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1. PRESENTACIÓ
Des de la Direcció Insular de Participació Ciutadana del Consell de Mallorca s’està
desenvolupant un procés participatiu per a redactar un reglament de participació
ciutadana insular. Per a elaborar-lo, partim de la premissa que la participació
conforma un element clau en tant que és, per sí sola, una eina de canvi: mitjançant la
participació, el procés 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 una institució democràtica més participativa, pròxima,
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.
La responsabilitat pel canvi, doncs, es distribueix entre totes les persones que
intervenen en el procés.
Una de les primeres fases que caldria dur a terme per a fer aquest reglament seria
l’elaboració d’una diagnosi que ens aportés una fotografia fixa de la situació actual
quant a participació ciutadana a l’administració insular. Això és: qui participa, com
es participa, quan, amb quina freqüència i on. Aquesta diagnosi tindria els objectius
següents:
1.

Conèixer el grau de sensibilització del personal tècnic i polític del Consell de
Mallorca respecte de la participació ciutadana.

2.

Identificar els principals agents socials del context, rellevants per a la
promoció de la participació ciutadana.

3.

Identificar les principals necessitats, dificultats i fortaleses de l’administració,
en relació a la promoció de polítiques participatives.

4.

Detectar els principals obstacles per a la consecució de la participació
ciutadana (institucionals, humans i socials).

No obstant això, i sabent que seria recomanable, no ens ha estat possible fer aquesta
diagnosi per falta de temps. Per a això, s’han aplicat tècniques d’investigació basades
en l’enquesta que ens han permès abordar els quatre elements esmentats
anteriorment.
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Les enquestes anaven dirigides a quatre perfils de persones destinatàries:
1. Persones representants polítiques.
2. Personal tècnic del Consell de Mallorca.
3. Batles i batlesses, o bé personal tècnic de l’àrea de participació dels
municipis.
4. Entitats i/o associacions.
Tenien l’objectiu d’obtenir unes línies de reflexió sobre què entenien els diferents
actors per participació, quin era el tipus de participació que es duia a terme des del
Consell i les possibles línies de treball a desenvolupar.
En aquest informe es farà l’anàlisi de l’enquesta dirigida a entitats.
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2. CONTEXTUALITZACIÓ DE LA VOLUNTAT D’IMPULSAR UN
REGLAMENT de PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Avui en dia, tant els governs municipals com l’administració pública en general, es
solen regir pel criteri de l’homogeneïtzació (tractant els casos complexos de cada
persona ciutadana des d’una àrea o servei) i la no discrecionalitat. Aquests principis
entren en contradicció amb la complexitat d’una societat plural, canviant, informada,
amb demandes heterogènies, informatitzada i cada cop més exigent. Això fa que la
sensació general sigui la de tenir unes institucions “d’esquena a la societat”, poc
properes i amb mecanismes poc afinats a l’hora d’atendre les necessitats del seu
poble, que n’és el principal destinatari. La participació ciutadana, en concret, ha
emergit com una proposta eficaç per aprofundir la democràcia d’un territori i
complementar els mecanismes de la democràcia representativa que es limiten a
escollir uns representants cada quatre anys, als quals es deleguen totes les
responsabilitats de govern.
A més de constituir un dret i una obligació dels governs i de la ciutadania:
1. Suposa una oportunitat per fomentar una societat més cohesionada i
inclusiva. Això és, les tècniques participatives permeten que tothom hi pugui
participar, aportant el seu coneixement i punt de vista sobre els assumptes
públics. Durant el procés es creen espais de deliberació conjunta que
permeten contraposar visions distintes i fomentar la comprensió i l’empatia.
2. També contribueixen a la recerca del consens, incloent el màxim de
sensibilitats i necessitats a les decisions finals i funcionant com a mecanisme
preventiu del conflicte.
3. Permet un enriquiment democràtic i promou la vida comunitària i
associativa, facilitant una societat més implicada, activa, crítica i mobilitzada
que té l’oportunitat de passar de la cultura de la queixa a la cultura de la
proposta i corresponsabilització amb el bé comú.
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4. Constitueix una oportunitat per aconseguir una administració més
transparent, relacional i transversal que aposti per un govern obert, amb
informació a l’abast de tota la ciutadania.

5. Contribueix a que es confiï més en la res publica. Això és, pot ajudar a
incrementar la legitimitat dels governs atès que les decisions tenen en compte
les necessitats, demandes i anhels de la gent.1

És per aquest motiu que la Direcció Insular de Participació Ciutadana del Consell de
Mallorca ha apostat per l’elaboració d’un reglament en aquesta matèria que ajudi a
fixar els processos i espais que ja s’estiguin duent a terme i a avançar en altres
sectors on la participació no estigui formalitzada o no existeixi.

1

Ramis, Neus (2019). Guia pràctica per a l’elaboració d’un reglament en participació ciutadana.
Consell de Mallorca. En línia:
http://participaciociutadanamallorca.cat/panel/img/PROJECTE/Guia_pr%C3%A0ctica.pdf
(30/04/2019), pàg.8.
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3. ESTRUCTURA DE L’ENQUESTA

3.1 Descripció
Qüestionari per a conèixer l'opinió, el grau de coneixement en cultura participativa i
la predisposició a implicar-se en aquesta matèria de les entitats i/o associacions de
l’illa de Mallorca. També per a conèixer la relació multilateral entre elles o amb el
Consell de Mallorca i la necessitat, o no, d’apostar per instruments normatius que la
formalitzin, la impulsin o la regulin.
3.2 Objectiu de l’enquesta:
a. Conèixer el grau de coneixement en participació ciutadana.
b. Saber el grau de cultura participativa de les persones
enquestades (pràctica, importància, predisposició).
c. Conèixer el tipus de relació multilateral que tenen entre elles
mateixes (treball en xarxa) i amb el Consell.
3.3 Metodologia de l’enquesta
L’enquesta es va elaborar a través d’una plataforma virtual que permetia respondre i
recollir-ne tots els resultats immediatament. Es va intentar que tingués respostes
tancades per a categoritzar millor la informació. No obstant això, en alguns casos es
va apostar per preguntes obertes precisament perquè interessava saber la resposta que
li venia al cap a la persona enquestada, sense cap informació prèvia.

Es va dividir en cinc grans blocs que responien als objectius abans comentats:
a. Bloc 1. La participació ciutadana: què és i com es fa.
b. Bloc 2. Fotografia fixa del tipus de participació, en cas que n’hi hagi, que es
fa amb el Consell de Mallorca, si més no del tipus de relació que es tingui i
que permeti, eventualment, plantejar un possible espai participatiu.
c. Bloc 3. Importància de la participació ciutadana. És també prioritari saber el
grau d’importància que se li dóna a la participació: és un assumpte que entra
dintre de l’agenda estratègica de les entitats o cal treballar-hi?
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d. Bloc 4. Grau de predisposició. És indispensable saber el grau de compromís
que les persones representants de les entitats o associacions tenen en cas que
es plantegin certs espais o processos participatius.
e. Bloc 5. Treball en xarxa entre el teixit associatiu. Això és: quin tipus de
connexions

existeixen

entre

les

associacions/entitats,

com

aquestes

s’institucionalitzen i si cal potenciar-les.
f. Bloc 6. Reptes entorn d’aquesta matèria a l’hora de desplegar possibles
mesures participatives per a convertir un Consell més obert i proper. Aquesta
informació ens permetrà dibuixar unes línies d’actuacions o, si més no,
delimitar-les.
Es pot consultar l’enquesta online a la direcció següent:
https://labombeta.typeform.com/to/JPQrLT
Les preguntes dintre dels blocs, foren les següents:
BLOC 1. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1. Què és per tu participació ciutadana? Anota conceptes que la defineixin.
2. Identifica alguns mecanismes per a exercir el dret a participar
3. Anomena maneres que permetin participar (per exemple, enviar un
suggeriment de millora en el Consell de Mallorca).
4. Quins avantatges té que un assumpte sigui decidit de forma conjunta amb la
gent?

BLOC 2. FOTOGRAFIA FIXA
1.
2.

Coneixes algun espai o canal de participació ciutadana del CIM? (SÍ/NO)
Quin?
Sí/no

Quantes vegades
has participat?*

Amb quins
temes?

De quina
manera?**

Audiència pública
Sistema de
suggeriments

recollida

de

queixes

i

Portal Entre tothom
Dret d’informació/petició
Assistir als plens del CIM
Participar en l’elaboració de normes
Enquestes de valoració de serveis
D’altres (anotar)
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.
*Quantes vegades has participat a cada un d’ells: entre 1-3/ entre 4-6/ més de 6.
**De quina manera (per escrit, internet, telèfon...)
3.
4.

Tenen en compte la teva opinió a l’àrea amb la qual et relaciones? SÍ/NO
En cas afirmatiu, de quina manera? (marca un asterisc)

Consulten la vostra opinió a l’hora de planificar un programa o
servei
Us envien enquestes de valoració
Us tenen en compte quan s’han de fer activitats
Us convoquen a taules de debat
Us consulten per avaluar serveis o activitats
D’altres (anotar)

BLOC 3. IMPORTÀNCIA DE LA PARTICIPACIÓ
1. Com creus que n’és d’important que el CIM sigui més participatiu?
Molt important/important/ és rellevant però hi ha altres aspectes que ho són
més/regular/no és important
2. Que els i les ciutadanes o entitats facin arribar les seves opinions a les àrees
i serveis del CIM és:
Molt prioritari/bastant/regular/poc/gens prioritari
3. Que els i les ciutadanes o entitats s’impliquin en les activitats del CIM.
4. Que es pugui exercir la participació ciutadana via telemàtica.
5. Que els i les ciutadanes o entitats puguin co-decidir algunes qüestions
d’àmbit insular és:
Molt prioritari/bastant/regular/poc/gens prioritari
6. Que determinades decisions les prenguin directament els ciutadans/es o
entitats en lloc del CIM:
Molt a favor/ a favor/en contra/molt en contra
7. En relació a la pregunta anterior, quin és el grau d’acord/desacord:
Molt d’acord/d’acord/poc/desacord
a. Els i les ciutadans/es han de poder decidir directament perquè
coneixen millor les necessitats/problemes.
b. El ciutadà/na ha de prendre directament les decisions que
l'afecten.
c. Ja està el CIM per prendre les decisions.
d. Falten coneixements, gent capacitada o especialistes per a que la
gent prengui decisions directament.
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e. El CIM en sap més.
f. Les decisions les han de prendre conjuntament els/les ciutadans/es
i l‘ajuntament.
BLOC 4. GRAU DE PREDISPOSICIÓ
1. Si es facilités un mecanisme de participació ciutadana per decidir alguna qüestió
important:
Estaria molt disposat a participar/bastant/poc/gens
2. La disposició a participar en diferents espais es concreta (marca amb un asterisc):
A participar a un fòrum per debatre i consensuar certes decisions
A formar part d’un consell sectorial
A formar part del consell de participació (espai participatiu on es vetlla pel
compliment de la participació en totes les àrees del CIM)
Votar en referèndums o consultes ciutadanes
Donar l’opinió via telemàtica
Implicar-se en un procés per definir un tema (per exemple, l’ús d’un museu, un
programa cultural, l’ús d’un edifici públic, etc.)

BLOC 5. TEIXIT ASSOCIATIU
1.
2.
3.
4.
5.

