PROCÉS PARTICIPATIU PORRERES DECIDEIX!
1ers Tallers participatius d’entitats
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL TALLER
1.1 Introducció: taller d’entitats
Els passats 25 i 26 de maig de 2016 a la Sala Polivalent del municipi de Porreres, es
varen realitzar els primers tallers participatius amb entitats i associacions en el
marc del procés Porreres amb una participació d’un total de 29 persones.
Porreres Decideix es un procés participatiu que impulsa l’Ajuntament per definir
un Pla director de Participació Ciutadana que serveixi per determinar el model de
participació que es vol impulsar en el municipi. El pla director servirà com a full de
ruta compartit relatiu a la promoció i desenvolupament de les polítiques
participatives, d’implicació ciutadana i de foment de l’associacionisme.
Porreres Decideix englobarà un conjunt de propostes que fan referència a
l’organització i sistematització de canals, espais, processos i projectes municipals
per afavorir i impulsar la participació ciutadana. Respondrà a les preguntes clau de
“qui” participa, “sobre quines qüestions” i “com” es participa.
Així, les fases principals pel desplegament de Porreres Decideix són:
1. Diagnosis sobre l’estat de la participació a Porreres;
2. Elaboració del Pla Director de Participació Ciutadana, que determini les
principals línies de participació a desenvolupar en aquesta legislatura;
3. Definició participada de la proposta d’actuacions del Pla Director.
1.2 Objectius del taller
Els primers tallers participatius amb entitats de Porreres tenien la intenció
d’aportar elements d’anàlisis i reflexió per la diagnosis de Porreres Decideix
sobre l’estat de la participació en aquest municipi (fase 1). Aquesta, permetrà tenir
una fotografia fixa sobre l’estructura de participació ciutadana a Porreres i de les
principals polítiques de participació a impulsar. Els resultats que s’obtinguin de la
diagnosis serviran per elaborar el document estratègic (fase 2) on hi figurin els
pilars que han de fonamentar la participació ciutadana durant aquest mandat.
El taller participatiu d’entitats va tenir els següents objectius específics, que
conformen els quatre eixos temàtics de la diagnosis:
1. Que és la participació ciutadana.
2. Com és el teixit associatiu porrerenc.
3. Processos i espais participatius previstos des de l’àmbit municipal.
4. Reptes de futur.
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2. DESENVOLUPAMENT DEL TALLER
El taller participatiu es va dividir en tres moment:
1. En un primer moment, la regidora de participació ciutadana, Maria Antònia
Veny, va donar la benvinguda als i a les representants de les entitats i va
agrair-los el seu interès i participació en el procés. A continuació, Maria
Antònia Veny va introduir el projecte Porreres Decideix, explicant que
neix de la voluntat política d’ordenar i potenciar els canals participatius del
municipi per poder fer entre tots un poble més viu i plural.
2. En un segon moment, les dinamitzadores de Quòrum varen explicar amb
més profunditat el procés participatiu en totes les seves fases previstes.
Comunicaren que el taller que estaven a punt d’iniciar era en clau de
diagnosis, per tant s’enquadrava en la primera fase del projecte, referent a
l’elaboració d’una fotografia fixa sobre l’estat de la participació ciutadana
porrerenca.
3. En tercer lloc, les dinamitzadores explicaren la metodologia del taller que
va ser la següent:
 En el primer taller es feren 2 grups de treball heterogenis de 4
persones i en el segon taller, 3 grups de 4-3 persones, amb l’objectiu
de debatre diferents aspectes que contenia cada eix temàtic, abans
exposat (apartat 1). La finalitat d’aquesta dinàmica era la de
promoure el diàleg, el consens i la reflexió sobre els distints
elements que conformen la participació ciutadana a Porreres. Les
idees generals que resultaven d’aquest debat s’anaven apuntant en
targetes.
 A continuació, es va fer la posada en comú de les idees de cada grup,
per part dels seus portantveus a la resta. Mentre cada grup anava
explicant els elements consensuats, l’equip de Quòrum aferrava les
targetes agrupant-les per eixos temàtics, dintre dels quals també
s’anaven creant idees força que resumien les aportacions.
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3. RESULTATS DEL TALLER PARTICIPATIU
L’ambient del debat va ser diferent en els dos tallers. En el primer, on prioritzaven
persones de l’àmbit educatiu i cultural bàsicament, l’ambient va ser cordial i distès,
sense arribar a ser engrescador. Es feren aportacions originals i diverses. En el
segon en canvi, on prioritzaven persones d’àmbits diversos (de l’associació
d’hípica, de La Foganya, de l’Agrupació Cultural, de la Penya del Barça, de
l’assamblea, dels coloms missatgers...), el debat va ser animat i motivador però les
idees aportades foren menys. En general, les persones assistents es mostraren
interessades en fer aportacions i en seguir la dinàmica plantejada, tot respectant el
torn de paraula de cada una.
A continuació apareixen les aportacions dels grups agrupades per cada eix temàtic.
S’estructuren de la següent manera:
 Les aportacions s’enuncien amb una idea-força, marcada en negreta i que
sintetitza el contingut de l’aportació.
 A continuació, s’enumeren els conceptes que recollirem directament de les
targetes de cada grup, que fan referència a l’eix debatut així com el grau de
suport que rebé cada concepte.
 Finalment es fa una breu descripció que ens ajuda a fer més entenedora la ideaforça.

