roda de presentació
de les persones participants. A continuació s’iniciaren els dos exercicis que s’expliquen a
baix.
Es tractava que les persones participants fossin els i les protagonistes i arquitectes de l’impuls
de processos, espais i mecanismes puntuals de participació ciutadana que permeten un
aprofundiment democràtic i una millora en la qualitat del servei prestat. Per aquest motiu els
hi proposàrem dues qüestions:
En primer lloc, deliberar i valorar en grup quines figures normatives s’emprarien des de
l’associació com a canal participatiu per ser informats/des o per expressar preferències. Calia
també que especifiquessin per què havien seleccionat la figura i posar alguns exemples.
Les eines que apareixien a les fitxes eren:
1. Participació en l’elaboració normativa: participació a partir de suggeriments i
al·legacions en el procés d’elaboració normativa i capacitat de les persones per
plantejar normativa insular. Resultats: vinculants en cas que es faci per iniciativa
ciutadana i reuneixi suport suficient, i consultius en cas que siguin suggeriments a la
llei/ordenança.
2. Eines demoscòpiques: tècniques d’investigació social que permeten saber quina és la
tendència de pensament de la gent sobre un tema determinat. Resultats: consultius.
3. Taula de participació: espais permanents de deliberació que funcionen de forma
similar als consells però són més flexibles i oberts en no existir una normativa que
obligui a seguir uns processos concrets de treball. La seva constitució no sol
necessitar l’aprovació del Ple.
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El seu funcionament depèn de la gestió del tema en qüestió. Aquest pot ser continuat
i amb reunions més freqüents, o ocasional amb reunions esporàdiques segons les
necessitats. La composició de la taula és variable, i permet que els/les membres
puguin entrar i sortir més fàcilment.
4. Consell de participació ciutadana: òrgan permanent que actua com a grup impulsor
de la participació i que s’encarrega de garantir que el desplegament dels instruments
de participació ciutadana s’estan efectuant amb criteris de transparència, neutralitat i
qualitat.
5. Processos participatius: seqüència de fases que contenen eines participatives que
permeten consensuar una decisió d’interès municipal. Un cop la decisió està presa, el
procés sol acabar. Els resultats poden ser vinculants o no, però normalment són
consultius.
6. Consells sectorials/territorials:
a. Sectorials: òrgans de participació permanent, informació i proposta sobre
diferents sectors d’actuació d’interès general.
b. Territorials: òrgans de participació permanent establerts sobre la base dels
criteris que configuren zones o àrees delimitades per la història o per la
geografia administrativa. Hi participen entitats i ciutadania no associada de la
zona que hi tinguin interès.
Tenen el caràcter d’òrgans consultius permanents i tenen per objecte canalitzar la
participació, tant de la ciutadania com del món associatiu, en els assumptes
municipals.
7. Audiències públiques ciutadanes: espais de trobada, debat i recollida de propostes
entre els/les responsables polítics/es i la ciutadania, que serveixen per
informar/explicar i escoltar aportacions sobre normatives que encara no estan
aprovades, actuacions, pressuposts, resultats de certes mesures... Resultats:
facultatius o consultius. Serveixen per tenir-los en compte a l’hora de prendre millors
decisions.
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8. Iniciativa ciutadana: és un mecanisme a través del qual la ciutadania, associada o no,
pot plantejar una idea a l’administració per a que s’executi una determinada actuació
que sigui de la seva competència i que afecti a una majoria de gent. Resultats:
vinculants, sempre i quan es reuneixi el nombre de vots necessaris en el termini
estipulat.
Tipus d'iniciatives:
a. Proposar la inclusió d’un punt a l’ordre del dia en un ple ordinari.
b. Proposar l’inici d’un procés participatiu.
c. Proposar una audiència pública.
d. Proposar la creació d’un òrgan de participació.
e. Proposar l’aprovació d’una disposició de caràcter general (se n’ha d’ordenar
la tramitació dintre dels tres mesos següents!).
9. Consulta ciutadana: és un mecanisme de la democràcia directa que permet obtenir el
parer de la ciutadania gràcies al vot de les persones que consten al registre de
participació. Resultats: vinculants, sempre que la diferència entre els vots favorables
i els vots en contra, sense tenir en compte els vots en blanc i els vots nuls, sigui igual
o superior a un 5 %. També serà vinculant si així ho estableix expressament el decret
de convocatòria.
10. Dret d’intervenció: capacitat de la ciutadania, associada o no, per intervenir en el Ple
insular, prèvia sol·licitud a Presidència. Resultats: consultius o facultatius.
11. Fòrums de participació ciutadana: espais de participació puntuals, de discussió i
anàlisi, constituïts pel Consell Insular i formats per ciutadans i ciutadanes que poden
actuar en nom propi o com a representants d’entitats. Tenen per objecte deliberar
sobre assumptes insulars per així extreure’n opinions, suggeriments o propostes de
millora i, també, per a avaluar el resultat d’una actuació pública concreta ja executada.
