Taller participatiu per a l’elaboració d’un reglament
de participación ciutadana
Perfil tècnic i polític

Descripció
Des de la Direcció Insular de Participació Ciutadana del Consell de Mallorca s’està
desenvolupant un procés participatiu per elaborar un reglament de participació ciutadana
insular. Per a elaborar-lo, partim de la premissa que la participació conforma un element clau
en tant que és per si sola una eina de canvi: mitjançant la participació, el procés d’elaboració
del reglament ens permetrà la presa de consciència de la importància de la cultura
participativa, dels valors que la justifiquen i dels canvis necessaris per a transformar les
administracions publiques en institucions més participatives. Aquest és el primer pas cap a un
sistema democràtic més participatiu, pròxim, transparent i de qualitat. Així mateix, la
participació promou una implicació activa per part de les persones i les converteix
automàticament en agents actius del canvi. Així doncs, la responsabilitat pel canvi es
distribueix entre totes les persones que intervenen en el procés.

Una de les primeres fases que caldria portar a terme per a fer aquest reglament seria
l’elaboració d’una diagnosi que ens aportés una fotografia fixa de la situació actual en
participació ciutadana a l’administració insular. Això és, qui participa, com es participa, quan,
amb quina freqüència i on. Aquesta fase es va realitzar a partir d’enquestes al perfil polític,
tècnic, als ajuntaments i a les entitats socials.

En aquesta segona fase, es va valorar necessari constituir un espai de treball participatiu
puntual amb representants dels distints partits polítics amb representació al CIM i amb
personal tècnic a on es pogués deliberar sobre la importància de la cultura participativa i de
decidir de forma participada així com l‘estructura normativa actual en aquesta matèria i unes
possibles línies sobre com hauria de configurar-se un reglament que ho regulés.

En aquest taller d’avui, es pretendrà consensuar definicions, objectius, visions i maneres de
fer que posteriorment, influenciaran o es reflectiran en el reglament.

Per a complementar el taller d’avui, s’està organitzant un altre taller amb la societat civil amb
propòsits similars.

A partir de la informació i aportacions recollides a les dues fases, s’elaborarà un document
estratègic que defineixi quin tipus de figures normatives cal potenciar i incloure en el nou
reglament.

Objectius
El taller participatiu amb persones de perfil polític i tècnic té l’objectiu general de fer un
model de reglament de participació ciutadana pel CIM. Els seus objectius específics són:
 Informar sobre els resultats de la primera fase.
 Generar cultura participativa.
 Co-produir definicions, objectius, visions, maneres de fer.
 Debatre sobre les limitacions i l’abast del reglament de participació
ciutadana.
 Obtenir una sèrie de punts estratègics que el reglament cal que
incorpori, fixant i donant valor al que ja existeix i es practica i
impulsant noves formes de relació i treball

Horari
El taller es realitza dia 3 de maig a les 10h a la Sala d’actes de la Misericordia. Té una durada
d’entre una hora i mitja i dues hores i és dinamitzat per na Neus Ramis Seguí i en Guillem
Tudela Chamorro de l’equip de La Bombeta (www.labombeta.net).

Ordre del dia
1. Benvinguda i presentació del procés participatiu per a elaborar un reglament en
participació ciutadana, a càrrec de Maria Amengual, directora insular de participació
ciutadana (‘3 min).

2. Presentació dels resultats de la primera fase: enquestes per a perfil polític i tècnic.
Primeres reflexions, a càrrec de Neus Ramis Seguí, coordinadora del procés
participatiu (10 min)
3. Dinàmica participativa. Explicació i desenvolupament de la dinàmica. Facilitada per
Neus Ramis i Guillem Tudela, dinamitzadors de participació ciutadana. (’70 min).
4. Posada en comú i conclusions del taller (’20 min).

DINÀMICA PARTICIPATIVA
Avui vosaltres sou els i les protagonistes i arquitectes de l’impuls de processos, espais
o mecanismes puntuals de participació ciutadana que permetin un aprofundiment
democràtic i una millora en la qualitat del servei ofert. Per aquest motiu us demanarem
dues qüestions:
1. Delibereu i valoreu en grup sobre com utilitzaríeu les figures normatives que
apareixen a les fitxes en el cicle d’una política pública. Situeu tantes com pugueu a
les fases on considereu són més apropiades i permeten obtenir una visió més plural
i rica de la realitat que aborden. Podeu anotar-les al post-it i anar-les situant al
dibuix que apareix a continuació.
Cada decisió ha d’anar complementada per una argumentació que justifiqui el
perquè de la vostra decisió.

Exemple del cicle d’una política pública

Daniel Català, Evaluación integral wordpress (en línia: https://totaleval.wordpress.com/2015/02/11/laspoliticas-publicas-y-su-ciclo/)

2. En segon lloc, us demanarem que elaboreu una estratègia de treball intersectorial
que permeti millorar la participació interna i que fomenti una cultura organitzativa
més transversal. A continuació us indiquem algunes preguntes-guia que us poden
ajudar a dissenyar-la:
a. Quins són els elements imprescindibles per a un treball intersectorial de
qualitat?
b. Quin tipus d’estructura intersectorial dissenyaríeu?

i. Connexions,
ii. Tipus d’espais i finalitats,
iii. Sistemes de comunicació,
iv. Accions puntuals.

PAUTES DE TREBALL
 Agrupar a les persones participants en grups de treball (d’aproximadament 4-5
persones per grup). Cada grup es col·loca a una taula enumerada (taula 1, taula
2, taula 3 i taula 4...).
 Roda de presentació de les persones participants del mateix grup: es fan petits
grups a fi de facilitar la paraula a tothom. És important que tots/es tinguin l’espai
i confiança per elaborar les seves reflexions en el grup (‘3 minuts).
 A cada taula, hi ha un/a apuntador/a o amfitrió/na que s’encarregarà de moderar
la conversació i anotar el debat/idees que es parlen, amb l'ajuda dels/de les altres
membres.
 Cada grup tindrà un temps determinat per reflexionar sobre la primera qüestió i
sobre la segona. Es marcarà el temps d’inici i final de cada pregunta.