De quantes entitats/associacions ets membre?
De quina temàtica?
Has realitzat activitats en aquest darrer any que tenen relació amb el CIM?
(SÍ/NO)
Quines? (pregunta oberta)
Quantes persones sòcies té la teva associació/entitat?
Menys de 50
Entre 50-200
Entre 200-500
Entre 500-1000
Entre 1000-2000
Més de 2000

6.
7.
8.

Tens relació amb altres entitats/associacions? (SÍ/NO)
Com la milloraries? (pregunta oberta)
Quantes activitats conjuntes heu fet al llarg d’aquest darrer any?
1
Entre 2-5
Més de 5
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9.

Com creus que el CIM pot donar suport a les entitats en el seu treball
conjunt? (pregunta oberta)

BLOC 6. REPTES DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Quins serien els reptes que identifiques per a un CIM més proper, transparent,
participatiu i obert a les entitats?
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4 ANÀLISI I ASPECTES A DESTACAR DE L’ENVIAMENT/RESPOSTA
DE LES ENQUESTES
Per a l’elaboració de l’enquesta es va plantejar un enviament a totes les entitats i
associacions que estaven inscrites en el Registre d’Entitats del Consell de Mallorca.
La resposta fou escassa. Així doncs, optarem per contactar amb el personal tècnic de
les àrees de participació ciutadana dels ajuntaments de manera que ens fessin de pont
amb les entitats dels seus municipis i les animessin a respondre l’enquesta. Aquesta
estratègia va funcionar força bé.

Així, vàrem anar rebent gradualment respostes de les entitats i associacions de l’illa
de Mallorca. En total vàrem rebre 66 respostes.

Podem concloure que aquestes 66 respostes, tot i no ser suficients, permetran donar
una visió representativa de les necessitats, inquietuds i demandes de les entitats i
associacions.
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5 APORTACIONS DE LES PARTICIPANTS
BLOC 1. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1. Què és per tu participació ciutadana? Anota paraules que la defineixin.
APORTACIONS
-

Prendre decisions
o Codecisió
o L'oportunitat de prendre decisions compartides amb altres entitats i
també amb l'administració
o Presa de decisions,
o Tenir la possibilitat com a persona i ciutadana d'aportar, suggerir i
decidir accions, decisions que es duen a terme de forma real i que
afecten al bé comú.
o Participar de espacios colectivos de toma de decisiones
o Participar en les decisions que el polític vol dur a terme,
o Decisió,
o Cogestió,
o Incidir per part de particulars i de les entitats civils de manera
directa en les decisions polítiques a adoptar
o Prendre part a les decisions.
o Capacidad de participar en la toma de decisiones
o Conjunt de maneres i formes que tenen els ciutadans per accedir i
participar independentment de les decisions del govern
o Creació conjunta,
o Es una acció que empren un individu o col·lectiu en pro al
desenvolupament comunitari i les decisions que impulsen aquest
desenvolupament, Per tant implica també la possibilitat de ser part de
la pressa de decisions
o La participació de persones alienes a la política en les decisions de
govern. Un autèntic repte avui dia amb la fragmentació i
despolitització de la societat.
o La capacitat de la ciutadania per a intervenir en els processos de
canvi sense necessitat de pertànyer a un partit polític.

-

Ser escoltats:
o Que el ciutadà pugui expressar la seva visió i opinar del que és la
vida quotidiana del poble
o La posibilidad para que los ciudadanos puedan poner temas encima
de la mesa para su discusión y consideración
o Visibilización,
o Tenir l'oportunitat d'exposar allò que s'ha valorat a les entitats com a
necessari o bo per a la ciutadania en general o a uns col·lectius en
particular
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o VALORAR QÜESTIONS CIUTADANÍA,
o Que el poble participi i pugui opinar amb totes les entitats
o Procés pel qual la ciutadania pot fer les seves aportacions a l'acció
de govern
o Que tothom tingui el dret d'opinar.
o Escoltar,
o Aportar idees i coneixements
o Els ciutadans estiguin ben representats i consultats pels seus polítics
o La facilitar que tots els ciutadans poguem aportar idees i manifestar
les nostres inquietuds a qui correspongui
o Posibilidad de intervenir en las políticas y diseño de la sociedad del
futuro
o Poder prendre part en la dinàmica social i política de manera activa
fent que se ens escolti i se valori les nostres propostes i tasques.
o Donar opció a la ciutadania que es pronunciï abans de que els
representants legals prenguin una decisió al respecte
-

Col·laboració
o Cooperació (2)
o Col·laborar en les principals decisions del poble,
o procés col·laboratiu,
o Col·laborar (6)
o COL·LABORAR UNS AMB ELS ALTRES

-

Maneres en què la societat afecta la governabilitat de la població de forma
externa al poder polític

-

La participació ciutadana s’entén com una aportació de la ciutadania que
complementa, enriqueix i dóna qualitat a l’acció de govern. Implica un
aprofundiment de la cultura i les pràctiques democràtiques locals.

-

Participar amb activitats institucionals
o Participar en les activitats proposades pel seu consistori.
o Participar amb activitats que organitzen entitats publiques
o Col·laborar amb les activitats.
o És l’actitud proactiva dels ciutadans per a col·laborar en
determinades activitats.
o Tota acció que porti a col·laborar activament amb les
administracions.
o Col·laborar en l'organització, en el lleure.
o Contribuir a las activitats ciutadanes
o La paraula ja ho defineix. Participar en actes siguin privats o no,
sempre però vetllant pel ciutadà
o És la participació dels ciutadans a les activitats socials de la zona on
resideixen
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-

Transparència
o Procés obert transparent
o Transparència

-

La participació de ciutadans i entitats del tercer sector en els actes
administratius i regulacions que els afectin
Diàleg
o Diàleg
o Reunión
o El interlocutor más directo con la entidad

-

-

Valors/característiques de la participació:
o Vincles comunitaris
 persones,
 gent,
 llaços
 comunitat,
 barri,
 casal
 fer poble
 conèixer els teus veïnats i disfrutar passant temps alb ells.
 comunidad,
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

activisme,
actuar
bé comú,
ciutadania
coalicions,
compromís (4)
compartir
consciència,
construir de forma activa y pro-activa en la construcció d’una
societat més equitativa.
participació activa
convergència
coherencia,
convocatòria
consulta,
crítica,
cultura (2)
DEMOCRÀCIA (3)
deures,
decisión,
drets,
diversidad
dinamització,
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
-

equitat
eleccion,
esforç,
futuro
generositat
Implicació (4)
Inclusió,
Incrustarnos en y con los problemas del pueblo.
Interacción,
interculturalidad,
interessar-se
integrar-se
junts som més
necessitats (2)
prevenció,
propostes,
responsabilitat
sacrifici,
sostenibilitat,
suport,
universal
unión,
VINCULANT
Voluntat
Voluntariado,

No és participació
o proyectos sociales
o Solidaritat (2),
o objectius socials,
o Un doll
o AJUDAR ALS DESFAVORITS
o benestar
o viure la ciutat
o recicla,
o Que el polític sia capaç d'aplicar ,el que li agradaria apliquessin amb
ell.
o no tirar colillas,
o recoger cacas de perros para que nuestra ciudad esté limpia.
o Y ayudar a las personas y animales que lo necesita.
o Cuidar los jardines
o Considero que son todas aquellas acciones encaminadas a dar mayor
calidad de vida a la población, sea cual sea su religión, nacionalidad,
raza, etcétera.
o Poder participar ayudando a la ciudadania en.nuestrode caso
afectados heppatitis c trasplantadoshepaticos
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o Col·laborar fent petits gestos que millorin el poble/ciutat i en siguin
beneficiats tots els habitants.
o evitar el maltrato de los animales.

Gràfic 1. Núvol d’idees Que és participació

Font: elaboració pròpia

ANÀLISI DE LES APORTACIONS
Les respostes han estat variades i han abraçat distints conceptes i maneres de veure la
participació, que no sempre corresponen a la seva definició. Definim el fet de
participar com un “prendre part” en la presa de decisions dels assumptes públics, ja
sigui:
a. Acostant i obrint espais de debat participatiu de la institució per a la
gent que afavoreixin la col·laboració i producció de decisions
compartides per afrontar situacions complexes, o
b. Deixant que la societat civil decideixi sobre alguns assumptes que els
afecten.
Algunes de les respostes han reflectit aquesta definició. En donem dos exemples que
ens han agradat:
18

-

Maneres en què la societat afecta la governabilitat de la població de forma
externa al poder polític: aquesta frase es refereix a la influència que té la
societat civil per, de forma organitzada, poder introduir temes a l’agenda
política i generar canvis en la res pública.

-

La participació ciutadana s’entén com una aportació de la ciutadania que
complementa, enriqueix i dóna qualitat a l’acció de govern. Implica un
aprofundiment de la cultura i les pràctiques democràtiques locals: aquesta
definició és completa i precisa.

D’altres respostes han definit la participació com “ser escoltat/da”, transparència,
col·laboració amb les institucions o assistir a actes institucionals. Aquestes nocions
també entrarien dintre de “participar” però es refereixen a un nivell més baix que no
té tants d’efectes en les polítiques públiques. Cal clarificar que, per exemple, els
mecanismes per informar i recollir opinions representen una forma bàsica de
participar que necessita d’un complement a partir d’altres mitjans participatius més
profunds que generin canvis o permetin, si més no, que les persones influeixin en les
distintes fases de les polítiques públiques. En el gràfic 2 es mostren els nivells de
participació i els graus d’implicació i responsabilitat que comporten. Aquests podrien
anar des del fet d’assistir a un esdeveniment públic, informar, consultar (opinar) i,
finalment, decidir.

Gràfic 2. Nivells de “participació ciutadana”

decidir
consultar
informar
assistir
Font: elaboració pròpia
Nivell 4: Decidir (el de més responsabilitat). Nivell 3: Consultar. Nivell 2:Informar. Nivell 1: Assistir
(el de menys responsabilitat)
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A continuació, s’han ordenat tot un conjunt de valors, efectes o característiques
de la participació que per sí sols no defineixen el concepte però que, fent
participació, emergeixen o es donen. Per exemple: democràcia, ciutadania,
implicació, inclusió, unió, vinculant (pot ser vinculant o no la decisió), fer poble
(teixir llaços socials i reforçar la cohesió entre la gent), prevenció (del
conflicte)... Finalment, s’han agrupat els conceptes que no entrarien dintre de
“participació” com: no embrutar carrers o no maltractar animals. Aquests darrers
es refereixen a altres valors que no corresponen a la definició de participació.
En resum, per una part es dóna una visió transformadora (co-decidir, col·laborar
en la presa de decisions, implicar-se en canals que permetin ser escoltat/da,
donar veu...). Així mateix, s'aporta una definició més bàsica de participar que
seria el fet de col·laborar amb les institucions per organitzar un acte o assistir a
actes. Per l'altra, s'anomenen característiques o valors que, per ells sols, no
defineixen la participació: consciència, crítica, coherència, compromís, futur...
Finalment, s'indiquen conceptes que no entrarien en la definició de participació:
ajudar les persones que ho necessiten, no tirar llosques de cigarreta, reciclar,
objectius socials...
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2. Indica el grau d’acord amb aquestes afirmacions a la pregunta: la
participació ciutadana és... ?
APORTACIONS

Taula 1. Taula de resultats per nombre de votacions.
...ser
informat/da de
...assistència a
forma
les activitats
transparent i
que organitzen
entenedora
les institucions
sobre l’actuació
públiques o
de les
entitats.
institucions
públiques.