Eix 1. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Pel que fa a l’eix sobre la participació ciutadana, es pretenia esbrinar la noció que
els membres de cada grup tenien respecte aquest terme i debatre entre ells
possibles idees relacionades. Els quatre conceptes que engloben les idees
aportades varen ser “govern obert”, “implicació ciutadana”, “fer xarxa” i “mètodes
usats”. A continuació desglossem les aportacions i l’explicació de cada concepte:


Implicació ciutadana (8)
o Fet
o TOTS ho podem fer
o Sortir al carrer
o Ganes de fer feina.
o Motivació. Participació implica que la gent estigui motivada en fer coses per
al poble.
o Organitzar activitats.
o El ciutadà ha de ser el protagonista i s’ha de tenir en compte la seva opinió.
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o Construir des de baix el poble i fer que les decisions es prenguin de forma
conjunta.


Govern obert (4)
o Opinar.
o Escoltar.
o Obrir l’Ajuntament a que la gent (ciutadania) opini en alguns temes
importants que afecten el poble.
o Donar la possibilitat a les entitats a exposar les seves inquietuds.



Fer xarxa (2)
o Coordinació d’activitats
o Participació en les distintes activitats organitzades per altres entitats.



Mètodes usats (2)
o Hi ha moltes maneres de participar, a través d’entitats, que l’Ajuntament
promogui votacions per decidir sobre determinats temes, etc.
o Vinculant: les decisions que surtin d’un procés participatiu s’han de portar a
terme.
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Descripció-diagnosis: Les persones participants entenen que la
participació ciutadana se sosté sobre distints pilars. Per una part, la
ciutadania i les entitats, que han de desenvolupar idees pròpies,
posar-les en marxa, participar en d’altres activitats i fer xarxa entre
elles per potenciar les seves accions. Els grups coincideixen que
participar suposa tenir una ciutadania implicada en el seu entorn,
de manera que tingui un rol emprenedor i protagonista alhora de
decidir els assumptes que li afecten en el seu dia a dia. Per tal que
això sigui possible, les persones que participaren anomenaren un
altre pilar de la participació, tenir un govern obert, això és, obrir les
portes de l’Ajuntament, promoure processos d’implicació i decisió
conjunta i coordinar activitats.
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Eix 2. EL TEIXIT ASSOCIATIU

Aquesta secció pretenia esbrinar la morfologia associativa de Porreres. Pel que fa a
la tipologia d’entitats que trobem, es va dir que les més conegudes són les de
tercera edat i les AMIPAS. Amb alguna excepció, són sectorials. Destaquen la
música, el ball i l’educació formal com elements aglutinadors d’entitats. A
continuació trobem el llistat sobre tipus d’entitats que es varen esmentar:


Entitats aglutinadores.
o 3a edat (5)
o APIMAS (4)
o Dos agrupacions de ball de bot (2)
o Banda de música (2)
o Agrupació cultural (2)
o Assemblea Popular (2)
o Club d’atletisme (2)
o Escoles de música i ball
o Cofradies
o Grup Foganya
o Escoles
o Institut
o Filharmònica de Porreres
o Ciclisme
o Coral



Projectes més emblemàtics.
o Festes de Sant Roc (4)
o Fires en general (2)
o Actes puntuals solidaris.
o Festes de Nadal
o Porreres TV. Exposició i vídeo Unitat Esportiva Porreres 90 anys
o Concert 150 anys banda.



