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.

Presentacions personals i dels
municipis
Per a preparar les presentacions, donam 5 minuts a les persones assistents.
La presentació personal és lliure. Per a la dels municipis donam algunes pautes de guia:
•

Una cosa en comú amb la resta de municipis participants,

•

Una característica particular del teu municipi,

•

Èxits de la participació ciutadana al municipi,

•

Valoració de les possibilitats i limitacions a l’hora de posar en marxa processos de
participació.

Recollim totes les aportacions a la pissarra, a continuació segueixen les imatges de cada
presentació.
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De quina manera
podem construir
unes ulleres per
dissenyar millors
processos de participació ciutadana?
La gran possibilitat d’aquest acompanyament és posar en comú les nostres perspectives i
mantenir una conversa oberta sobre el disseny de processos de participació ciutadana a
escala municipal. Amb aquest afany, el d’iniciar una conversa i començar a fer camí, hem
proposat sis esquemes que sorgeixen d’aproximacions a la participació que s’han
publicat des del final dels 60. Totes elles tenen coses a aportar i altres a descartar.
Durant aquesta primera sessió les hem repassat en parelles i ens les hem explicat
mútuament abans de valorar individualment algunes preguntes. Recollim aquí tant els
esquemes valorats com les respostes a aquestes preguntes, afegint algunes reflexions de
la nostra part.
Els esquemes valorats en aquesta sessió han estat:
•

Ladder of Citzen Participation, de Sherry Arnstein (1969)

•

Strategy Approach to Participation, de UNICEF (2001)

•

The CLEAR Participation Model, de Kawndes i Pratchett (2006)

•

Participation 2.0 Model, de l’State Service New Zealand (2007)

•

Spectrum of Public Participation, de l’IAP2 (2007)

•

Behaviour Grid, de BJ Frogg (2010)
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Escala de la participació
— Sherry Arnstein (1969): A ladder of citzen participation. Journal of American Planning, Vol. 35. Núm. 4, pp. 216 - 224

L'escala de la participació ciutadana de Sherry Arnstein, publicada el 1969 a la Journal of the American
Planning Association, es considerada una de les teories clàssiques més influents. Arnstein basa la seva teoria
en la premisa que participació ciutadana és poder ciutadà, argumentant que la participació no pot donar-se
sense redistribuir i compartir el poder.

La participació ciutadana és el poder de la ciutadania
Degut a que la qüestió ha estat motiu de contenció política, gran
part de les respostes s'han entremesclat amb eufemismes
innocus com auto ajuda o implicació de la ciutadania. Tot i que
d'altres s'han decorat una retòrica enganyosa com control absolut
cosa que ningú — fins al mateix president dels Estats Units — té o
pot tenir. Entre els eufemismes incompresos i la retòrica
exacerbada, fins i tot les persones estudioses del tema han trobat
difícil de seguir la controvèrsia. El titular seria: desconcertant.
La meva resposta a aquesta crítica pregunta és senzillament que
participació ciutadana és una forma de referir-se al poder de la
ciutadania. És la redistribució de poder que habilita a les persones
no-ciutadanes, excloses dels processos polítics i econòmics, a ser
deliberadament incloses en el futur. És l'estratègia que suma
aquestes persones a determinar com es comparteix la informació,
on apunten els objectius i les polítiques, on es destinen els diners
recollits amb els impostos, com s'executen els programes i com es
distribueixen els beneficis com els contractes o el mecenatge. En
poques paraules, són els mitjans amb els que aquestes persones
poden influir de manera significativa en la transformació social que els permet compartir els beneficis de la
riquesa social.
Entre els arguments en contra del control de la comunitat es diu que donen suport al separatisme, genera
una balcanització dels serveis públics, és més costosa i menys eficient, permet als cacics de grups
minoritaris ser tan abusius amb aquesta no-ciutadania com ho foren els seus predecessors, és
incompatible amb sistemes basats en el mèrit o la professionalitat i, irònicament, poden convertir-se en un
nou joc del Mickey Mouse atorgant-los més poder en la presa de decisions però sense dotar-los amb
pressuposts reals que els permetin l'èxit. Aquests arguments no s'han de prendre a la lleugera. Però
tampoc poden prendre's a la lleugera els arguments de les persones que defensen el control de la
comunitat: que totes els altres maneres d'intentar acabar amb la seva victimització han fallat!

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

Reflexions sobre l’esquema de Sherry
Davant cada aportació ens hem plantejat les mateixes tres preguntes:
1.

Per què és rellevant aquesta informació?

2.

Com pot aquesta perspectiva enriquir el disseny de processos de participació en els vostres
municipis?

