De què parlem?
Què entenem per participació ciutadana?
La participació ciutadana és el conjunt d’activitats i canals que promouen la implicació de la
ciutadania en la realitat local per influir en la presa de decisions polítiques. Per tant, participació
és qualsevol tipus d’activitat adreçada a influir directa o indirectament en les polítiques locals.
La participació facilita canals per expressar opinions personals i col·lectives relacionades amb la
realitat municipal: És una oportunitat per expressar i donar a conèixer les posicions de la
ciutadania i de l’ajuntament sobre temes que afecten el municipi i sobre les actuacions per
afrontar-los.

Per a què serveix?
La participació ciutadana promou espais de trobada i de debat que afavoreixen que els ciutadans,
les entitats i els agents socials i econòmics del municipi es trobin, es coneguin, debatin i facin
propostes sobre diversos temes relacionats amb el municipi.
La participació suposa un canvi important en la manera d’entendre la relació entre el ciutadà i
l’ajuntament: el ciutadà no només rep l’acció de govern i vota cada quatre anys sinó que participa
activament i influeix en la presa de decisions sobre diferents projectes del municipi.

A qui s’adreça?
La participació local, fins fa pocs anys, estava molt centrada en la tasca fonamental que fan les
entitats. Avui, les entitats segueixen essent igual d’importants i necessàries, però s’han anat
obrint noves fórmules per afavorir que també puguin participar tots aquells veïns i veïnes que no
estan en associaions.
La participació és oberta a tothom: a tots els ciutadans i ciutadanes, a les entitats i als agents
socials i econòmics del municipi. Per tant, en principi, tothom pot participar, sigui a títol personal
sigui com a representants d’entitats o d’altres agents socials i econòmics.

Què ens pot aportar la participació?
Permet millorar les polítiques i l’acció de govern: La participació ciutadana facilita que a l’hora de
dissenyar les polítiques i actuacions municipals es tinguin en compte les opinions i les propostes
de la ciutadania. Això fa que aquestes polítiques siguin més properes al ciutadà, més transparents,
més sensibles als problemes reals del carrer i més ajustades a les necessitats de la població.

Promou la corresponsabilitat: Per una banda, dóna més capacitat d’influència a les entitats i els
ciutadans en les polítiques i actuacions municipals. Però, per altra banda, també exigeix una major
implicació de la ciutadania i de les entitats i els demana una actitud activa i constructiva amb
relació al que es decideix.

Millora la comunicació entre l’ajuntament i la ciutadania: Els canals de participació ciutadana i
d’intercanvi d’informació que es posen en marxa permeten una millora de la comunicació entre
l’ajuntament, els veïns i veïnes, les entitats i els agents socials i econòmics.

Transmet i promou valors cívics i democràtics: La participació ciutadana promou, dóna exemple i
educa en els valors del civisme, la democràcia, el respecte, el bé comú, la tolerància, el debat i el
consens. A més, ajuda a adquirir hàbits de participació democràtica.

Fomenta el sentiment d’implicació i estimació pel poble: Com que la participació se centra en els
temes d’interès del municipi, facilita que la gent s’informi i s’impliqui més amb allò que passa al
municipi. I això reforça el sentiment de pertinença i la identificació personal amb el projecte de
poble.
Reforça el teixit associatiu: Li atorga una capacitat més gran d’influència i això reforça el sentit
d’utilitat. Pot ser, per tant, un estímul més gran per als membres de les entitats que es pot traduir
en un teixit associatiu més dinàmic.

Què hem de tenir en compte?
La participació requereix informació
Si es vol implicar la ciutadania i les entitats per debatre i treballar en temes que afecten al
municipi cal facilitar-los la informació necessària amb relació a cada àmbit de treball. D’aquesta
manera es pot fomentar una reflexió col·lectiva fonamentada en els coneixements i dades
disponibles.
La participació no s’improvisa
La participació ciutadana no es pot improvisar, cal desenvolupar metodologies i instruments
tècnics que orientin les pràctiques participatives amb la ciutadania.
La capacitat de decisió final segueix sent de l’ajuntament
La participació no significa que l’ajuntament i els polítics renunciïn o perdin la seva capacitat de
decisió. Aquesta capacitat de decidir no passa dels regidors als presidents de les associacions o als
veïns que han participat. El que fa la participació és promoure la col·laboració en el disseny de les
polítiques, passant del “ja ho faig, tu ho reps” al “fem-ho junts”.
Cal vetllar per la inclusió de les diverses visions sobre un tema
Quan es planteja qualsevol actuació o projecte solen haver-hi posicions diverses i, a vegades, fins i
tot contràries. Per això quan fem participació hem d’intentar incloure totes aquestes visions i que
ningú pugui sentir-se exclòs. La participació facilita espais de debat per contrastar aquestes
diferents visions i mirar d’arribar a acords. Quan s’acaba un procés de participació pot ser que no
s’hagi assolit un consens, i pot ser que algunes persones no estiguin d’acord amb els acords
presos. Però l’important és que tothom estigui satisfet amb com s’ha fet la participació, com s’han
pres els acords i quins són els arguments que porten a prendre la decisió.

Com podem fer participació ciutadana?
Fent consells de participació
Els consells de participació, tot i ser força diversos, en
general es caracteritzen per ser espais de consulta,
formats pels polítics/ques i tècnics/ques de l’ajuntament,
les entitats, i en alguns casos veïns i veïnes a títol
individual. Aquests espais es caracteritzen per ser
estables. Els consells són espais per debatre i treballar
sobre temes generals del municipi (Consells de poble) o bé
temes sectorials (consell de gent gran, d’infants, de
joventut, de cultura, d’esports, de barri, etc...).

Fent processos participatius
Entenem com a procés de participació aquell projecte que
es treballa amb participació i que té un inici i un final clars
en el temps. Els processos poden ser molt diversos i
utilitzar tècniques i canals de participació molt diferents,
però es caracteritzen per tenir una durada acotada i
vinculada a un objectiu concret. Es poden fer processos
participatius per revisar el planejament urbanístic, per fer
el Pla Local de Joventut, per decidir la reforma d’un carrer,
etc.

Fent consultes ciutadanes
Les consultes ciutadanes es basen en que les persones
cridades a consulta manifestin la seva posició individual en
relació al tema proposat. Se solen exercir dipositant una
papereta en unes urnes. Les persones consultades solen
ser el conjunt de ciutadans amb dret a vot, tot i que es
poden establir altres criteris. Es poden organitzar
consultes per decidir el nom d’un carrer, per prioritzar
actuacions, per dir si o no a un determinat equipament,
etc.

Fent fòrums o sessions de debat amb la ciutadania
Són sessions de grup puntuals guiades per dinamitzadors
per analitzar, debatre, fer propostes i arribar a conclusions
sobre algun tema en concret. Així, es poden fer sessions
per decidir la programació d’activitats de la festa major,
per recollir propostes sobre com es vol que sigui un
equipament, per parlar de les necessitats dels joves, etc.
Poden ser oberts a tothom o adreçats a un col·lectiu
específic.