Dinàmiques
o La captació de nous membres apareix com un repte:
 Falta relleu generacional (4)
 No hi ha estratègies concretes per captar membres, només la publicitat
de les xarxes socials i l’atractiu de les activitats que realitzen.
 Falta que més gent prengui compromís amb les entitats.
o Les associacions tenen problemes de finançament (3).
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No hi ha endogàmia
Hi ha treball en xarxa de forma esporàdica (Festes de Sant Roc)
Costa innovar encara que s’intenta.
Hi ha suport de l’Ajuntament a les entitats en la realització d’activitats i temes
logístics interns.
o La majoria d’elles són sense ànim de lucre.
o Es requereix de constància per mantenir a les entitats actives.
o Hi ha solidaritat entre els membres.
o
o
o
o
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Resum-diagnosis: Hi ha hagut consens sobre la tipologia d’entitats que
aglutinen a més persones (tercera edat i AMIPAS) i sobre els projectes més
emblemàtics que el teixit associatiu ha fet (les festes del poble). En relació a
les dinàmiques, s’observà que la salut del teixit associatiu és bona i la seva
relació amb l’Ajuntament constant i fluïda. Va aparèixer la idea de que costa
captar nous membres que s’impliquin i prenguin compromís amb les
entitats, les quals suposen una feina i entrega que molta gent no li pot
dedicar. Per tal que aquestes continuïn vives és necessari que es faci un
relleu generacional i que ofereixin activitats suficientment atractives per
captar nous/ves usuaris/es.
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Eix 3. PROCESSOS I ESPAIS PARTICIPATIUS

En aquesta secció es pretenia valorar l’estructura municipal prevista en
participació ciutadana, això és, l’existència i funcionament dels espais, canals i
mecanismes que desplega l’Ajuntament amb la ciutadania i entitats per treballar
conjuntament les polítiques municipals.
-Respecte als processos, espais i òrgans de participació existents, els i les
participants anomenarem els següents:


Processos i òrgans de participació
o Consell escolar municipal (6)
o Consell Municipal de Cultura (3).
o Grups voluntaris festes de Sant Roc (2)
o Comissió d’absentisme
o Comissió d’escolarització
o Pla municipal de drogues



Processos de participació impulsats per l’Ajuntament
Hi ha hagut consens en que els processos de consulta ciutadana que s’han fet,
giraven entorn a temes poc rellevants. No s’ha efectuat a dia d’avui un procés
de participació ciutadana sistematitzat per decidir un tema rellevant del poble.
El que s’ha fet és:
Cadires Auditori (3)
Consulta popular en festes: color de les paperines i de les camisetes (7)
Consulta per una reforma circulatòria
Empedrat carrer Almoina.
Presentació pressupostos ajuntament. Es comenta que es realitza a títol
informatiu, no oberta a la participació i decisió conjunta.
o Quan hi ha eleccions els partits polítics es mobilitzen força i consultes a les
entitats.
o Quan hi ha interès hi ha convocatòria.
o
o
o
o
o



Comunicació i relació entitats-Govern municipal
o xarxes socials (2)
o Es basa en relacions bilaterals (entitat-ajuntament) (4)
o Bústia
o Via directe
o Correu electrònic
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o Whatsapp. Es considera que era millor abans i no a través de whatsapp o
email. Es vol un contacte més humà, més directe.
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Resum-diagnosis: en aquesta secció hi ha hagut consens en el fet de que
encara no s’han realitzat processos participatius sistematitzats sobre
assumptes rellevants que afecten la realitat municipal del municipi.
Sovint es limita a aspectes trivials (colors de camisetes, cadires d’Auditori...)
o a títol informatiu, quan la feina ja està feta o les decisions ja presses. Això
indica que a dia d’avui, tot hi haver-hi un teixit associatiu en bona salud,
l’Ajuntament de Porreres no ha implicat suficientment a la ciutadania no
associada i entitats en la presa de decisions municipal. Quant als consells
municipals de participació, solen tenir un paper molt limitat i circumscrit a
un tema concret. El contacte entre la municipalitat i els agents socials es fa
per mitjans electrònics i de forma bilateral. No existeixen trobades
periòdiques multilaterals que fomentin el treball en xarxa.
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Eix 4. REPTES DE FUTUR