...que les
institucions
públiques
consultin les
decisions a la
gent.

...que es
decideixin
conjuntament
els assumptes
públics (amb la
gent).

...que les
entitats
organitzin
iniciatives pel
bé comú

Molt d'acord

15

30

39

41

41

D'acord

23

23

19

17

17

Desacord

4

2

2

2

3

Poc d'acord

20

8

4

3

3

TOTAL

62

63

64

63

64
Font: elaboració pròpia

2.1. ...assistència a les activitats que organitzen les institucions públiques o
entitats.
Gràfic 3. Valoració de l’afirmació 2.1 en percentatges

32%

24%

37%

Molt d'acord
D'acord
Desacord
Poc d'acord

7%

Font: elaboració pròpia
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2.2. ...ser informat/da de forma transparent i entenedora sobre l’actuació de les
institucions públiques.
Gràfic 4. Valoració de l’afirmació 2.2 en percentatges

3%

13%
Molt d'acord

48%

D'acord
Desacord

36%

Poc d'acord

Font: elaboració pròpia

2.3. ...que les institucions públiques consultin les decisions a la gent.
Gràfic 5. Valoració de l’afirmació 2.3 en percentatges

6%
3%
Molt d'acord
D'acord

30%

Desacord

61%

Poc d'acord

Font: elaboració pròpia

2.4. ...que es decideixin conjuntament els assumptes públics (amb la gent).
Gràfic 6. Valoració de l’afirmació 2.4 en percentatges
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3%

5%
Molt d'acord
D'acord

27%

Desacord
65%

Poc d'acord

Font: elaboració pròpia

2.5. ...que les entitats organitzin iniciatives pel bé comú
Gràfic 7. Valoració de l’afirmació 2.5 en percentatges

5%

5%
Molt d'acord
D'acord

26%

Desacord
64%

Poc d'acord

Font: elaboració pròpia

ANÀLISI DE LES APORTACIONS
Quan analitzem el grau d’acord o desacord amb les frases que volen definir aspectes
de la participació cal accentuar que, en relació a la primera frase que es refereix a que
“participar significa assistir a les activitats”, s’observa un grau de desacord rellevant.
Això indicaria que les persones enquestades conceben que participar va més enllà
d’assistir a actes o activitats. Les altres quatre es refereixen a aspectes crucials de la
participació i han tingut un grau d’acord elevat: la transparència, la consulta o
l’escolta activa, la codecisió i la participació des de la societat civil.

3. Anomena maneres que permetin participar (per exemple, enviar un
suggeriment de millora al Consell de Mallorca).
APORTACIONS
-

Canals de comunicació/informació
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
-

Canales de comunicación específicos usando tanto TICS
ventanillas especiales en el Ayto.
comunicació,
Difusión de la información utilizando las TIC.
REALITZAR JORNADES INFORMATIVES
Fer públic els suggeriments de totes les entitats
Canals de comunicació directa,
"Crear canals per poder fer arribar les nostres inquietuds.
Estar informats"
Herramientas de transparència
Tenir una adreça de correu per contactar
Potenciar les comunicacions amb la ciutadania
fer participar a experts que informen,
Tenir informació entenedora, per poder formar-se una opinió
Organizando charlas con especialistas en aquellos problemas y/o
carencias
transparencia absoluta
Poder consultar informació o a persones, per estar realment
informats
Juntament amb la transparència i l’obertura de dades, conforma el
govern obert, una nova forma de governar que transforma la relació
entre els ciutadans i les administracions.
reuniones puntuales con las instituciones,

Suport econòmic/tècnic/fiscal/físic
o més subvencions
o Fomentando y dotando económicamente las iniciativas comunitarias
o Millorar els tràmits fiscals de les subvencions: Las asociaciones sin
ánimo de lucro y con pocos recursos no pueden asumir la cantidad de
requisitos que les piden las subvenciones públicas para realizar
actividades. Esto merma la capacidad de participació en la
aportación de actividades socio-culturales con lo cual deja parte de
los presupuestos del estado en manos de las entidades con mayores
recursos marginando al resto de participación ciudadana. Esta
situación contribuye a la segregación y a la creación de ciudadanos
de primera y segunda categoría.
o cessió d'espais,
o Obrir els espais públics perque sa gent pugui desarrolar les seves
iniciatives.
o Espacios compartidos entre instituciones y sociedad civil.
o Que nos ayuden a la asociacion dejando poner mesas ingormativas
en.la ciudad
o Les entitats sense ànim de lucre sempre intentem col.laborar, el que
fan falta són més ajuts que mai arriben!
o La administración puede dotar de personal o formación para que las
entidades puedan ser competitivas.
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-

Treball en xarxa
o trabajo en red
o crear coalicions
o crear plataformes
o dialogo y conocimientos de las asociaciones con las entidades.....

-

Sistema de queixes, suggeriments i propostes de millora efectiu
o Que quan envies una queixa no et responguin de forma que veus que
no s'ha valorat la teva queixa o en el seu cas, un suggeriment
o suggeriments amb compromís de resposta.
o fer arribar al consell propostes de millora
o enviar suggeriments
o avisar al Consell de irregularidades dañinas o insalubres para la
población

-

Processos participatius
o Amb propostes d'acció: Compartir diagnòstic de situacions, problemes o
millores de serveis.
o Pressuposts participatius
Cogestió
o A través de la gestió independent dels recursos necessaris per part de
les associacions de veïns.
o Cogestionar determinades activitats o serveis d'interès públic.
Votar (3)
o Votar.
o Votacions populars
o Votaciones (vinculantes o no)
o Crear una plataforma de vot segur a la que es pugui accedir Per les
decisions que ens afecten a tots. Si els bancs ho tenen, es pot fer.
o Votar propuestas presupuesto participativo

-

-

-

-

Tercer sector
o Afiliar-se a un partit polític o a un sindicat (o a una patronal).
o Fer lobbisme (ecologista, feminista, etc.)
o Ser miembro activo de una asociación.
o Esser escolats mitjançant les seves entitats associatives en els
assumptes publics
o A través de la Federació d'Associació de Veïns, un interlocutor molt
vàlid.
o "organitzacions veïnals
o participació en associacions locals"
o Incentivar els moviments assciatius
Referèndums (2)
Iniciativa legislativa popular
Enquestes (6)
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-

-

-

Consultes ciutadanes puntuals (4)
Processos participatius
o procesos inclusivos,
o contratación de facilitadoras para diseñar procesos grupales,...
o processos participatius
o processos participatius
Assistència a plens oberts,
Espais participatius
o Mitjançant reunions que permetin a les persones dir la seva opinió i
proposar millores o canvis.
o Foros
o reunions
o la creació d'un consell de participació ciutadana.
o Fer com una assemblea de ciutadans.
o Que aquest podria estar constituït per diversos representants dels
consells de participació de cada poble.
o Les assemblees de veïnats.
o Taules de treball
o crear espais de debats i política ciutadana,
o comissions mixtes
o "Un consell consultiu
o MESA DE LA MOBILITAT
o Crear consells territorials de participació
o Crear grups estrategics amb entitats implicades
o Crear punts de trobada (comissions, debats) per presentar i executar
propostes."
o taules de treball,
o DEBATS
o facilitar Reunions/canals
 Horarios de reunión adaptados a los participantes que se
convoquen.
 que las reuniones con las entidades se haga en horario no
laboral
o comissions per preparar reglaments etc
Concursos d´idees,
Eleccions
Maneres de participar (no s’especifica “com” es fan)
o Proposa activitats al teu ajuntament
o realització de diagnòstics de necessitats
o Consultar associacions i entitats i convidar-les a participar
o innovació
o Convidar a persones que realment s'impliquin a canvi de res. No més
reconeixement de la seva tasca i tenir-los en compte per poder
avançar amb el bé de tots.
o Enviar esmenes o idees
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o

o

o
o
o
o
o
-

participar en la definició de les polítiques públiques a implementar
Empoderametn ciutadà,
NO utilitzar la repressió davant la reclama de drets
Escuchando a las personas
arribar a acords amb els agents socials, associacions empresarials,
treballadors, sectors...
Consultes prèvies a la ciutadania referents a inversions rellevants i/o
partides pressupostàries concretes.
Propostes de les associacions
Vías más rápidas para poder denunciar el maltrato animal. Y más
efectivos para hacer cumplir la Ley de Protección Animal.
fomentar la cultura de la participación,
tener en cuenta todas las voces,
fonamentar decisions amb evidencies científiques, avaluar
trajectories
Pens que la manera es retornar a la confiança entre
Administració/Institució i Ciutadà/Entitat, que tant un com l'altre és
valorin, es posin a treballar de valent per arribar a un consens per
millorar les condicions de vida dels ciutadans. Crec que si rompem
aquests temors ja fluiran les formes i maneres de fer-ho de manera
natural.
La incorporació, de forma transparent i ordenada, de les persones i
la societat civil a la presa de decisions públiques, per tal d’apoderarles.
"Dónar possibilitats de participació als residents del municipi.
Crear eventos participativos
La participació ciutadana ens permet obtenir unes relacions
transparents entre l’Administració i la ciutadania, i implicar la
societat civil en els objectius col·lectius.
Depenent de les raons, la finalitat de l'actuació i els actors, les formes
de participar poden ser innombrables. Encara que per proximitat
s'haurien d'implementar des dels ajuntaments i cap amunt.
Tot tipus de suggeriments, implicació en l'organització.
Valoració posterior de les actuacions portades a terme.
Participació des de l'inici dels procesos.
Formar a los funcionarios de servicio a la ciudadanía en la
diversidad e interculturalidad.
Consultes sobre valoració de serveis que dóna el propi Consell de
Mallorca.

Altres
o debat familiar
o desconozco
o Exemple: Una dòna es va anar a Tanzania, i va recoir roba per
infants, un espai on poder recoir sa roba, hagues estat ideal.

ANÀLISI DE LES APORTACIONS
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Un cop recollides les respostes i analitzat el seu contingut, cal començar matisant
que, tal i com la “Guia pràctica de participació ciutadana del Consell de Mallorca”
especifica, “la participació ciutadana la podríem definir com l’escenari on trobem
uns/es representants electes que són els/les responsables finals de les polítiques
públiques però que incorporen mètodes propis de la democràcia directa (espais,
processos i mètodes formals), on la ciutadania, a partir de la deliberació, pot
intervenir i construir de manera col·lectiva projectes comunitaris”. 2

Segons aquesta definició, per exemple, el dret a ser informats/des, el fet que les
institucions generin canals de comunicació presencial o virtual, assistir a un ple
ordinari, respondre a una enquesta o sol·licitar informació respecte d’un assumpte o
un pressupost (dret de petició), seria un nivell força bàsic de “participar”. En canvi,
un taller participatiu amb ciutadania i perfils tècnics i polítics que permeti dissenyar
un festival de cultura o un mapa de rutes senderistes de la zona de Llevant per
exemple, correspondria a una mesura pròpia de la democràcia deliberativa que
permetria debatre, consensuar, escoltar i decidir de forma conjunta certes qüestions.
Cal tenir en compte una altra classificació. Segons Fernando Pindado, d’entre les
figures normatives pròpies de la participació ciutadana, cal fer distincions en base
als pilars de la democràcia o a les formes de participar (vegeu el gràfic 2):
1. A partir del mecanisme representatiu, en que s'escullen persones que
representin les nostres 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 influenciar en els assumptes
d'interès comú.

