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COORDINACIÓ:



LÍNIES ANALÍTIQUES MODEL DE PARTICIPACIÓ COMENTADES.

LÍNEA 1 
Millorar els espais de participació sectorial per a que siguen més que espais de representació 
El que expressa aquesta línia és el fet de que durant el diagnòstic s’ha dit que els Consells Sectorials no eren 
espais de treball efectiu, que de fet sols eren interessants si hi havia grups de treball concret, però que el Consell 
coma tal no era més que un espai de representació administrativa amb poca capacitat de treballar propostes 
vinculants.

D’ací que el nostre anàlisis siga el fet de la necessitat de millorar aquestos espais com espais de treball més enllà 
de la representació i la consulta.

LÍNIA 2
Millorar les capacitats de les associacions per ser espais representatius al temps que garantim el dret individual a 
participar en contexts no competitius
S’ha vist amb certa claredat durant el diagnòstic el fet de que les associacions han perdut part de la seva 
capacitat d’aglutinar representativitat dintre del seu sector i que, paral·lelament, han crescut iniciatives socials 
sense forma associativa que han representat  els interessos de grups importants de gent. De la mateixa manera 
s’ha comentat que les associacions han tingut moltes dificultats a l’hora d’obtindre recursos, el que les ha fet 
dedicar molt temps a temes de competir per subvencions i altres accions més lúdiques, que sí es podien 
finançar o que no necessitaven de finançament.

Davant d’aquest fet el nostre anàlisis és que es necessita donar valor a les noves formes que adopten els 
moviments socials, al temps que s’adeqüen les associacions als temps actuals, creant espais comuns als que es 
treballa creant alternatives col·laboratives.



LÍNIA 3
Crear projectes i espais de formació
Durant totes les accions de diagnòstic em vist que es dona molta importància al fet de la formació, a participar 
tenint coneixement dels mecanismes i possibilitats i no sols creant espais de formació informals, també tractant 
aquest tema dintre de les escoles, instituts i universitats.

Per aquest fet el nostre anàlisis es centra en crear aquestos projectes i espais de formació.

LÍNIA 4
Facilitar la transversalitat i descentralització de la participació en base a diagnòstic territorials compartits
Hem vist durant el diagnòstic que les eines de descentralització es valoren com insuficients, però molt més quan 
parlem de la descentralització de la participació ciutadana, pel fet de que no es veu que les Juntes funcionen de 
forma òptima ni que tinguen una bona distribució territorial. Al mateix temps hem pogut observar que la 
participació que es realitza a l’ajuntament no és transversal, no hi ha un fil conductor entre els processos que es 
realitzen des dels diversos departaments municipals.

Per tant la nostra línia d’anàlisis es centra en que aquesta transversalitat puga assolir-se i que tinga un reflex a la 
forma que adopte la participació als territoris, per al que serà necessari partir d’una visió comuna dels barris com 
a punt de partida.

LÍNIA 5 
Redefinir els instruments territorials de participació més vinculats al barri
Aquest punt es troba molt relacionat amb l’anterior i parteix de la mateixa línia de diagnòstic, el fet de que els 
instruments territorials de participació, en definitiva les Juntes de Districte, tenen un funcionament deficient i no 
tenen una bona representativitat a nivell de territoris pel fet de que actualment engloben realitats molt diferents. 
En diversos moments del diagnòstic s’ha dit que la unitat territorial de participació ha de ser el barri i les seves 
relacions a nivell de projectes, amb barris propers. 

Es per això que el nostre anàlisis parla de crear uns nous instruments territorials, més centrat en els barris on es 
puguen compartir elements de la realitat quotidiana.

LÍNIA 6
Facilitar processos participatius tant des de l’administració com des de les iniciatives socials
Molt relacionat en la línia 2 pel fet de reconèixer altres formes d’organització social i per tant que es puga 
garantir que els processos que proposen o que porten a terme, tinguen capacitat d’interlocució amb 
l’administració, tant com quan és la pròpia administració la que els convoca als processos que determina. 



Aquesta és la raó per la que parlem d’iniciatives socials, de manera que puguem incloure en aquest terme tant a 
l’associacionisme clàssic com als nous moviments més informals.

LÍNIA 7
Definir processos clars de comunicació, difusió i convocatòria per cada procés
Una de les reivindicacions més clares a nivell de gestió de projecte és la que té que vorer amb la difusió dels 
processos i la seva comunicació per tal de fer bones convocatòries, el que passa per tenir un bon estudi del 
moviment social de la ciutat per d’elaborar mostres de treball als processos de participació. Aquestes 
convocatòries han de donar temps per a que la comunicació que definisca cada projecte siga efectiva.

Amb aquestes premisses merquem com a línia d’anàlisis el definir els esquemes generals de comunicació, 
difusió i convocatòria al model de participació.

LÍNIA 8
Que el model establisca tant els òrgans de participació com les eines a l’abast (processos, consultes, debats…) i 
definisca unes regles clares amb garanties d’execució, seguiment i avaluació
Un altre tema important al diagnòstic ha sigut el definir unes regles clares de la participació, deixar clares les 
eines i quines vinculacions concretes poden assolir cada una, al temps que es defineix una estratègia global de 
seguiment i avaluació per als 

El nostre anàlisis llavors suposa que el model tracte aquestos temes de forma general per a que puga haver 
directrius a les que s’adapte cada procés concret.   


