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Descripció de la jornada i de la dinàmica
Aquesta jornada de treball suposa el primer moment obert de participació dintre de la nostra planificació. 
L’objectiu es obrir el diagnòstic i comprovar la solidesa tant de les intuïcions de l’equip tècnic com les primeres 
conclusions extretes de les entrevistes grupals. Aquesta tasca es pretén fer amb un taller dinamitzat amb la 
tècnica dels 6 barrets per pensar, de la que es va elaborar una fitxa al moment de proposar aquest taller.

A la sessió assistiren 40 persones provinents del grup motor, moviment associatiu de la ciutat i veïnat no 
associat. Es va dividir als assistents en 6 taules de treball que realitzaren la tècnica i posteriorment feren una 
posta en comú en forma de planari. La sessió va tenir una duració de 2 hores i 15 minuts.

Bolcat informació taules
A continuació exposem les línies de diagnòstic que sorgixen per cada àmbit tractat, unificades dels resultats de 
cada taula:

Blanc: la descripció objectiva
No hi ha hagut participació / Al període anterior l’ajuntament estava situat clarament en contra de la participació.
Hi ha un mal funcionament de les juntes de districte (veu i vot del veïnat, representació política).



S’està fent una mala gestió de la informació i de la comunicació / Falta transparència / Desconeixement del que 
ocorre per part de la gent.
Les pedanies no tenen un espai de participació clar.
No es té en compte el barri com a territori bàsic de participació / El districte no és eficaç, no està ben dissenyat, 
inclou realitats molt diferents.
Hipocresia per part dels actuals governants / Parlen de participació, però no sabem si se la creuen.
El reglament és millorable, però de fet no s’ha aplicat.
La participació és limitada i insuficient / No hi ha cultura participativa.
Inexperiència i falta de planificació de l’equip de la regidoria de participació / Ineficàcia.
Molta burocràcia i molta complexitat / No és una participació oberta o directa.
No hi ha protocols clars.
Es funciona en dues realitats diferents: les juntes i els moviments socials i no tenen connexió.
No hi ha formació ni educació en participació.

Negre: la crítica, els obstacles
La representativitat és deficient (sobre-representació de les AVV i poc el no associat).
Falten aplicacions telemàtiques per garantir i reconèixer la participació individual / Al mateix temps es senyala el 
tema de la bretxa digital com un obstacle.
Se sent a la ciutadania, però no se l’escolta.
La hipocresia.
Poca capacitat de la regidoria.
Tot el tema dels districtes, la representació i representativitat.
Realment no existeix la descentralització, sols en temes molt menors, no lligats a la participació.
Tensió entre la representació democràtica i la participació ciutadana.
La transparència i el procés comunicatiu són clarament deficients.
Hi ha una mala coordinació dintre de l’administració / Falta formació dintre de l’administració.
Falta un compromís clar.
No hi ha bona gestió de la diversitat.
Molta burocràcia i rigidesa.
No hi han regles clares / El processos es poden manipular.

Groc: els avantatges
Es dona la cara i es fa cert rendiment de comptes.
Es pot parlar amb certa aparença de receptivitat.
S’han posat en marxa alguns processos.
Les ganes i coneixements de la ciutadania sobre les realitats dels barris.
Es troba certa voluntat política.
S’han flexibilitzat els horaris.
Els canals de comunicació, encara que deficients i molt millorables, són clars.
Hi ha un reglament sobre el que ens podem basar per iniciar la millora.



Roig: els sentiments
Esperança / Preocupació / Il·lusió.
Frustració / Estafa.
Desconfiança / Traïció.
Impotència / Incertitud.
Indiferència / Decepció.
Por a la sobrecàrrega / Por a fracassar.

Verd: les alternatives
Pressupostos participatius a varis nivells de l’administració.
Utilització de les TIC
Definir mostres de treball en cada tema concret: afectats, experts, entitats… / Reconèixer i garantir la participació 
individual /( Tenir bases de dades municipals actualitzades.
Crear fors especialitzats.
Definir eines de seguiment clares i transparents.
Millorar la forma en que es comunica i es dona informació: clara, a molts nivells, oberta i amb antelació quan es 
tracta de processos.
Espais de decisió vinculant als barris.
Les juntes com espai de decisió i tractament dels problemes dels barris: redefinir composició, donar veu i vot i 
que la representació política siga la dels resultats de districte.
Definir consultes i referèndums.
Crear Escoles de Participació.
Conèixer la realitat de baris i districtes (diagnòstics compartits).
Mecanismes d’avaluació del treball polític.
Nou reglament amb participació de tots en el seu disseny.
Transversalitat i coordinació a l’administració.
Millorar els canals per realitzar propostes.
Flexibilitat per contar amb els ritmes quotidians de la gent. 
Descentralitzar l’administració de manera real i vincular al barri.
Avaluar el que es fa i aprendre.

Blau: la reflexió global
Generar debat social per influir a les legislacions superiors.
Crear fors temàtics per transferir coneixement i generar intel·ligència col·lectiva.
Millorar molt els canals i formes de comunicació.
Fer molta pedagogia / Generar cultura participativa.
Decisions amb consensos amplis i retorn social.
Publicar es resultats del que es fa de manera clara.
Arreplegar totes les sensibilitats possibles.
Facilitar la forma i el procés per participar.



Diagnòstics compartits.
Avaluació constant.

Conclusions
Dels resultats d’aquest taller definim una sèrie d’aspectes als que se’ls dóna molta importància al diagnòstic i, 
per tant, sobre els que el procés deurà generar propostes per al model:
• Estructura territorial de la participació vinculada al barri.
• Descentralització administrativa: com i que.
• Espais de barri com a espais de millora de l’associacionisme i per a garantir representació individual.
• Protocols per a processos de participació: com garantir que siga entès i compartit per tots.
• Definició de mostres, bases de dades i convocatòries, eines de participació sectorial.
• Comunicació, difusió i transparència.
• Les juntes de districte: utilitat i canvis.
• Formació i educació.
• Formes per a garantir, facilitar i reconèixer la participació des de dintre i fora de l’administració i vinculació de 

les dues modalitats.


