Primera sessió – dimarts, 29 de maig
Sala d’actes dels Jardins de la
Misericòrdia
Resum de la sessió
La primera sessió comença passades les 9:30h amb la presència de 5 dels 12 municipis
inscrits: Puigpunyent, Porreres, Selva, Marratxí i Esporles, de na Maria Antònia Llompart i
na Rosa Deyà, les dues tècniques de participació ciutadana, na Maria Amengual, directora
insular de participació ciutadana del Consell de Mallorca i n’Arena i en Xavier de Bauma S.
Coop.
L’ordre del dia és el següent:
•

Presentacions
◦

Acompanyament

◦

Persones assistents

◦

Municipis

•

Descans

•

Models de participació ciutadana

•

Com treballarem el co–aprenentatge?
◦

Calendari de les sessions

◦

Parelles de treball

◦

Presentació de la tasca

•

Descans

•

Visita guiada bàsica a la plataforma Consul2

Procés d’acompanyament Entre tothom – Bauma, altres perspectives S. Coop.

Qui participa de l’acompanyament
Direcció insular de participació ciutadana
És el Consell Insular de Mallorca a través de la seva Direcció general de participació
ciutadana qui promou aquest acompanyament. El doble objectiu que marquen a
aquest acompanyament i als altres projectes que promouen és: que els processos de
participació ciutadana pugin de nivell en l’escala de participació i que la feina
engegada transcendeixi. Aquests objectius impregnen aquest acompanyament, que
parteix del moment propi de cada municipi per generar dinàmiques que facilitin
cultivar una cultura de la participació ciutadana a mig i llarg termini.

Bauma S. Coop.
Bauma és una cooperativa de treball a qui el Consell de Mallorca ha adjudicat el
disseny i desenvolupament d’aquest acompanyament. Treballam en la facilitació i
acompanyament de grups i processos. El nostre encàrrec és contribuir a que els
municipis inscrits pugueu aproftar les possibilitats que ofereix la plataforma Consul2/
Entre tothom per reforçar els processos de participació ciutadana que poseu en
marxa en el vostre municipi. Cadascú des del seu context i apuntant a ftes rellevants
per a cada poble.

Municipis de Mallorca
Un total de 12 municipis vos heu inscrit en aquest acompanyament: Alcúdia, Algaida,
Capdepera, Esporles, Inca, Marratxí, Montuïri, Porreres, Puigpunyent, Selva, Sencelles i
Sóller. Tots vosaltres sou els protagonistes d’aquest acompanyament i, en certa
manera, de la participació ciutadana a escala municipal que es promou a l’illa.
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Acompanyam el co–aprenentatge?
La participació és un món complex i poc amic de les fórmules universals. A més, en els
vostres municipis ja hi ha una experiència molt valuosa en diferents maneres d’abordar la
implicació de la població en la vida política del poble: des de l’organització de les festes
populars, l’organització cultural des de les associacions, les consultes ciutadanes, potser
alguna experiència en pressuposts participatius...
Per aquests motius, no ens plantejam aquest procés com un espai formatiu a l’ús
assumint el rol de docents o persones expertes. La nostra contribució és la de crear un
marc en el que pugueu aprendre de l’experiència i de les interaccions entre vosaltres.
Com bé diu el nom: entre tothom. Aquest és el repte que assumim nosaltres.
A vosaltres vos demanam una participació activa, una actitud oberta i curiosa i que
aporteu la vostra realitat com a continguts d’aprenentatge.
Aprendre, com moltes altres coses a la vida, és més fàcil si li donem una certa estructura:
uns objectius, una manera de fer i una manera d’avaluar els resultats. Aquesta serà la
nostra feina i vosaltres estau convidades i convidats a participar-ne activament, com no
podria ser d’altra manera.
Tenim uns objectius per a tot el grup, però també vos demanam que vos en marqueu
uns a nivell municipal. Fins a on voleu arribar amb aquest acompanyament? Per a què
voleu fer-lo servir? Habitualment, en inscriure’ns a una formació ho fem amb l’actitud de
conèixer primer i valorar després com podem incorporar-ho a la nostra realitat, en quina
mesura ha estat rellevant per a les nostres necessitats. En el model del co–aprenentatge
això s’inverteix, primer ens demanem per les nostres necessitats i objectius i en base a
aquestes concretam els continguts i eines. Des d’ara mateix teniu la co-autoria d’aquest
acompanyament!
Treballarem en grup sí, però això no vol dir que les necessitats de cada poble o persona
quedin amagades. El grup és un espai d’enriquiment on hi convergeixen diferents
experiències, perspectives i coneixements. La diversitat és el valor fonamental d’un grup
de co–aprenentatge. Avançarem a partir de debatre i respondre conjuntament a les
preguntes més rellevants per als vostres municipis: del que funcioni a un lloc, tothom en
pot aprendre. A la vegada, hi ha aspectes de la participació ciutadana que són molt
oberts i poden generar dubtes i inseguretats; dins aquest grup generarem alguns acords
i criteris que siguin útils en la tasca de dur a terme processos de participació ciutadana
en el vostre poble.
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Descripció dels espais d’aprenentatge
Sessions presencials
En què consisteixen?
Són 6 sessions de 5 hores a les que es convoca a tots els 12 municipis inscrits en l’acompanyament. En
elles es combinen espais de conversa, espais de treball i aportacions teòriques o metodològiques. La
plataforma Consul2 també hi estarà present, però descarregarem les sessions de continguts de clic aquí i
clic allà, aquests continguts els abordarem en els vídeo tutorials que anirem carregant al canal de youtube.
D’aquesta manera podreu accedir-hi quan ho necessiteu i tantes vegades com considereu.