2

Ramis, Neus (2019). Guia Pràctica per a l’elaboració d’un reglament en participació ciutadana.
Consell de Mallorca. En línia:
http://participaciociutadanamallorca.cat/panel/img/PROJECTE/Guia_pr%C3%A0ctica.pdf
(30/04/2019), pàg.12.

28

Gràfic 8. La trinitat democràtica

Font: Fernando Pindado, ponència en el marc de la taula rodona “Normativa de participació
ciutadana. Perspectives de futur”, de les Jornades sobre innovació democràtica i pràctiques
participatives, Consell de Mallorca (abril 2019, Sineu)

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 què veritablement permetin
avançar en la qualitat democràtica, cal que vagin acompanyats d’altres de les
columnes primera i segona.
4. Instruments que no són ni d’un ni de l’altre.
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Taula 2. Instruments participatius
DRET A
PARTICIPAR
(baix). Cal que vagi

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
(deliberativa)

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
(directa)

Espais participatius
(19)
Pressuposts
participatius (4)

Consultes ciutadanes
puntuals (4)

Enquestes (6)

Referèndums (2)

Canals de comunicació
i informació (14)

Iniciativa legislativa
popular

Processos participatius
(5)
Cogestió (2)

acompanyat d’altres
figures

Treball en xarxa (4)

NO ÉS
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Debats familiars
“Desconozco”
“Una dóna es va anar a
Tanzania, i va recoir
roba per infants, un
espai on poder recoir
sa roba, hagues estat
ideal”

Suport al teixit
associatiu (9)
Assistència a plens
oberts
Bústia de suggeriments
(5)
Votar (5)
Tercer sector (8)
Eleccions
Reunions (3)
Font: elaboració pròpia

En aquest sentit, quan analitzem les respostes, observem que realitzar enquestes,
afavorir canals de comunicació amb la ciutadania i entitats, potenciar el treball en
xarxa o l’associacionisme, organitzar reunions amb les entitats, dipositar alguna
queixa o suggeriment o assistir a plens són pròpies de la participació ciutadana.
Però cal matisar que són tan sols condicions necessàries que, com s’ha comentat,
possibilitarien eventualment aprofundir en altres figures normatives que sí
permetrien que la ciutadania tingués influència en la presa de decisions.
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En canvi, en general s’observa un desconeixement respecte de canals propis de la
democràcia directa o de la deliberativa que permetin una participació més
transformadora i d’implicació. Es recullen maneres de participar (proposar a
l’ajuntament, escoltar les persones, participar en la definició de les polítiques
públiques....) però sense especificar “com” es faria o a partir de quin canal. Això
indica una primera hipòtesi que afirmaria que ni les institucions ni la societat civil
han desenvolupat prou la cultura participativa.
4. Quins avantatges té que un assumpte sigui decidit de forma conjunta amb la
gent?
APORTACIONS
-

Fomenta la inclusió dels ciutadans/es generant sentiment de pertinença;
o La gent ho entén com a propi, se sent partícep del procés. Crea sentiment
de pertenença
o Que satisface a todas las partes que fomenta el sentido de formar parte
del lugar donde resides. La implicación y la participación , estimula la
creatividad y permite la de verdad la ciudad somos todos.
o Que es sentiran inclosos
o Es més real, més actual i és viscut per la gent com més propi.
o la gent se la pot fer seva, no hi ha distorsió posterior perquè la gent ja
sap què s'ha decidit i perquè
o Que el ciutadà fa seu l'assumpte i la solució es més efectiva
o pluralitat, apropiació de l'assumpte

-

Millora la governança; afavoreix la definició de prioritats i millora la resposta a
les expectatives.
o Amb la participació ciutadana deliberem, estructuradament, sobre
qüestions d’importància estratègica relacionades amb les polítiques i els
serveis públics. Així, la presa de decisions que afecten la gestió pública
es veu enriquida per la visió dels ciutadans mateixos, tant a títol
individual com a títol col·lectiu. La participació ciutadana i el govern
obert serveixen per a una millor governança. La participació ciutadana
serveix perquè les persones que ho vulguin puguin col·laborar en
l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques del
govern.
o Millora la definició de prioritats;
 S'acostarà molt més a les necessitats reals i permetrà acotar i
definir prioritats en les actuacions.
 Sempre estarà més adient a les necessitats de la gent i estarà
més acceptat per la mateixa.
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o Millor resposta a les expectatives;
 Hi haurà major consens en les decisions preses i respondrà
millor a les expectatives
 És evident que com més gent ajudi a prendre una decissió,
més próxima estarà de satisfer a la majoria de persones.
 Que agrada mes
 que s'ajusta a les necessitats reals de la gent
 Que sempre tindrà més probabilitats de ser més completa i
acordada per més gent
 S'acostarà molt més a les necessitats reals i permetrà acotar i
definir prioritats en les actuacions.
 Que el ciutadà fa seu l'assumpte i la solució es més efectiva
 Millor resposta social
 A les expectatives i a la realitat que les entitats coneixem i a
les necessitats
 Que aixís es dona una resposta política a les inquietuds del
ciutadà.
-

Augmenta el coneixement i millorar la comunicació de la informació;
o Més informació;
 També el fet de participar en la decisió fará que la gent estigui
més assabentada de les coses públiques i així podrá exercir un
control més eficaç sobre les actuacions duites a terme.
 Que es un sanatgement democràtic i es una manera de que se hi
aportin més ideas i sensibilitats.
 1º conocer los problemas; 2º promover la participación de la
gente.
 Que se conozcan y se pueda conocer
 La possibilitat de tenir més punts fe vista
 La diversitat d'opinions es una riquesa, alhora que una
complexitat que s'ha de saber gestionar. La participació ha
d'estar ben coordinada. La comunicació i gestió de conflictes es
part del proces.
o Més solucions;
 MES POSSIBLES SOLUCIONS
o Menys Rebuig
 Consens. Aceptació . Manca de rebuig.
 la gent se la pot fer seva, no hi ha distorsió posterior perquè la
gent ja sap què s'ha decidit i perquè
 Es poden preveure motius de no funcionament i corregir a temps
 Mas aceptación y cohesión social
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-

Fa uns ciutadans més compromesos, cohesionats i creativament estimulats;
Empoderament ciutadà.
o Cohesió Social
 Mas aceptación y cohesión social
o Compromís ciutadà
 Fomenta el compromiso de la ciudadanía con las decisiones que
se toman.
 Primer és necessari establir bases pel bé comú, la consciència
crítica i la responsabilitat individual i col·lectiva.
o Empoderament Ciutadà, estimula la creativitat.
 Tenir en compte diversos interessos i punts de vistes. Fer
coparticep de la gestió de serveis increment la seva valoració pels
ciutadans. Augmentar el voluntariat i el compromís social.
 Que satisface a todas las partes que fomenta el sentido de formar
parte del lugar donde resides. La implicación y la participación ,
estimula la creatividad y permite la de verdad la ciudad somos
todos.

-

Fomenta una cultura més democràtica;
o Que es la manera real de dar cabida a las necesidades de los vecinos
o Que la decisió sigui més democràtica i consensuada
o que és democràtic, encara que té els seus riscos de desconeixement i
sobretot com a molts casos, que les majories poden estar actuant des
d'uns interessos partidisstes que no siguin els bons sino les majories
o Fomenta la cultura democrática, conecta lo político con las necesidades
reales de la sociedad, conocer diferentes puntos de vista sobre un
asunto,...
o Una aventadge tant per l’adminsitració com per la ciutadania.
o Som una societat i s’ha de triar com a tal.
o Que es faci lo que la majoria del poble vol
o SERÀ MÉS JUST PER TOTS.
o Que afavorirà la majoria.
o Que es un sanatgement democràtic i es una manera de que se hi aportin
més ideas i sensibilitats.
o Calidad democratica
o Que tots som corresponsables d’aquesta decisio, la tranquilitat d’un
proces i resultat democratic real
o Més visions crítiques i alternatives a les polítiques que realitzen les
institucions amb el resultat que responen a les necessitats de la majoria.
o La ciudad es lo que es porque la conforman diferentes realidades y cada
una de ellas tiene que ser parte de las mesas de negociación y
participación.

-

Estimula la corresponsabilitat i la coparticipació;
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o Coparticipació;
 Tenir en compte diversos interessos i punts de vistes. Fer
coparticep de la gestió de serveis increment la seva valoració pels
ciutadans. Augmentar el voluntariat i el compromís social.
 Així pots aprendre de gent que realment fa política sense donar-se
compte.
 Major participació i implicació.
 Les persones poden compartir les seves virtuts i maneres de
comprendre el món, és poden setir útils, reconeguts i
corresponsables.
 1º conocer los problemas; 2º promover la participación de la
gente.
o Corresponsabilitat
 Hay corresponsabilidad
 coresponsabilització
 Més participació aprenentatge en la col.laboració,
responsabilitat, compromis, ...
 Hi ha més compromís en complir les decisions
 Que tots som corresponsables d’aquesta decisio, la tranquilitat
d’un proces i resultat democratic real
-

Genera un coneixement més realista i de proximitat.
o Poder saber les necessitats de la comunitat, conèixer la realitat
o MAJOR CONEIXEMENT
o Es més real, més actual i és viscut per la gent com més propi.
o Es una forma de saber los problemas reales de la ciudadanía.
o Persones de diferents classes socials, tenem diferents necessitats, per lo
tant es important sabre la opinió de totes ses persones.
o Fomenta la cultura democrática, conecta lo político con las necesidades
reales de la sociedad, conocer diferentes puntos de vista sobre un
asunto,...
o que así se conocen mas de cerca los problemas de la ciudadanía
o Saber de primera mà les necessitats de la gent per poder fer front a
qualsevol problema
o Amb la participació ciutadana deliberem, estructuradament, sobre
qüestions d’importància estratègica relacionades amb les polítiques i els
serveis públics. Així, la presa de decisions que afecten la gestió pública
es veu enriquida per la visió dels ciutadans mateixos, tant a títol
individual com a títol col·lectiu. La participació ciutadana i el govern
obert serveixen per a una millor governança. La participació ciutadana
serveix perquè les persones que ho vulguin puguin col·laborar en
l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques del
govern.
o Més visions crítiques i alternatives a les polítiques que realitzen les
institucions amb el resultat que responen a les necessitats de la majoria.
o La possibilitat de tenir més punts fe vista
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o A les expectatives i a la realitat que les entitats coneixem i a les
necessitats
o Deixa constància per escrit, de manera inequívoca i transparent de
quines són realment les prioritats de la ciutadania
o L’administració té més elements per conèixer la realiat i com afecten les
seves mesures.
-

