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INTRODUCCIÓ 
 

L’actual context polític i institucional ha propiciat un augment de pràctiques de 

participació per tal de possibilitar que la ciutadania pugui incrementar la seva capacitat 

d’incidència en la definició de la intervenció pública. Unes pràctiques que de forma 

majoritària es donen a escala local, en tant que són les administracions més permeables 

a les demandes socials, donada la seva proximitat amb la ciutadania. 

Existeix una llarga trajectòria en el desenvolupament de processos de participació 

ciutadana que intenta explorar la voluntat d’aprofundiment democràtic. Malgrat això, 

la manifestació d’aquesta voluntat s’enfronta a diferents resistències culturals, 

polítiques i estructurals que també han fet que històricament una part important dels 

processos participatius hagin tingut acotada la seva capacitat d’incidència real en les 

polítiques públiques. Es fa necessari que el seu disseny incorpori elements que permetin 

assolir amb garanties la finalitat per a la que han estat proposats: la incidència de la 

ciutadania en allò públic. En cas contrari, es poden limitar les seves potencialitats, 

posant en dubte la seva legitimitat fins al punt de qüestionar la seva pròpia existència. 

Es fa necessari doncs, avançar cap a una nova generació de processos participatius que 

possibilitin la capacitat de la ciutadania per a incidir de forma efectiva en les polítiques 

públiques, incrementant tant la qualitat democràtica com la seva legitimació. 

En aquesta línia, diverses administracions locals han entomat el repte de fer un pas més 

en l’aprofundiment democràtic a través del desplegament de processos participatius de 

nova generació. Es busca transitar des de propostes d’un caràcter més formal cap a 

propostes més garatgistes per potenciar i facilitar la capacitat d’incidència de la 

ciutadania. En aquest sentit, i donat el caràcter innovador d’aquest tipus de projectes, 

es fa interessant la seva anàlisi a través d’una diagnosi sobre quin ha estat l’ enfocament 

i de quines eines, estratègies i mecanismes s’ha dotat per assolir els seus objectius. En 

aquest sentit presentem l’anàlisi de diferents experiències que poden ser considerades 

innovadores en aquest àmbit. Existeix un nombre considerable d’experiències però ens 

hem centrat en aquelles que poden mostrar una major complexitat, ja sigui per la mida 

de la població interpel·lada o l’abast de les polítiques que han d’integrar els resultats del 

procés participatiu. Els criteris emprats per la selecció dels casos a analitzar ha tingut en 

compte que el disseny del procés hagi incorporat pràctiques específiques per tal de: 

Incrementar l’extensió de la participació, promoure la deliberació i apoderar la 

ciutadania. A partir d’aquests criteris s’ha seleccionat tres casos: El procés participatiu 

per a l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal 2016 – 2019 de Barcelona; el procés per 

a la reforma de la Plaça d’Espanya de Madrid; i el pressupost participatiu de la 

municipalitat de Cascais (Portugal).  

L’objectiu general d’aquesta recerca és establir un marc de referència sobre quins poden 

ser els elements per afavorir un major aprofundiment democràtic a través de processos 

participatius promoguts des de l’administració local. El desenvolupament d’un marc 

d’anàlisi ha de permetre analitzar tant els objectius del propi procés com els mecanismes 
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dels que es dota per tal de facilitar i potenciar la participació de la ciutadania de forma 

efectiva. 

Per a assolir aquest objectiu general hem desenvolupat els següents objectius específics: 

- Aprofundir en el coneixement de les pràctiques generades en diferents 

processos participatius considerats innovadors en l’aprofundiment democràtic. 

- Avaluar les pràctiques generades, tant la seva intencionalitat, com la seva 

capacitació  per tal de fer efectiu l’objectiu d’ampliar l’abast de la participació i 

la seva capacitat d’incidència. 

- Realitzar propostes de millora en el disseny de processos participatius 

institucionals tenint en compte la multiplicitat de possibles canals de participació 

i les característiques diferenciades de cadascun d’ells. 

 

La metodologia que ens ha permès el desenvolupament dels objectius operatius 

enunciats es desplega a través de tres fases. En una primera fase s’ha portat a terme 

una cerca bibliogràfica per desenvolupar el marc teòric sobre el que sustentar la 

proposta de sistema d’avaluació. En segon lloc, i aplicant la proposta de sistema 

d’avaluació desenvolupat s’ha realitzat l’estudi de tres casos. La informació s’ha obtingut 

a través de l’anàlisi de fonts documentals, mitjançant la realització d’entrevistes a 

persones que han ocupat un paper de lideratge estratègic dels casos analitzats, persones 

que han desenvolupat tasques operatives en el seu desplegament i persones que han 

participat de les diferents pràctiques avaluades. Una vegada experimentat l’aplicació del 

sistema d’avaluació, el següent procediment ha estat la seva revisió amb l’objectiu de 

millorar el seu disseny i la seva operativitat. Una primera revisió s’ha portat a terme a 

partir del propi estudi de casos, analitzant la idoneïtat dels diferents elements 

d’avaluació. En segon terme s’ha emprat la tècnica Delphi, enquestant a diferents 

experts en processos de participació de l’àmbit acadèmic i persones de perfil tècnic, tant 

de l’administració pública com d’altres sectors, amb una dilatada experiència en el 

desplegament i desenvolupament de mecanismes de participació 

L’estructura del present document es divideix en tres apartats que repliquen les fases 

de la recerca. El primer capítol reflexiona sobre la necessitat d’incorporar la pràctica 

participativa per tal de millorar el desplegament encara incomplert del sistema 

democràtic. Els governs locals, com a l’esfera institucional més propera a la ciutadania 

representen no només una oportunitat per explorar les potencialitats de la participació, 

sinó una realitat en la innovació i el desplegament d’experiències participatives. L’esfera 

local es caracteritza pel desplegament d’un elevat nombre de pràctiques participatives, 

cada una d’elles dissenyades per adaptar-se als objectius proposats pels seus 

promotors, les temàtiques que pretenien abordar, i el context on s’havien de desplegat. 

Davant d’aquesta diversitat de pràctiques participatives es requereix un exercici per a la 

seva ordenació en tipologies que permetin sistematitzar el seu anàlisi. Seguidament 

s’explora les diferents reflexions de la literatura acadèmica al voltant del concepte de 

qualitat democràtica aplicat a les experiències de participació ciutadana en l’àmbit 
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institucional. Aquest exercici és el que ha de permetre establir la referència a seguir en 

la construcció d’un sistema que avaluï la qualitat democràtica.  

El segon capítol mostra la proposta del sistema d’avaluació desenvolupat a partir de la 

present recerca. Un sistema que ha pres com a referència les aportacions disponibles a 

la literatura acadèmica per a la revisió de bones pràctiques participatives. Les 

referències seleccionades es basen en l’anàlisi de diferents components que poden 

definir un procés de participació. El sistema proposat arrel de la present recerca proposa 

una revisió de l’enfocament anterior adaptant els diferents elements d’anàlisi a través 

d’una aproximació alternativa. Aquesta pren com a referència una construcció 

normativa per a l’establiment dels diferents elements que configuren la qualitat 

democràtica d’un procés de participació. El capítol descriu les que es considera que són 

les principals dimensions de la qualitat democràtica. Cada una de les nou dimensions 

proposades es desplega a través de diversos components que descriuen els diferents 

aspectes que ha d’incorporar un procés participatiu. Finalment, cada component 

disposa d’una relació d’ítems que han de permetre l’avaluació. 

El tercer capítol es dedica a l’estudi de diferents experiències de processos participatius 

de nova generació desplegats per les administracions locals que han tingut la voluntat 

d’aprofundir en la seva qualitat democràtica. Una anàlisi a través de l’estudi de tres 

casos de processos de participació: el procés participatiu per a l’elaboració del PAM de 

Barcelona, el procés per a la reforma de la Plaça d’Espanya de Madrid i el pressupost 

participatiu de Cascais. Per a cada cas es realitza una contextualització on es descriu els 

seus objectius, les fases, procediments i mecanismes que el despleguen a més de les 

principals informacions que es considerin adients per comprendre en què ha consistit. 

Seguidament s’analitzen les nous dimensions que contempla el model d’avaluació de la 

qualitat democràtica examinant els diferents components a través dels ítems de 

valoració. 

Finalment, el quart i últim capítol mostra el resultat de la revisió del sistema d’avaluació 

de la qualitat democràtica dels processos participatius. En primera instància es descriu 

el procediment seguit per a l’examen del model desenvolupat. Finalment es detalla el 

contingut de la nova proposta de sistema d’avaluació, en que en aquest cas només 

inclou la relació de les diferents dimensions, components i ítems. 
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1. Paradigmes de la qualitat democràtica 
 

 

1.1. Crisi de la democràcia representativa 
 

La complexitat de l’actual context polític, econòmic i social, requereix articular noves 

vies que siguin capaces d’abordar els reptes als que s’enfronta la societat. Un sistema 

polític democràtic no pot ser considerat com una proposta tancada, sinó com la voluntat 

d’aprofundir en la sobirania popular, derivat de la pròpia idea de democràcia. La 

democràcia representativa presenta determinades limitacions en el desplegament de la 

voluntat per a que la població pugui incidir de forma efectiva en allò públic. Ens trobem 

davant d’una democràcia formal que és útil com a instrument per a escollir les persones 

que prendran les decisions sobre els afers col·lectius, però no serveix per a incidir sobre 

aquests últims, que és el que afecta de forma directa a les persones (Brugué, Donalson 

& Martí, 2003). Aquesta circumstància ha propiciat un increment de les veus que 

qüestionen l’actual disseny democràtic, reclamant un major aprofundiment dels seus 

fonaments. Unes propostes que transiten des del qüestionament del sistema en sí, fins 

a la seva reforma a través de la incorporació de mecanismes de participació des d’una 

perspectiva de democràcia directa per tal de complementar l’actual democràcia 

representativa (Tormey, 2014). En aquest debat, la governança es proposa com a una 

pràctica que pretén coresponsabilitzar a la ciutadania en allò públic. Aquesta permet 

ajustar millor la diagnosi de les problemàtiques i les preferències socials, un millor 

disseny dels objectius i mecanismes de la intervenció pública que han de respondre a 

les necessitats i demandes detectades. La coproducció permet la participació de la 

ciutadania en la construcció de les polítiques públiques, comportant una major 

corresponsabilització i acceptació social de les propostes desenvolupades. 

L’aprofundiment democràtic que ha de representar la governança requereix explorar un 

nou esforç per tal d’incrementar el nombre d’actors i interessos, més enllà dels que 

actualment disposen de la capacitat per si mateixos d’interlocutar amb els poders 

públics. Es fa necessari doncs establir nous escenaris per tal que la ciutadania pugui 

mostrar les seves preferències i es pugui establir un diàleg per tal d’evidenciar la 

discrepància entre allò que és i allò que hauria de ser. El desplegament d’aquest tipus 

de processos ha de permetre contrastar les diferents visions, per transitar dels 

problemes individuals cap als problemes col·lectius. Sempre assegurant que la 

necessària agregació de preferències no invisibilitzi als diferents i nombrosos col·lectius 

amb menors capacitats d’incidència política. 
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1.2. La participació en el marc local 
 

El principi d’autonomia municipal permet a cada ens local adoptar les seves pròpies 

normatives pel que fa a la participació ciutadana. L’esfera local representa una 

oportunitat per tal d’explorar les potencialitats de les pràctiques de participació 

ciutadana. El desplegament de canals i dinàmiques participatives és molt més fàcil en 

l’àmbit local.  

L’escala local com a l’esfera més propera a la ciutadania permet una relació més pròxima 

entre la ciutadania i l’àmbit institucional. La proximitat facilita una interacció més directa 

i fluida entre els representants institucionals i la ciutadania, el que propicia un major 

diàleg i l’establiment de relacions de confiança. La proximitat i accessibilitat de les 

corporacions locals permet un major grau de complicitat que pot reduir les possibles 

resistències envers les institucions. La proximitat dels temes i la menor escala en 

l’articulació de les possibles polítiques, redueix la previsible complexitat del procés 

participatiu (Font & Galais, 2008). La participació a escala local hauria de representar 

una major predisposició per part de la població en tant que, independentment del 

possible grau de complexitat, s’incrementa el grau de coneixement i comprensió dels 

temes que els hi afecten (Parry, Moyser & Day, 1992), però també de la dinàmica 

institucional i burocràtica amb les que han d’interlocutar si volen fer arribar les seves 

preferències. 

Una escala més reduïda també representa una menor complexitat en la gestió de les 

polítiques públiques. Una circumstància que permet una major permeabilitat tant del 

govern com de l’aparell administratiu davant de les possibles propostes d’incidència 

ciutadana. Aquesta es pot traduir en una major predisposició per tal que la població 

pugui participar tant en la diagnosi de les necessitats, com en el disseny de les 

intervencions públiques que les han d’afrontar, i fins i tot, tenir un paper actiu en el 

desplegament i gestió d’aquestes. 

Unes circumstàncies que representen un marc facilitador per al desplegament de 

dissenys de processos participatius que permetin aprofundir en la qualitat democràtica, 

a través de la incorporació d’estratègies per a incrementar l’extensió i la pluralitat de la 

ciutadania que hi participa, a més de la millora dels espais i les dinàmiques deliberatives 

per a incrementar la incidència de la població en allò públic. Això no vol dir que per 

definició, l’àmbit local sigui un espai de per sí més participatiu ni més democràtic, tal i 

com adverteix Pindado (2008), dependrà d’una voluntat política i de la cultura 

participativa tant de la pròpia institució i els seus representants que ha de permetre el 

desplegament dels canals de participació, com de la pròpia ciutadania que demanda i 

exercita la seva voluntat d’incidir en els afers públics. 

 

 

 



PROCESSOS INNOVADORS EN L’APROFUNDIMENT DEMOCRÀTIC 

 
12 

1.3. Pràctiques de participació institucional 
 

Cada experiència de participació presenta unes característiques específiques en relació 

a la voluntat política que l’ha motivat, la temàtica que vol tractar i el context on s’ubica. 

Aquestes condicionen tant el marc que configura les regles de joc com la dinàmica i 

metodologia de la participació. I, malgrat que cada una d’aquestes experiències mostri 

unes especificitats concretes, en la seva majoria es basen en models compartits amb 

característiques comunes.  

Fent un exercici d’ordenació de les diferents pràctiques de participació Parés i Resende 

(2009) distingeixen entre quatre tipologies. Els sistemes estables de participació, els 

processos participatius, les polítiques públiques globalment participades i els 

mecanismes de participació. Els sistemes estables de participació són espais sectorials 

o territorials regulats per articular la incidència de la ciutadania en la gestió municipal 

de forma continuada en el temps. Alguns exemples són els consells consultius o les 

audiències públiques. Els processos de participació es corresponen amb intervencions 

delimitades en el temps destinades a articular la participació per a la confecció d’una 

política pública. Els Plans Locals de Joventut, l’Agenda 21, o el Projecte Educatiu de 

Ciutat, són alguns exemples de procés participatiu. Per polítiques públiques globalment 

participades cal entendre aquelles pràctiques informals en les que els poders públics 

interactuen amb la ciutadania per tal d’incorporar les seves preferències en el cicle de 

confecció i desplegament de les polítiques públiques. Més que d’un procediment, es 

tractaria d’una actitud. Per últim, es descriuen els mecanismes com a instruments a 

través dels quals vehicular l’acte de participar, podent ser aplicats a qualsevol pràctica 

que proposi la incidència ciutadana. Per les seves característiques, els mecanismes es 

poden emprar com a instruments per a vehicular la incidència ciutadana en processos o 

sistemes estables de participació, o com a pràctiques independents per a incidir en una 

intervenció pública. Entre els diferents tipus de mecanisme trobem: els tallers de 

participació, les consultes ciutadanes, les enquestes deliberatives, els fòrums, els jurats 

ciutadans o els referèndums. 