3.

Quines aplicacions pràctiques li podem donar?

Aquestes són les aportacions de les persones assistents
És rellevant perquè a llarg plaç permet l’autogestió de la ciutadania.
Per mesurar a quin esglaó de l’escala es situen els projectes desenvolupats.
Per avaluar amb la ciutadania les iniciatives desenvolupades i per consensuar el model.

I algunes reflexions més de part de l’acompanyament...

Sherry defensa una visió de la participació que situa les administracions al servei de la ciutadania, el
poder compartit avança fins a dissoldre l’administració amb la ciutadania empoderada, capaç de
prendre i dur a terme les seves decisions. És una aproximació valenta i que ha anat perdent força en
les darreres dècades. El que més ens agrada és que es refereix a la ciutadania com a adulta amb la
que es duen a terme les accions pròpies de la política i que situa en una mateixa escala gradual des
de les pràctiques més totalitàries fins a les més llibertàries.
Ens ajuda a valorar el nivell de maduresa en el que ens trobam i com augmentar-lo de mica en mica.
També a desemmascarar pràctiques camuflades de participació. Aporta varis matisos de gris entre el
blanc i el negre, afinant la nostra percepció.
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Aproximació estratègica a la
participació
— UNICEF (2001) The participation rights of adolescents: a strategic approach. UNICEF Working Papers Series.

Unicef va desenvolupar una aproximació estratègica a la participació del jovent amb la intenció d'estimular
el debat i d'aportar un recurs per als actors, defensors i activistes interessats en promoure una participació
significativa de la joventut, a nivell global, estatal i comunitari.

L'objectiu dels programes de participació d'adolescents és assegurar que la joventut entre els 10 i
els 19 anys tengui les habilitats, oportunitats i ambients adequats necessaris per a participar
efectivament i de manera significativa als majors quants més espais - al llarg dels quatre eixos de la
il·lustració - i en la màxima extensió de les seves capacitats en desenvolupament. La participació al
llarg d'aquests eixos no s'hauria de prohibir de forma arbitrària a la joventut, però hauria de ser
voluntària i no coaccionada.
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Reflexions sobre l’esquema de UNICEF
Aquestes són les aportacions de les persones assistents
És rellevant perquè suposa donar l’oportunitat a ciutadans que normalment es troben exclosos de
l’àmbit participatius
Aquesta perspectiva suposa ampliar el ventall de participants del poble.
Posa de manifest una dificultat que tenim al municipi per connectar amb els joves.
És una bona eina per conèixer factors, habilitats dels joves per formar-los i/o educar-los en
processos participatius.
Per tenir en compte allò més micro: la participació és un aprenentatge.
Rellevant: per tenir en compte el col·lectiu adolescent i jove.

Enriquir: donar veu a un sector d’edat que encara no vota, que té uns interessos diferents, que
impulsa canvis.
Consciència que és important la visió de tothom, no només dels implicats directament.
Tenir en compte ampliar la franja d’edat de qualsevol procés.
A què atendre per promoure la participació/ donar la oportunitat a la joventut.
Tenir en compte els processos i no només els resultats.
Tenir-ho en compte a l’hora de planificar i destinar recursos.
Ajuda a preparar un espai òptim per la implicació i participació infantil.
Pot enriquir la participació infantil del municipi i formar uns ciutadans amb cultura participativa.

Aplicacions: treball transversal de les diverses àrees.
Formació i implicació des de més petits.
Creació d’un consell d’infants.
Fòrums joves... comissió de festes...
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I algunes reflexions més de part de l’acompanyament...

L’aportació de UNICEF aporta una pregunta fonamental: com podem generar una dinàmica que
afavoreixi la participació – no només d’infants i joves? Integra quatre dimensions: els nivells de
participació (de Sherry), els rols, la configuració institucional i la configuració geogràfica. Aquestes
dimensions conformen la possibilitat de que una persona o un col·lectiu participa efectivament dins
la seva comunitat.
La riquesa d’aquest esquema és que ens ajuda a passar de la pregunta per què no participen a
formular-nos hipòtesis més concretes que ens ajudin a augmentar les possibilitats de participar. Atorga
un paper actiu a l’administració i unes pistes clares d’on actuar per incidir en la situació.
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El model de participació CLEAR
— Vivien Lowndes and Lawrence Pratchett (2006) CLEAR, Understanding Citzen Participation in Local Government.