-

-

-

Ajuda augmentar el consens;
o Que la decisió sigui més democràtica i consensuada
o Tenir en compte diversos interessos i punts de vistes. Fer coparticep de la
gestió de serveis increment la seva valoració pels ciutadans. Augmentar
el voluntariat i el compromís social.
o La implicación y la participación , estimula la creatividad y permite la de
verdad la ciudad somos todos.
o Hi haurà major consens en les decisions preses i respondrà millor a les
expectatives
o EL consens comporta positivisme en les decisions.
o QUE BENEFICIA A LES DUGUES PARTS
o Que sempre tindrà més probabilitats de ser més completa i acordada per
més gent
o Que està consensuat i perdurable en el temps. És bo pel sector que afecta
o Consens. Aceptació . Manca de rebuig.
o Sempre estará més adient a les necessitats de la gent i estará més
acceptat per la mateixa. També el fet de participar en la decisió fará que
la gent estigui més assabentada de les coses públiques i així podrá
exercir un control més eficaç sobre les actuacions duites a terme.
o t'assegures de que sigui del gust de la majoria
o Que estigui consensuat
o pluralitat, apropiació de l'assumpte
o Que té en compte les necessitats de diferents col·lectius i que es decideix
de manera horitzontal.
o Que no sigui una decisió només política, sinó que també sigui
concensuada, necessària i útil
Cap
o Cap ni una. Suposa cedir davant el lobbisme, ja que "la gent" no és un
subjecte polític amb legitimació democràtica. Els racistes són "gent", els
classistes són "gent", els de vox són "gent"....
Desavantatges
o que és democràtic, encara que té els seus riscos de desconeixement i
sobretot com a molts casos, que les majories poden estar actuant des
d'uns interessos partidisstes que no siguin els bons sino les majories
Altres aportacions;
o Todas
o Potencia el interès general
o Ser constante
o Muy importante
35

Gràfic 9. Núvol d’idees. Avantatges decidir conjuntament

Font: elaboració pròpia

ANÀLISI DE LES APORTACIONS

Aquesta pregunta es va formular per a que fos oberta, de manera que les persones
enquestades poguessin opinar i expressar tot el que els hi venia al cap quan
imaginaven que algunes decisions es prenien a partir de canals participatius. Amb
això, es pretenia que sortissin dels límits que imposa la realitat, amb poca cultura i
pràctica participativa, i imaginessin un possible escenari on elles poguessin
concretar mesures d’interès general. Les respostes van en aquest sentit. Gairebé
totes són positives i encoratjadores, perfilant la participació com una mesura que:
1. Fomenta la inclusió dels ciutadans/es generant sentiment de pertinença,
2. Millora la governança: afavoreix la definició de prioritats i millora la resposta
a les expectatives.
3. Incrementa el coneixement en un assumpte i millora la comunicació de la
informació.
a. Més informació
b. Més solucions
c. Menys rebuig
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4. Genera uns/es ciutadans/es més compromesos, cohesionats i creativament
estimulats; empoderament ciutadà.
5. Fomenta una cultura més democràtica.
6. Genera un coneixement més realista i de proximitat.
7. Ajuda a arribar a consensos.
8. Estimula la corresponsabilitat i la coparticipació.

Tots aquests avantatges esmentats per les persones enquestades indiquen que la
participació contribueix a la qualitat democràtica d’un territori i permet que les
institucions esdevinguin més properes, obertes i empàtiques amb les necessitats i
prioritats de la gent.

Així doncs, la percepció general dels efectes de la participació és encoratjadora.
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BLOC 2. FOTOGRAFIA FIXA

APORTACIONS
1. Coneixes algun canal de participació ciutadana del CIM?
Gràfic 10. Valoració de la pregunta 1 en percentatges

37%

Sí ( 23)
No ( 40)

63%

Font: elaboració pròpia

2. Selecciona els canals de participació que coneguis.
Gràfic 11. Valoració de la pregunta 2 en percentatges
Audiència pública (20)

16%

Sistema de recollida de queixes i
suggeriments (27)
Portal "Entre tothom" (6)

17%

10%

Dret d'informació/petició (10)

23%

Assistir als plens del CIM (24)

20%
9%
5%

Participar en l'elaboració de normes
(12)
Enquestes de valoració de serveis (19)

Font: elaboració pròpia
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3. Respecte de l'audiència pública:
3.1 Quantes vegades has participat?
Gràfic 12. Valoració de la pregunta 3.1 en percentatges

5%

5%
cap vegada
entre 1-3
entre 4-6
més de 6

30%
60%

Font: elaboració pròpia

3.2 Sobre quins temes?
-

Escrit remés a través de Registre
General.
relacionado con las asociaciones;
Barreres arquitectòniques.
Urbanisme (2)
Seguretat i prevenció de riscos.
Hepatitis c

-

Cultura (2)
bon finançament
Participació ciutadana;
urbanisme
territori;
infància.

3.3 De quina manera?

Gràfic 13. Valoració de la pregunta 3.3 en percentatges

0%
Per escrit
31%

39%

Per internet
Per telèfon

En persona
15%
15%

Other

Font: elaboració pròpia
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4 Respecte del sistema de recollida de queixes i suggeriments.
4.1 Quantes vegades has participat?
Gràfic 14. Valoració de la pregunta 4.1 en percentatges

7%
11%

cap vegada
entre 1-3
entre 4-6
més de 6

52%
30%

Font: elaboració pròpia

4.2 Amb quins temes?
-

Reformas calita,
paseo Platja Oratori
transport públic principalment
Per escrit lliurat a Registre
General.
MOBILITAT
PAPERERES;
CONTINIDORS;
MILLORES EN LES PISTES
ESPOTIVES DEL PARC.

-

Informativos
Problemes amb l'estat i
conservació.
Denuncia de maltrato animal;
Sol.licitud d´espais, per
organitzar events
Potenciar la cultura al nostre
municipi

5 Respecte del portal "Entre tothom"
5.1 Quantes vegades has participat?
Gràfic 15. Valoració de la pregunta 5.1 en percentatges

0%

0%

40%
60%

cap vegada
entre 1-3
entre 4-6
més de 6

40

5.2 Amb quins temes?
-

Para obtener información actualizada de las normativas en trámite e informarme de
futuras iniciativas.
temas relacionados con las asociaciones de vecinos
sociales

5.3 De quina manera?
Gràfic 16. Valoració de la pregunta 5.3 en percentatges

Per escrit
Per internet

36%

Per telèfon
64%

En persona
Other

Font: elaboració pròpia

6 Respecte del dret d'informació/petició:
6.1 Quantes vegades has participat?
Gràfic 17. Valoració de la pregunta 6.1 en percentatges

10%
0%
30%
60%

cap vegada
entre 1-3
entre 4-6
més de 6

Font: elaboració pròpia
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6.2 Amb quins temes?
-

Cultura i bon finançament
Potenciar la cultura al nostre municipi, petició d'un local per poder realitzar
activitats...

6.3 De quina manera?

Gràfic 18. Valoració de la pregunta 6.3 en percentatges

0%
Per escrit
25%

Per internet
50%

Per telèfon
En persona

25%

Other
0%
Font: elaboració pròpia

7 Respecte l'assistència als plens del CIM:
7.1 Quantes vegades has participat?
Gràfic 19. Valoració de la pregunta 7.1 en percentatges

0%

0%
27%

73%

cap vegada
entre 1-3
entre 4-6
més de 6

Font: elaboració pròpia
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7.2 Amb quins temes?
-

NO VOLEM SER EL FEMER D'EUROPA
Tractament de residus
Temàtiques socials.
Associacions
Bon finançament
Participació ciutadana;
urbanisme i territori;
infància.

7.3 De quina manera?
El 100% en persona.

8 Respecte de la participació en l'elaboració de normes:
8.1 Quantes vegades has participat?
Gràfic 20. Valoració de la pregunta 8.1 en percentatges

0%
27%

27%

cap vegada
entre 1-3
entre 4-6
més de 6

46%
Font: elaboració pròpia

8.2 Amb quins temes?
-

llei sobre el temps lliure
Temes del Servei de Menors, mitjançant la FEIAB
A través de un col·legi professional. El·laboració de borradors de normativa.
D'exclusió social i atenció als més necessitats.
Medio ambiente
Zonificació d'habitatges turístics
"Pla territorial
Us de recursos
No record els altres"
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8.3 De quina manera?
Gràfic 21. Valoració de la pregunta 8.3 en percentatges

0%

22%

Per escrit
Per internet

45%

Per telèfon
33%

En persona
Other

0%

9 Respecte de les enquestes de valoració de serveis.
9.1 Quantes vegades has participat?
Gràfic 22. Valoració de la pregunta 9.1 en percentatges

24%

35%

6%

cap vegada
entre 1-3
entre 4-6
més de 6

35%

Font: elaboració pròpia

9.2 Amb quins temes?
-

no ho record
Esports
Temps lliure
Medio ambiente.
Transporte,
Voluntariado
Gestió en general
Sempre temes relacionats amb la cultura
44

9.3 De quina manera?
Gràfic 23. Valoració de la pregunta 9.3 en percentatges

0%
14%

22%

Per escrit
Per internet

21%

Per telèfon
En persona
43%

Other
Font: elaboració pròpia

10 Tenen en compte la vostra opinió (de l'entitat) a l’àrea amb qui us
relacioneu?
Gràfic 24. Valoració de la pregunta 10 en percentatges

49%
51%

Sí ( 28)

Font:

No ( 27)

elaboració

pròpia

10.1

De quina manera?

Gràfic 25. Valoració de la pregunta 10.1 en percentatges

45

15%

22%

22%
19%

Consulten la vostra opinió
alhora de planificar un
programa o servei
Us envien enquestes de
valoració
Us tenen en compte quan s’han
de fer activitats
Us convoquen a taules de debat

22%
Font: elaboració pròpia

ANÀLISI DE LES APORTACIONS

Les respostes obtingudes indiquen que la majoria de les persones enquestades no
coneixen cap canal de participació ciutadana previst en el CIM (63% de respostes).
De les 37% de persones enquestades que sí en coneixen, el més popular és el sistema
de recollida de queixes i suggeriments (23%), seguit d’assistir als plens (20%), de
l’audiència pública (17%) o les enquestes de valoració de serveis (16%). Les menys
conegudes són la del portal “Entre tothom” (5%) o el dret d’informació o petició
(9%). Són, per tant, mesures que impliquen un grau de participació bàsic i podrien
ser condicions necessàries (juntament amb d’altres que les complementessin) per
desplegar mesures que sí permetessin a la ciutadania intervenir en els assumptes
insulars.
Quan desgranem canal per canal, s’observa que en molts casos només coneixen el
canal però no hi han participat. Aquest és el cas de l’audiència pública on només un
30% de les persones enquestades que la coneixen hi han participat (un 60% no hi ha
participat). O del sistema de queixes i suggeriments (només un 30% l’han emprat,
comparat amb el 52% que no, tot i que un 11% admet que l’ha usat entre 4 i 6 cops),
fet que resulta significatiu. Com hem dit anteriorment, és un dels canals més
coneguts.
Respecte del portal “Entre tothom”, un 60% de les persones que respongueren
confirmaren que l’han usat alguna vegada i un 40% mai. El dret d’informació o
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petició tampoc ha estat usat per cap de les persones enquestades en un 60% de les
respostes. Quant a l’assistència als plens, un 73% de les persones enquestades admet
no haver-hi anat mai.