L’últim bloc tenia la finalitat de valorar les fortaleses i oportunitats que presenta
fer participació ciutadana al municipi de Porreres i a pensar sobre propostes de
millora que l’equip de govern hauria de tenir en compte alhora de plantejar el
model de participació del municipi.
A continuació esmentem les idees de millora proposades, agrupades per idees
força:


Dificultats detectades relacionades amb la falta de coordinació i/o
lideratge per part de l’Ajuntament:
o Falta d’una iniciativa
o Ajuntament mou entitats. Entitats mouen al poble (per tant l’ajuntament té al
tasca de mobilitzar a les entitats també)
o Coordinació d’actes abans de fer el programa
o Manca de participació organitzativa (manca lideratge en la organització per
part de l’Ajuntament alhora d’organitzar les activitats de les entitats)
o Manca d’un projecte clar de participació
o Falta englobar els distints objectius dins d’un projecte
o Fer entendre a les entitats la importància de participar en les reunions
organitzatives.



Impulsar més participació ciutadana:
o A la gent li costa participar i té molta facilitat per criticar.
o Impulsar processos participatius en temes importants i rellevants, com en els
Pressuposts Participatius.
o Engegar processos que afavoreixin la integració cultural de les minories
nouvingudes al poble.
o No és suficient fer consultes ciutadanes.



Òrgans/espais de participació a potencia
o Crear un Consell d’Esports degut al nombre d’associacions i de persones
implicades en aquestes activitats.
o Falta de locals per les entitats
o Falta un espai multiusos per activitats tipus dinars, trobades multitudinaries...



Propostes per millorar la relació de l’Ajuntament amb les entitats i la
ciutadania
o Canal interactiu a la web de l’Ajuntament
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o APPs (de l’Ajuntament que facilitin la interacció i gestió de tràmits amb
aquest)
o Millorar la relació amb les entitats: les entitats esperen una devolució, un
retorn de les consultes que fan a l’Ajuntament o que l’Ajuntament els hi fa a
elles. Volen que se’ls informi sobre el seguiment del procés en que han estat
consultades.
o Més comunicació, més treball en xarxa que hauria de coordinar l’Ajuntament.
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Resum-diagnosis: els membres participants varen coincidir en la
necessitat de que l’Ajuntament potenciï el seu rol dinamitzador i
coordinador del teixit associatiu porrerenc. Aquest aspecte té relació
en emetre un model clar de participació ciutadana per Porreres que
determini les línies d’acció que es prioritzen i les actuacions a seguir.
Per altra banda, consensuaren en la necessitat de que la ciutadania
incideixi més en la política municipal del seu poble a partir de
processos participatius sobre temàtica rellevant.
Quants als espais de participació a potenciar, va sortir la necessitat de
crear un consell d’esports, degut al nombre de persones que participen
en aquest sector. Finalment, observem que per una banda les propostes
per millorar la relació de l’Ajuntament amb les entitats i la ciutadania
estan relacionades amb les TIC, com a espais virtuals eficients de
comunicació entre ciutadania i Administració. I per l’altra es demanen
més reunions presencials amb l’Ajuntament que afavoreixen un
contacte cara a cara més humà.
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4. CONCLUSIONS

A mode resum, hem elaborat el següent quadre que agrupa i sistematitza les
conclusions o idees força del taller participatiu. Aquestes, fan referència als punts
forts i febles de la participació ciutadana al municipi i del teixit associatiu
porrerenc.
PUNTS FORTS
La tradició associativa porrerenca és
forta i continúa activa. Les entitats
tenen llaços establerts forts entre els
seus membres i les seves activitats
estan consolidades.

PUNTS FEBLES
La participació ciutadana al municipi
encara es troba en un punt poc madur:
hi ha poca implicació de la ciutadania
en assumptes públics i sovint les
consultes que fa la Administració es
limiten a aspectes trivials.

El teixit associatiu és ric i això
representa un important potencial
per fomentar processos de
participació ciutadana.
Hi ha bona predisposició al treball
en xarxa entre entitats.