On es realitzen?
Per aprofitar la diversitat i alleugerir les hores de carretera, proposam que sigueu els propis municipis els
qui allotgeu cada una de les sessions. Les necessitats són molt bàsiques: una sala ampla on poder
treballar, connexió wifi i alguna cosa per berenar. Idealment, projector i una pissarra o paperògraf, però no
és imprescindible.

Temporalització
Una sessió al mes, descomptant el mes d’agost. Estam acabant de configurar un calendari que funcioni
més o menys per a totes les persones implicades. En aquests moments, aquestes són les dates
contemplades:
Sessió

Data

Lloc

Primera sessió

29 de maig, de 9:30 a 14:30h

Sala d’actes del jardí de la Misericòrdia, Palma

Segona sessió

19 de juny

Tercera sessió

L'horabaixa del 10 o els matins de l'11 o el 12
de juliol

Quarta sessió

12, el matí del 25 o el matí del 27 de setembre

Cinquena sessió

16, 17 o 25 d'octubre

Sisena sessió

6, 7 o 8 de novembre

Mantendrem actualitat un calendari en línia en el que apareixen dates rellevants per aquest
acompanyament, podeu consultar-lo aquí:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=vhag5db340btakd3bhf8o63fhg
%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FMadrid

Si vos interessa afegir-hi o modificar-ne la informació, podeu sol·licitar-nos-hi accés.
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Sessions virtuals
En què consisteixen?
Són 6 sessions de videoconferència d’uns 40 minuts de durada en la que un grup estable de municipis
comparteix la feina que es realitza entre les sessions presencials. Hi haurà tres grups de quatre municipis i
a les sessions també hi participarem una de les persones de l’acompanyament. Donat que són espais amb
menys persones, faciliten la participació i aportacions de totes elles. Aquestes sessions també serveixen
per recollir els dubtes i dificultats que vagin sorgint i ens permetran atendre-les millor en els altres espais
d’aprenentatge.

On es realitzen?
L’eina que farem servir per allotjar aquestes sessions virtuals és zoom.us, una plataforma de
videoconferència d’ús senzill i que ofereix els requeriments necessaris per el tipus de sessió que volem en
aquest acompanyament.
Serà necessari que totes les persones que hi participin s’obrin un compte gratuït a la plataforma. Bauma S.
Coop. disposa d’una llicència que permet allotjar sessions en grup sense límit de temps.
És possible participar de les sessions tant via ordinador amb càmera i micròfon com des del telèfon mòbil o
la tableta. Potser el més important, és un espai còmode i sense massa distraccions.
Si necessiteu suport per accedir-hi, feu-nos-ho saber.

Temporalització
Igual que les sessions presencials, una al mes. Durant els mesos d’estiu en farem una després de la sessió
de juliol i una altra abans de la sessió de setembre.
Cada grup cercarà la data i hora que més li convengui.
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Parelles de municipis
En què consisteixen?
Les parelles serveixen per tenir una conversa amb més profunditat amb un altre dels municipis
participants, amb una realitat diferent, a través de la que conèixer-lo millor i poder extreure’n
aprenentatges rellevants per a la pròpia realitat. A la vegada, són un espai per teixir relacions amb altres
persones que treballen en la participació ciutadana i que serveixen de fonament per anar conformant una
xarxa més o menys informal a nivell de Mallorca.
Les parelles tenen una única tasca durant l’acompanyament: entrevistar-se mútuament i presentar a l’altra
part de la parella davant de tot el grup en alguna de les sessions presencials. El format de la presentació és
lliure i s’haurà d’acotar a uns 15 o 20 minuts.
Aquestes són les parelles:

Sóller – Selva

Capdepera – Puigpunyent

Inca – Esporles

Alcúdia – Montuïri

Marratxí – Sencelles

Porreres – Algaida

Bauma S. Coop. s’encarregarà de posar-vos en contacte i explicar amb més detall quin és el vostre
encàrrec.