El model CLEAR és una eina de diagnòstic que anticipa obstacles a l'empoderament i, a la vegada, ho
vincula a respostes polítiques. Identifica cinc factors que donen suport a la desigual resposta a la
participació per part de la ciutadania i argumenta que la participació és més efectiva quan la
ciutadania...
•

Pot (Can do) — té els recursos i coneixements per a participar,

•

Desitja (Like to) — té el sentit de pertinença que reforça la participació,

•

Se li permet (Enabled to) — se li proporcionen les oportunitats per a la participació,

•

Se la convoca (Asked to) — se la mobilitza a través d'agències públiques i canals cívics,

•

Es tenguda en compte (Responded to) — té l'evidència de que la seva perspectiva ha estat
tenguda en compte.

Factor clau

Com funciona

Objectius polítics

Can do — pot fer

Els recursos individuals que la gent ha de Millorar les capacitats, formar i donar suport a
posar en joc i organitzar (parlar, escriure voluntariat, mentories, desenvolupament del
i competències tècniques i la confiança

lideratge...

en fer-les servir) marquen la diferència.
Like to — desitja

Comprometre's amb la participació

Desenvolupament de la comunitat, cohesió

requereix d'una identificació amb

comunitària, treball veïnal, capital social...

l'entitat pública que el promou
Enabled to — se li

El teixit associatiu i les organitzacions

Invertir en el teixit associatiu i les xarxes

permet

paraigua marquen la diferència perquè

comunitàries, millorar els canals de

generen o bloquegen la possibilitat

comunicació...

d'una estructura per a la participació.
Asked to — se la

Mobilitzar la gent per a que participi

Esquemes de participació pública que siguin

convoca

demanant la seva contribució pot marcar diversos i reflexius.
una gran diferència.

Responded to — es Quan se'ls demana, les persones diuen

Un sistema que mostri capacitat de resposta, a

tenguda en compte que participaran si se'ls escolta (no

través de resultats concrets, aprenentatge

necessàriament necessiten que s'estigui

continu i feedback.

d'acord amb el seu punt de vista) i poden
veure una resposta.
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Reflexions sobre l’esquema de Lowndes i Patchett
Aquestes són les aportacions de les persones assistents
Rellevant: perspectiva i objectius
Aquest anàlisi ens pot ajudar a detectar problemes i per tant millorar els futurs projectes

Enriqueix: planificar bé
Dóna eines per analitzar els processos de participació

Aplicació: acotar cada acció
Diagnosi per avaluar a què volem que la ciutadania participi? Pot la ciutadania des de la seva
informació, participar en totes les decisions que es prenen en un ajuntament?
Tenir present el model en l’avaluació sempre

I algunes reflexions més de part de l’acompanyament...

Seguint en la línia d’UNICEF, la proposta del model CLEAR aporta l’atenció a les necessitats de les
persones que animam a participar i lliga objectius a estratègies. Els cinc moments del model obren
noves possibilitats de disseny de processos, a mig i llarg termini. El més interessant és que presenta
de manera clara cinc garanties que cal atendre per a que la participació funcioni.
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Espectre de la participació pública
— Internation Association for Public Participation (2007): Spectrum of public participation

L'espectre es va dissenyar per la International Association for Public Participation per ajudar amb la
selecció del nivell de participació que defineix el rol de l'administració en qualsevol procés de
participació.
L'espectre mostra que diferents nivells de participació es legitimen i depenen dels objectius, calendaris,

Informació

Consulta

Implicació

Col·laboració

Empoderament

Oferir al públic
amb informació
equilibrada i
objectiva per
facilitar la
comprensió del
problema,
alternatives,
oportunitats i/o
solucions.

Obtenir feedback so
bre anàlisis,
alternatives i/o
decisions.

Treballar
directament amb la
gent mitjançant el
procès que asseguri
que les
preocupacions i
aspiracions de la
ciutadania són
compreses en
profunditat i
tingudes en
compte.

Associar-se amb la
ciutadania en cada
de la decisió,
incloent el
desenvolupament
d'alternatives i
identificació de la
solució preferida.

Deixar la decisió
final en mans de la
ciutadania.

Vos mantendrem
informats.

Vos mantindrem
informats, vols
escoltarem i
tendrem en compte
les vostres
preocupacions i
aspiracions i vos
farem una
devolució sobre
com han influït les
vostres aportacions
en la decisió.

Treballarem amb
vosaltres per
assegurar que les
vostres
preocupacions i
aspiracions es
reflecteixen
directament en les
alternatives que
desenvolupem i
farem una
devolució sobre
com aquestes
aportacions han
influït en la decisió.

Vos demanarem
consell i ajuda per
donar solucions
innovadores i
incorporarem els
consell i
recomanacions en
les decisions tant
com sigui possible.

Implementarem el
que decidiu
vosaltres.