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En segon lloc, es demanava que s’elaborés una estratègia de treball conjunta entre entitats i
el Consell de Mallorca que permetés treballar en xarxa, millorar la comunicació, racionalitzar
recursos i fer que les actuacions fossin més efectives i amb més impacte. S’indicaren algunes
preguntes-guia que podien ajudar a respondre aquestes qüestions com:
a. Elements imprescindibles per a un treball en xarxa de qualitat.
b. Tipus de plataforma de treball en xarxa:
i. Tipus d’espai (físic i virtual)
ii. Freqüència de la relació
iii. Sistemes de comunicació
iv. Quins assumptes tractaríeu
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3. ANÀLISI DEL DESENVOLUPAMENT DEL TALLER
La sessió es desenvolupà en un clima de cordialitat. Tot i això, cal destacar o tenir presents
alguns aspectes:
 La majoria de persones assistents valoraren positivament l’oportunitat de poder
deliberar sobre assumptes relacionats amb la participació. No obstant això, una bona
part coincidí que es sentien decebuts/des per la poca convocatòria de gent, sent un
tema tan important com era el d’expressar quin tipus de CIM volien per a que fos més
participatiu i proper. Algunes de les persones assistents qüestionaren la capacitat del
CIM de convocar a agents socials diversos (posant exemples d’assumptes d’altres
àmbits). Des de l’organització es va respondre que no es podia pretendre obtenir una
assistència elevada quan es partia d’una base amb poca cultura participativa i on el
CIM és percebut com un òrgan llunyà i amb poca transcendència.
 Les persones que vingueren al taller eren representants de PIMECO, de Mallorca
Sense Fam, de l’Associació Fotògrafs Professionals IB, de l’Ajuntament de
Puigpunyent i una persona que participava en varies entitats i espais.
Concretament, les de PIMECO sentien que no podien contribuir gaire ja que no
podien posicionar-se si no era a títol personal. Com a PIMECO, depenien d’una Junta
que era la que decidia el seu posicionament. També consideraven que tenien un altre
àmbit d’acció i influència que s’allunyava del proposat, la participació ciutadana. Des
de l’organització es va respectar la seva opinió però es va fer un esforç per explicar
que la participació de PIMECO en els processos i espais participatius era fonamental
ja que representava a la quarta pota de la societat (recordem les quatre potes: partits
polítics, professionals de les institucions, associacions/entitats i empreses) i, per tant,
tenien molt a dir en les decisions d’interès general. Una altra cosa era que no estassin
familiaritzats amb les pràctiques participatives, fet que es podia anar millorant sempre
i quan hi hagués voluntat per part seva i uns canals participatius des d’on implicar-se
i fer valer la seva veu.
 La motivació, en un inici, es va percebre moderada però, a mesura que anava avançant
el taller s’anava incrementant, permetent uns debats dinàmics i animats que afavorien
el sorgiment d’idees i consensos.
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 De grups actius n’hi va haver dos (formats per 2-3 persones). Un tercer, va considerar
que no podien participar perquè no havien consultat amb la Junta tot i que les persones
membres d’aquest grup es mostraren receptives, interessades i preparades per donar
suport i implicar-se en el que fes falta per millorar la democràcia del territori.
 Hi va haver una representació equitativa entre homes i dones.
 No es varen poder seguir completament les pautes metodològiques de l’estructura
plantejada degut a l’escassetat de persones participants i a les seves necessitats de
parlar i explicar experiències amb el CIM que exemplificaven la poca cultura
participativa que (excepte en alguns temes) s’havia desenvolupat fins ara. Aquesta
participació, que es feia des de departaments com Joventut o l’IMAS, no era
estratègica ni compartida pels altres departaments sinó una manera de fer concreta i
particular que havien anat adoptant per les necessitats a abordar.
 El fet que es mantingués el debat en subgrups i després en rotllana va anar creant un
clima de complicitat i familiaritat entre totes les assistents que va afavorir l’obertura
i la sinceritat.
 Les dinamitzadores s’encarregaren d’explicar grup per grup les passes a seguir:
o Es convidava a reflexionar sobre els canals participatius i una possible
estratègia intersectorial.
o Es convidava a deliberar de forma conjunta, amb respecte i escolta activa.
o Es convidava a la recerca del major consens possible entre un nombre limitat
de persones.
 Es va dedicar poc temps a la feina en grup ja que es va destinar bona part a escoltar
les necessitats de les entitats. A l’hora de treballar en grup, les dinàmiques varen
funcionar positivament, els temps es varen respectar i fou fàcil consensuar les idees.
 En la posada en comú, pel que fa a la primera pregunta, es va percebre una dinàmica
intrínseca de les entitats de demanar per una mateixa, apostant per canals participatius
més individuals en lloc de canals plurals que englobessin varis actors en favor d’un
bé comú. Ho veurem a l’anàlisi de les respostes.
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A continuació es presenten els punts forts i febles del taller participatiu.
Quadre 1. Punts forts i febles
Punts febles