Per la seva banda, Font i Galais (2008), classifiquen les pràctiques participatives segons 

el seu grau d’estabilitat, diferenciant entre mecanismes puntuals, processos i 

mecanismes estables. Els mecanismes puntuals es correspondrien amb aquelles 

pràctiques generades ad hoc per a debatre o legitimar una política pública. Amb un grau 

intermedi d’estabilitat, els processos es correspondrien a experiències que incorporen 

la participació com a un element intrínsec del cicle de les polítiques. Finalment, els 

mecanismes estables es relacionen amb la voluntat d’institucionalitzar un canal 

permanent d’interlocució entre la ciutadania i els poders públics. 

Davant d’aquestes dos aproximacions es proposa una relectura de la categorització 

realitzada per Parés i Resende (2009), aplicant dos criteris, el del grau d’estabilitat 

proposat per Font i Galais (2008) a més del grau de formalització o regulació del 

procediment.  
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A partir de la combinació d’aquests criteris es proposa la següent classificació: 

a/ Òrgans estables de participació. Pràctiques permanents i regulades que atenen 

a la voluntat expressa de generar canals estables en els quals la ciutadania pugui 

expressar quines són les seves apreciacions sobre la realitat d’un territori i les 

intervencions públiques que es despleguen. Es tracta principalment dels consells 

consultius, que poden ser generalistes (Consell de ciutat), territorials (de barri, 

districte o ciutat) o consells sectorials, tractant una temàtica específica vinculada 

a un àmbit concret o a un sector de la població (infants, gent gran, dones, etc.). 

b/ Mecanismes de participació: Procediments de participació regulats per una 

normativa municipal però que només es despleguen en un moment determinat 

per a vehicular les preferències de la ciutadania davant d’una situació concreta. 

Quedarien exclosos els mecanismes de participació des del punt de vista de la 

tècnica per vehicular la participació, en tant que es correspondria a una tècnica 

que es pot fer servir de forma transversal per a qualsevol tipus de participació. Els 

diferents mecanismes poden ser: consultes ciutadanes, referèndums, la iniciativa 

popular, els jurats ciutadans o les audiències públiques. 

c/ Praxis participativa institucional. Pràctiques participatives informals però 

permanents que es corresponen a l’assumpció per part dels poders públics de la 

cultura participativa en la seva praxis quotidiana. Una pràctica que atén a una visió 

republicana de la democràcia, de responsabilitat compartida entre poders públics 

i ciutadania, que s’ha de correspondre amb la permeabilitat dels primers per 

incorporar les apreciacions ciutadanes en els diferents moments del cicle d’una 

política pública des d’una perspectiva de la proximitat, l’empatia, el 

reconeixement mutu i la interacció permanent. 

d/ Processos de participació. Pràctiques participatives delimitades en el temps 

que tot i tenir un cert grau de formalitat, la seva estructura i funcionament no 

estan reglamentades prèviament. Es despleguen per la voluntat de generar un 

canal de participació per encabir el tractament d’una temàtica o política pública  

concreta o per a un debat més global sobre el conjunt d’un territori. Disposen d’un 

menor grau de formalització i una elevada flexibilitat en quant al disseny que els 

ha de desplegar. Tot i que en alguns casos, com són els pressupostos participatius, 

davant la necessitat de sistematitzar el procés requereixen una certa 

reglamentació que a través de la reiteració i la legitimitat que reben com a 

instrument democràtic, fa que adquireixin estabilitat i institucionalització 

normativa que el reguli. Amb el que podrien ser considerats com a un model mixt 

de procés que transita cap a mecanisme híbrid que incorpora elements com a 

òrgan estable, mecanisme i procés de participació.  

A diferència dels òrgans estables de participació, els processos participatius es 

creen ad hoc per tractar un tema específic. Es caracteritzen per una major apertura 

per incloure la participació del conjunt de la població, el que redunda en una major 

pluralitat. Unes  característiques que els dota d’una elevada flexibilitat, permetent 
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adaptar el seu disseny a la temàtica específica que es vulgui tractar i al context 

sociopolític on es desenvolupen (Parés & Resende, 2009). Alguns exemples 

podrien ser: El procés de participació per a la definició del Pla d’Actuació 

Municipal, per al disseny d’un pla estratègic, per a una reforma urbanística, per a 

la definició d’un pla d’equipaments, el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), un Pla 

comunitari de barri, o els pressupostos participatius. 

Es fa difícil realitzar una categorització dels processos de participació. El caràcter d’eina 

per a encabir un debat específic fa que el seu disseny s’hagi d’adaptar a la voluntat 

política que l’ha motivat i al context on s’ha de desplegar. La població a la que 

s’interpel·la a participar, el treball previ realitzat relacionat amb la temàtica sotmesa a 

participació, el tipus de participació que es proposa, el moment del cicle de la política 

sobre el que es vol incidir o el grau d’incidència que es possibilita, incideixen en la 

configuració del procés. 

En aquest sentit, sense cap voluntat de generar una classificació de tipologies de 

processos de participació, sí que es pot identificar principalment dos variables que 

configuren el seu disseny: una primera vinculada amb l’objecte de la incidència i que fa 

referència al cicle de la política sobre la que es vol incidir. La segona variable té a veure 

amb el procediment del procés i el grau de participació que es vol desplegar. 

La ciència política identifica de forma general que el cicle de les polítiques públiques està 

composat per cinc fases: diagnosi, formulació, decisió, implementació i avaluació. Es pot 

desplegar un procés de participació per tal que la ciutadania incideixi en qualsevol 

d’aquestes fases, ja sigui de forma exclusiva sobre una o sobre vàries d’elles, restringint 

la resta als poders públics, o sobre la totalitat d’elles. 

Per la seva banda, en quant al procediment del procés podem distingir tres tipus 

d’accions participatives: opinar, debatre i decidir. Un procés de participació pot servir 

per recopilar les preferències de la ciutadania, per generar un debat entre els diferents 

posicionaments exposats i per prendre una decisió de forma col·lectiva. La combinació 

dels tres tipus d’accions, designa el nivell d’incidència participativa. Podem trobar (1) 

processos en els que es demana a la ciutadania que expressi la seva opinió de forma 

individual sense que hi hagi un debat posterior per contrastar les diferents aportacions, 

ni es disposi de la capacitat de decidir sobre el posicionament que s’adoptarà. (2) 

Processos en els que les propostes venen consignades prèviament i es demana la 

realització d’un debat públic que evidenciï els diferents posicionaments existents al 

voltant d’aquests per ajudar a prendre una decisió per part dels representants 

institucionals. (3) Processos deliberatius en que a més de demanar l’opinió es genera un 

debat entre les diferents postures. (4) Processos en que es demana a la ciutadania que 

esculli entre diferents propostes determinades prèviament. (5) Processos en que a partir 

de propostes establertes prèviament, es genera un debat i es pren una decisió sobre el 

posicionament a adoptar. (6) Processos en que es demana l’aportació de propostes i 

l’elecció d’una d’elles sense un debat per generar un diàleg entre les diferents postures. 

O (7) un procés en el que es contempla que la ciutadania exposi la seva anàlisi i/o les 
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seves preferències, que s’estableixi un debat entre les diferents aportacions, i que 

finalment es prengui una decisió. 

Combinant aquestes dues perspectives, el disseny d’un procés de participació pot servir 

per tal que la ciutadania opini, debati o decideixi sobre un, diversos o tots els moments 

del cicle de les polítiques públiques. 

 
 
 

 

1.4. La qualitat democràtica als processos de participació 
 

Una democràcia millor no només vol dir més participació, sinó una participació de 

qualitat, on no només hi hagi l’expressió de les preferències de la ciutadania, sinó que 

es fomenti el debat polític, la generació de propostes i una millor capacitat per al 

seguiment i control de l’activitat institucional (Pindado, 2008), el que es pot resumir en 

una capacitat real d’incidència política. Ara bé, definir la qualitat democràtica dels 

processos participatius no és un objectiu fàcil d’assolir, en tant que la pròpia definició 

de qualitat democràtica resulta un exercici complex pels principis normatius que 

comporta les diferents aproximacions del terme de democràcia i de les aspiracions que 

es projecten sobre cada una d’elles. En aquest sentit, la qualitat es pot considerar un 

concepte multidimensional atenent a les possibles aproximacions que pot prendre 

(formal: existència dels mecanismes, efectivitat: grau d’incidència,  subjectivitat política: 

satisfacció de la ciutadania) (Anduiza & De Maya, 2005). Una dificultat a la que cal sumar 

la gran varietat de dissenys de processos participatius que dificulten establir uns criteris 

únics per identificar de forma clara i acotada què podem considerar com a una bona 

pràctica des del punt de vista de la qualitat democràtica. Malgrat aquesta diversitat de 

dissenys participatius, tal i com proposa Anduiza i De Maya (2005), tots ells tenen la 

mateixa “aspiració normativa” que és el fet de generar un instrument per tal que la 

població incideixi en allò públic. És en aquest sentit, que es pot avaluar si aquest 

mecanisme disposa de les potencialitats que possibiliten de forma efectiva el propòsit 

per al que ha estat dissenyat: la influència de la ciutadania en els afers públics. En aquest 

sentit, caldrà analitzar quina ciutadania ha influït, com ha estat aquesta incidència, però 

també quines dinàmiques s’han donat al llarg del procés per tal de generar aquesta 

influència i si aquestes han pogut afectar en el resultat final del procés. 

No existeix una única concepció de la participació, en tant que existeixen moltes 

maneres de participar, entenent que, tal i com s’ha presentat anteriorment, les diferents 

vies i intensitats no són excloents. Fins i tot poden arribar a ser complementàries, ja que 

en un mateix procés participatiu és possible que convisquin diferents dissenys 

d’instruments per al seu desplegament. Així, es pot donar el cas d’un procés que s’inicia 

amb una diagnosi on la participació està restringida a uns actors específics, que després 

traslladaran les seves conclusions a espais deliberatius oberts a la totalitat de la 

població, per tal que facin propostes d’intervenció pública que seran preses en 
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consideració per part dels representants institucionals. En tot cas, cal parlar de les 

diferents intensitats participatives d’un procés que ajudin a identificar processos de 

qualitat, experiències de baixa intensitat o males pràctiques participatives. Per a la 

realització d’aquest exercici es pot fer servir com a referència l’escala de participació 

proposada per Arnstein (1969) en la que diferencia diferents pràctiques participatives 

segons la seva intensitat. L’autor inicia la seva graduació a la part baixa de l’escala 

identificant pràctiques que tot i que els seus impulsors puguin denominar com a 

participatives, en realitat no es poden considerar com a tals, en tant que no disposen de 

cap intenció real per implicar a la ciutadania en les decisions públiques. Als esgraons 

intermedis identifica pràctiques que denomina com a participació formal, en tant que si 

bé s’obren espais per tal que la ciutadania estigui informada dels afers públics i fins i tot 

es pot establir un diàleg per tal de contrastar diferents visions i propostes, els resultats 

no representen un impacte directe i automàtic en les decisions finals. Per últim, l’escala 

superior identifica aquelles pràctiques realment participatives on s’estableix un diàleg 

entre els diferents actors per tal que de forma conjunta o fins i tot, de forma autònoma 

per part de la ciutadania, puguin decidir sobre allò que els hi afecta. 

Seguidament es proposa aplicar l’escala de la intensitat participativa proposada per 

Arnstein (1969) als processos participatius impulsats per les institucions locals. Si 

s’obvien les propostes que no incorporen els requisits mínims per ser considerades 

pràctiques participatives es pot establir una tipificació de processos que relaciona la 

qualitat democràtica a través de la intensitat participativa. Aquesta vindria determinada 

per la seva acumulació seqüencial (Castellà & Jorba, 2005). 

- Processos de consulta: quan es demana a la ciutadania la seva opinió sobre una 

temàtica, ja sigui en la realització de la diagnosi o a través de la realització de 

propostes d’intervenció.  

- Processos deliberatius: més enllà de la simple agregació de preferències, un procés 

deliberatiu busca l’intercanvi d’arguments entre les diverses posicions expressades, 

per tal de generar una comprensió i reconeixement mutu que permeti trobar 

solucions compartides que atenguin a les diverses voluntats, o com a mínim no 

s’imposin sobre aquelles veus minoritàries (Papadopoulos & Warin, 2007).  

- Processos de presa de decisió on es demana a la ciutadania un posicionament i les 

preferències manifestades són vinculants o només resten per ser ratificades per 

l’òrgan competent sense que sigui necessari cap negociació prèvia que les pugui 

modificar (Castellà i Jorba, 2005). 

El nivell de participació representa un element necessari però no suficient a l’hora de 

mesurar la qualitat democràtica. Si la participació és el mecanisme pel qual la ciutadania 

pot incidir en allò públic, per tal d’identificar la seva qualitat caldrà mesurar si la 

incidència es dona de forma efectiva encara que sigui des d’una perspectiva del seu 

potencial. Més enllà d’un disseny formal que obre un canal per tal que la ciutadania 

proposi, debati i decideixi sobre una qüestió, la voluntat democràtica representa 

generar el marc que faciliti que aquesta voluntat es doni de forma efectiva. Més, si tenim 

en compte que les diverses evidències indiquen els baixos nivells de mobilització 
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d’aquest tipus de pràctiques participatives (Subirats et al., 2001; Font & Galais, 2008; 

Castellà, 2009) i es tenen identificats condicionants que ho dificulten (Rowe & Frewer, 

2000). 

Un procés de participació s’ha de basar en una clara voluntat de construcció col·lectiva 

de les polítiques públiques. Aquesta voluntat ha de representar una aposta per generar 

mecanismes de participació amb capacitat efectiva per a la seva definició. Ara bé, no 

totes les intervencions públiques presenten la mateixa rellevància, de manera que la 

interpel·lació d’incidència s’ha de poder desplegar sobre la totalitat de les 

problemàtiques o polítiques existents, fins i tot les que ocupen una posició central. En 

cas contrari es pot generar un efecte invers a l’esperat, en tant que la devaluació de la 

centralitat política resta significació al mecanisme participatiu, representant una 

precarització efectiva de la capacitat d’incidència que pot provocar un desincentiu a la 

participació (Font & Blanco, 2003). Per tal d’identificar la centralitat política, la 

interpretació sobre la priorització de l’acció pública hauria de ser participada. En aquest 

sentit, es fa imprescindible que la incidència no només recaigui sobre les diferents 

alternatives d’intervenció, sinó sobre la diagnosi d’allò que es considera rellevant i sobre 

la idoneïtat de ser sotmès a l’escrutini col·lectiu (Rowe & Frewer, 2000). 

Per altra banda, el procediment ha de tenir un impacte real i clarament identificable 

sobre l’objecte de debat, fugint d’aquelles pràctiques que es fan servir per legitimar 

decisions preses prèviament, que poden derivar en la desconfiança i escepticisme per 

part de la població no només respecte als poders públics, sinó que també respecte a les 

pràctiques participatives en sí, desincentivant futures participacions (Rowe & Frewer, 

2000). En aquest sentit, es fa necessari que al propi disseny es determini de forma molt 

clara, com el resultat incidirà en les polítiques i quins mecanismes es faran servir per fer-

ho efectiu. A més caldrà que aquesta qüestió (sigui quina sigui la capacitat d’incidència 

dissenyada, des de la merament consultiva a la vinculant) es faci extensible en la 

convocatòria per tal que les persones que vulguin implicar-se coneguin els límits i les 

regles del joc (Font & Blanco, 2003).  

Assumir la responsabilitat que representa el desplegament d’aquest tipus de canal, 

requereix adaptar-lo als diferents procediments, dinàmiques i requeriments polítics i 

institucionals per permetre que els seus resultats siguin incorporats i assumits no només 

per l’agència que l’impulsa, sinó per la totalitat de la institució corresponent. En aquest 

sentit es fa necessari generar acords amb els diferents agents per tal de consensuar tant 

la idoneïtat del propi procés de participació, com les “regles del joc” per les quals es 

desplegarà. D’aquesta manera, el procés adoptarà un caire de projecte de ciutat, 

incrementant la seva legitimitat. Una vegada finalitzat, els representants institucionals 

hauran d’assumir els compromisos, tant de les propostes que es duran a terme, com 

dels possibles recursos que s’hi destinaran, i del calendari que s’haurà de seguir per al 

seu desplegament. Per altra banda hauran d’informar obertament de les propostes 

rebutjades i dels motius pels quals no es desenvoluparan (Font & Blanco, 2003).  