Manca d’iniciativa per part dels joves,
costa engrescar-los a formar part de les
entitats.

El teixit associatiu té voluntat
d’implicar-se en major mesura en el
procés de decisió i implementació
d’accions municipals. Aquest, pot
aportar elements propositius a tenir
en compte des de l’equip de govern.

Caldria revisar i millorar els espais,
òrgans i mecanismes que l’Ajuntament
preveu i desplega alhora de fer
participació ciutadana

L’Ajuntament té potencial com a entitat
generadora de sinèrgies entre
associacions; no obstant això, no
exerceix un paper de coordinació més
enllà de l’estrictament necessari
(exemple: consell escolar municipal).
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5. VALORACIÓ DE LES PERSONES ASSISTENTS
Per tal de que els participant poguessin valorar el desenvolupament del taller
participatiu d’entitats es va repartir, al final de la sessió, una fulla de valoracions
que permetia valorar, de manera general, la utilitat de la sessió, en relació a la
consecució dels objectius plantejats a l’inici.
Destacar la importància d’avaluar els processos de participació ciutadana. En
primer lloc, perquè l’avaluació és l’instrument que permet i facilita la millora
continua dels processos i les metodologies emprades en el seu desenvolupament. I
en segon lloc, per la càrrega de corresponsabilització que comporta avaluar un
procés amb els seus participants, en el sentit que els implica en una reflexió i
valoració del treball que s’ha realitzat de manera compartida.
Els resultats de la valoració del taller d’entiats són els següents:
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VALORACIÓ DE LA SESSIÓ PARTICIPATIVA 13/04/16
19 qüestionaris emplenats
Durada
Espai
Organització
Dinamització dels grups
Informació rebuda
Temps per participar
Valoració global del taller

Molt bé

Bé

4

15

7

11

9

10

7

12

9

10

7

12

9

10

Tornaries a participar en una
experiència com aquesta?
Edat
Sexe

20-29 = 4
Dona= 11

-

Molt malament

1

Sí 17
Menys de 20
=0

Comentaris

Malament

No 1
30-39
=2

40-49 = 7

50-59 = 2

60-69
=2

70 o més
=2

Home= 8

Que la feina feta serveixi.
Està molt bé fer aquestes sessions participatives perquè així les entitats donam a conèixer les nostres
necessitats i alhora podem fer suggeriments.
Penso que hi ha molt per fer i que han sortit idees.
El teixit associatiu i participatiu de Porreres precisa des de fa temps d’aquest Pla.
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Gràfics de les valoracions
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6. ANNEXES

Buidatge de les aportacions al taller de Diagnosi del
projecte Porreres Decideix
Porreres 25 - 5 - 2016.

1.

Presentació

En aquest document es recullen les aportacions fetes per les persones
representants de les entitats que han participat en el primer taller en clau de
diagnosi del procés participatiu Porreres Decideix, per tal de definir un Pla
Director de Participació Ciutadana.
Han participat un total de 8 persones. S’han fet dos grups de treball de quatre
persones cadascun d’ells. Un primer grup ha estat format per persones procedents
del món cultural (música, dansa i comunicació) i l’altre, per persones procedents
de l’educació formal en distintes etapes.
L’ambient ha estat cordial i distés però sense arribar a ser engrescador.
El consens en les aportacions ha estat sovint tàcit. No hi ha hagut punts que
trobessin opinons enfrentades, sinó que en general totes les opinions han estat
complementàries.
Del debat generat es poden treure alguns punts febles i punts forts sobre la
participació ciutadana al municipi de Porreres i sobre el teixit associatiu
porrerenc.
 Punts febles:
o La participació al municipi encara es troba en un punt poc madur: hi
ha poca bidireccionalitat, i sovint les consultes que fa la
Administració es limiten a aspectes trivials.
o L’Ajuntament té potencial com a entitat generadora de sinèrgies
entre associacions; no obstant això, no exerceix un paper de
coordinació més enllà de l’estrictament necessari (exemple: consell
escolar municipal).
o No es percep que l’Ajuntament projecti un projecte de poble clar i
definit.
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o El teixit associatiu porrerenc, tot i que té força, està sectorialitzat.
Són poques –i febles- les agrupacions més transversals, que aglutinin
a persones de diferents perfils però amb el poble de Porreres com a
nexe d’unió.