En canvi, els canals que més participació han tingut han estat les valoracions de
serveis a partir d’enquestes (35% respecte el 35% dels que no han participat) i la
participació en l’elaboració de normes (46% davant del 27% que no).
Quant als temes, s’observa una varietat notable però alguns dels esmentats es
refereixen a l’àmbit local i, per tant, es dedueix que la persona enquestada ha confós
les institucions a les quals es dirigia. Per exemple: neteja de carrers, manteniment de
carrers, etc. D’altres han mencionat infraestructures (i carreteres), cultura, esports,
medi ambient, assumptes socials i de gestió.
Pel que fa els mitjans, sobretot s’esmenta per escrit, per via telemàtica i
presencialment.

Aquestes dades indiquen que el grau de participació de les entitats/associacions a
partir dels canals participatius establerts en el Consell és escàs. Això pot succeir per
varis factors que caldria analitzar detingudament:

-

Per la poca difusió que es fa dels canals.

-

Per l’escassetat de canals disponibles per participar.

-

Per la poca repercussió i efectes que genera el fet de participar en aquests canals.

-

O per una cultura participativa baixa entre el teixit associatiu que fa que siguin
necessàries mesures complementaries que contribueixin a fomentar-la.
No obstant això, la meitat de les persones que responen a la pregunta sobre si l’àrea
amb que es relacionen els té en compte, responen que sí (28 persones), la qual és una
dada favorable. La manera com es té en compte l’entitat és sobretot:
-

Consultant l’opinió de les entitats.

-

Convocant les entitats a taules de debat.

-

Quan s’han de fer activitats.
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Aquesta darrera dada indica que realment hi ha un contacte entre el departament i les
entitats i una voluntat d’informar o d’implicar-les en les dinàmiques de gestió i
decisió insulars. Això afavoreix un possible desplegament d’altres canals
participatius que permetin un nivell d’implicació major del teixit associatiu.
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BLOC 3. IMPORTÀNCIA DE LA PARTICIPACIÓ

APORTACIONS
1. Com creus que és d’important que el CIM sigui més participatiu?

Taula 3. Valoració en dades de la resposta 1
Molt important

Important

Regular

43

12

1

És rellevant però
d’altres aspectes No és important
ho són més
3

1
Font: elaboració pròpia

Gràfic 26. Valoració de la pregunta 1 en percentatges

5%

Molt important
20%

regular

2%
1%

no és important
72%

important

Font: elaboració pròpia

2. Que els i les ciutadanes o entitats facin arribar les seves opinions a les àrees i
serveis del CIM és ...

Taula 4. Valoració en dades de la resposta 2.
Bastant
Molt prioritari
Regular
prioritari
32
21
6

Poc prioritari

Gens prioritari

0

2
Font: elaboració pròpia
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Gràfic 27. Valoració de la pregunta 2 en percentatges

10%

0%

3%
molt prioritari
bastant prioritari
34%

regular

53%

poc prioritari
gens prioritari

Font: elaboració pròpia

3. Que els i les ciutadanes o entitats s’impliquin en les activitats del CIM és...

Taula 5.

Valoració en dades de la resposta 3
Bastant
Molt prioritari
Regular
prioritari
28
22
8

Poc prioritari

Gens prioritari

3

0
Font: elaboració pròpia

Gràfic 28. Valoració de la pregunta 3 en percentatges

5%

0%
molt prioritari

13%

bastant prioritari

46%

regular
poc prioritari

36%

gens prioritari

Font: elaboració pròpia

4. Que es pugui participar per internet és ...
Taula 6.

Valoració en dades de la resposta 4.
Bastant
Molt prioritari
Regular
prioritari
31
21
9

Poc prioritari

Gens prioritari

0

2
Font: elaboració pròpia
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Gràfic 29. Valoració de la pregunta 4 en percentatges

0%

3%
molt prioritari

14%

bastant prioritari
49%
34%

regular
poc prioritari
gens prioritari

Font: elaboració pròpia

5. Que els i les ciutadanes o entitats puguin co-decidir (amb el CIM) algunes
qüestions d’àmbit insular és ...

Taula 7.
Valoració en dades de la resposta 5
molt prioritari
bastant prioritari
regular
33
26
2

poc prioritari
1

gens prioritari
1

Font: elaboració pròpia

Gràfic 30. Valoració de la pregunta 5 en percentatges

2%

3%

2%

molt prioritari
bastant prioritari
regular

41%

52%

poc prioritari
gens prioritari

Font: elaboració pròpia
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6. Indica les afirmacions amb les que estiguis d'acord:
Taula 8.

Valoració en dades de la resposta 6

Els i les
ciutadans/anes
han de poder
decidir
directament
perquè
coneixen
millor les
necessitats i
problemes.

El/la
ciutadà/ana ha
de prendre
directament
les decisions
que l'afecten.

29

17

Ja està el CIM
per prendre les
decisions.

Falten
coneixements,
gent
capacitada o
especialistes
per a que la
gent prengui
decisions
directament.

El CIM en sap
més.

Les decisions
les han de
prendre
conjuntament
els/les
ciutadans/es i
l‘Ajuntament.

6

24

1

42
Font: elaboració pròpia

Gràfic 31. Valoració de la pregunta 6 en percentatges

25%
35%

Ja està el CIM per prendre les decisions.

14%
1%

Els i les ciutadans/anes han de poder
decidir directament perquè coneixen
millor les necessitats i problemes.
El/la ciutadà/ana ha de prendre
directament les decisions que l'afecten.

Falten coneixements, gent capacitada o
especialistes per a que la gent prengui
decisions directament.
El CIM en sap més.

20%
5%

Les decisions les han de prendre
conjuntament els/les ciutadans/es i
l‘Ajuntament.

Font: elaboració pròpia

ANÀLISI DE LES APORTACIONS
La impressió generalitzada és que les persones enquestades, tot i no participar
excessivament en els canals prevists pel Consell, sí que donen una importància
estratègica a la participació considerant prioritari o molt prioritari poder expressar
les seves preferències i que aquestes es tinguin en compte en el procés de presa de
decisions. Això ja s’ha observat també a la pregunta sobre “avantatges de participar”.
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En relació a “qui ha de decidir què”, les dades indiquen que una majoria (amb un
35% de les respostes) opina que s’han de poder co-decidir determinades qüestions. Li
segueix la dada que indica, en un 25% de les respostes, que són realment els i les
ciutadanes qui han de decidir directament (democràcia directa) car coneixen millor
les necessitats. Però, no molt lluny d’aquesta dada, concretament un 20% les
persones enquestades té la sensació que la ciutadania no en sap prou per a prendre
aquestes decisions. Per tant, també existeix un cert temor o sentiment de no ser capaç
de prendre la bona decisió, fet que ve donat per anys de cultura democràtica on s’han
delegat les responsabilitats en les i els responsables polítics i en el personal tècnic per
a que prenguin les decisions més encertades.

Però aquesta delegació de responsabilitats no ha anat lligada a un increment de
legitimitat i satisfacció de les mesures decidides. Més bé hem vist el contrari. La
desafecció i desencant envers les institucions ha anat creixent. Les metodologies
participatives són eines que poden contribuir a anar minvant aquesta sensació. A
partir de la pràctica participativa es poden anar integrant coneixements, experiències
i experteses d’un tema en concret per a enriquir-lo i matisar-lo.
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BLOC 4. GRAU DE PREDISPOSICIÓ
APORTACIONS
1. Si es facilités un mecanisme de participació ciutadana per decidir alguna
qüestió important: Estaria _____ disposat/da a participar.

Taula 9.

Valoració en dades a la pregunta Estaria disposat/da a participar
Molt
26

Bastant
35

Poc
1

Gens
1
Font: elaboració pròpia

Gràfic 32. Valoració de la resposta Estaria disposat/da a participar en percentatges

2%

2%
molt
bastant
poc
gens

41%
55%

Font: elaboració pròpia

2. La disposició a participar en diferents espais es concreta en:

Taula 10.

Valoració en dades de la pregunta 2

Participar a
un fòrum
per debatre
i
consensuar
certes
decisions.

Formar
part
d’un
consell
sectorial

Formar part
del consell
de
participació

Votar en
referèndums
o consultes
ciutadanes.

Donar la
teva opinió
via
telemàtica.

Implicarte en un
procés
per a
definir
un tema

Altres

42

31

29

37

44

36

2

Font: elaboració pròpia
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Gràfic 33. Valoració de la pregunta 2 en percentatges

1%

16%

A participar a un fòrum per debatre i
consensuar certes decisions.
A formar part d’un consell sectorial

19%

14%

20%

13%
17%

A formar part del Consell de
participació
Votar en referèndums o consultes
ciutadanes.
Donar la teva opinió via telemàtica.
Implicar-te en un procés per a definir un
tema
Altres

Font: elaboració pròpia

ANÀLISI DE LES APORTACIONS
Quant al grau de predisposició de les persones enquestades a participar, es confirma
que és alt (la gent estaria majoritàriament bastant predisposada a participar),
especialment si es formalitzessin canals telemàtics (que són els que menys implicació
suposen), fòrums de debat sobre assumptes d’interès públic o a partir de referèndums
o consultes populars. Cal tenir en compte que la majoria de les persones
representants d’entitats i associacions també tenen les seves feines i es dediquen en el
seu temps lliure a l’associacionisme. Per això, si es creen canals, cal que siguin
eficients (que funcionin bé, que s’obtinguin resultats, que siguin ordenats i
estructurats), que no siguin massa nombrosos (per no embullar a la gent) però
precisos per objectius concrets.

El fet que la gent estigui predisposada a participar incrementa la legitimitat i
l’acceptació d’aquest reglament en procés d’elaboració ja que, realment, s’observa
que els canals prevists serien ben rebuts per part de la societat civil de l’illa.
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BLOC 5. TEIXIT ASSOCIATIU

APORTACIONS
1. De quantes entitats/associacions ets membre?

Taula 11.

Valoració en dades de la pregunta 1
1

Entre 2-4

Més de 4

21

34

10
Font: elaboració pròpia

Gràfic 34. Valoració de la pregunta 1 en percentatges

16%
32%

1
entre 2-4
més de 4

52%

Font: elaboració pròpia

2. De quina temàtica?

Taula 12.
Salut
6

Valoració en dades de la pregunta 2

Cooperació
Cultural Científica
internacional
13

31

3

Educativa

Àmbit
sociocomunitari

Esports

Altres

22

32

10

4

Font: elaboració pròpia
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Gràfic 35. Valoració de la pregunta 2 en percentatges

3%

5%
Salut

8%

Cooperació internacional

11%

Cultural
Científica
26%

Educativa
26%

Àmbit sociocomunitari
Esports

18%

Altres
3%
Font: elaboració pròpia

3. Has realitzat activitats en aquest darrer any que tenen relació amb el
CIM?

Gràfic 36. Valoració de la pregunta 3 en percentatges

39%
61%

Sí ( 25)
No ( 39)

Font: elaboració pròpia
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4. Quines?
-

Cultura
o Fira Mediterrània a Manresa i preparació d'un simpòsium que crec
que no se durà a terme. Es motiu: massa institucions implicades i
poca coordinació.
o Amb la federació de música i ball de Mallorca
o SORTIDES CULTURALS
o cultura
o Cicles de exposicions i conferències
o Teatre
o Som talaiotics
o culturals
o concerts, conferències
o Ballades Populars, Mostres de Ball, Participació a Festivals

-

Infància/SOCIAL
o Mediante el fomento de la participación en una entidad de protección
de menores.
o Les relacionades amb normatives i propostes del Servei de Menors i
del d'inclusió
o Atenció a les familíes més necessitades.
o Participació en la plataforma d'oci de qualitat, con el IMAS es
membre
o Formació a IMAS

-

180
Esport
o Jornades d'esport
o Esport
o esportives
Participación vía telemática en algunos temas como Medio Ambiente.
Promoció del comerç
REUNIONS DE MOBILITAT
Projectes de cooperació amb subvenció.
Projectes educatius sense subvenció
Organització d' events
no me acuerdo
AUDIÈNCIA PUBLICA

-
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5. Quantes persones sòcies té la teva associació/entitat?