Punts forts

La poca assistència d’entitats i associacions de

Bona acollida, interès i motivació per part de les

Mallorca va minvar l’oportunitat pedagògica i de

participants en debatre sobre els punts establerts a la

foment de cultura participativa que suposava el taller.

dinàmica. Es va apreciar que es generés aquest espai
amb

mecanismes

propis

de

la

democràcia

deliberativa que permetessin debatre sobre la
participació ciutadana en el Consell i en les
polítiques insulars.
Reticència per part d’algunes persones participants a

Reflexió profitosa i útil, que es va sortir de la

precisament participar degut a que no ho feien en nom

metodologia plantejada però que va resulta ser

de la Junta, quan simplement es tractava de posar en

enriquidora per a totes les assistents. Les realitats de

pràctica la participació de forma “fictícia” per valorar

cada una eren diverses i això va afavorir l’intercanvi

el grau de coneixement de cada persona en aquesta

d’experiències.

matèria i aprendre altres maneres de fer més
democràtiques.
El fet que ens trobéssim en campanya electoral no va

La manera de debatre va ser respectuosa i

ajudar a la convocatòria. Tampoc que el Departmanet

democràtica, no es varen observar persones que

de Participació Ciutadana no tingués uns llaços de

monopolitzessin el debat o que volguessin imposar

confiança més consolidats amb les entitats de

la seva opinió respecte de la del demés.