Punts forts:
o Hi ha entitats porrerenques ben arrelades (per exemple, la Unió
Esportiva o la banda municipal, entre d’altres), alhora que també hi
ha espai per a altres tipologies, com ara Porreres TV.
o Aquestes entitats aglutinen a un bon nombre de persones,
especialment en determinades cites.
o Sembla haver-hi bona disposició per part de les entitats de treballar
de forma més coordinada.
o El camí per a la participació de la ciutadania en la presa de decisions
ja s’ha obert (si bé tímidament) amb consultes sobre aspectes
puntuals.
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2.

Aportacions

A continuació es transcriuen de forma literal les aportacions escrites per les
persones participants. Estan agrupades seguint l’estructura de la sessió i en ideesforça.
Si s’ha trobat adient, s’ha inclòs alguna nota aclaridora. En cas que una aportació
hagi estat repetida, s’indica entre parèntesis.
Eix 1. PARTICIPACIÓ CIUTADANA


Govern obert.
o Opinar.
o Escoltar.



Implicació ciutadana
o Fet
o TOTS ho podem fer
o Sortir al carrer
o Ganes de fer feina.
o Organitzar activitats.



Fer xarxa
o Coordinació d’activitats
o Participació en les distintes activitats organitzades per altres entitats.

Descripció. Les persones participants entenen que la participació ciutadana se
sosté sobre distints pilars. Per una part, la ciutadania i les entitats, que han de
desenvolupar idees pròpies, posar-les en marxa i participar-ne d’altres activitats.
Per altra, i pot ser amb un menor pes, un ajuntament que ha de saber escoltar i
coordinar activitats.
Eix 2. EL TEIXIT ASSOCIATIU DE PORRERES


Entitats aglutinadores. Amb alguna excepció, són sectorials. Destaquen la
música, el ball i l’educació formal com elements aglutinadors d’entitats.
o Dos agrupacions de ball de bot
o Banda de música
o Agrupació cultural
o Escoles de música i ball
o Cofradies
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o
o
o
o
o
o
o

Grup Foganya
APIMAS
Escoles
Institut
3a edat
Assemblea Popular
Club d’atletisme



Projectes més emblemàtics.
o Festes de Nadal
o Festes de Sant Roc (2)
o Porreres TV. Exposició i vídeo Unitat Esportiva Porreres 90 anys
o Concert 150 anys banda.
o Fires en general



Dinàmiques
o No hi ha endogàmia
o Hi ha treball en xarxa de forma esporàdica (Festes de Sant Roc)
o Costa innovar encara que s’intenta.

Descripció. Les dues tipologies d’entitats més anomenades (les relacionades amb
la música i el ball i amb l’educació formal) coincideixen amb les de les entitats
representades per les persones participants. Tot i així, també s’anomenaren altres
entitats d’altres àmbits. Quant als projectes més emblemàtics, hi hagués força
consens en els mencionats. En relació a les dinàmiques, no s’han recollit queixes
sobre la situació actual que, tot i no ser perfecta, es considera acceptable.
Eix 3. PROCESSOS I ESPAIS PARTICIPATIUS


Processos i òrgans de participació
o Grups voluntaris festes de Sant Roc
o Consell escolar municipal (mencionat 3 vegades, algunes referides a distintes
etapes educatives)
o Comissió d’absentisme
o Comissió d’escolarització
o Pla municipal de drogues



Processos de participació impulsats per l’Ajuntament
o Cadires Auditori (mencionat 2 vegades)
o Festes: paperines, camisetes
o Colors festes
o Consulta per una reforma circulatòria
26
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Comunicació i relació entitats-Govern municipal
o Presentació pressupostos ajuntament. Es comenta que s’han donat com a
cosa feta, no oberta a la participació.
o Quan hi ha eleccions.
o Quan hi ha interès hi ha convocatòria.