Taula 13.

Valoració en dades de la pregunta 5

menys de 50

entre 51 i
200

entre 201 i
500

entre 501 i
1000

entre 1001 i
2000

més de 2000

26

22

5

3

0

2
Font: elaboració pròpia

Gràfic 37. Valoració de la pregunta 5 en percentatges

5%

0%

3%
menys de 50
entre 51 i 200

9%
45%

entre 201 i 500
entre 501 i 1000
entre 1001 i 2000

38%

més de 2000
Font: elaboració pròpia

6. Tens relació amb altres entitats/associacions?

Gràfic 38. Valoració de la pregunta 6 en percentatges

8%

Sí ( 59 vots)
No ( 5 vots)
92%

Font: elaboració pròpia
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7. Com milloraries aquesta relació?
-

Plataformes de treball conjunt
o Amb trobades, reunions i activitatas conjuntes
o Con actividades conjuntas
o Creant una xerxa d'entitats culturals
o Trabajando de manera conjunta entidades y administraciones.
o atraves del consejo de entidades
o mas acuerdos con otras organizaciones
o Creant més espais de cooperació
o TREBALL EN XARXA
o Més reunions
o amb més col·laboració amb les administracions públiques
o fòrums
o CONVIDANT-LOS A LA MESA DE MOBILITAT
o Juntant esforços i opinions
o Creant nexes entre diferents entitats i programar esdevenimets
conjunts
o Espais de trobada
o Yenguen més contacte per coneixer les necessitats i poder ajudar.
o Més treball en xarxes col.laboratives compartint objectius socials i
metodologies científiques / comunitaries
o mas comunicación
o Amb iniciatives del CIM que fomentés la reunió d'entitats de similar
objecte social
o Millorant la comunicació

-

Més suport econòmic/logístic
o INSTALACIÓN
o Pudiendo mejorar la capacidad de gestión de las entidades permite
poder disponer de más tiempo para trabajar en red.
o Definir millor els pagaments de les subvencions ajudaria en molt a la
gestió de l'associació.
o Felten recursos economics
o Amb el suport del Consell podríem fer moltes millores.
o Amb doblers
o Tema econòmic i instalacions
o Amb un suport económic major a fi del nostre cas poder realitzar més
sortides a Festivals nacionals i internacionals i tenir un local propi,
no com fa desde cinc anys que empleam casa nostra com a local de
l'entitat.
o Sa podría millorar si els procesos fossin més àgils, i sense
impediments per part de les entitats públiques.
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-

-

-

Més participació interna
o Haciéndola más participativa
o Fent-la més participativa
Incrementar el nombre i implicació de les persones que hi estan col·laborant
o AUMENTAN LA PARTICIPACIÓ DELS AFILIATS
o Más socios /as
o implicant als integrants
o Podent dedicar-hi més temps per part meva.
Emplear el sentit comú i no utilitzar com a una eina política.
D’altres
o La relació es satisfactòria.
o Crec que tenim en general bones relacions amb altres entitats
o N/S
o no se
o No ho sé, si ho sabes ja ho estaríem fent...
o Amb un marc legal que faci compatible les Escoles Bosc amb
l'educació al nostre pais.
o és immillorable
o Me gustaria.mucho.q se. Entendiera bien q trabajamos parade la
comunidad sin cobrarparar nada y siwmprea de maneraMallorca
voluntaria
o La relacio? No tinc mes temps per poder crear mes xarxa i
col.laboracions perque tambe he de fer feina
o Que no haya rivalidades entre asociaciones y que no mientan.

8. Quantes activitats conjuntes heu fet al llarg d’aquest darrer any?
Taula 14.

Valoració en dades de la pregunta 8
1

entre 2-5

més de 5

11

19

18
Font: elaboració pròpia

Gràfic 39. Valoració de la pregunta 8 en percentatges

37%

23%

40%

1
entre 2-5
més de 5

Font: elaboració pròpia
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9. Com creus que el CIM pot donar suport a les entitats en el seu treball
conjunt?
-

Generant estructures que permetin el treball en xarxa
o No tenir tants de filtres i poder xerrar amb gent que estigui informada
i ha d'entendre es lloc que ocupa i el nostre. Així pot obrir portes.
o ayudando a la coordinación entre entidades
o Creando espacios conjuntos de dialogo, colaboración y debate
(trabajo en red).
o relacionar diferents entitats amb cursos i jornades de formació en
participació
o Facilitando la comunicación, para agruparlas por un bien común.
o Convocant a les associacions per veure possibilitats de col·laboració
entre elles i amb el Consell
o Fomentar la participació conjunta en tallers, reunions, fòrums, etc.
o oferint plataformes comunes i eines de suport tant a nivell material
com comunicatiu
o Promovent trobades entre diferents entitats per posar en conjunt
experiències i maneres d'actuar.
o Facilitant espais de feina.

-

Més suport i facilitats per part del CIM
o Amb programes de suport.
o Dotando económicamente las iniciativas de las entidades.
o Tenint en compte calendaris realistes en les convocatòries de
subvencions.
o Cedint espais, amb subvencions adaptades...
o AJUDANT AL FINANÇAMENT
o Trebellant directament amb elles
o Reconeixent la seva tasca, si així ho mereix; facilitant la seva tasca.
o Integrando más y mejor en los espacios consultivos y de toma de
deciones
o Valorant la seva feina i els seus coneixements en la seva materia
o Aportnat espais, materials...
o PAGANT UNA ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
o col·laborant amb mitjans econòmics i materials
o PARTICIPANT A LES REUNIONS DE MOBILITAT DE VARIES
ENTITATS
o "Cessió de espais.
o Subvencions
o Suport tècnic a nivell de RRHH
o co-organitzant actes, deixant-les participar, subvencionant-los
l'activitat...
o Facilitant la gestió de permisos
o Subvencions, espais associaciatius
o Contratando especialistas para diseñar procesos
o Amb ajudes económiques i de suport en logística
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o
o
o
o
o
o

si, dando apoyo económico
professionals més formats en prevenció.
Proporcionando ayudas y colaborando.
Sobre tot, com he dit abans, econòmic.
convocatorias Publicas
Facilitant recursos, creant events gratuits per donar.lis impuls i que
es coneguin, donant suport, impuls i facilitant el que necesiten a les
entitats a la seva tasca
o Amb un major suport económic i organitzar més actes culturals arreu
de les illes.
o Amb material, suport tècnic, suport humà, econòmicament,...
-

Desplegant més canals participatius
o Convocant-les en els procesos inicials de presa de decisió per tenir en
compte les seves propostes .
o Facilitando la participación de manera virtual
o Per exemple, implicant a les associacions de veïns en els debats de
toma de decisions que el hi afecten a ells/ells o als ciutadans del seu
àmbit.
o Escoltant i rebent suggeriments
o Escoltant i rectificant, si s'escau. És a dir, just el contrari del que
vàreu fer amb l'autopista de Campos.
o Convocandolas, escuchandolas y tomando decisiones conjuntamente
o Escoltant les seves necessitats
o més interacció, menys corporativisme, més escolta activa a altres
realitats
o Escuchando a las.asociaciones
o El primer de tot escoltant a cada entitat i sabent que existim.
o arribant a totes i cada una de les entitats, començant per les més
petites
o Fent que les seves decisions serveixin per canviar alguna cosa.

-

Més comunicació i difusió de la tasca de les entitats
o Difusió als mitjans de comunicació."
o implicándose mas en conocer la labor de las entidades que nos
dedicamos a realizar un bien para la sociedad.
o Primero captando propuestas de entidades y haciendo conocida su
actividad,
o PUBLICITAT

-

D’altres
o Depèn de l'entitat
o caldria definir-ho
o N/S
o Normalitzant
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ANÀLISI DE LES APORTACIONS
Aquesta pregunta anava dirigida a estudiar el tipus de teixit associatiu que existeix i
amb el qual el Consell s’està relacionant o s’hauria de relacionar. Pels resultats,
s’observa que la majoria de persones enquestades formen part de més d’una entitat
alhora, fet que denota un grau notable de compromís social, implicació i solidaritat.
Els temes que més aglutinen les entitats són d’àmbit social o cultural, concretament:
-àmbit sociocomunitari
- cultura
-educació
-i, en menor mesura, cooperació internacional.

Només un 39% de les persones enquestades admet haver realitzat alguna activitat
amb el Consell en aquest darrer any, majoritàriament en assumptes culturals, socials
(en major mesura), en medi ambient, mobilitat o esport. Aquesta dada indica que el
Consell encara no ha arribat a relacionar-se amb bona part de les entitats de l’illa,
que segurament es veuen afectades per la legislació i mesures polítiques que
implementa aquesta institució.
El tipus d’entitat o associació majoritària, segons les respostes, és la que té menys de
50 persones afiliades en primer lloc i la que té entre 50-100, en segon lloc. Aquesta
dada denota que la majoria de les entitats no són grans sinó més bé mitjanes-petites,
fet que comporta unes conseqüències a tenir en compte a l’hora de poder destinar
persones per a que puguin participar, gestionar de forma eficient els recursos de
l’associació, tenir temps lliure per treballar en xarxa, etc. Com més petita és
l’associació, més dificultats tindrà per assumir la càrrega de feina que suposa la
gestió de l’associació i la implicació en l’entorn proper. Això suposaria desplegar tot
tipus de facilitats participatives (per exemple, per via telemàtica) que complementin
els altres canals i garanteixin una participació efectiva.
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Una majoria (un 92% de les respostes) admet que té relació amb altres entitats, fet
que indica connexions que poden significar un treball en xarxa o que, si més no, són
la base per a desenvolupar aquest treball. A continuació, s’esmenten idees que
podrien millorar aquesta relació entre entitats, que bàsicament hem agrupat en:

-

Plataformes de treball conjunt.

-

Més suport econòmic/logístic per a les seves actuacions.

-

Més participació interna (en el sí de l’entitat).

-

Incrementar el nombre i la implicació de les persones que hi estan
col·laborant (polítiques motivadores).

Una majoria de les persones enquestades admet haver realitzat entre 2 i 5 o més de 5
activitats amb altres entitats, resultat que indica un grau d’interacció notable. La
sensació general és que, per a que les entitats poguessin col·laborar més entre elles,
caldria generar una estructura de relacions ordenada i sistemàtica que permetés la
generació de sinergies, la millora de la comunicació i un treball conjunt més eficient
que faciliti l’estalvi de recursos.