Mallorca que permetés un poder de convocatòria
major i un compromís pel treball conjunt.
El treball a partir de subgrups no va ser el plantejat a

La sensació general va ser bona i es va demanar que

la metodologia del taller. Degut al poc nombre de

es repetissin experiències com aquesta però que

persones assistents, aquestes es posaren devora de les

s’aconseguís convocar més entitats i convertir així

que coneixien per debatre els punts de la dinàmica,

aquesta feina en una tasca sèria i amb compromís

sense produir-se un intercanvi que hagués afavorit

per a tothom.

noves conexions i sinergies.
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4. RESULTATS: aportacions
PREGUNTA 1
Delibereu i valoreu en grup sobre quines d’aquestes figures normatives utilitzaríeu des de
la vostra associació com a canal participatiu per ser informats o per expressar les vostres
preferències. Prioritzeu-ne només 5. Cal que especifiqueu per què heu seleccionat la figura,
què us permet aquest canal, quins avantatges té,.... A més, cal posar dos exemples de cada
figura (que es basin en la vostra experiència i tasca) sobre com utilitzaríeu aquest canal. Per
exemple, en el cas del “dret de petició”: per conèixer el pressupost total destinat a les
subvencions en matèria de cultura. O, en el cas del “procés participatiu: per expressar les
nostres preferències a l’hora de definir una mesura destinada a la protecció dels infants.

L’objectiu d’aquesta dinàmica era familiaritzar les persones que representaven les
associacions amb els distints canals participatius que solen contemplar els reglaments. Es
pretenia, en primer lloc, que coneguessin els possibles mitjans participatius (donat que a la
diagnosi es va observar una confusió i a cops desconeixement al respecte) i, en segon lloc,
que els sabessin aplicar correctament o amb sentit de coherència. D’aquesta manera, un cop
el reglament entrés en vigor, ja tindrien una base per poder manejar el contingut que aquest
preveia.
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RESPOSTES
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ELS DOS GRUPS
1. Dret d’intervenció: (2). Per què?


Canal directe.



Intervenir en reglaments, normatives per dir la seva.



No és vinculant sinó consultiu però ho necessitem.



Introduir garanties de devolució del que es demana.

ANÀLISI DE LES RESPOSTES
La capacitat de les entitats d’intervenir en un ple, per exemple per expressar el seu punt de
vista o preferències sobre un tema que es debati, es va valorar de forma positiva i necessària
ja que era una manera de que es sentís la seva veu de forma directa i que s’interpel·lés l’equip
de govern (o/i oposició) en un assumpte determinat.
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Cal dir, però, que és un canal que no afavoreix la recerca del consens entre un col·lectiu sinó
més bé ajuda a que es tinguin en compte les preferències particulars d’una certa entitat que
representa un sector de la població en un assumpte concret. Per tant, no ho consideraríem
com un mecanisme que genera consens i la recerca del bé comú sinó una manera que tenen
les entitats de fer prevaldre les seves demandes o fer-se escoltar.

UN GRUP
1. Audiència pública: (1) Per què?


Evitar que es manipuli.



Amb devolució (és necessari).

ANÀLISI DE LES RESPOSTES
Un dels grups va considerar prioritàries les audiències públiques ja que era una manera de
que l’equip de govern mostrés transparència i rendís comptes en algun assumpte d’interès
general, evitant “maquillar” la realitat o manipular-la. Es va considerar important la claredat
i honestedat en la comunicació de les institucions. A més, es va afegir que era prioritari que,
a l’audiència, es donés la possibilitat al públic d’intervenir per interpel·lar directament
l’equip de govern sobre els temes que consideressin oportuns. Aquests darrers calia que
fessin devolució del que se’ls demanava perquè no quedés com un mer intercanvi de paraules.

2. Consell sectorial/territorial: Per què?


Territorial



Es tracten temes com zones d’afluència turística.

ANÀLISI DE LES RESPOSTES
Un dels grups va opinar que els consells territorials/sectorials eren necessaris i prioritaris ja
que constituïen espais de participació permanent que permetien una feina i control/supervisió
continus entre les persones que el formaven. A partir d’aquests canals, es podien introduir
temes a l’agenda política i consensuar-los/codecidir-los.
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3. Taules de treball / participació: Per què?