Tallers, enquestes
deliberatives

Comitès
Jurats ciutadans,
d'assessorament
eleccions, decisions
ciutadà, construcció per delegació
de consensos, presa
de decisió
participativa

Exemple de tècniques

Promesa al públic

Objectiu de la participació pública

recursos i nivells d'interès en la decisió que s'hagi de prendre.

Fulletons, pàgines
Qüestionaris, grups
web, portes obertes focals, trobades,
exposició pública

L'espectre és essencialment una matriu que identifica els diferents nivells de participació. Els nivells
seus nivells de participació inclouen informar, consultar, implicar, col·laborar i empoderar.
Cada nivell de participació s'escull en base a l'objectiu específic del projecte i de la promesa que s'ha fet
a la ciutadania.
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Reflexions sobre l’esquema del IAP2
Aquestes són les aportacions de les persones assistents
És rellevant per saber on volem i on podem arribar.
És rellevant per dissenyar el model de política pública envers la participació.
Per a la meva formació personal ja que me servirà com a eina per posar en marxa processos
participatius.

Obrir canals per veure la importància d’anar més enllà.
Per analitzar i situar el tipus de participació que fem.
Visualitzar i posar nom a on volem arribar.
És un model que marca molt les pautes d’actuació i t’ajuda a posar nom o seqüenciar el que hem
estat fent al municipi i començar a fer de veres participació.
Ens servirà per marcar-nos quina línia de participació i marcar-nos objectius o un pla de participació.
Serveix de guia per començar a implantar processos de participació al poble.
Permetrà anar introduint gradualment aquests instruments de participació.

I algunes reflexions més de part de l’acompanyament...

Ens sembla que vincular objectius, promeses polítiques i eines és un encert. Permet fer múltiples
lectures dels processos, tant abans del procés, durant o en avaluar-lo posteriorment. Davant les
nostres accions es generen expectatives: quins resultats espera la ciutadania quan s’implica en les
nostres propostes de participació? Què pretenem realment? Quina és la manera més clara de
comunicar el procés que volem engegar per no generar malentesos? Avançar horitzontalment en
aquesta taula no és necessari, igual que no ho és en les altres escales, sí és important la coherència i
saber des de quines promeses hi ha al darrera de la nostra manera de promoure la participació.
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Model de la participació 2.0
— New Zealand State Service (2007): Participation 2.0 Model.. In: Guide to Online Participation. Resources- Glossary.

La State Service Comission de Nova Zelanda va desenvolupar aquest model en resposta directa al marc
analític de la OECD:
"El que és sorprenent de la imatge que s'ha fet servir a l'informe de la OECD del 2001 en la seva
definició de informació, consulta i participació activa és la representació d'un conjunt d'individus aïllats
on cada un es relaciona amb l'administració de forma bilateral. La imatge no presenta ciutadans
interconnectats ni el rol d'aquestes relacions en la
configuració de com aquestes persones accedeixen a la
informació, els serveis i els processos de presa de
decisions de l'administració. Podria considerar-se un
model de participació 1.0.
El tret diferencial del que moltes persones estan
anomenant web 2.0 és la capacitat de les persones per
crear, compartir i vincular continguts mentre
desenvolupen comunitats. Necessitam un nou mapa
d'aquestes interaccions: un que tengui en compte no
només les relacions entre la ciutadania i entre la
ciutadania i l'administració sinó també de com es relacionen amb les interaccions offline presencials. La
imatge de sobte intenta captar aquestes noves interconnexions — o participació 2.0 facilitada per la
Internet — però estenent-se més enllà.

•

L'administració és només un dels nodes de la xarxa, encara que en sigui un de gran ben dotat i molt
connectat. Està obligat a lluitar per captar l'atenció d'aquelles persones online a la xarxa, provar la seva
rellevància i aportar valor ben igual que qualsevol altre node.

•

Les persones poden estar connectades a la Internet o no. Si estan offline poden gaudir de fortes
connexions amb altres persones també offline. Les persones que participen en comunitats virtuals poques
vegades obliden la importància de les comunitats tradicionals.

•

Les persones poden estar connectades a Internet de forma indirecta a través d'altres persones que estan
en línia (per exemple a través dels nets, periodistes de ràdio, portaveus polítics...) que per tant
proporcionen un "passaport" per al flux d'informació bidireccional. No necessites estar en línia tu
mateix/a per gaudir dels beneficis de la Internet si coneixes i confies en algú que sí ho està.

•

Les persones poden estar molt ben connectades en línia i, en canvi, tenir molt poca o cap connexió amb
l'administració, passant-la per alt excepte en moments de contacte obligatori (registre de naixements,
defunció, pagament de taxes...).