També es percep la dificultat que suposa gestionar una associació, tenint en compte
que les persones de cada cop són menys propícies a implicar-se en el seu entorn per
motius laborals i familiars. Per tant, les associacions s’han d’esforçar en motivar i
engrescar les persones en les seves activitats

dia a dia. Un altre element que

s’esmenta és que necessiten suport, tant logístic com econòmic o de gestió, i que, tal
volta amb més ajuda, podrien tenir més capacitat de treballar amb altres entitats.

La manera com el CIM podria ajudar a les entitats per tal que treballin entre elles és,
en una immensa majoria, oferint:
1) Més suport a l’associacionisme, més facilitats, més recolzament en les activitats
que realitzen.
2) Coordinació de plataformes de treball i comunicació que permetin el contacte
entre elles o el treball conjunt a partir d’uns objectius similars.
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3) El CIM hauria de desplegar més canals participatius per facilitar que les entitats
puguin intervenir en els assumptes generals de forma conjunta i coordinada a favor
d’un bé comú, generant consensos i equilibrant les preferències de totes (fet que
evitaria actuar amb interessos particulars i sectorials).

BLOC 6. REPTES DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
APORTACIONS
-

Millorar la comunicació, informació i/o transparència del CIM cap als
ciutadans i les entitats;
o No és conegut a nivell local, i no el sentim proper.
o "Millor claredat i informació de les competències del Consell.
o ESTAR EN CONTACTE PERMANENT I CONEIXER LES
NECESSITATS
o Més comunicació. Més proximitat. Més projectes.
o MILLORAR LA COMUNICACIÓ MUTUA AMB EL CIM
o D'entrada, donar a conèixer el CIM, que molta gent no sap ni perquè
serveix
o Comunicación más directa y efectiva.
o Més comunicació a través de internet i xarxes socials.
o Que ens tenguesiu en compte de manera seriosa, que al manco
escoltasiu les nostres demandes i peticions, que sàpigues Iu que
existim... Aquest sería el començament, després ho hauríem de
consensuar i pactar.
o Que nos recibanayuden ya escuchen
o Vetllant més per aquestes entitats, informant-nos en tot moment dels
canvis i/o ajuts que puguin sorgir.
o presència popular, millora de la comunicació, sensibilització de la
població davant de la gestió governamental
o Estar sempre en contacte amb noltros per elaborar activitats.
o Establir reunions informatives més sovint
o Mucha gente no sabe que hace el CIM ni lo diferencia de la actividad
del Ayuntamiento"
o Transparència
o Evaluació dels indicadors de transparència a considerar. Presa de
decisions al respecte.
o Establiment de cartes de serveis sobre tot pels utilitzats com la ITV."
o Fer més treball de difusió
o Arribar a tothom
o Mas difusión de los mecanismos de participación. Y que sean más
cercanos
o D'entrada, donar a conèixer el CIM, que molta gent no sap ni perquè
serveix
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-

Fer vinculant la participació de les entitats, codecidir;
o Que sean espacios de participación real. Por mi experiencia los
espacios de formación no suelen ser foros que tengan una
importancia en el trabajo de las administraciones. Debido a esta
situación las entidades del tercer sector trabajen de forma
independiente.
o Fer realitat l´opinió de les entitats
o No consultant sinó decidint amb la ciutadania, les entitats
o Comisións mixtes per poder fer arribar sa nostra veu i aportar al
funcionament del día a día."

-

Aproximar-se a les entitats i els ciutadans; Relació de proximitat i confiança;
o Poder xerrar de tu a tu amb tot el respecte i cordialitat, sempre
donant una solució per les parts implicades .
o Més facilitat per a parlar amb els seus responsables.
o Mas difusión de los mecanismos de participación. Y que sean más
cercanos
o "Línea de contacte més directe i sobretot més àgil i executiva.
o En primer lloc, que ens coneguem per veure possibles vies de
col·laboració
o intentar fixar línies de treball horitzontals a la máxima extensió de
territori
o Fer que el CIM sigui vist com un òrgan de govern més proper.
Destacant el treball que fa (noves transferències del govern) enlloc de
ser un organisme conegut bàsicament per executar infraestructures i
obra pública.
o DESCENTRALITZACIÓ
o Tant de part del CIM com de les entitats superar la desconfiança
mutua
o Que ens tenguesiu en compte de manera seriosa, que al manco
escoltasiu les nostres demandes i peticions, que sàpigues Iu que
existim... Aquest sería el començament, després ho hauríem de
consensuar i pactar.
o No és conegut a nivell local, i no el sentim proper.
o Més comunicació. Més proximitat. Més projectes.
o Comunicación más directa y efectiva.
o Que nos recibanayuden ya escuchen
o presència popular, millora de la comunicació, sensibilització de la
població davant de la gestió governamental

-

Fomentar la cultura participativa i els canals de participació dintre de la institució;

o Més i millor professionalització,
o Millorar la professionalitat i l'aptitut dels treballadors públics
o Tenir professionals formats en participació, en prevenció, en
dinàmiques comunitaries.
o La transversalitat entre àrees de les administracions.
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o Abrir procesos de participación facilitados por profesionales
formados en este campo y con experiencia en procesos de grupos
-

Possibilitar l’expressió de la ciutadania: ser escoltat, consultat..
o Les persones que es dediquen a la política tenen massa pressions
(sovint mediàtiques i econòmiques, de vegades socials o religioses)
per dur endavant de manera ferma i valenta. Si a més a més, no
escolten (repetesc: com vàreu fer en el cas de l'autopista de Campos),
la decepció està servida.
o La implicación en los problemas de la ciudadanía, mediante
encuestas y valoración de las mismas
o Triar questions de rellevancia pels ciutadans, a mi moltes de les
cuestions que m’han plantejat no hem semblaven prioritaries.
Facilitar recursos I difusión a la tasca de les entitats
o Que ens tenguesiu en compte de manera seriosa, que al manco
escoltasiu les nostres demandes i peticions, que sàpigues Iu que
existim... Aquest sería el començament, després ho hauríem de
consensuar i pactar.

-

Donar suport tècnic, econòmic i/o fiscal a les entitats ciutadanes;
o Adaptarse a las necesidades de las entidades y no viceversa
o que se refuerce el departamento de entidades ciudadanas
o donant més participació en el Pla d'ajudes i activitats del CIM
o Facilitar i simplificar tota la feina administrativa i burocràtica
o Triar questions de rellevancia pels ciutadans, a mi moltes de les
cuestions que m’han plantejat no hem semblaven prioritaries.
Facilitar recursos I difusión a la tasca de les entitats

-

Augmentar els espais i/o canals de participació i nombre de processos
participatius.
o Organizar reuniones abiertas a la participación ciudadana,
conjuntamente con los ayuntamientos
o Fomentar la participació conjunta
o Comisións mixtes per poder fer arribar sa nostra veu i aportar al
funcionament del día a día."
o Abrir procesos de participación facilitados por profesionales
formados en este campo y con experiencia en procesos de grupos
o CENTRES CULTURALS A CADA BARRIADA PER PODER FER
REUNIONS
o Que sean espacios de participación real. Por mi experiencia los
espacios de formación no suelen ser foros que tengan una
importancia en el trabajo de las administraciones. Debido a esta
situación las entidades del tercer sector trabajen de forma
independiente.
o donant més participació en el Pla d'ajudes i activitats del CIM
o ÓRGAN DE CONSENS ENTRE INSTITUCIONS I PERSONES
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-

Altres aportacions
o Implicació
o no lo se
o que els seus dirigents s'ho proposin i hi creguin
o "Exactamente esos: ser participativo, abierto, etc
o N/S
o no ho sé
o \
o Com he dit Abans mes dircte
o Motivar a les persones a participar
o Comisións mixtes per poder fer arribar sa nostra veu i aportar al
funcionament del día a día."
o Consensuar les directrius polítiques amb els diferents sectors

RESULTAT DE LES APORTACIONS
Quant als reptes, un dels principals que s’esmenten és la percepció majoritària de que
el CIM és una institució llunyana i desconeguda. La poca connexió i relació que es té
amb el CIM pot ser degut a un desconeixement del que realment la institució fa i
desenvolupa o a la necessitat de promoure polítiques més properes i inclusives.
Existeix certa confusió respecte de les competències i funcions del CIM en les
matèries que gestiona. Es demana més transparència i difusió de les actuacions, més
mecanismes que permetin la implicació i el treball amb el teixit associatiu i que es
potenciï un sistema de comunicació que permeti estar al dia de les novetats.

En aquest sentit, també es relaciona la idea de que cal desenvolupar relacions més
properes i significatives amb el teixit associatiu, generant llaços de confiança que
permetin eventualment una implicació major i la feina conjunta. La tasca de les
persones professionals tècniques en aquest sentit és important, segons les respostes,
ja que depèn de la seva voluntat i professionalitat que la participació real pugui
succeir.
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Una altra idea és que el CIM potenciï i desplegui canals participatius que
permetin una codecisió real i efectiva en determinades matèries que gestionen de
manera que la institució esdevingui més democràtica i oberta.

Finalment, i en consonància amb el ja esmentat anteriorment, es demana que el
CIM ofereixi més suport a l’associacionisme a nivell de recursos materials,
econòmics, humans, logístics...de manera que el teixit associatiu esdevingui més
fort i capaç d’afrontar el seu dia a dia i pugui incrementar l’impacte de les seves
actuacions.
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IDEES FORÇA
1. El concepte de participació ciutadana genera certa confusió: per una part, es dóna
una visió transformadora (co-decidir, col·laborar en la presa de decisions, implicarse en canals que permetin ser escoltat/da, donar veu...). Així mateix, s'aporta una
definició més bàsica de participar que seria el fet de col·laborar amb les
institucions per organitzar un acte o assistir a actes. Per l'altra, s'anomenen
característiques o valors de la participació que per ells sols no defineixen la
participació: consciència, crítica, coherència, compromís, futur...Finalment,
s'indiquen conceptes que no entrarien en la definició de participació: ajudar a les
persones que ho necessiten, no tirar llosques de cigarreta, reciclar, objectius
socials...
2. S'observa un desconeixement respecte de canals propis de la democràcia directa i
deliberativa que permetin una participació més transformadora i d’implicació. Això
indica una primera hipòtesi que afirmaria que ni les institucions ni la societat civil
han desenvolupat prou la cultura participativa.
Les dades indiquen que el grau de participació de les entitats/associacions a partir
dels canals participatius establerts en el Consell és escàs (63% de les respostes
indiquen que NO coneixen cap canal). Això pot succeir per diferents factors que
caldria analitzar.
3. La importància estratègica que se li atorga a que el CIM esdevingui més
participatiu, obert, transparent és alta. Aquest fet confirma la necessitat de
potenciar la participació.
4. La predisposició de les entitats i associacions a implicar-se amb canals participatius
també és elevada, especialment si aquests són telemàtics.
5. Existeix relació entre entitats però es podria millorar. El CIM podria realitzar un
paper rellevant configurant alguns espais de trobada que permetessin un treball
conjunt a favor d'assumptes d'insulars (plataformes de treball entre entitats o canals
participatius que facilitessin la trobada i el diàleg entre entitats). També es demana
més suport a l’associacionisme.
6. Pel que fa als reptes, la percepció és que el CIM és una institució llunyana i
desconeguda per la majoria (confusió de competències). Existeix una necessitat
d'arribar al teixit associatiu i de donar-se a conèixer, com també de desenvolupar
relacions de confiança i properes que permetin una implicació per part de la
societat civil.
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