La cobertura política descrita ha d’anar acompanyada d’una dotació de recursos tècnics, 

humans, econòmics, materials i temporals suficients per garantir un òptim 
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desplegament que permeti assolir amb èxit l’objectiu que es planteja (Rowe & Frewer, 

2000). Uns requeriments que s’han de preveure més enllà del procés en sí, en tant que 

la idoneïtat del seu procediment quedaria invalidada si els seus resultats no s’arriben a 

implementar. El projecte no pot ser aliè a la dinàmica institucional, als procediments, les 

línies de treball existents, els canals i els agents dels diversos departaments que es 

poden veure afectats pels resultats del procés. També s’han de tenir present altres 

canals i experiències participatives que s’hagin pogut desenvolupar vinculades a la 

temàtica tractar o la població convocada (Font & Blanco, 2003). Un procés de 

participació ha de representar una eina més que juntament amb les ja existents 

acompanyi i doni coherència a la voluntat de construcció col·lectiva de les polítiques 

públiques. 

Sovint es mesura l’èxit dels processos participatius segons el nombre de persones que 

hi participen. Sens dubte, una baixa presència de les persones susceptibles de participar, 

totes aquelles a les que afecta el problema a resoldre o el tema a debatre, pot ser 

considerat com a un indicador negatiu de l’assoliment dels resultats del procés. En 

aquest sentit, la suma de les persones que hi participen hauria de ser representativa de 

la població afectada per la temàtica que es tracta, tant des del seu conjunt, com dels 

diferents subgrups que es puguin veure afectats.  

Però un elevat nombre absolut de participants no té perquè representar un indicador 

d’èxit ni de qualitat del procés. És el que es podria denominar com la qualitat de la 

quantitat. Entenent la qualitat des d’aquest punt de vista com la inclusió de les diverses 

visions existents, quan aquesta no es corresponen només amb una elevada proporció 

de població representada. És important establir canals i estratègies que permetin i 

fomentin la presència de la diversitat que representa la població. Una pluralitat basada 

en una visió territorial, sectorial i sociodemogràfica. Però sobretot, ha d’existir una clara 

voluntat per implicar a aquelles persones i sectors de la població que habitualment 

queden invisibilitzats. Persones que possiblement no participarien de manera 

espontània per desconeixement, desconfiança, o per considerar que no tenen res a dir, 

ja sigui per l’ombra que puguin generar els agents més actius, o per l’autoexclusió 

derivada del distanciament institucional, l’apatia social, o l’auto-infravaloració. És per 

això que el disseny dels processos participatius ha d’integrar mecanismes i estratègies 

proactives amb la intenció d’aconseguir que hi participi un nombre elevat de persones, 

però sobretot que aquestes representin la pluralitat de la que es composa la població, 

en especial aquells perfils socials més vulnerables, que es caracteritzen per mostrar uns 

menors nivells de participació (Rowe & Frewer, 2000). A través d’estratègies 

d’intervenció s’ha de revertir la percepció d’aquelles persones que es consideren amb 

una reduïda eficàcia interna. 

Més enllà de la posició relativa de diferents col·lectius i grups socials, una altra visió de 

la pluralitat fa referència a la representació tenint en compte la distribució relativa dels 

punts de vista existents (Rowe & Frewer, 2000), que ha d’anar més enllà de les veus 

explícites expressades per representants socials. Tot i que aquesta pluralitat es fa difícil 

de reflectir en tant que requereix un elevat coneixement de les possibles preferències 
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ciutadanes. La pluralitat discursiva es pot assolir incrementant el nombre de persones 

que hi participen i assegurant que aquestes s’assemblin als diferents perfils de la 

ciutadania a la que influirà la decisió presa (Font & Blanco, 2003). La diversitat de perfils 

i la seva correspondència amb la població, permetrà incrementar les possibles visions 

existents, incorporant aquelles no manifestes obertament i que poden estar 

invisibilitzades per aquells actors més actius en el debat públic.  

De la mateixa manera que als espais tradicionals d’acció política, els processos de 

participació es caracteritzen per ser espais masculinitzats, integrats per persones 

adultes, instruïdes, actives social i políticament i amb un notable nivell d’informació 

sobre el tema. Una part important de la població, en especial la que es situa a les capes 

socials més desfavorides, no disposa dels recursos cognitius per fer que s’escolti la seva 

veu. Per altra banda, no totes les persones es consideren amb un interès legítim com 

per estar representades en les decisions públiques (Papadopoulos & Warin, 2007). Una 

proposta formal tendeix a sobredimensionar de forma quasi exclusiva la representació 

d’aquelles persones amb més recursos per participar. (Font & Blanco, 2001).  El que per 

elles representa un element positiu en tant que les habilita per participar amb plena 

capacitat d’incidència, representa un handicap per d’altres perfils socials, persones no 

avesades a la incidència política, que es poden veure invisibilitzades per les primeres, 

generant una desigualtat participativa. 

Davant d’aquestes dificultats es fa necessari que el disseny de les pràctiques 

participatives inclogui estratègies per remoure els obstacles a la participació, en especial 

per aquells sectors socials més desfavorits i que es caracteritzen per mostrar uns nivells 

més elevats d’autoexclusió i uns nivells més baixos de recursos cognitius (Papadopoulos 

& Warin, 2007). El que limita de forma efectiva la seva capacitat d’influir en els afers 

públics.  

Tenint en compte que la intenció de representació ha de ser especialment sensible cap 

a aquells sectors socials que habitualment es queden exclosos, cal transitar d’una posició 

exclusivament formal i garantista, cap a una més proactiva per tal d’incentivar la 

participació de la ciutadania. Cal desenvolupar propostes que prenen consciència de les 

desigualtats existents i la necessitat d’intervenir per superar els obstacles que 

invisibilitzen a una part important de la població que a més es caracteritza per restar 

exclosa del debat polític i dels espais d’incidència política. El fet formal de crear canals 

de participació no és suficient, com tampoc ho és crear una campanya de comunicació. 

S’ha de tenir present a qui arriben els diferents missatges institucionals, i la distància 

que existeix amb determinats sectors de la població. Per tant, s’han de dissenyar accions 

proactives de proximitat que interpel·lin de forma específica a aquells col·lectius que 

habitualment queden exclosos del debat polític. La voluntat d’apropar les institucions o 

el debat polític a la ciutadania s’ha de traduir en accions que fins i tot ho vagin, 

literalment, allà on estigui la ciutadania. En aquest sentit, es fa necessari dotar al procés 

dels recursos necessaris per tal que es puguin generar actuacions d’interpel·lació 

directa. Aquestes es poden desplegar a través d’agents de proximitat, que ja disposen 

del reconeixement i la confiança per tal que la proposta tingui una bona acollida. Cal 
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generar la complicitat suficient que serveixi com a palanca de canvi que motivi la seva 

presència activa. Una altra estratègia és situar els debats als espais on sigui més fàcil que 

la població pugui expressar la seva veu. 

Per la seva banda, incrementar el nombre de persones implicades en el debat també pot 

arribar a representar una dificultat operativa. A mida que s’incrementa la població 

interpel·lada també s’incrementa la complexitat dels mecanismes que han de vehicular 

el debat. L’increment del nombre potencial de persones interpel·lades redueix la 

possibilitat de que totes es trobin en un mateix espai físic i temporal, alhora que plateja 

dificultats en l’assimilació i tractament, per part de la totalitat de les persones que hi 

participen, de les expressions i propostes realitzades per la resta de participants. 

Fer efectiva la voluntat d’aproximar el debat a la ciutadania requereix de la diversificació 

dels canals pels quals s’haurà d’expressar, plantejant la possibilitat de segmentar-ho 

territorialment i sectorialment. Aquesta segmentació haurà de contemplar el disseny 

d’estratègies i metodologies de convocatòria i debat diferenciades segons les 

característiques dels diferents perfils convocats. A persones diferents, intervencions 

diferents, adaptades a les diferents voluntats i capacitats de participació. Aprofitant les 

potencialitats de les tecnologies de la comunicació es poden generar diversos canals i 

mecanismes de participació que facilitin les diferents capacitacions i voluntats 

participatives (Navarro, Cuesta & Font, 2009), sense que aquestes siguin interpretades 

o mediades a través d’interlocutors. L’ús de mecanismes online possibilita vincular cada 

un dels membres d’una comunitat de forma directa amb el canal de participació, el que 

permet que les seves preferències s’expressin sense intermediaris (Peña-Lopez, 2017). 

Més enllà de les possibles bretxes digitals, les eines online permeten una socialització 

del poder, tradicionalment concentrada en les diferents elits polítiques, econòmiques i 

socials. 

Una vegada més, s’ha de tenir en compte les desigualtats participatives. De res serveix 

mobilitzar a amplis sectors de la població si després una part significativa no expressa 

les seves preferències. Cal dissenyar processos participatius que incorporin estratègies 

per tal de fomentar la participació del major nombre possible de persones des del punt 

de vista de la convocatòria. Però també cal desplegar metodologies i eines que 

afavoreixin i facilitin l’exercici de l’acció participativa: en la comprensió tant de la 

temàtica tractada com de la interpel·lació que es fa, en l’articulació de la diagnosi i 

propostes, o en el procés deliberatiu amb la resta de persones participants. S’han de 

desplegar diferents mecanismes adaptats a les diferents capacitacions de la població, 

però també com a eines que ajudin a expressar opinions, debatre, contrastar punts de 

vista i prendre decisions col·lectives (Rowe & Frewer, 2000). I no només com a 

mecanismes que permeten obtenir un millor resultat operatiu de cadascuna de les fases, 

sinó com a una eina per contrarestar les desigualtats participatives (Papadopoulos & 

Warin, 2007). S’haurà de contemplar quins són els possibles límits a la participació per 

tal de generar estratègies que els minimitzin. S’haurà de focalitzar quines limitacions 

potencials estan relacionades amb determinats col·lectius que es caracteritzen per una 

participació reduïda en els processos impulsats: infància, persones amb diversitat 
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funcional, immigrants, etc. Les diferents voluntats i capacitats de participació haurien 

de tenir la seva correspondència amb el disseny de dinàmiques i metodologies 

concretes. Aquests elements determinen la qualitat del disseny d’un procés participatiu, 

incrementant les seves potencialitats tant per afrontar els possibles problemes 

inherents, com per explorar la voluntat d’avançar en el desplegament del sistema 

democràtic. Per tant, el disseny del procés de participació és clau per tal de fomentar la 

participació de la ciutadania. En aquest sentit, primer caldria tenir en compte el context 

on es vol desenvolupar el procés, per després adaptar tant la convocatòria com la 

metodologia que el desplega als diferents perfils de població als que es vol interpel·lar 

(Navarro et al., 2009). 

Per tal que les persones disposin dels recursos suficients per interpretar allò per al que 

han estat interpel·lades, un procés de participació ha de facilitar la informació adequada 

sobre la temàtica a tractar, capacitant-les per articular argumentacions sustentades i 

expressar la seva veu. Una vegada més, cal una actitud proactiva dels promotors del 

procés per facilitar les eines i els mecanismes que facilitin i possibilitin que la població 

disposi de les garanties efectives per a poder participar (Font & Blanco, 2003). 

Des d’un punt de vista més global, cal considerar que aquest tipus de processos depenen 

en certa mesura de la consciència col·lectiva respecte la coresponsabilitat de les 

persones vers la seva comunitat. Conseqüentment a la proposta de construcció 

col·lectiva de les polítiques públiques, es fa necessari promoure una 

corresponsabilització social sobre els afers col·lectius. En aquest sentit, el fet de generar 

un debat col·lectiu en el que es contrastin les diverses visions existents, representa una 

oportunitat per a la promoció de la coresponsabilitat social. El fet deliberatiu incorpora 

a la població dins del procés de construcció de les polítiques públiques com a subjecte 

actiu dels afers públics, fent-lo conscient dels reptes que s’han d’afrontar, protagonista 

del disseny de les possibles solucions per abordar-los, però també representa una 

oportunitat per reflexionar sobre el paper que pot jugar cada un dels agents de la 

comunitat en el desplegament de la solució plantejada. 

Si es té en compte les desigualtats participatives, caldrà contemplar que el procés en sí 

mateix és un espai d’aprenentatge per a l’exercici de la ciutadania activa. Requerint la 

incorporació d’estratègies per a la conscienciació i sensibilització sobre el paper actiu de 

la ciutadania en els afers col·lectius (Font & Blanco, 2003). Per la seva banda, que les 

institucions públiques adquireixin una cultura participativa, no només és indicatiu d’una 

millora de la qualitat democràtica, sinó que també és un factor de retroalimentació. 

Aquells municipis que es caracteritzen per l’ús continuat de diferents mecanismes de 

participació incrementen progressivament el nivell de resposta per part de la ciutadania. 

El que es podria entendre com a un efecte “crida”, incrementant els nivells de 

participació ciutadana (Lowndes, Pratchett & Stoker, 2005; Stutzer & Frey, 2006). La 

reiteració d’accions participatives actua com a mecanisme de socialització participativa 

que incentiva l’interès pels afers públics de la ciutadania, a més de capacitar-la a través 

de la pròpia experiència, el que incrementa una actitud cívica activa. 
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Un procés de participació representa una construcció compartida de les polítiques 

públiques. Difícilment, la ciutadania podrà respondre de forma eficient a aquesta crida 

si no disposa de la informació suficient sobre la temàtica objecte de debat, però també 

sobre els procediments que han de vehicular la seva incidència. El procés ha de ser 

transparent per tal que la població sàpiga com es prenen les decisions i quins són els 

procediments que l’han de regular (Rowe & Frewer, 2000). Els temes sobre els que es 

pot incidir i quina és la capacitat real de decidir, han d’estar clarament definits i ser 

públics (Font & Blanco, 2003). El mecanisme de participació ha de permetre disposar 

d’una font d’informació que mostri els diferents elements, continguts, procediments, 

actors implicats, argumentacions generades i resultats del procés de participació. Una 

informació que pren el sentit de recurs a disposició de les persones per facilitar i 

incrementar la seva capacitat d’incidència. Facilitar el màxim d’informació possible 

sobre el procés en sí i sobre el tema a tractar, potencia i facilita la participació. El fet 

d’exposar obertament els objectius i procediments del procés, la diagnosi sobre la 

temàtica objecte de debat, el contingut de les deliberacions i els resultats generats, és 

en sí mateix una clara aposta per la transparència, però també una oportunitat per 

aprofundir en l’obertura de les institucions.  

La qualitat d’un procés participatiu també pot estar determinada per la deliberació que 

es generi. Més enllà de la pròpia agregació d’opinions i propostes individuals, i tot i 

possibilitar la generació d’aportacions personals, ha de permetre i fomentar l’intercanvi 

d’opinions, el contrast d’arguments i el debat obert. La deliberació ajuda a millorar la 

comprensió dels problemes i les possibles alternatives per tal d’afrontar-los. A través de 

la deliberació, es posen de manifest les diferents postures exposades, possibilitant que 

les diferents persones que participen siguin conscients de les preferències existents més 

enllà de les pròpies. Una acció que ha de tenir com a objectiu el reconeixement mutu i 

la generació de significats compartits. Aquest tipus d’actuació ha d’ajudar a contrastar 

les diferents voluntats expressades pels diferents participants, però també a contrastar-

les amb les possibilitats de portar-les a terme  (Papadopoulos & Warin, 2007).  