És necessari.

ANÀLISI DE LES RESPOSTES
En la mateixa línia que el grup anterior, també es va prioritzar la “taula participativa” com a
mecanisme necessari/prioritari per exercir el dret a participar ja que és un espai cohesionador
que permet la deliberació conjunta dels temes que els afecten i la recerca de consens que
satisfaci a la majoria de les persones participants.

4. Consulta ciutadana: (1) Per què?


Ens agradaria poder decidir sobre certs temes per a que no passin.



Caldria que fos vinculant.



Per a poder votar temes rellevants.

ANÀLISI DE LES RESPOSTES
Respecte a aquest canal participatiu, es va generar un debat entorn a la importància de poder
decidir assumptes transcendents que afecten a la comunitat. Es va dir que, sobretot, era un
mecanisme útil per evitar que passessin situacions determinades. Per exemple, es va explicar
que a Campos s’han construït supermercats i grans superfícies comercials a la sortida del
poble que han provocat un canvi notable en les dinàmiques socials: de sobte, ja no hi ha vida
de carrer, els petits comerços estan pràcticament buits i el poble sembla desert. Així doncs,
es va esmentar que si aquesta decisió s’hagués dut a consulta popular, tal volta no hagués
passat.
De totes formes, en aquest punt es va aclarir que els resultats dels temes que es sotmeten a
consulta popular, com que són vinculants, no sempre agraden al col·lectiu promotor de la
consulta ja que, a cops, la gent té una altra opinió. Per tant, cal anar en compte sobre què es
sotmet, com es sotmet i complementar el mecanisme amb debats i taules redones a favor i en
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contra per enriquir la manera de pensar de les persones votants i evitar les manipulacions per
part de certs grups polítics o socials.
També cal tenir en compte que en aquest tipus de mecanisme existeix el perill de que es creïn
postures antagòniques entre la població, fet no gaire positiu per a la cohesió social i el
consens, i que el debat s’introdueixi a la política i també es vegin alguns partits a favor i
alguns en contra.

5. Consell de Participació Ciutadana: (1). Per què?


Capacitat de decisió.



Resoldre temes de participació.

ANÀLISI DE LES RESPOSTES
Hi va haver un grup que va considerar necessària no només l’activació sinó la seva
participació en el Consell de Participació Ciutadana, òrgan transversal de control i seguiment
de tots els canals participatius actius del CIM. Aquest posicionament denota un compromís
ferm envers la promoció d’una cultura participativa que no només es manifesta intervenint
en els diversos canals establerts sinó, també, participant en el Consell de Participació per a
que aquests canals continuïn i es desenvolupin sota uns criteris de qualitat i rigor.

6. Eines demoscòpiques: (1). Per què?


Ens agrada saber què pensa la gent.

ANÀLISI DE LES RESPOSTES
Un dels grups va opinar que un dels mecanismes participatius prioritaris eren les eines
demoscòpiques que ajuden a tenir una fotografia fixa de l’estat d’opinió de les persones
enquestades. Tal i com es va aclarir, és una eina que no afavoreix el debat col·lectiu a favor
de la recerca del consens i l’intercanvi d’impressions, sinó que és limita a ser un mecanisme
individual on es reconeixen preferències o gustos sobre l’assumpte que es tracta.
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Per tant, no és un generador de comunitat, més bé funciona per a millorar el disseny o
implementació de les mesures plantejades.

7. Fòrum Participatiu: (1). Per què?


Fresc; és dinàmic, les temàtiques poden variar segons vagi
evolucionant el desenvolupament del fòrum.



Es fan amics; és un espai relacional on, a més de compartir les idees,
es creen vincles amb els components. Augmenta la cohesió social.



Eina per aglutinar preferències.



Poc institucional.



Més flexible.