Descripció. Sembla haver-hi consens en la pobre bidireccionalitat de la
comunicació amb l’Ajuntament, doncs sovint es limita a aspectes trivials (colors de
camisetes, cadires d’Auditori...) o a títol informatiu, quan la feina ja està feta o les
decisions ja presses. Quant als consells municipals de participació, solen tenir un
paper molt limitat i circumscrit a un tema concret.
Eix 4. REPTES DE FUTUR


Dificultats
o Relacionades amb la falta de coordinació i/o lideratge per part de
l’Ajuntament:
 Falta d’una iniciativa
 Ajuntament mou entitats. Entitats mouen al poble
 Coordinació d’actes abans de fer el programa
 Manca de participació organitzativa
o Relacionades amb la mancança d’un model de poble
 Manca d’un projecte clar
 Englobar els distints objectius dins d’un projecte
o Relacionades amb pedagogia
 Fer entendre a les entitats la importància en la participació en les
reunions organitzatives



Òrgans/espais de participació a potenciar
o Falta de locals per les entitats
o Falta un espai multiusos per activitats tipus dinars...



Propostes per millorar la relació de l’Ajuntament amb les entitats i la
ciutadania
o Canal interactiu a la web de l’Ajuntament
o APP

Descripció. Sembla haver-hi consens en què algunes dels reptes de futurs amb què
es troba l’Ajuntament estan relacionats amb la falta de coordinació i/o lideratge
per part de l’Ajuntament. Aquest aspecte guarda relació amb la absència d’un
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model de poble. Resoldre aquests reptes podrien derivar en una major iniciativa
ciutadana. Quants als espais de participació a potenciar, només sortiren a col·lació
espais físics, on hi ha consens en la necessitat els espais a disponibilitat de la
ciutadania. Finalment, les propostes per millorar la relació de l’Ajuntament amb les
entitats i la ciutadania estan relacionades amb les TIC, com a espais virtuals
eficients de comunicació entre ciutadania i Administració.
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Buidatge de les aportacions al taller de Diagnosi del
projecte Porreres Decideix
Porreres 26 - 5 - 2016.

1.

Presentació

En aquest document es recullen les aportacions fetes per les entitats que han
participat en el segon taller en clau de diagnosi del procés participatiu Porreres
Decideix, per tal de definir un Pla Director de Participació Ciutadana.
Hi ha una participat 11 persones pertanyents a diverses entitats.
L’ambient del debat ha estat cordial, familiar i animat. Les persones assistents
s’han mostrat interessades en fer aportacions i en seguir la dinàmica plantejada.
La majoria de les decisions han estat consensuades per tots. Hi ha hagut dissensos
en el fet de que alguns comentaren que a les entitats els hi mancava relleu
generacional i d’altres no consideraven el mateix.
Del debat generat es poden treure les següents conclusions o idees força sobre la
participació ciutadana al municipi de Porreres i sobre el teixit associatiu
porrerenc.
- Punts febles:
o Manca de treball en xarxa i coordinació entre entitats alhora de
plantejar el seu pla d’actuació.
o Manca d’iniciativa per part dels joves, costa engrescar-los a formar
part de les entitats.
o Encara no s’ha realitzat un procés de participació sistematitzat i
d’assumptes rellevants.
-

Punts forts:
o L a tradició associativa porrerenca és forta i continúa activa. Les
entitats tenen llaços establerts forts entre els seus membres i les
seves activitats estan consolidades també.
o El teixit associatiu és ric i representatiu, això representa un
important potencial per fomentar processos de participació
ciutadana.
o

Hi ha bona predisposició al treball en xarxa entre entitats.
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2.

Aportacions

A continuació es transcriuen de forma literal les aportacions que va fer cada un
dels 3 grups. Si és necessari, es desenvolupa el significat de la idea.
Entre parèntesi hi el nombre de vegades en que s’ha fet la mateixa aportació per
part de diversos grups.
Eix 1. PARTICIPACIÓ CIUTADANA








Motivació. Participació implica que la gent estigui motivada en fer coses per al
poble.
Govern obert (2):
o Obrir l’Ajuntament a que la gent (ciutadania) opini en alguns temes
importants que afecten el poble.
o Donar la possibilitat a les entitats a exposar les seves inquietuds.
El ciutadà ha de ser el protagonista (2).
o El ciutadà ha de ser el protagonista i s’ha de tenir en compte la seva opinió.
o Construir des de baix el poble i fer que les decisions es prenguin de forma
conjunta.
Vinculant: les decisions que surtin d’un procés participatiu s’han de portar a
terme.
Varies maneres de participar. Hi ha moltes maneres de participar, a través
d’entitats, que l’Ajuntament promogui votacions per decidir sobre determinats
temes, etc.