S’ha de trobar un equilibri entre assolir un resultat que disposi del major reconeixement 

possible de les persones que hi participen, i el fet que s’especifiqui una proposta 

concreta. La cerca del consens pot derivar en propostes difuses per tal d’acontentar les 

possibles parts que mantenen postures discrepants (Font & Blanco, 2003). Per altra 

banda, la deliberació no representa cercar el consens. En alguns casos, el resultat pot 

ser una radiografia de les posicions compartides i dels punts on existeix discrepància, 

relacionant les corresponents postures (Pindado, Rebollo & Martí, 2002). 
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2. MESURANT LA QUALITAT DEMOCRÀTICA 
 

Malgrat que un procés de participació contempli els diferents elements formals per al 

seu desplegament, ens trobem davant de contingències que modulen la participació, 

tant la seva extensió com la seva pràctica. Així doncs, més enllà de la pròpia disposició 

d’un canal per tal que la ciutadania expressi les seves preferències i pugui incidir en les 

polítiques públiques, calen d’altres elements, per tal que aquest vehiculi de forma 

efectiva la veu de la població que es pot veure afectada per la temàtica tractada. Cal 

transitar des d’un enfocament formal cap a un d’efectista. D’espais passius que es 

limiten a crear formalment un canal de participació a l’espera de que sigui emprat, a 

espais proactius que interpel·len de forma activa a la ciutadania i faciliten un suport per 

a l’exercici de la participació. Cal que el procés representi un canal que possibiliti de 

forma efectiva la capacitat de la població d’incidir directament en les polítiques 

públiques. Cal identificar aquelles barreres que dificulten aquesta pràctica i generar 

estratègies per tal de superar-les. 

El disseny del procés s’ha d’adaptar tant a l’objectiu, a la temàtica que vol tractar, i als 

condicionants de la població que ha de participar. El compliment d’uns requisits 

metodològics no s’ha de basar en la rèplica de tècniques identificades com a bones 

pràctiques, sinó que aquestes (siguin quines siguin) han d’atendre a una voluntat (la del 

procés en sí) i una realitat (la del context polític i de la població on s’ha de desenvolupar). 

Així, la primera qüestió que haurem de tenir en compte, és si el disseny del procés 

s’adequa a les característiques de la població i del context social i polític en el que s’ha 

de portar a terme (Pindado, 2008). 

L’increment d’experiències innovadores per generar processos de participació i de la 

diversificació de metodologies per al seu desplegament ha anat acompanyat per un 

creixent l’interès en la recerca de principis que han de distingir una bona pràctica 

(Webler, Tuler & Krueger, 2001). Destaca  la línia de recerca iniciada per Anduiza i De 

Maya (2005) per tal d’avaluar la qualitat de la participació, que posteriorment ha estat 

ampliada per d’altres autors (Castellà & Jorba, 2005; Díaz, Parés & Pomeroy, 2007; 

(Jorba, Martí & Parés, 2007; Parés, Castellà & Jorba, 2007), fins a la proposta de criteris 

per avaluar la qualitat democràtica dels processos de participació realitzada per Parés i 

Castellà (2009). Totes aquestes propostes proposen un sistema d’avaluació a través 

d’una aproximació que pren com a referència els diferents elements relacionats amb el 

procés en sí. Aquests components són: la coordinació del procés, qui participa, sobre 

què es participa, com es participa i els resultats del procés. 

La present recerca proposa una revisió de l’enfocament anterior adaptant els diferents 

elements d’anàlisi a través d’una aproximació alternativa. Aquesta pren com a 

referència una construcció normativa d’allò que considerem que són els components 

que configuren la qualitat democràtica. Si l’anterior aproximació pren com a referència 

l’anàlisi dels diferents elements del procés en sí, ara ens proposem una aproximació que 

es formula a partir de la conceptualització de la qualitat democràtica.  
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2.1. Una  proposta per avaluar la qualitat democràtica dels 

processos de participació 
 

Cada procés de participació serà diferent segons l’objectiu que es proposi, la temàtica 

tractada, la població a qui pot afectar, la tipologia de mecanismes que es despleguin i el 

context on es desenvolupi, referent a les actuacions prèvies que s’hagin desenvolupat 

vinculades amb la temàtica proposada i l’experiència participativa del territori on es 

desplegui el procés. En aquest sentit, es fa difícil establir un sistema únic i tancat per a 

l’avaluació de la qualitat democràtica de qualsevol procés de participació. La proposta 

que es presenta té la intenció de formalitzar una anàlisi integral des de la perspectiva de 

la qualitat democràtica, pel que suggerim una lectura com a proposta de màxims. En 

aquest sentit, el sistema contempla diferents perspectives d’avaluació podent 

considerar-se una metaavaluació, incorporant elements per a la realització d’una 

avaluació del disseny, una avaluació de la implementació i una d’impacte. I tot i que 

considerem que per tal que es valori de forma positiva la qualitat democràtica d’un 

procés de participació no caldria que complís la totalitat dels ítems d’avaluació 

proposats, sí que hauria d’incorporar, d’una manera o d’una altra, les diferents 

dimensions exposades. En cada cas s’haurà de determinar quins ítems d’anàlisi no són 

aplicables o aporten valor a l’anàlisi. Aquest podria ser el cas del consens polític sobre la 

idoneïtat de la realització del procés, que pot aportar un elevat grau de legitimitat, però 

que en cas de no existir es correspon a la legítima discrepància política. En tot cas, cal 

analitzar la voluntat per a generar consens polític i els esforços per integrar les visions 

de les veus discrepants, més enllà que finalment, aquestes veus continuïn oposant-se a 

la realització del procés. 

La proposta de sistema d’avaluació té la intenció de poder ser aplicada a qualsevol tipus 

de procés de participació, ja que cada un dels components de l’avaluació disposa de 

diferents perspectives d’anàlisi, el que permet incorporar-los més enllà de l’acció 

específica que s’empri per al seu desplegament. Perquè en definitiva, totes les 

dimensions s’han plantejat des de la mateixa perspectiva, la de fer efectiva la voluntat 

de generar canals per tal que la ciutadania incideixi de forma democràtica en els afers 

públics. En tot cas, els paràmetres plantejats són d’aplicació exclusiva per a processos 

de participació, ja que difícilment es podria aplicar com a sistema integral d’anàlisi per 

al conjunt de polítiques de participació o per a la resta de pràctiques com els òrgans 

estables i els mecanismes de participació. 

Per altra banda, som conscients de la dificultat d’anàlisi d’algunes de les perspectives 

proposades, en tant que no es corresponen a elements clarament observables i 

interpretables a través de mesures quantitatives com pot ser un sistema d’indicadors. 

En qualsevol activitat política com pot ser un procés de participació, hi ha intangibles 

que no es poden quantificar, com pot ser el cas de la representació de la pluralitat de 

posicionament en els debats generats, la suficiència informativa, o el grau en que els 

resultats donen resposta a les demandes expressades. Exemples tots ells de percepcions 

dels promotors, gestors i sobretot de les persones que han participat del procés i que 
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requeririen la realització d’una enquesta en profunditat per assegurar la 

representativitat dels resultats. 

El sistema d’avaluació desenvolupat es basa en una conceptualització de la qualitat 

democràtica que contempla nou dimensions: 

1. Incidència 

2. Cobertura 

3. Representativitat 

4. Pluralitat 

5. Accessibilitat 

6. Inclusivitat 

7. Capacitació 

8. Transparència i rendició de comptes 

9. Deliberació 

Cada una de les dimensions proposades es desplega a través de diversos components 

que descriuen diferents aspectes que ha d’incorporar un procés de participació. Cal 

advertir de la dificultat per avaluar els diferents elements dels components proposats, 

en tant que no es tracta d’indicadors quantificables, sinó de percepcions que 

requereixen una anàlisi qualitativa que dificulta la sistematització d’informació per part 

dels promotors del procés. És per això que no s’inclou de forma exclusiva una relació 

d’indicadors com a mesures d’anàlisi, complementant aquests amb preguntes d’anàlisi 

qualitatiu en consonància amb la complexitat dels factors que cal analitzar. Així, cada 

component es desplega a través de: 

 Indicadors per mesurar de forma objectiva diferents aspectes observables i 

quantificables. 

 Una bateria de preguntes. Donat que no tots els aspectes vinculats a la qualitat 

democràtica es poden mesurar de forma objectiva i són relatius a les aspiracions i 

la percepció dels diferents agents implicats, es fa necessari el desenvolupament 

d’una bateria de preguntes per a l’anàlisi subjectiu dels diferents actors relacionats 

amb el projecte: responsables polítics i tècnics del projecte, tècnics i professionals 

encarregats del desplegament operatiu de les diferents intervencions, i persones 

que hagin participat del procés ja sigui a nivell individual o en representació d’una 

organització.  
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Dimensions Components 

1. Incidència 1.1. La rellevància d’allò sobre el que es proposa la participació. 

1.2. Capacitat d’Incidència sobre el propi procés 

1.3. Capacitat d’incidència sobre el resultat del procés 

1.4. Capacitat d’incidència sobre les polítiques públiques 

2. Cobertura 2.1. Consens sobre el procés 

2.2. Compromís i lideratge polític i tècnic 

2.3. Suficiència de recursos  

2.4. Planificació 

2.5. Transversalitat i treball en xarxa 

2.6. Garanties per a l’expressió de preferències 

3. Representativitat 3.1. Extensió de la participació 

3.2. Representació d’agents socials, econòmics i polítics 

4. Pluralitat 4.1. Que reflecteixi la diversitat de la població 

4.2. Que reflecteixi la pluralitat de posicions 

5. Accessibilitat 5.1. Grau d’apertura 

5.2. Diversificació de canals 

5.3. Visualització del mecanisme de participació 

5.4. Proximitat 

6. Inclusivitat 6.1. Conciliació 

6.2. Inclusivitat física 

6.3. Inclusivitat relacional 

6.4. Inclusivitat cognitiva 

7. Capacitació 7.1. Facilitar informació 

7.2. Capacitació en les competències participatives 

7.3. Generar aprenentatge institucional 

8. Transparència i 
rendició de comptes 

8.1. Transparència sobre el propi procés 

8.2. Rendició de comptes 

9. Deliberació  
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1. Incidència 

Si un procés de participació representa la creació d’un canal per tal que la ciutadania 

pugui influir en les polítiques públiques, un dels principals elements a analitzar és la seva 

capacitat efectiva d’incidència. Aquesta dimensió la integren diferents components que 

analitzen les diferents perspectives i interpretacions d’allò que es pot considerar per 

incidir o que pot limitar aquesta pretensió. A través del procés de participació, la 

ciutadania pot incidir realment en allò que considera rellevant? Ha tingut la possibilitat 

real d’incidir en el resultat del procés? Aquest resultat derivarà en una política pública? 

S’ha pogut incidir en el mecanisme de participació per tal que el procediment no limiti 

la seva capacitat d’incidència? 

Components: 

1.1. La rellevància d’allò sobre el que es proposa la participació. 

1.2. Capacitat d’Incidència sobre el propi procés 

1.3. Capacitat d’incidència sobre el resultat del procés 

1.4. Capacitat d’incidència sobre les polítiques públiques 

 

1.1. La rellevància d’allò sobre el que es proposa la participació. 

Un procés de participació que permeti una plena incidència, però que tracti un tema 

perifèric, representa de forma efectiva un mecanisme amb escassa incidència. Els 

processos de participació han d’abordar problemàtiques rellevants, ja sigui aquelles 

presents a l’agenda política, o que siguin identificades per la ciutadania en una diagnosi 

participada preliminar. Cal preguntar-se si el procés possibilita que la població pugui 

definir les prioritats sobre les que considera que s’ha de generar un debat per a la 

definició d’una intervenció pública, o si pel contrari, les prioritats ja venen donades. 

Obrir un canal de participació independentment de la consideració sobre la seva 

idoneïtat, pot soscavar la seva legitimitat, repercutint negativament tant en les seves 

capacitats de convocatòria com en el reconeixement dels seus resultats. 

Ítems d’anàlisi: 

1.1.1. Relació amb l'agenda política: El tema sotmès a la participació forma part de l'agenda 

política? 

1.1.2. Rellevància del tema sotmès a la participació: En quina mesura el tema sotmès a la 

participació és rellevant? 

1.1.3. Percentatge del pressupost afectat pel resultat del procés 

1.1.4. Existència d'una diagnosi sobre la que basar la deliberació i/o les propostes.  
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1.2. Capacitat d’Incidència sobre el propi procés 

Un procés de participació s’ha d’adaptar al context on es desplega, la seva dinàmica 

social i política a més de les actuacions prèvies o paral·leles vinculades tant la temàtica 

tractada com des del punt de vista de l’experiència participativa. La capacitat de decidir 

està estretament lligada amb la possibilitat de la ciutadania per definir el mecanisme 

que l’ha de permetre. Disposar d’un control sobre el disseny del canal de participació 

permetrà adaptar-lo a les voluntats i condicionants d’aquells per a qui ha de representar 

una eina que els permeti vehicular la seva veu. Possibilitant la capacitat de la ciutadania 

per decidir la temàtica objecte de participació, implicant la població interpel·lada en la 

definició dels mecanismes que l’han de desplegar, respectant els tempos que es 

considerin necessaris per tal de fer-ho efectiu. 

Des de la perspectiva de l’avaluació contínua, aquesta ha de ser participada per tal que 

les persones que han participat del procés puguin expressar de quina manera el disseny 

del procés ha condicionat o possibilitat la seva capacitat d’incidència. 

Ítems d’anàlisi: 

1.2.1. Inclusió d'agents socials al Grup promotor: Els agents socials poden formar part del grup 

Promotor? 

1.2.2. Existència d'una comissió de seguiment del procés: Existeix una comissió independent i 

autònoma de seguiment per al desplegament i desenvolupament del procés? 

1.2.3. Inclusió d'agents socials a la Comissió de Seguiment: Els agents socials poden formar 

part de la comissió de seguiment? 

1.2.4. Capacitat d'incidència de la comissió de seguiment: Quin és el grau d'incidència sobre el 

desenvolupament del procés per part de la comissió de seguiment? Els acords de la 

comissió de seguiment són vinculants? 

1.2.5. Grau en què la temàtica objecte de participació recull o aborda demandes procedents 

de la ciutadania:  D'on prové la demanda per a sotmetre la temàtica objecte de la 

participació? Del propi govern, és una demanda compatida entre el govern i la 

ciutadania, o és correspon a una demanda de la ciutadania? 

1.2.6. Existència de mecanismes de valoració subjectiva dels participants respecte el procés 

1.2.7. Grau de satisfacció amb el procés: quin ha estat el grau de satisfacció amb el procés per 

part de les persones que hi ha participat? 

1.2.8. Existència de canals o protocols per tal d'incorporar les propostes de millora. 

1.2.9. S’ha donat resposta a les interpel·lacions (queixes, suggeriments, etc.) realitzades sobre 

els procés per part dels participants 
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1.2.10. Correspondència dimensional i territorial del retorn i/o valoració respecte els espais 

generats: Els espais per a la realització del retorn o la valoració es corresponen amb la 

dimensió i la distribució territorial respecte als que s'han generat a les fases anteriors? 

1.2.11. Coproducció del procés: Existeix la possibilitat que la ciutadania organitzi espais de 

participació de forma autònoma? 

1.2.12. Connexió i visualització dels resultats dels mecanismes coproduïts amb el conjunt del 

procés: En quin grau, els resultats generats a partir dels mecanismes coproduïts, s'han 

vinculat o visualitzat al procés. 

 

1.3. Capacitat d’incidència sobre el resultat del procés 

Independentment de la procedència del disseny, el desplegament d’un canal 

participatiu ha de tenir com a objectiu operatiu que els seus resultats mostrin amb el 

màxim de rigor possible, les preferències, el debat i les decisions preses al llarg del 

procés. Per a fer-ho possible, cal que el seu disseny disposi d’espais per tal que la 

ciutadania obtingui informació sobre la temàtica objecte de debat, espais per a 

expressar les seves visions i preferències, espais per al contrast de les diferents postures 

i espais per a la presa de decisions que materialitzin una proposta. Cal avaluar quin és el 

grau de participació que permet el canal dissenyat; en quin grau es possibilita de forma 

efectiva que les persones interpel·lades puguin expressar la seva voluntat; en quin grau 

el resultat final recull les aportacions i debats generats i en quina manera, dona resposta 

a les demandes que el van motivar o a la diagnosi. 

Ítems d’anàlisi: 

1.3.1. Grau de participació (Només informació, només proposta/deliberació, només decisió, 

informació i proposta/deliberació, informació i decisió, proposta/deliberació i decisió, 

informació, proposta/deliberació i decisió.) 