ANÀLISI DE LES RESPOSTES
Aquest canal participatiu es va percebre útil per deliberar sobre certs assumptes de forma
puntual. Es va considerar que, a més de constituir-se com a espai de debat, flexible i puntual
(ja que es convocava en haver-hi necessitat) també podia servir per generar connexions i
vincles entre les entitats que hi assistissin. El fet de que el tema de debat les aglutinés,
contribuïa a fomentar la cohesió social i el sentiment de comunitat. També es va valorar
positivament el fet que no constituís un espai permanent, ni amb el compromís d’assistir-hi
periòdicament.

8. Elaboració de normes: Per què?


Per influir en el procés de decisió.

ANÀLISI DE LES RESPOSTES
Un dels grups va considerar prioritària la participació en l’elaboració normativa. Una altra
vegada, es tracta d’un canal que ajuda a fer sentir la veu de les entitats a títol individual i a
que es tinguin en compte les seves preferències i demandes, però no és un instrument
generador de comunitat, consens i diàleg.
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CANALS QUE NO S’ESMENTAREN:
1. Processos participatius
2. Iniciativa ciutadana
Per acabar l’anàlisi de les respostes, hem volgut classificar els canals participatius segons la
classificació que l’autor Fernando Pindado fa en funció dels pilars de la democràcia o les
formes de participar (vegeu el gràfic 1):
1. A partir del mecanisme representatiu, pel qual s'escullen persones que
representin les (teves) idees en les institucions democràtiques.
2. A partir de la democràcia directa, que té a veure amb referèndums i consultes
vinculants directes per decidir assumptes d'interès general.
3. La democràcia participativa o dialògica, que es basa en la participació de les
persones a partir de processos i espais que permeten el debat, la deliberació i el
consens, desenvolupen l’empatia i permeten influir en els assumptes d'interès
comú.

Gràfic 1. La trinitat democràtica

Font: Fernando Pindado, ponència en el marc de la Taula rodona: Normativitzar la participació ciutadana.
Jornades sobre innovació democràtica i pràctiques participatives, Consell de Mallorca (abril 2019, Sineu)
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És per aquest motiu que hem volgut dividir els conceptes en tres columnes:
1. Instruments propis de la democràcia deliberativa que permeten a la ciutadania
deliberar conjuntament sobre assumptes públics i influir o decidir en el seu esdevenir.
2. Instruments propis de la democràcia directa que permeten votar de forma individual
sobre certs aspectes públics.
3. Instruments propis del dret a participar en el seu nivell més bàsic ja que no permeten
influir en les decisions sinó que el/la ciutadà/na es mantingui en un rol
“d’observador/a”. Són, si més no, “condicions necessàries” que permeten
desenvolupar la participació. No obstant, per a que veritablement permetin avançar
en la qualitat democràtica, cal que vagin acompanyats d’altres de la columna primera
i segona.
Taula 1. Classificació de les figures participatives
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
(deliberativa)
Taula participativa

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA (directa)

Consulta ciutadana o
referèndum

Dret a participar (baix). Cal
que vagi acompanyat d’altres
figures
Participar en l’elaboració normativa

Consell sectorial/territorial

Eines demoscòpiques

Consell de participació ciutadana

Audiència pública ciutadana

Procés participatiu

Dret d’intervenció

Fòrum participatiu

Iniciativa ciutadana

Font: elaboració pròpia
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PREGUNTA 2
Quins són els elements imprescindibles per a un treball en xarxa de qualitat?
RESPOSTES


Elements imprescindibles.
o Generositat,
o Transparència,
o Responsabilitat,
o Voluntat (en primer lloc),
o Lleialtat (no trepitjar un a l’altre)

Qui tipus de plataforma de treball en xarxa dissenyaríeu?
RESPOSTES


Treball en xarxa;
o Espai físic/virtual;


Físic, el contacte entre els components és essencial.



Virtual; com un complement del espai físic degut a que les noves
tecnologies ajuden a mantenir un contacte més actualitzat en el
temps.