•

La gent farà servir les seves connexions per a compartir, comparar i verificar abans de confiar en la
informació i els serveis oferits per un node en concret, incloent la pròpia administració."
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Reflexions sobre l’esquema del IAP2
Aquestes són les aportacions de les persones assistents
Ens obri visions per arribar a més persones i pot canviar el punt de vista del centre. No pensar que
l’ajuntament sempre és el centre.
Rellevant: com a model de comunicació

Pot ser útil per saber arribar a tots els col·lectius
Donar a conèixer i informar a gairebé tots els ciutadans
Aplicació: interrelacions
Enriqueix: saber aprofitar aquestes interrelacions

Aplicació: arribar a tothom, posar-se a l’abast de tothom
Intentar canviar dinàmiques i fer un municipi més participatiu i interconnectat.

I algunes reflexions més de part de l’acompanyament...

Que l’administració no és el centre i que les persones funcionam en xarxes interconnectades que
ens serveixen per relacionar-nos amb el món. No tenir en compte aquesta perspectiva pot ser molt
frustrant per una administració que vulgui promoure la participació. Aquesta proposta comporta un
canvi de rol de l’administració: és fa necessari que pugui relacionar-se amb la ciutadania a través de
les seves xarxes (presencials i virtuals). Com es va comentar al taller de #SomCommunity, davant la
pregunta: quina és la xarxa social més adequada per relacionar-nos amb les persones? La resposta és la
pregunta: on està la gent amb qui volem relacionar-nos? Aquest respecte pel que ja és, juntament amb
la humilitat amb la que presentem la nostra proposta, sembla un dels ingredients dels processos
participatius amb més èxit dels darrers anys.
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Graella del comportament
— BJ Frogg (2010): The Behaviour Grid: 15 Ways Behaviour Can Change.

Tot amb ganes d'afinar el discurs sobre el canvi, BJ Frogg va desenvolupar una graella que descriu 15
maneres en que pot canviar la conducta:

«Cada un dels 15 tipus de conducta fa servir diferents estratègies psicològiques i tècniques de
persuasió. Per exemple, la manera de convèncer algú per a que es compri un llibre a la xarxa
(conducte de punt blau) és diferent a fer que les persones deixin de fumar per sempre
(conducta de camí negre). Amb aquest marc, les persones ens podem referir a conductes
específiques com ara conducta del parèntesis lila o del camí gris. Per exemple algú podria dir: el
Google Power es basa en una conducta de camí gris. Els meus nous conceptes ofereixen
precisió. Però aquesta aportació va més enllà de identificar els 15 tipus de conducta i donar-los
un nom clar. També proposo que cada tipus de conducta té la seva pròpia psicologia. I aquest
és un valor pràctic: una vegada saps com aconseguir una conducta de camí gris, pots fer servir
estratègies similars per assolir altres conductes de camí gris. En aquest sentit, la Graella del
comportament pot ajudar a dissenyadors i investigadors a treballar de forma més afectiva».
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Reflexions sobre l’esquema de Frogg
Aquestes són les aportacions de les persones assistents
Rellevant: ajuda a organitzar processos a llarg termini, així com també cavil·lar sobre quina és la
millor forma per resoldre.

Enriqueix: Estructurar el procés el debat de contingut i finalitat, aclarint totes les passes

Aplicació: campanyes

I algunes reflexions més de part de l’acompanyament...

Potser és un esquema més ortopèdic que els altres. D’ell ens agraden sobretot dos aspectes:
1.

Mostra com hi ha tot un ventall de maneres de promoure el canvi. Imaginem que estem
treballant amb la recollida de residus del municipi: no és el mateix promoure la participació
durant el temps d’estiu donades les altes temperatures i l’augment de població que voler
incidir en la reducció dels envasos de forma permanent. Tampoc és el mateix voler
promoure la participació puntual per decidir sobre les festes populars d’estiu que voler
fomentar la cultura de la participació del municipi... pot semblar evident, amb aquesta graella
és més senzill tenir-ho present.

2.

Aporta un embrió de llenguatge compartit que ens permet comparar no només processos
de temàtica similar, sinó que de fons cerquen promoure dinàmiques similars. Si tenim una
bona experiència en reduir de forma estable els excrements d’animals de companyia, podem
aplicar-ne la recepta per reduir el tràfic rodat al centre del municipi. El model possibilita
compartir més les experiències perquè apareix una dimensió nova més enllà del tema
aparent.

Podem canviar conducta per cultura de la participació i el model ens donarà algunes pistes per
clarificar els nostres objectius.
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