1.3.2. Possibilitat de rèplica, contrast i aclariment de la informació proporcionada 

1.3.3. Capacitat efectiva d’incidència en la confecció de la diagnosi: La diagnosi ha estat 

participada? El procés ha inclòs una fase per a l'elaboració de la diagnosi a partir de la 

participació ciutadana? 

1.3.4. Possibilitat de realitzar noves propostes d'actuació: Al procés participatiu s’ha pogut 

realitzar aportacions (de diagnosi o de proposta) o es debaten o escullen sobre elements 

predeterminats? 

1.3.5. Possibilitat efectiva d'exercir la pròpia veu als espais d'aportació (diagnosi, proposta): 

Als espais de proposta, la dinàmica generada possibilitava que totes les persones 

participants poguessin fer aportacions? 

1.3.6. Possibilitat efectiva d'exercir la veu pròpia als espais deliberatius per expressar les idees: 

Als espais de deliberació, en quin grau la dinàmica generada possibilitava que totes les 

persones participants poguessin expressar les seves idees? 
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1.3.7. Possibilitat de decidir sobre el resultat final: El procés contempla que les persones 

participants expressin les seves preferències per definir els resultats del procés o es 

limita a la realització d'aportacions i/o debat? 

1.3.8. Grau en què s'han recollit les temàtiques i propostes plantejades als espais de 

participació 

1.3.9. Grau en què els resultats generats donen resposta a les necessitats identificades al 

procés (a la diagnosi): En cas que s'hagi fet una diagnosi participada. En quin grau els 

resultats obtinguts donen resposta a les necessitats identificades al procés? 

1.3.10. Compliment dels objectius del procés 

 

1.4. Capacitat d’incidència sobre les polítiques públiques 

Malgrat els procediments en sí d’un procés de participació pugin ser considerats una 

bona pràctica, si els resultats d’aquest no acaben generant actuacions institucionals o 

modificant les existents, s’haurà limitat a un simple exercici estèril, que fins i tot pot ser 

considerat com a una manipulació política. En aquest sentit, cal avaluar en quin grau el 

desplegament d’una activitat participativa es correspon amb el desplegament d’una 

nova intervenció pública o la modificació d’una existent. Un element previ i que marca 

les fronteres d’allò sobre el que es pot participar és la capacitat d’incidència de l’ens 

promotor del procés respecte al tema objecte de debat. En cas contrari, es corre el perill 

que els resultats es converteixin en consideracions a elevar a tercers, supeditats a la seva 

consideració. Des d’una perspectiva ex-post, caldrà avaluar en quina mesura les 

directrius generades s’han portat a terme i quin és el grau d’implementació. 

Ítems d’anàlisi: 

1.4.1. Competència d'intervenció en la matèria objecte/resultat del procés: El govern impulsor 

del procés participatiu és competent per executar els resultats del mateix? 

1.4.2. Fases de la política sotmeses a participació: Quina fase de la política està sotmesa a la 

participació: diagnosi,  disseny, programació, implementació, avaluació? 

1.4.3. Grau d’implementació dels resultats: Els resultats s'han implementat? S'han traduït en 

alguna acció, programa o política pública específica? Quin tant per cent dels acords s'han 

portat a terme? 

1.4.4. Inclusió d'agents socials a la Comissió de Seguiment dels Resultats: Els agents socials 

poden formar part de la comissió de seguiment dels resultats? 
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2. Cobertura 

Qualsevol pràctica participativa ha de disposar de la cobertura necessària per tal de fer 

efectiva la voluntat d’incidència ciutadana. Sense una cobertura política, tècnica i 

material, es posa en perill tant la legitimitat del propi procés i per tant l’acceptació dels 

seus resultats, com la possibilitat de desplegar les actuacions suficients per assolir els 

objectius que es proposa. 

Components: 

2.1. Consens sobre el procés 

2.2. Compromís i lideratge polític i tècnic 

2.3. Suficiència de recursos  

2.4. Planificació 

2.5. Transversalitat i treball en xarxa 

2.6. Garanties per a l’expressió de preferències 

2.1. Consens sobre el procés 

Sense el reconeixement polític, institucional i social, al procés li manca la legitimitat 

necessària com per mobilitzar de forma majoritària a la població. La decisió de desplegar 

un procés participatiu ha d’estar sustentada en un ampli acord polític. Aquest ha 

d’incloure a la resta de forces polítiques, però també als agents socials, dotant així d’una 

major legitimitat els seus resultats. El procés de participació s’ha de sustentar en un 

consens sobre la seva idoneïtat (tenint sempre present la legitimitat de la discrepància 

política) i les regles del joc per les quals s’ha de desplegar, transitant d’una proposa de 

govern cap a un projecte de ciutat. Aquest consens també ha d’incloure a la resta del 

govern i al cos administratiu, amb la voluntat de recollir un enfoc transversal, millorar la 

posterior resposta tècnica per a la implementació dels seus resultats i evitar possibles 

resistències derivades de la cultura organitzativa. 

Ítems d’anàlisi: 

2.1.1. Consens polític al govern: Quin és el grau de consens amb la resta de l'equip de govern? 

Hi havia algun agent reticent? 

2.1.2. Consens polític amb l'oposició: Quin és el grau de consens amb la resta de les formacions 

polítiques del municipi? Hi ha algun grup polític que s'hagi oposat? 

2.1.3. Consens social: Quin és el grau de consens social?  Hi havia algun agent social reticent? 

2.1.4. Acceptació tècnica: Quin és el grau d'acceptació dins la institució? Hi havia algun agent 

reticent? 
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2.2. Compromís i lideratge polític i tècnic 

La cobertura política s’ha de materialitzar a través de l’assumpció d’un compromís i 

lideratge que manifesti i permeti de forma efectiva que el procés i els resultats que se’n 

derivin es portin a terme. 

Ítems d’anàlisi: 

2.2.1. Existència d'un Grup promotor: Existeix un grup motor que coordini el procés? 

2.2.2. Grau d'implicació de les diferents àrees (Àmbit polític i tècnic) 

2.2.3. Compromís amb la implementació dels resultats del procés: Els responsables 

institucionals han manifestat el seu compromís clar amb els resultats del procés? 

2.2.4. Assignació de responsables a cada un dels resultats 

 

2.3. Suficiència de recursos  

La voluntat política de generar un mecanisme participatiu s’ha de correspondre amb els 

recursos suficients i adequats com per desplegar les actuacions necessàries que 

assegurin el seu èxit. Coneixedors de la complexitat que representa el foment de la 

participació, es fa necessari disposar de recursos econòmics, tècnics i humans per a 

incrementar la capacitat de convocatòria, però també per promoure i facilitar l’acció 

participativa en sí. Es requereix una suficient cobertura econòmica per al desplegament 

d’actuacions de convocatòria i mobilització ciutadana; per dotar dels professionals 

qualificats suficients que dinamitzin els diferents mecanismes participatius, per disposar 

d’equipaments i espais públics adequats on desenvolupar les activitats corresponents 

(si és el cas), i per disposar dels recursos tècnics, materials i tecnològics a disposició de 

l’acció de participar. 

Per altra banda, cal tenir present el requeriment temporal que representa el fet de 

confeccionar una política pública de forma participada. Sovint, els ritmes institucionals 

generen certes incompatibilitats amb els tempos socials. El que requereix d’una previsió 

i assumpció de la suficiència temporal per a la mobilització de la població, la provisió 

d’informació per a sustentar les seves preferències i la generació de debat i deliberació. 

De tal manera que el màxim nombre de persones possibles puguin expressar les seves 

preferències.  
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Ítems d’anàlisi: 

2.3.1. Realisme dels objectius (voluntat vs. capacitat): Quin és el grau de realisme dels 

objectius respecte als recursos destinats al procés i al temps per al seu 

desenvolupament?  

2.3.2. Suficiència de recursos econòmics: El procés està dotat dels recursos econòmics 

necessaris? 

2.3.3. Suficiència i capacitació de recursos humans: El procés està dotat dels recursos humans 

suficients? Estan suficientment qualificats? 

2.3.4. Presència de personal expert en la dinamització de la participació: En quin grau les 

persones que han conduit els espais de participació disposen d'experiència i qualificació 

en la dinamització d'aquest tipus d'espais? 

2.3.5. Suficiència dels espais i equipaments: El procés ha estat dotat dels equipaments 

suficients per al desenvolupament de les activitats previstes? Eren adequats? 

2.3.6. Suficiència de temps per al desenvolupament del procés: La durada del procés ha estat 

suficient per tal de poder realitzar les diverses intervencions? 

2.3.7. Suficiència temporal de la convocatòria: El procés ha disposat del temps suficient per fer 

efectives les accions de comunicació i mobilitzar a la població? L'activitat s'ha convocat 

amb suficient antelació? Quants dies han passat entre la convocatòria del procés i el 

moment de la participació? 

2.3.8. Suficiència temporal per a la informació. Hi ha hagut temps suficient per tal que les  

participants s'hagin informat de la temàtica a tractar? Quina ha estat la proporció del 

temps dedicat a informar? 

2.3.9. Suficiència temporal per a la deliberació: Hi ha hagut temps suficient per al diàleg i 

intercanvi d'opinions i punts de vista entre les participants? Quina ha estat la proporció 

del temps dedicat a la deliberació? 

2.3.10. Suport a les actuacions de coproducció: S'ha facilitat suport econòmic, tècnic o material 

per a la realització d'activitats organitzades per la ciutadania? Ha estat suficient? 

 

2.4. Planificació 

Una bona planificació genera una concordança entre la voluntat de desplegar un procés 

i la capacitat que es disposa per tal de fer-ho possible. En quant al propi procediment, 

ha de disposar d’una correspondència seqüencial del procés de creació de les polítiques 

públiques: diagnosi, disseny, implementació i avaluació contínua. De forma paral·lela, ja 

sigui en una diagnosi o disseny participats, la participació en sí mateixa requereix d’una 

seqüència pròpia per tal de garantir la igualtat de condicions entre les diferents 

preferències manifestades. Aquesta s’inicia amb les aportacions de les persones 

interpel·lades, li segueix un temps per tal de debatre-les, en el que es poden generar 

noves propostes, i finalitza en una decisió.  



PROCESSOS INNOVADORS EN L’APROFUNDIMENT DEMOCRÀTIC 

 
34 

Ítems d’anàlisi: 

2.4.1. Correspondència seqüencial del procés (a la fase de diagnosi i/o proposta): El procés ha 

generat una línia temporal consecutiva per a la diagnosi, la proposta, el debat i la 

decisió? 

2.4.2. Anàlisi de la planificació i el seu compliment: El procés participatiu ha estat planificat 

correctament? 

 

2.5. Transversalitat i treball en xarxa 

Aquest tipus de mecanisme no pot ser aliè a la dinàmica dels diferents canals i processos 

existents. S’ha de trobar un encaix amb el diàleg continu derivat dels diferents òrgans 

institucionals i de la interlocució amb la societat civil organitzada. Un procés de 

participació ha de representar una eina més que juntament amb les ja existents 

acompanyi la voluntat de construcció col·lectiva de les polítiques públiques. Cal integrar 

a la resta d’àrees institucionals en la seva organització, generant una dinàmica 

transversal tant per fomentar la participació de la població com per a la implementació 

dels seus resultats. Alhora, cal que es contempli el treball previ que s’hagi pogut realitzar 

en processos previs (institucionals o no), a més de la seva connexió amb els òrgans i 

espais estables de participació, per tal d’evitar solapaments o saturació participativa. En 

definitiva, ha de ser un procés integrat en el context. 

Ítems d’anàlisi: 

2.5.1. Transversalitat: Existeixen espais de coordinació del procés entre les diferents àrees de 

l’ens per al desplegament del procés i la implementació dels resultats?  

2.5.2. Connexió amb d'altres processos del municipi: El procés participatiu està 

coordinat/connectat amb d'altres processos participatius existents al territori o 

realitzats prèviament? 

2.5.3. Connexió amb els d'òrgans o estructures estables de participació existents: Existeix 

algun tipus de vincle o coordinació del procés amb els òrgans estables de participació 

existents al municipi? 

 

2.6. Garanties per a l’expressió de preferències 

Els diferents mecanismes d’un procés de participació haurien de garantir l’expressió de 

les preferències ciutadanes en plena llibertat, evitant que aquesta pugui estar 

condicionada. Aquesta voluntat pot entrar en contradicció amb alguns dels 

procediments, com és el cas de la creació d’espais de deliberació. Més enllà d’una 
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proposta específica, aquest component es planteja des de la perspectiva d’un debat 

sobre com fer compatible la interacció ciutadana per al contrast de les seves 

preferències que permeti una construcció col·lectiva, amb la necessària garantia de 

l’anonimat que doni cobertura a l’exercici lliure de l’expressió de la seva voluntat. Una 

disquisició que pot quedar resolta si s’assegura la disposició de mecanismes que 

permetin l’anonimat en la realització de propostes i en la presa decisió per aquelles 

persones que ho considerin o per a la totalitat de la població. 

Ítems d’anàlisi: 

2.6.1. Anonimat en la realització d'aportacions: Les aportacions es poden expressar de forma 

anònima o s'han de fer de forma pública? 

2.6.2. Anonimat en la selecció de les preferències: La decisió o selecció de preferències 

s’articula a través d’un sistema que permet l’anonimat o es fa de forma pública? 

 

3. Representativitat 

Si un procés de participació ha de representar una eina per tal que la ciutadania pugui 

expressar les seves preferències sobre una temàtica, caldrà analitzar en quin grau la 

població afectada per la temàtica a tractar ha estar present, de forma directa o indirecta, 

en les diferents activitats desplegades.  

Components: 

3.1. Extensió de la participació 

3.2. Representació d’agents socials, econòmics i polítics 

 

3.1. Extensió de la participació 

Des de la perspectiva d’una avaluació d’implementació, caldrà analitzar quina ha estat 

la cobertura del procés. En primer terme, caldrà dimensionar la població que es 

considera afectada per la temàtica a tractar i que per tant és susceptible de ser 

interpel·lada a participar. En segona instància, caldrà calcular en quina proporció, la 

població identificada com a interessada ha estat present en les diferents activitats 

desenvolupades.  

En cas que es contempli la possibilitat que la participació es vehiculi a través de 

representants d’organitzacions i col·lectius, serà necessari analitzar en quin grau han 

estat presents els diferents actors organitzats existents. 
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Ítems d’anàlisi: 

3.1.1. Percentatge de participants en relació a la població de referència. 

3.1.2. Correspondència relativa de les persones participants segons la zona de residència 

(municipi, barri, districte) 

3.1.3. Percentatge d'actors organitzats respecte el total de referència 

3.1.4. Relació entre les persones que participen a la fase de retorn i les que van participar a les 

fases anteriors: Quina proporció de les persones participants en les fases anteriors han 

assistit a la fase de retorn? 

 

3.2. Representació d’agents socials, econòmics i polítics 

En cas que la participació s’articuli a través de representants d’agents socials, econòmics 

o polítics, caldrà analitzar en quin grau es correspon a una delegació conscient i explícita 

per part de les persones que hauran de ser representades o es tracta d’una 

autoproclamació de lideratge automàtic. En segon terme, caldrà analitzar en quin grau 

les manifestacions expressades per part de les persones que ostenten la representació 

es corresponen a un debat previ amb les persones representades, i de quina manera es 

genera un flux d’informació que connecta les dos dimensions. 

Ítems d’anàlisi: 

3.2.1. Elecció de les persones representants de les organitzacions participants: Percentatge de 

les organitzacions participants que han escollit en òrgans democràtics a la persona que 

els representarà al procés. Quantes a través de la Junta i quantes a través de 

l’assemblea? 

3.2.2. Facilitats per al flux d'informació entre els representants i els representats: Les entitats 

han generat mecanismes per tal que els representants de les organitzacions puguin 

generar un debat intern, traslladar el resultat d’aquest i/o generar una retroalimentació 

continuada entre les bases de l’organització i el debat del procés? 