Assumptes:
o Col·laboració.
o Compartició de recursos infraestructurals i materials.
o Intercanvi d’experiències.



Equip gestor/impulsor:
o Encarregat de liderar i organitzar el treball en xarxa.
o Un equip mixt, format pel CIM i altres entitats.
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Freqüència de relació:
o Si la relació es basa en temàtiques dependrà del tema a tractar però sempre
ha de ser una constant.
o Mantenir el contacte constant encara que sigui virtualment (whatsapp).

ANÀLISI DE LES RESPOSTES
Durant la posada en comú, es va explicar que pel treball en xarxa eren indispensables la
generositat i la voluntat, que caracteritzen a la persona compromesa amb l’acció comunitària,
malgrat el poc temps de que disposa, però també la responsabilitat i la lleialtat, referides a
no trepitjar ningú o a no minvar el poder d’influència d’una altra entitat pel sol fet que aquesta
comparteixi determinada informació que es pugui usar en benefici propi. En aquest sentit, es
va percebre un cert temor o cautela a l’hora de plantejar una estratègia de treball conjunta ja
que, entre entitats, hi havia la possibilitat que es fos deslleial o no s’actués sumant sinó
restant. Aquesta actitud es pròpia d’una certa desconfiança i, per tant, es requereix potenciar
mesures que permetin teixir relacions estables, i de confiança que permetin sembrar la llavor
de la motivació pel treball conjunt i comunitari.
Pel que fa a la forma d’aquesta relació, es va especificar que calia un grup motor constituït
per persones representants d’entitats i del CIM que organitzessin, lideressin i estructuressin
la feina conjunta. Sense aquest lideratge la tasca es veia difícil. Es va afegir que era cabdal
que les participants es vessin físicament, això és, a partir de trobades presencials, tot i que
calia complementar-les amb les virtuals de manera que la relació continués i fos constant.
Seria interessant que aquest treball en xarxa permetés una col·laboració (cosa actualment
dificultosa en alguns àmbits) per a la consecució d’objectius conjunts, fins i tot compartint
recursos i infraestructures (per exemple, organitzant diades, cicles culturals, etc.). D’aquesta
manera s’optimitzarien els recursos i no es solaparien les actuacions. També es va veure
positiu l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques que afavorís l’enriquiment mutu i la
connexió d’experteses i experiències distintes.
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ALTRES COMENTARIS DURANT EL DEBAT

-

Es va apuntar que el CIM és una institució notablement desconeguda per les entitats
i associacions de l’illa i que existeix certa confusió respecte de les competències i
funcions que exerceix. És per aquest motiu que es va demanar més comunicació i més
èmfasi o “alegria” en comunicar els assumptes que tractaven.

-

Es va esmentar que un òrgan participatiu tan important com l’Assemblea de Batles i
Batlesses, mai havia inclòs les associacions i entitats, i es reclamava aquesta inclusió
ordenada i sistemàtica que permetés obtenir una visió més integradora i plural dels
assumptes tractats.
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-

Es va comentar que cal rompre amb la mentalitat de que el càrrec institucional és
hermètic ans, al contrari, ha de ser porós i permetre la inclusió de demandes i
preferències plurals en el procés de decisió que lidera.

-

Es va explicar que el CIM no té un registre d’entitats real que permeti un seguiment
de totes les que existeixen, es generen, moren, etc. Aquest poc seguiment fa també
que el CIM estigui allunyat d’aquestes i dificulta tots els processos administratius i
burocràtics lligats als seus assumptes.

-

Es va citar al director general de Patrimoni com una persona amb una voluntat política
elevada que havia permès la participació amb l’escolta activa de les preferències de
la població. Es va dir que persones així feien falta en els càrrecs polítics ja que la
participació es basava en “voluntats”.