Descripció. Els grups coincideixen en la idea que és important fomentar la
participació ciutadana per afavorir que la ciutadania tingui un rol emprenedor i
protagonista alhora de decidir els assumptes que li afecten en el seu dia a dia. Per
tal que això sigui possible, és necessari obrir les portes de l’Ajuntament i promoure
processos d’implicació i decisió conjunta.
Eix 2. EL TEIXIT ASSOCIATIU DE PORRERES
- Tipologia. Les entitats que aglutinen a més persones són les de gent gran i les
AMIPAS. Es varen esmentar les següents:
 AMIPAS (2)
 Gent gran (3)
 Agrupació cultural
 La banda de música
 Filharmònica de Porreres
 Ball de bot
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Assemblea popular
Atletisme
Ciclisme
Coral

- Projectes emblemàtics que s’han fet des de la societat civil:
 Fires.
 Festes de San Roc, Nadal (2).
 Actes puntuals solidaris.
- Dinàmiques de les associacions:
 Les associacions tenen problemes de finançament.
 Falta de relleu generacional (2)
 Hi ha suport de l’Ajuntament a les entitats en la realització d’activitats i
temes logístics interns.
 No hi ha estratègies concretes per captar membres, només la publicitat de
les xarxes socials i l’atractiu de les activitats que realitzen.
 Falta que més gent prengui compromís amb les entitats.
 La majoria d’elles són sense ànim de lucre.
 Es requereix de constància per mantenir a les entitats actives.
 Hi ha solidaritat entre els membres.
Descripció: Hi ha hagut consens sobre la tipologia d’entitats que aglutinen a més
persones (tercera edat i AMIPAS), sobre els projectes més emblemàtics que el
teixit associatiu ha fet (les festes del poble) i el repte de la falta de relleu
generacional.
Eix 3. PROCESSOS I ESPAIS PARTICIPATIUS
- Processos i òrgans de participació:
 Consell Municipal de Cultura (3). És un òrgan actiu.
 Consell escolar municipal (3)
 Taula de treball informar amb les entitats alhora d’organitzar les festes del
poble.
- Projectes municipals de participació ciutadana. Hi ha hagut consens en que
els procés de consulta ciutadana que s’han fet, giraven entorn a temes poc
rellevants. No s’ha efectuat a dia d’avui un procés de participació ciutadana
sistematitzat per decidir un tema rellevant del poble. El que s’ha fet és:
 Consultes populars pel color de les paperines durant les festes de Sant Roc
(2)
 Tipus de camisetes per les festes de Sant Roc (3)
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 Quin tipus de cadires es volia per l’Auditori
 Empedrat carrer Almoina.
La metodologia usada per aquestes consultes ha estat:
 xarxes socials
 reunions
 bústia
- Comunicació i relació entitats-govern municipal:
 Es basa en relacions bilaterals (entitat-ajuntament)
 Reunions amb l’Ajuntament (2)
 Via directe
 Correu electrònic
 Whatsapp
 Xarxes socials
 Es considera que era millor abans i no a través de whatsapp o email. Es
vol un contacte més humà, més directe.
Descripció: en aquesta secció hi ha hagut consens en el fet de que encara no
s’han realitzat processos participatius sistematitzats sobre assumptes
rellevants que afecten la realitat municipal del municipi. El contacte es basa
molt per mitjan electrònics i de forma bilateral. No existeixen trobades
periòdiques multilaterals.
Eix 4. REPTES DE FUTUR
- Crear un Consell d’Esports degut al nombre d’associacions i de persones
implicades en aquestes activitats.
-Impulsar més participació ciutadana:
 - A la gent li costa participar i té molta facilitat per criticar.
 - Engegar processos que afavoreixin la integració cultural de les minories
nouvingudes al poble.
 -Impulsar processos participatius en temes importants i rellevants, com en
els Pressuposts Participatius.
 No és consulta suficient.
-Millorar la relació amb les entitats:
 Les entitats esperen una devolució, un retorn de les consultes que fan a
l’Ajuntament o viceversa, volen que se’ls informi sobre el seguiment del
procés.
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 Més comunicació, més treball en xarxa que hauria de coordinar
l’Ajuntament.
Descripció: els membres participants han coincidit en la necessitat
d’incidir més en la política municipal del seu poble a partir de processos
participatius.
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