 

4. Pluralitat  

Més enllà de la quantitat de persones que participen d’un procés, es proposa un anàlisi 

de la pluralitat d’aquestes i la seva correspondència amb la diversitat de la població. Una 

segona perspectiva és la capacitat del procés per integrar les diferents opcions existents 

al voltant de la temàtica tractada. 
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Components: 

4.1. Que reflecteixi la diversitat de la població 

4.2. Que reflecteixi la pluralitat de posicions 

 

4.1. Que reflecteixi la diversitat de la població 

Aquest component proposa l’anàlisi de les persones que participen i la seva 

correspondència amb la diversitat de la població susceptible de tenir un interès en la 

temàtica tractada. Conscients dels baixos nivells de participació de determinats perfils 

de la població, i amb la voluntat que representi una eina realment efectiva per a tota la 

població, cal que el disseny incorpori estratègies de convocatòria dissenyades 

específicament per a interpel·lar a perfils determinats com les dones, les persones 

migrades, els infants, les persones excloses socialment, etc. 

Ítems d’anàlisi: 

4.1.1. Estratègies per fomentar la participació de les dones: S'han desenvolupat estratègies 

específiques a la convocatòria per a fomentar la presència de les dones als espais de 

participació? 

4.1.2. Participació paritària de dones i homes: Quantes dones i homes han participat? 

4.1.3. Estratègies per fomentar la participació de diversitat d'orientació sexual, expressió de 

gènere o identitat de gènere 

4.1.4. En cas d'existir, participació de col·lectius LGTBI: En cas d'existir, s'ha donat la 

participació de col·lectius LGTBI? Quina és la seva proporció respecte al total de 

col·lectius LGTBI? 

4.1.5. Estratègies per fomentar la participació de persones d'origen cultural divers: S'han 

desenvolupat? 

4.1.6. Participació efectiva de persones d'origen cultural divers: Quina és la seva 

correspondència amb la distribució que es dona a la població de referència? 

4.1.7. Participació efectiva de persones migrades: correspondència amb la distribució relativa 

de la població. 

4.1.8. Estratègies per fomentar la participació infantil: S'han desenvolupat? 

4.1.9. Participació efectiva de població infantil: correspondència amb la distribució relativa de 

la població. 

4.1.10. Estratègies per fomentar la participació de població jove: S'han desenvolupat? 

4.1.11. Participació efectiva de població jove: correspondència amb la distribució relativa de la 

població. 

4.1.12. Estratègies per fomentar la participació de la gent gran: S'han desenvolupat? 

4.1.13. Participació efectiva de la gent gran: correspondència amb la distribució relativa de la 

població. 
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4.1.14. Estratègies per fomentar la participació de persones amb diversitat funcional: S'han 

desenvolupat? 

4.1.15. Participació efectiva de persones amb diversitat funcional: correspondència amb la 

distribució relativa de la població. 

4.1.16. Estratègies per fomentar la participació de persones excloses socialment: S'han 

desenvolupat? 

4.1.17. Participació efectiva de persones amb diferent grau d'instrucció acadèmica: 

correspondència amb la distribució relativa de la població. 

4.1.18. Correspondència amb la pluralitat sectorial d'actors de referència. 

 

4.2. Que reflecteixi la pluralitat de posicions 

Una aproximació basada exclusivament en la representativitat sociodemogràfica podria 

limitar la capacitat del procés per integrar la diversitat de posicionaments existents. La 

coincidència de característiques sociodemogràfiques no determina un posicionament i 

unes preferències compartides. Una primera estratègia per a incorporar aquesta 

perspectiva podria ser integrar la veu de les diverses organitzacions i col·lectius que 

articulen un posicionament al voltant de la temàtica tractada, sense que això l’exclusió 

de la participació a nivell individual. Més enllà de la representació que pot exercir les 

diferents organitzacions del territori, el procés ha de generar una dinàmica que permeti 

que qualsevol posicionament pugui estar present als espais deliberatius. Una pluralitat 

que s’ha de veure reflectida a la informació que es facilita sobre la temàtica a tractar i 

que hauria d’incorporar les diverses visions existents al seu respecte. 

Ítems d’anàlisi: 

4.2.1. Grau de pluralitat d'agents al Grup promotor 

4.2.2. Grau de pluralitat d'agents a la Comissió de Seguiment 

4.2.3. Pluralitat dels perfils i interessos convocats als espais de participació: En quina mesura 

s'ha convocat a participar a les posicions existents respecte l'objecte del procés? 

4.2.4. Pluralitat de la informació facilitada sobre la temàtica a tractar: La informació facilitada 

ha estat plural? 

4.2.5. En quina mesura el debat reflexa la pluralitat existent? 

4.2.6. Grau de pluralitat d'agents a la Comissió de Seguiment de Resultats 

 

5. Accessibilitat 

Aquest component pretén analitzar de quina manera el procés és accessible a la 

població. La seva aproximació es realitza en base a l’anàlisi de les possibles barreres que 

dificulten la participació de la ciutadania i com s’han dissenyat mecanismes i estratègies 
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per tal de facilitar l’aproximació de la població al canal de participació. La voluntat de 

fer efectiva la pràctica participativa s’ha de remoure les possibles barreres per tal que 

qualsevol persona pugui decidir lliurement si respon a la interpel·lació realitzada. 

Components: 

5.1. Grau d’apertura 

5.2. Diversificació de canals 

5.3. Visualització del mecanisme de participació 

5.4. Proximitat 

 

5.1. Grau d’apertura 

Una de les primeres consideracions a tenir present és el grau en que el canal de 

participació és accessible a la totalitat de la població de referència o es restringeix a una 

part d’ella, ja sigui a través de quotes de representació sociodemogràfica o a través de 

la delegació de la representació a través d’organitzacions i agents socials. Especial 

atenció mereix el grau d’apertura del procés de decisió en tant que és la única instància 

per tal de vincular de forma directa el resultat amb les preferències de la ciutadania, 

independentment de que la proposta sotmesa a decisió provingui d’una diagnosi o d’un 

procés de deliberació participats. 

Ítems d’anàlisi: 

5.1.1. Grau d'apertura dels diferents espais/fases del procés: Identificar si el procés és:  Obert: 

totes les sessions participatives són obertes a tota la ciutadania relacionada amb la 

temàtica tractada; Mixt: hi ha sessions obertes i sessions restringides; Tancat: totes les 

sessions de participació estan restringides a una selecció de participants.  

5.1.2. Grau d'apertura dels espais de decisió sobre el resultat. La ciutadania disposa de la 

capacitat per decidir directament sobre el resultat final del procés? 

 

5.2. Diversificació de canals 

La diversificació de canals de participació possibilita limitar les possibles barreres 

espacials i temporals, minimitzant els costos de l’acte de participar. El fet de disposar de 

diferents convocatòries d’espais presencials, permet que alguna d’elles es pugui 

compatibilitzar amb el ritme d’activitat de diferents perfils de la població. Alhora, la 

diversificació de canals permet obviar les possibles residències que puguin generar els 

seus requeriments: els debats presencials requereixen tems per a la presència física en 
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un moment i lloc determinat i expressar les preferències de forma oberta davant d’altres 

persones. Per altra banda la utilització d’eines digitals permeten obviar com a potencial 

barrera l’accessibilitat física i temporal. Per contra, l’accés material o funcional a les 

eines digitals per part de diversos sectors socials representaria novament una barrera. 

En aquest sentit la combinació de les eines digitals i els espais presencials a través de 

processos híbrids, possibilita un elevat nivell de diversificació de canals que incrementen 

el potencial de convocatòria. 

Ítems d’anàlisi: 

5.2.1. Realització de sessions presencials. Es realitzen sessions presencials per a la generació 

de propostes, deliberació i/o decisió? 

5.2.2. Participació digital: Existeix la possibilitat de participar a través d'eines digitals? 

5.2.3. Hibridació: disponibilitat de canals presencials i online de forma simultània 

5.2.4. Nombre de canals per a la selecció de preferències: sms, app mòbil, web, presencial, 

correu postal, etc. 

5.2.5. Nombre, ràtio i suficiència de les sessions presencials 

 

5.3. Visualització del mecanisme de participació 

Sigui quin sigui el canal emprat per vehicular la participació ciutadana, cal que aquest 

sigui conegut pel màxim de població possible. Allò que no es coneix, no existeix de forma 

efectiva. Novament, cal prendre especial atenció a les estratègies de convocatòria per 

tal que el màxim de població conegui l’existència del procés de participació, els seus 

objectius i els mecanismes pels quals pot fer arribar les seves preferències. És 

imprescindible que la ciutadania se senti interpel·lada i sigui conscient de que disposa 

de la capacitat per incidir en allò que l’envolta. El que l’ha de permetre disposar de la 

capacitat de decidir si respon o rebutja a la crida realitzada de forma conscient. Algunes 

de les estratègies per a fer-ho possible és la diversificació tant dels canals de 

comunicació, com dels missatges, apel·lant a les diferents motivacions que poden 

existir. Una vegada més, cal insistir en la necessitat de generar mecanismes de 

convocatòria específica per aquells col·lectius que habitualment no se senten cridats a 

participar, requerint estratègies específiques adaptades als diferents requeriments que 

puguin manifestar. 

Ítems d’anàlisi: 

5.3.1. Visibilitat i comunicació de l'espai on es realitzen les sessions presencials de participació:  

5.3.2. Facilitat d'accés a l'espai virtual: El procés disposa  d'un espai digital amb exclusivitat? 

És fàcil de trobar i accedir?  
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5.3.3. Diversitat i suficiència de canals, estratègies i mecanismes comunicatius. Quins canals 

s'han fet servir per a la comunicació i convocatòria del procés? xarxes socials, correu-e, 

web, ràdio, premsa, tv, agents de proximitat, cartelleria, opuscles, banderoles, 

marquesines, cartes, etc. 

5.3.4. Activitats complementaries de dinamització per a difondre el mecanisme participatiu. 

S'han realitzat activitats de dinamització cultural per complementar la convocatòria del 

procés? 

5.3.5. Grau de coneixement del procés per part de la ciutadania. 

5.3.6. Adaptació dels canals de comunicació al públic objectiu específic: S'ha segmentat els 

canals segons els diferents perfils dels participants potencials? 

5.3.7. Adaptabilitat del missatge: En quants idiomes s'ha fet la comunicació del procés? 

5.3.8. Comprensibilitat del missatge: El missatge comunicatiu ha emprat un llenguatge planer 

i proper? 

 

5.4. Proximitat 

Un dels arguments per tal de impulsar les pràctiques participatives a escala social tenen 

a veure amb les possibilitats de confiança, comprensibilitat i identificació que 

proporciona la proximitat. En correspondència, els diferents mecanismes i actuacions 

han de contemplar la proximitat com a una estratègia de convocatòria que minimitzi les 

possibles resistències a participar. Alhora, la proximitat possibilita generar dreceres que 

atenen al vincle relacional tant amb l’entorn com amb la comunitat. 

Ítems d’anàlisi: 

5.4.1. Convocatòria de col·lectius específics a través de serveis de proximitat: S'ha desplegat 

una convocatòria específica i sistematitzada dirigida a col·lectius específics a través 

d'agents institucionals de proximitat? 

5.4.2. Convocatòria a través d'agents socials del territori: S'ha incorporat una estratègia de 

comunicació definida i sistemàtica desenvolupada a través d’agents socials del territori 

(associacions, col·lectius, plataformes, etc.)? 

5.4.3. Agents de carrer per a la promoció i dinamització del procés: S'han desplegat agents 

itinerants de carrer que difonen, fomenten i donen suport a la participació in situ? 

5.4.4. Localització de l'espai de debat en relació a la temàtica a tractar: Els espais presencials 

on s'han desenvolupat les activitats de participació tenien alguna relació directa amb la 

temàtica a tractar? 

5.4.5. Proximitat dels espais a les persones que poden tenir interès en la temàtica: els espais 

presencials on s'han desenvolupat les activitats de participació estan ubicats a prop de 

les persones que poden tenir interès en la temàtica? 
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6. Inclusivitat 

L’accessibilitat es pot enfocar des de la capacitat de mobilització per tal que la població 

doni el pas i s’avenci a fer servir el canal habilitat per a vehicular la seva participació. 

Però una vegada dins del canal, el procediment i la dinàmica de funcionament d’aquest 

pot ser excloent. En aquest sentit, la dimensió d’inclusivitat representa una lectura de 

l’accessibilitat amb una singularitat pròpia. Les condicions físiques dels espais 

presencials de participació, la dinàmica que en ells es genera i la comprensibilitat de les 

eines, procediments i discursos poden representar barreres físiques, simbòliques, 

relacionals o cognitives per a determinats perfils de la població, impedint de forma 

efectiva la seva participació. 

Components: 

6.1. Conciliació 

6.2. Inclusivitat física 

6.3. Inclusivitat relacional 

6.4. Inclusivitat cognitiva 

 

6.1. Conciliació 

La dedicació laboral i a les tasques de cures familiars pot representar un impediment en 

la capacitat de dedicació a les activitats socials i polítiques. En aquest sentit cal que els 

processos de participació contemplin elements de conciliació a l’hora de programar 

activitats presencials de participació, ja sigui en l’adequació del calendari o en 

l’habilitació dels espais presencials per a poder acollir l’activitat de cures familiars. 

Ítems d’anàlisi: 

6.1.1. Conciliació laboral i familiar: Es considera que l'horari de l'espai de participació permet 

la conciliació? S'ha planificat l'horari tenint en compte la disponibilitat dels col·lectius 

convocats? 

6.1.2. Adequació de l'espai per a la compatibilització amb cures: El lloc està habilitat per a la 

conciliació de les cures? S’ha fer difusió d’aquesta possibilitat? 

 

6.2. Inclusivitat física 

En la línia de suprimir les barreres que puguin condicionar l’accés de qualsevol persona, 

cal tenir en compte la inclusió d’aquelles persones amb diversitat funcional, programant 
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activitats en espais sense barreres arquitectòniques i habilitant mecanismes per a 

facilitar la participació tant presencial com digital per aquelles persones amb dificultats 

auditives o visuals. 

Ítems d’anàlisi: 

6.2.1. Facilitat d'accés als espais presencials: És fàcil arribar al lloc on s'ha de realitzar 

l'activitat? Està ben comunicat? Hi ha una parada de transport públic a prop? 

6.2.2. Accessibilitat dels espais presencials per a persones amb diversitat funcional: Els espais 

presencials on s'han desenvolupat les activitats de participació estaven adaptats per a 

persones amb diversitat funcional? 

6.2.3. Accessibilitat dels espais de participació online per a persones amb diversitat funcional: 

L'espai de participació online, és accessible per a persones amb diversitat funcional?  

6.2.4. Suport per a persones amb diversitat funcional: S'ofereix la possibilitat de suport per a 

persones amb diversitat funcional? Hi ha traducció a llenguatge de signes? 

6.2.5. Informació a la convocatòria sobre el suport a la participació de col·lectius específics: En 

cas d'existir, s'ha fet explícita a la campanya informativa de la disponibilitat de recursos 

per a la participació de persones amb necessitats específiques? 

 

6.3. Inclusivitat relacional 

No totes les barreres a la participació són tangibles, existeixen impediments simbòlics i 

actitudinals que generen un efecte d’autoexclusió per part de certes persones, ja sigui 

per no sentir-se identificades amb el que s’interpreta que ha de ser una persona amb la 

capacitat per incidir políticament o derivat d’una manca de competències comunicatives 

i relacionals. Per altra banda, independentment de l’existència d’aquestes possibles 

barreres, el suport a la participació a través de metodologies de dinamització propicia 

que la pràctica totalitat de les persones que hi participen puguin expressar les seves 

preferències. Alhora ajuda a visibilitzar les diferents posicions, a gestionar el seu anàlisi 

i a la generació de posicionaments col·lectius si és el cas. 

Ítems d’anàlisi: 

6.3.1. Acollida de l’espai presencial: L'espai presencial on es realitza l'activitat desincentiva la 

participació d'algun col·lectiu? És massa formal, institucional, o al revés? 

6.3.2. Ús de tècniques per propiciar, motivar i facilitar la participació de persones 

invisibilitzades: Als espais de proposta i deliberació s'han fet servir tècniques per evitar 

les desigualtats participatives? Per motivar i facilitar la participació de les persones? 