On es realitzen?
En el cas de les parelles, aquesta decisió vos correspon a vosaltres. Podeu quedar presencialment,
contactar per correu electrònic, fer-vos algunes telefonades, una sessió de vídeo-conferència... el sistema
que millor vos funcioni a les dues parts.

Temporalització
Cada parella només es presentarà una vegada davant la resta de municipis, però no marcam ni un màxim
ni un mínim temps previ o posterior. Preneu el temps que vos sigui necessari, del que disposeu i que vos
vengui de gust per acostar-vos a la realitat de l’altre poble amb curiositat i obertura de ment: és una
oportunitat fantàstica d’aprendre de l’experiència de l’altra.
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Vídeo tutorials
En què consisteixen?
Desgranar els ets i uts de la plataforma Consul2 demana el seu temps. Algunes coses es resolen aprenent
com han dissenyat l’eina i quin procediment cal seguir per aconseguir-ne els resultats esperats; altres
coses no estan tant definides i poden abordar-se de maneres diferents. A més, del conjunt de mòduls que
ofereix la plataforma, alguns seran més rellevants que d’altres en el vostre moment i context.
Per això hem decidit separar la formació més tècnica centrada en la plataforma de les sessions presencials.
En aquest canal de youtube que anirem alimentant durant tot el procés d’acompanyament hi trobareu
vídeos breus que es centrin en aspectes concrets de la plataforma, centrant-se especialment en la interfície
d’administració.
Com configurar-la i aprofitar les seves potencialitats en resposta a les necessitats de cada poble? Com
habilitar i gestionar mòduls concrets com els processos normatius, les consultes o els pressuposts
participatius? Com distribuir les tasques de gestió de la plataforma entre varies persones de forma segura?
Aquestes i altres preguntes aniran trobant resposta en els nostres vídeos. Alguns continguts ja estan
decidits ara, d’altres els anirem decidint en funció del que sorgeixi del procés. En acabat tendreu accés a
tot el material per poder consultar-lo en el moment en que ho necessiteu.

On es realitzen?
Aquesta és l’adreça de la llista de youtube que estarem alimentant:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtNuj3JYINUD4gEehpTg3flEJZZbBDAfT

Temporalització
Anirem alimentant la llista durant tot el procés d’acompanyament, centrant-nos primer en els aspectes més
bàsics i descobrint després mòdul a mòdul.
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La plataforma
En què consisteix?
Com en els processos de participació que volem posar en marxa, en aquest acompanyament també farem
servir una plataforma virtual. I quina millor que la mateixa que volem aprendre a introduir al nostre
municipi. Hem cregut fonamental que vosaltres conegueu de primera mà les dues cares de la plataforma:
la que veurà la gent del vostre poble quan participi i la que veureu des de l’ajuntament per organitzar-ho.
Nosaltres farem servir una còpia de la plataforma per anar practicant les seves possibilitats. En ella anirem
obrint espais, propostes i donant-vos-hi accés en la mesura que l’acompanyament avanci.

On es realitza?
Aquesta és l’adreça del Consul2 d’aquest acompanyament – òbvia, no?

https://acompanyament.entretothom.net/

Temporalització
Farem servir la plataforma en diferents moments, tant dins les sessions presencials com entre i entre.
Algunes de les tasques les treballarem directament des d’aquí. També la farem servir com espai de pràctica
mentre no estiguin operatives les vostres pròpies instal·lacions municipals.

Procés d’acompanyament Entre tothom – Bauma, altres perspectives S. Coop.

Resum dels espais d’aprenentatge d’aquest
acompanyament

A més d’aquests cinc espais més formals, el nostre equip queda a la vostra disposició per tot allò que pugui
anar sorgint en relació a l’acompanyament. Podeu contactar-nos per correu electrònic, telèfon o
missatgeria instantània. Aquestes són les nostres dades de contacte:

Telèfon i missatgeria
(telegram, whatsapp)

Correu electrònic

+34 627 012 339

xavier@baumacoop.net
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