-

Igualment, es va recordar la importància de tenir en compte la infància i
l’adolescència en totes les decisions que s’anessin prenent. La directora insular Maria
Amengual va explicar l’existència de la figura participativa del Consell d’Infants i
Adolescents de l’IMAS que permetia aquesta participació.

-

Es va reflexionar sobre “què era el que feia que la gent participés” posant exemples
d’assumptes que s’havien tractat a barriades de Palma i que havien aconseguit
aglutinar un nombre elevat de persones, comparant-ho amb el taller de participació
que s’estava fent. Es va dir que es necessària la confiança de la gent, un tema que
motivi, que piqui la curiositat, una bona difusió (arribar a l’interlocutor/a) i un bon
equip organitzador.
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5 CONCLUSIONS: IDEES FORÇA
Del taller participatiu podem extreure les conclusions següents:
1. Hem percebut un alt consens i motivació respecte a la importància d’engegar
canals participatius que permetin aprofundir la qualitat democràtica de la
institució. Sobretot pels que afavoreixen el dret a participar “individual”, de
manera que es faci sentir la pròpia veu en els assumptes d’interès general.
2. Cal incidir en la importància de canals que afavoreixin el debat, el consens,
la recerca del diàleg, l’empatia...de manera que la comunitat es vagi teixint
entre totes (entitats, individus, empreses, institucions....).
3. El treball en xarxa es percep important a l’hora d’obtenir millor
funcionament i resultats de la tasca realitzada per la societat civil, però cal
treballar per generar llaços de confiança que permetin compartir recursos,
informació i actuar de forma conjunta des de l’honestedat. El CIM pot tenir
un paper rellevant en aquesta matèria com a institució de suport a la
coordinació i a la implementació d’actuacions conjuntes.
4. El CIM és valorat com una institució poc propera i confusa respecte de les
funcions i competències que exerceix i aquest fet fa que la societat civil la
percebi llunyana. Cal treballar en aquest sentit per fer-la més pròxima i
inclusiva.
5. El que prima en la promoció d’una cultura participativa i integradora que
permeti una nova manera de fer és la “voluntat” política especialment, i
tècnica posteriorment. Si no hi ha persones que liderin institucions
innovadores, avantguardistes i que apostin per metodologies pròpies de la
democràcia deliberativa i directa, aquesta transició de la institució es fa
dificultosa. També, des de la societat civil cal implicar-se en aquest canvi i
participar en els processos de presa de decisions que siguin del seu interès i
en que es permeti el debat.
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6 VALORACIONS DE LES PERSONES PARTICIPANTS
6 qüestionaris omplerts

Durada

Espai

Organització

Dinamització dels grups

Informació rebuda

Temps per participar

Valoració global del taller

Molt bé

Bé

4

2

5

1

Malament

Molt malament

6

5

1

4

2

6

5

1

Tornaries a participar en una
experiència com aquesta?

Edat

Sí 5

No 1

Menys de 20
=0

20-29 = 0

30-39
=0

40-49 =

50-59 = 2

60-69

70 o més

=2

=2

Sexe
Dona= 3

Comentaris

Home= 3

-

Sense comentaris, moltes gràcies.

-

Gràcies reines.

-

Cap

-

Molt útil
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Gràfic 2. Valoracions
SEXE

Edats

33%

34%

Entre 50-59
Entre 60-69

Home
50%

Dona
50%

70 o més
33%

VALORACIÓ GLOBAL DEL TALLER
Bé
17%

TORNARIES A PARTTICIPAR EN UNA EXPERIÈNCIA
SIMILAR?

No
17%

Molt bé
83%

Si
83%
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ESPAI

DURADA
Bé
17%
Molt bé
45%
Bé
55%

Molt bé
83%

ORGANITZACIÓ

DINAMITZACIÓ DE GRUPS
Bé
17%

Molt bé
100%

INFORMACIÓ REBUDA

Molt bé
83%

TEMPS PER PARTICIPAR

Bé
33%

Molt bé
67%
Molt bé
100%
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