6.3.3. Ús de tècniques per dinamitzar les aportacions: Es fomenta la realització d'aportacions 

a través de metodologies específiques de dinamització? 
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6.3.4. Ús de tècniques per dinamitzar la deliberació: Es contempla el desplegament de 

tècniques per dinamitzar la deliberació? 

 

6.4. Inclusivitat cognitiva 

Un altre tipus d’impediment intangible té a veure amb la percepció que pot tenir la 

ciutadania de la seva eficàcia interna. La interpretació de la seva capacitat per incidir 

políticament, que en molts casos s’autoexclou per la manca de comprensibilitat d’allò 

que és objecte de debat. En aquest sentit, el dissenys dels processo de participació haurà 

de tenir en compte la necessitat de generar recursos que facilitin la comprensió tant de 

la dinàmica del procediment participatiu com de la temàtica objecte de la participació, 

prenent especial cura en la utilització d’un llenguatge comprensiu. Novament es 

proposa adaptar el disseny per aquelles persones amb especificitats concretes que 

poden limitar la seva capacitat d’interpretació i expressió, en aquest cas, a través de la 

creació d’espais amb metodologies específiques per tal de facilitar la seva participació. 

Ítems d’anàlisi: 

6.4.1. Eina digital àgil i intuïtiva: l'espai online per a la participació és de fàcil ús? És intuïtiu? 

Es fa comprensible com a eina de participació? 

6.4.2. Claredat i utilitat de la informació que es facilita sobre el propi procés: La informació 

tramesa sobre el procés  era clara, útil? Permetia entendre l'objectiu i el  procediment 

de funcionament del procés? 

6.4.3. Claredat de la informació que es facilita sobre la temàtica a tractar: La informació 

facilitada era clara i comprensible?  El llenguatge ha estat accessible per a tothom? 

6.4.4. Utilitat de la informació que es facilita sobre la temàtica a tractar: La informació 

facilitada ha estat útil per entendre el tema a tractar? 

6.4.5. El llenguatge emprat s'adapta als participants: El llenguatge emprat al debat ha estat 

accessible per als participants? 

6.4.6. Disposició d’espais i dinàmiques específiques per a la participació de la infància: S'ha 

habilitat un espai i una dinàmica específica per a la participació de la infància? 

6.4.7. Disposició d’espais i dinàmiques específiques per a la participació de persones amb 

diversitat funcional: S'ha habilitat un espai i una dinàmica específica per a la participació 

de persones amb diversitat funcional? 

 

7. Capacitació 

A través d’aquesta dimensió es pretén avaluar aquells aspectes que tenen a veure amb 

les competències participatives que capaciten a la ciutadania per a la seva pràctica. Tant 
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des d’una perspectiva general en l’aprenentatge per a l’exercici de la pràctica 

participativa com les relacionades amb l’habilitació de recursos per conèixer l’objecte a 

abordar. 

Components: 

7.1. Facilitar informació 

7.2. Capacitació en les competències participatives 

7.3. Generar aprenentatge institucional 

 

7.1. Facilitar informació 

L’accés a la informació és un requisit clau per tal que les persones que volen participar 

puguin conèixer la temàtica objecte de debat i articular opinions sustentades en dades 

contrastables. En aquest sentit, el disseny d’un procés de participació ha de contemplar 

espais i mecanismes que proporcionin informació veraç, contrastable i plural a la 

ciutadania. Per altra banda, també és necessari facilitar informació sobre el propi procés, 

respecte als objectius que pretén assolir i del procediment que l’ha d’articular. 

Emmarcar els procediments i els límits del procés, sobre què es pot participar, de quina 

manera es participarà i quin nivell de participació es desenvoluparà, es fa necessari per 

tal que les persones que participen siguin conscients de quina és la proposta que se’ls fa 

i de quina manera l’han d’articular. En cas contrari es poden generar frustracions 

participatives arrel d’expectatives no cobertes. Si la crida a la participació no contempla 

la capacitat de decisió sobre els seus resultats, o si aquests no seran vinculants, ha de 

quedar explícit a la convocatòria, tant l’aclariment d’aquesta circumstància, com la 

designació de la instància que acabarà prenent la decisió.  

Ítems d’anàlisi: 

7.1.1. Informació dels objectius i procediment de cada una de les fases i activitats: Les diferents 

fases i activitats disposen d'informació sobre els objectius i el procediment? És 

comprensible? 

7.1.2. Contextualització de la temàtica a debatre: Es facilita informació sobre la temàtica a 

tractar? 

7.1.3. Increment del coneixement de la temàtica tractada a través del procés de participació: 

En quin grau el procés ha ajudat a que els participants incrementin el seu coneixement 

de la temàtica tractada? 

7.1.4. Una societat millor informada: En quin grau el procés ha servit per tal que la població en 

general estigui informada sobre la temàtica tractada? 
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7.2. Capacitació en les competències participatives 

A través d’aquest component es vol analitzar com el procés és capaç de generar 

aprenentatge en la pràctica participativa entre les persones que han format part de les 

diferents actuacions del procés. Es parteix de la premissa de la necessitat d’incentivar la 

ciutadania activa, atenent a la coresponsabilitat dels membres d’una comunitat en el 

seu sosteniment. La capacitació en les competències participatives ha de formar part 

d’una estratègia d’intervenció més àmplia que s’ha de correspondre amb un canvi de la 

cultura política i institucional. Independentment d’aquesta circumstància, cada una de 

les actuacions participatives, com és el cas d’un procés de participació, han d’incorporar 

aquesta línia d’intervenció. 

Ítems d’anàlisi: 

7.2.1. Sessions de capacitació per als participants: S'han realitzat sessions de capacitació 

participativa? 

7.2.2. Incidència del procés en l'increment de la capacitació participativa: En quin grau el 

procés ha ajudat a que els participants incrementin la seva capacitació participativa? 

7.2.3. Incidència del procés en la generació de cultura política participativa: Arrel de la 

participació en el procés, s’ha incrementat la valoració positiva sobre aquest tipus de 

procediments?  

7.2.4. Incidència del procés en una major capacitació social per a la incidència en les polítiques 

públiques: En quin grau el procés ha servit per tal que la població en general reflexioni 

sobre la seva capacitat per incidir en les polítiques públiques? 

 

7.3. Generar aprenentatge institucional 

Més enllà de l’aprenentatge en competències participatives de la ciutadania que el 

procés pugui generar, cal que les administracions públiques siguin conscients de la 

necessitat de generar aprenentatge institucional en el desplegament de noves 

pràctiques que permetin un increment de la capacitat d’incidència de la població en els 

afers públics. Cal seguir avançant en el desenvolupament de noves pràctiques que 

permetin la millora dels disseny de processos de participació per tal que facin efectiva 

la voluntat d’aprofundir en el desplegament democràtic. 

Cal analitzar les pràctiques desplegades i com han afectat a la capacitat d’incidència, 

quins aspectes l’han facilitat i potenciat, i quins elements continuen constituint 

limitacions en la promoció i facilitació de la participació. En aquest sentit, es fa 

imprescindible que el propi disseny del procés de participació incorpori actuacions 

d’avaluació. Desplegant accions per a l’anàlisi subjectiu per part dels diferents actors 
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implicats (promotors, gestors i participants), i d’una avaluació a través de metodologies 

tècnicament rigoroses que permetin l’obtenció d’evidències empíriques, més enllà 

d’una memòria de procediment i resultats. 

Ítems d’anàlisi: 

7.3.1. Mecanismes per recavar informació sociodemogràfica dels perfils dels participants: El 

procés es dota de mecanismes per a la realització de recerca o anàlisi relacionat amb la 

millora del foment de la participació? Disposa de mecanismes de captació de dades? 

7.3.2. Existència d'una avaluació del procés: Es contempla o s'ha portat a terme una avaluació 

sistematitzada del procés de participació? 

7.3.3. Mecanisme per a la revisió i desenvolupament de dissenys participatius: Existeix un 

espai o una línia de treball vinculada al procés per a la generació de nous aprenentatges 

sobre el foment de la participació i la millora dels processos de participació? El procés 

està vinculat a un espai o línia de recerca i desenvolupament de pràctiques 

participatives? 

7.3.4. Recull de les estratègies participatives desplegades: Les metodologies emprades tant en 

la convocatòria i en la dinamització dels espais de participació es detallen en un 

document públic? 

7.3.5. Incidència del procés en la millora de les relacions entre els poders públics i la ciutadania: 

Ha millorat la capacitat d'interlocució de la ciutadania amb els representants 

institucionals? L'administració s'ha fet més permeable? 

 

8. Transparència i rendició de comptes 

Si la praxis participativa representa una apertura de l’activitat política i institucional, 

aquesta ha d’anar acompanyada de mecanismes que posin a disposició de la ciutadania 

la diferent informació relacionada amb aquesta pràctica. A través d’aquesta dimensió 

s’analitza el grau de transparència del procés i de quina manera s’assumeixen les 

diferents responsabilitats per part de les persones que assumeixen algun tipus de 

responsabilitat sobre el propi procés o sobre les polítiques que es veuen afectades per 

ell. 

Components: 

8.1. Transparència sobre el propi procés 

8.2. Rendició de comptes 
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8.1. Transparència sobre el propi procés 

La pràctica participativa requereix posar a disposició la diferent informació relacionada 

amb l’activitat política i institucional. Una informació, que tal i com s’ha assenyalat 

anteriorment, és cabdal per tal de facilitar la comprensibilitat tant de la tasca proposada 

com de la temàtica a tractar. 

Aquest component analitza de quina manera es despleguen els procediments i 

mecanismes per posar a disposició pública informació del marc sobre el que s’ha de regir 

el procés i els diferents procediments a través dels quals s’ha d’articular la participació.  

Alhora, com a requisit per poder exercir la rendició de comptes, es fa necessari que la 

transparència també contempli la identificació d’aquelles persones amb 

responsabilitats polítiques i tècniques. Cal mostrar les persones que integren els 

diferents òrgans que disposen de la capacitat d’incidir sobre el propi procés i sobre els 

seus resultats, ja sigui des d’una perspectiva del seu impuls i gestió, com els possibles 

òrgans que es puguin obrir per al seu seguiment. 

Ítems d’anàlisi: 

8.1.1. Difusió dels objectius: Els objectius del procés  estan explicitats als diferents espais de la 

convocatòria? S'informa dels objectius del procés abans de l'inici de les activitats? 

8.1.2. Claredat dels objectius i els procediments: Es considera que els objectius i les regles del 

joc han estat clarament definides? 

8.1.3. Accés públic a documentació sobre el propi procés: Hi ha publicats de forma fàcilment 

accessible informació sobre el procés que el fonamentin? 

8.1.4. Disponibilitat de la informació produïda respecte el tema a tractar: La informació 

facilitada al debat està disponible de forma fàcil i accessible posteriorment? 

8.1.5. Accés públic a la relació d'organitzacions que han participat del procés: Si es dona el cas, 

està publicada de forma fàcilment accessible la relació de les organitzacions que han 

participat al llarg del procés? 

8.1.6. Accés públic  a les actes de les diferents activitats realitzades al llarg del procés: Estan 

publicades de forma fàcilment accessible les actes de cadascuna de les activitats 

realitzades al llarg del procés? 

8.1.7. Accés públic a la composició de la Comissió de seguiment del procés: La composició 

(nom i representació) de la Comissió de seguiment del procés és pública? Està publicada 

de forma fàcilment accessible? És una informació actualitzada? 

8.1.8. Accés públic als informes i recomanacions de la comissió de seguiment del procés: Els 

informes i dictàmens de la comissió de seguiment, són públics? Estan publicats de forma 

fàcilment accessible? 

8.1.9. Transparència en els mecanismes de presa de decisió sobre els resultats: Es pot 

identificar quin ha estat el mecanisme de presa de decisió sobre els resultats 
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substantius? En cas que el mecanisme de decisió estigui restringit, es pot identificar les 

persones que han participat en la presa de decisions? 

8.1.10. Existència d'un document de resultats substantius: Existeix un document públic amb els 

resultats substantius del procés participatiu? És fàcilment accessible? 

8.1.11. Possibilitat d'accedir a la traçabilitat de les propostes resultants: És possible traçar el 

recorregut de cada resultat? (de la proposta original, les modificacions generades, fins 

al resultat final) 

8.1.12. Accés públic a la composició de la Comissió de seguiment dels resultats: La composició 

(nom i representació) de la Comissió de seguiment dels resultats del procés és pública? 

Està publicada? És una informació actualitzada? 

8.1.13. Accés públic als informes i recomanacions de la comissió de seguiment dels resultats: 

Els informes i dictàmens de la comissió de seguiment de resultats, són públics? Estan 

publicats de forma fàcilment accessible? 

 

8.2. Rendició de comptes 

Atenent a l’asimetria en la capacitat de mobilització de recursos, cal que aquelles 

persones que han impulsat el procés i aquelles que assumeixen responsabilitats 

polítiques i tècniques, rendeixin comptes respecte als resultats tant procedimentals com 

substantius del procés.  

Els impulsors del procés han de rendir comptes i assumir la seva responsabilitat sobre 

l’afectació del procediment en la capacitació de l’activitat participativa i com la 

ciutadania ha pogut incidir de forma efectiva en els afers públics. Més enllà de la 

perspectiva instrumental, i tenint en compte que la pràctica participativa té com a 

finalitat la incidència sobre les polítiques públiques, cal ampliar la rendició de comptes 

a l’àrea substantiva. En aquest sentit, els diferents resultats han de poder identificar 

responsabilitats institucionals per tal de rendir comptes sobre la seva implementació. 

Ítems d’anàlisi: 

8.2.1. Accés públic a la composició del Grup Impulsor del procés: La composició (nom i 

representació) del Grup Promotor del procés és pública? Està publicada de forma 

fàcilment accessible? És una informació actualitzada? 

8.2.2. Accés públic al pressupost destinat al procés: El pressupost destinat al procés és públic? 

És una informació de fàcil accessibilitat? 

8.2.3. Existència d'un òrgan de seguiment dels resultats: Es disposa d'un òrgan de seguiment 

per supervisar la implementació dels resultats? 

8.2.4. Existència d'una fase o activitat de retorn o rendició de comptes del procés: El procés 

compta amb una fase o activitat de retorn o rendició de comptes del procés? 
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8.2.5. Memòria del procés: Existeix un document de memòria sobre el procediment efectiu 

emprat i dels resultats del procés de participació? 

8.2.6. Accessibilitat pública a la memòria del procés: La memòria o informe de resultats del 

procés és accessible per part de la població? 

8.2.7. Accessibilitat pública a l'avaluació del procés: L'avaluació del procés es troba accessible 

per part de la població? 

8.2.8. Possibilitat de traçabilitat sobre la implementació dels resultats: Existeix una eina 

accessible a la població que permeti veure l'estat d'implementació de les diferents 

propostes generades a través del procés? 

 

9. Deliberació 

Una democràcia avançada ha de permetre generar un diàleg social i polític per tal 

d’identificar i prioritzar les problemàtiques que afecten al desenvolupament d’una 

comunitat i afrontar reptes col·lectius a través de solucions compartides. Atenent al 

respecte de la discrepància, la deliberació no pot representar la imposició d’un 

posicionament, sinó un mecanisme per visualitzar les diferents posicions existents que 

permeti el reconeixement mutu, generar un debat per tal de contrastar-les, i si es dona 

el cas, incloure-les en el resultat de les decisions que es puguin prendre. Encara que sigui 

com a vot particular per al reconeixement de la discrepància existent.  

A través d’aquest component es pretén avaluar de quina manera el disseny de la pràctica 

participativa ha incorporar dinàmiques o actuacions per tal que la ciutadania estableixi 

un debat per contrastar posicions i poder generar nous posicionaments compartits que 

incloguin les diferents visions sobre els reptes a assolir i com afrontar-los. 

Ítems d’anàlisi: 

9.1.1. Existència de deliberació: El procés contempla espais o mecanismes per a la deliberació? 

9.1.2. Grau en què la dinàmica ha generat noves idees a partir de la deliberació. 

9.1.3. Valoració del grau d’aprofundiment en la matèria de debat. 

9.1.4. Disposició d'espais i metodologies que potenciïn i facilitin el diàleg, l'intercanvi i la 

deliberació entre persones amb diferents posicionaments 

9.1.5. Disposició de metodologies que requereixen un treball col·lectiu entre els participants o 

que faciliten identificar els punts de consens 

9.1.6. Incidència del procés en la millora de les relacions ciutadanes. Ha millorat la cooperació 

entre les organitzacions socials arrel del procés de participació? 

9.1.7. Incidència del procés en la millora de les relacions internes dels poders públics: En quina 

mesura el procés ha propiciat una millora de les relacions entre els referents tècnics i 

polítics de les diferents àrees? 
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9.1.8. Incidència del procés en l´increment del debat social: S'ha generat debat social? En quin 

grau el procés ha servit per tal que la població en general reflexioni sobre la temàtica 

tractada? 
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3. ANÀLISI DE CASOS 
 

La recerca pren com a referència la diagnosi de diferents experiències de processos 

participatius de nova generació desplegats per les administracions locals que han tingut 

la voluntat d’aprofundir en la seva qualitat democràtica. S’analitzaran diferents 

experiències que puguin ser considerades innovadores en aquest àmbit.  

Existeix un nombre considerable d’experiències, però ens centrarem en aquelles que 

poden mostrar una major complexitat, sigui per la mida de la població interpel·lada o 

l’abast de les polítiques exposades al procés deliberatiu. Els criteris emprats per la 

selecció dels casos a analitzar ha tingut en compte que el disseny del procés hagi 

incorporat pràctiques específiques per tal de: 

 Incrementar l’extensió de la participació: Ampliar tant el nombre absolut de 

persones que participen, com la presència de diferents capes i perfils socials, 

especialment aquells sectors que tradicionalment no participen. 

 Promoure la deliberació: Facilitar l’expressió de les preferències ciutadanes, i 

promoure la interacció entre elles.  

 Apoderar a la ciutadania: Incrementar la capacitat efectiva de la ciutadania per 

incidir en les polítiques públiques.  

A partir d’aquests criteris s’ha seleccionat tres casos:  

- El procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal 2016 – 2019 

de Barcelona.  

- El procés per a la reforma de la Plaça d’Espanya de Madrid.   

- El pressupost participatiu de la municipalitat de Cascais (Portugal). 

Per a la realització de l’anàlisi dels tres casos, s’aplicarà el sistema d’avaluació dissenyat 

per la present recerca. Els tres casos es corresponen a diferents pràctiques, un procés 

deliberatiu generalista d’ampli abast, una reforma urbanística i un pressupost 

participatiu. Aquesta selecció ha de permetre posar a prova el sistema d’avaluació 

dissenyat i la seva adaptació a diferents tipus de dissenys.  

La recopilació de la informació que ha de permetre l’avaluació de cada cas s’ha basat en 

diferents tipus de fonts. En primer lloc s’ha emprat fonts documentals1 com normatives, 

                                                           
1 Veure Annex I: Fonts documentals consultades 
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mesures de govern que regulen i donen cobertura institucional al procés, actes de grups 

de treball. En cas d’existir s’ha emprat memòries o avaluacions externes que ofereixen 

informació sobre els resultats generats. Les pàgines web vinculades al procés 

representen una segona font informativa. En tots tres casos, el procés té com a element 

central una plataforma digital que a més de habilitar un canal online de participació, 

representa un repositori de la diferent informació generada per la pràctica participativa 

incloent els diferents resultats del procés. En aquest cas, a més d’obtenir la informació 

que facilita la plataforma, també s’ha realitzat una observació sobre el seu funcionament 

i les funcionalitats que ofereix. Per altra banda, s’han realitzat entrevistes 

semiestructurades a una persona responsable de l’àrea que ha liderat el desplegament 

del procés de participació i una persona que ha desenvolupat tasques operatives en el 

desenvolupament de les diferents activitats. Per últim, s’ha volgut comptar amb les 

percepcions de les persones que han participat, una tasca que tot i representar 

dificultats de convocatòria, s’ha portat a terme a través de la convocatòria de grups de 

discussió, principalment formats per membres d’organitzacions que han participat del 

procés2. En el cas de Madrid i Cascais, la convocatòria de les diferents entrevistes i grups 

de discussió ha estat coordinada a través dels responsables de la respectiva àrea de 

participació, una col·laboració que volem agrair i sense la qual no s’hauria pogut realitzar 

aquesta avaluació. 

 

 

3.1. Anàlisi del procés participatiu per a l’elaboració del PAM 2016 – 

2019 de Barcelona 
 

Descripció 

L’Ajuntament de Barcelona va realitzar un procés de participació per a la definició del 

Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2016 - 2019. Aquest procés es sustenta en diverses 

normes que estableixen l’obligatorietat de desplegar canals de participació per a 

actuacions d’especial rellevància, entre elles el propi PAM. Tot i no ser la primera vegada 

que el consistori realitza un procés de participació per a la confecció del PAM, en aquesta 

ocasió l’apertura temàtica, el procediment i sobretot la metodologia emprada per al 

foment de la participació doten aquesta experiència d’un caràcter innovador. 

Partint d’una proposta inicial de PAM elaborada per l’equip de govern, s’obre un procés 

de participació per tal que la ciutadania pugui realitzar propostes d’actuació que el 

complementi. Es genera un debat al voltant de la proposta inicial que possibilita la 

                                                           
2 Veure Annex II: Relació de les persones entrevistades i participants dels grups de discussió 
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incorporació de noves línies d’actuació. El procés participatiu té com a objectiu 

“l’elaboració del PAM 2016-2019 amb una participació activa, de manera oberta, 

transparent i en xarxa, donant protagonisme a la ciutadania i en especial als barris i als 

col·lectius menys actius.  

Es pot considerar que aquest procés inclou deu subprocessos més, en tant que el PAM 

incorpora els Plans d’Actuació de Districte (PAD) dels deu districtes de la ciutat. Entre el 

PAM i els PAD no existeix diferències de procés, només de resultat, en tant que l'única 

diferència és que hi havia debats per tractar temàtiques específiques de districte o que 

les propostes que realitzava la ciutadania s’havien de vincular a un àmbit territorial. En 

aquest sentit, es realitzarà una anàlisi en el que es farà servir la denominació de PAM 

com a qualificatiu general de referència. El desplegament del procés es desenvolupa a 

través de diverses fases que es detallen a continuació: 

Fase prèvia, realitzada entre el novembre de 2015 i gener de 2016. Aquesta fase ha 

tingut un caràcter preparatori, en tant que ha servit per presentar el procés als diferents 

òrgans i agents de la ciutat, identificar les prioritats municipals i generar una primera 

proposta de PAM sobre la que basar el posterior debat. Una proposta elaborada a partir 

de les línies estratègiques del govern que definien els eixos temàtics del PAM i les línies 

d’actuació de cada eix, que ha estat contrastada i complementada amb els diferents 

òrgans de participació i de trobades amb diferents organitzacions de la ciutat. Un debat 

previ que ha servit per definir quins són els diferents problemes de la ciutat i per tant, 

per identificar les temàtiques sobre les que debatre al llarg del procés. 

Característiques d’aquesta fase:  

- Tipus de canal: participació presencial 

- Grau d’apertura: tancat 

- Grau de participació: informació, proposta i deliberació 

- Fase sobre la que s’incideix: diagnosi i disseny 

 

1a fase. Entre l’1 de febrer i el 9 d’abril de 2016 s’ha desplegat una fase de participació 

oberta, en la que han pogut participar persones a nivell individual i com a representant 

dels diversos col·lectius de la ciutat. Una fase destinada a la deliberació per a la 

construcció de propostes d’actuació. Per habilitar aquest debat es van desplegat dos 

canals complementaris, un de presencial i un online. En el pla presencial, el disseny dels 

debats ha tingut en compte tant la perspectiva sectorial com la territorial. Per la seva 

banda, s’ha dissenyat una plataforma digital (decidim.barcelona) que a més de servir per 

albergar el debat i la recollida de propostes online, ha centralitzat tot el procés, 

incorporant també les propostes realitzades als debats presencials. 
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Característiques d’aquesta fase:  

- Tipus de canal: híbrid, participació presencial i online 

- Grau d’apertura: obert 

- Grau de participació: informació, proposta i deliberació 

- Fase sobre la que s’incideix: diagnosi i disseny 

 

2a fase. Una vegada finalitzada la fase de participació en sí, s’ha desplegat una fase de 

treball intern en la que el govern ha analitzat les diferents propostes realitzades per 

avaluar la seva inclusió al PAM. Entre els mesos d’abril i juliol de 2016 les diferents àrees 

de l’Ajuntament i dels deu districtes han valorat les propostes relacionades amb el seu 

àmbit d’actuació, seleccionat aquelles que integrarien el PAM i els PAD. Els diferents 

responsables encarregats d’aquesta tasca han hagut d’acceptar o rebutjar les propostes 

en base a criteris tècnics i polítics com: que es correspongui efectivament a una 

proposta; la seva viabilitat temporal, pressupostària i tècnica; que es correspongui amb 

les competències municipals; que no fos contrària al bé comú; que complementi les 

prioritats del govern municipal. A partir de les propostes seleccionades, a través de la 

seva ordenació, agregació i vinculació, s’han construït les diferents actuacions que han 

integrat el document final de PAM i PADs. Finalment, s’han fet públics els resultats. 

Característiques d’aquesta fase:  

- Tipus de canal: online 

- Grau d’apertura: obert 

- Grau de participació: informació 

- Fase sobre la que s’incideix: decisió 

 

Anàlisi de la capacitat d’incidència 

Tot i que la proposta de debat estava ordenat en eixos temàtics prèviament establerts, 

no ha existit cap restricció a l’hora que la ciutadania pogués debatre o fer propostes 

d’actuacions. El resultat d’aquesta apertura ha estat que el PAM final ha incorporat 

actuacions referents a necessitats i temàtiques no contemplades inicialment. Per tant, 

es pot dir que el procés de participació ha permès tractar aquells aspectes més rellevants 

de la ciutat, en tant que la ciutadania ha pogut definir quines considera que són les 

principals prioritats. Però al tractar-se d’un procés deliberatiu, no queda garantit pel 

procés que la incidència sigui efectiva, atès que la decisió final queda a en mans dels 

representants institucionals. 
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El fet de realitzar una diagnosi no es contemplava com a un objectiu del procés, gran 

part dels debats presencials van dedicar part de la sessió a identificar les problemàtiques 

referents a la temàtica tractada. El procés pretenia ser un canal per a generar un debat 

públic sobre quines havien de ser les actuacions concretes que l’Ajuntament ha de 

desenvolupar. Una voluntat compartida entre els representants del consistori i les 

organitzacions del municipi, que consideraven que arrel dels diferents espais 

d’interlocució i òrgans de participació ja es disposava de suficients diagnosis sobre 

diferents aspectes de la ciutat. “Les entitats dels barris no volien identificar problemes, 

ja que això ja ho han fet sempre. Volien proposar”. Un plantejament que no té perquè 

coincidir amb la percepció de la resta de la ciutadania. El fet de distingir entre la diagnosi 

dels problemes i les actuacions que els han d’afrontar pot no representar una tasca fàcil. 

Es pot donar el cas que una persona no sàpiga articular una diagnosi, però sí fer una 

proposta sobre les coses que creu que s’haurien de fer. En aquest cas, tot i que no sigui 

explícita, la diagnosi es pot realitzar a través de l’anàlisi de la proposta i la problemàtica 

que vol abordar. El fet que el document definitiu del PAM inclogués aspectes que 

inicialment no s’havien tingut en compte, fa palesa aquesta circumstància. 

Per tal de contemplar la incidència sobre el propi procés, a cada districte es va crear una 

comissió de seguiment amb capacitat per incidir sobre les activitats que es realitzaven 

per articular la participació. Unes comissions que han funcionat de forma diferent en 

tant que cada districte ha disposat de la discrecionalitat per definir la seva organització 

i funcions, integrant els actors que en cada cas han considerat convenient. En tot cas, el 

projecte general del procés ha estat dissenyat des de l’Àrea de Drets de Ciutadania, 

Participació i Transparència, sense la consulta prèvia amb els agents de la ciutat. “No. 

No hi ha hagut espai per això. Estaria bé que comptessin amb la ciutadania per concretar 

com es farà el procés de participació”. Per altra banda, la voluntat d’incorporar a la 

ciutadania en el propi procés també s’ha articulat a través de la possibilitat que les 

organitzacions i col·lectius socials de la ciutat poguessin organitzar debats per tal de 

tractar allò que consideressin important. Per tal de fer efectiva la voluntat de coproduir 

el procés, es van habilitar recursos materials, tècnics i humans per al suport de la 

realització de debats. Un element destacat.  

El procés ha servit per generar una experiència a partir de la qual articular un treball 

coproduït per al desenvolupament de les diferents pràctiques participatives impulsades 

per l’Ajuntament. A partir de l’equip que ha desenvolupat la plataforma 

decidim.barcelona, s’ha desplegat el programa Metadecidim, una comunitat oberta que 

tot i treballar per incrementar la funcionalitat de la plataforma de participació online, el 

debat i els diversos desenvolupaments que genera, acaben influint en el disseny de les 

polítiques de participació. 
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El procés participatiu per a l’elaboració del PAM de Barcelona, s’ha desplegat a través 

de  mecanismes d’informació, proposta i deliberació. La voluntat dels promotors del 

procés no ha estat generar un debat per al consens de les propostes a realitzar, sinó 

recollir les preferències de la ciutadania, mostrant els diferents punts de vista existents, 

generin consens o no. En aquest cas, es pot considerar que es tracta d’un procés 

deliberatiu. Tant a les sessions presencials com a través de la plataforma 

decidim.barcelona la ciutadania ha disposat de la capacitat efectiva de fer propostes, en 

tant que totes les aportacions realitzades s’han incorporat de forma directa sense cap 

tipus d’interpretació o moderació. Els diferents agents consultats han coincidit en que 

als debats presencials, totes les persones van disposar de la capacitat efectiva per 

expressar les seves consideracions, alhora que totes les propostes realitzades van ser 

preses en consideració.  

Es funcionava en dinàmiques molt senzilles: recollir què hi havia a nivell 

online i, a partir d’això i la proposta que tenia l’equip de govern començàvem 

a discutir els diferents temes. La gent formulava propostes. Hi havia perfil 

“representant d’entitats” amb propostes ja pensades i perfil “ciutadà de 

carrer” que opinaven particularment i feien la seva proposta allà mateix. 

Tothom va tenir capacitat per opinar i proposar. En diferent mesura. 

Propostes més realistes i concises o menys. 

El procés ha servit per mostrar les diferents preferències existents, però el resultat final 

no és el producte d’un debat col·lectiu per contrastar-les i consensuar unes propostes 

compartides. No era l’objectiu d’aquest procés i així es va deixar palès a les persones 

participants. El resultat final és fruit d’una interpretació política realitzada pels diferents 

representants del govern municipal.  

Les regles eren clares [...] Una reticència podria ser el procés d’opinar, però 

fins on aquesta opinió és vehiculant o no. El procés pot ser participatiu però 

no decisori. No va ser un procés decisori, no es sabia què passaria amb les 

nostres propostes. 

La plataforma disposava d’un mecanisme per tal que la ciutadania pogués mostrar el 

seu grau de suport a cada una de les propostes realitzades (tant les online com les 

presencials). Es va considerar que el fet que el procés recollís més de deu mil propostes 

impossibilita una lectura conjunta, pel que els suports obtinguts no es corresponien a 

una lectura global. Per altra banda, no es va diferenciar el període de proposta i el de 

suport, realitzant-se de forma simultània, el que possibilitava que les aportacions 

realitzades a l’inici del procés disposessin d’una major capacitat per recavar suports 

davant les que es van realitzar al final del període. Donada la dificultat per interpretar el 

diferent suport obtingut, aquest no va ser determinant per a la valoració de les 
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propostes, tot i que aquelles que havien acumulat molts suports van tenir una atenció 

especial. 

Al tractar-se d’un procés deliberatiu, la capacitat d’incidència en les polítiques publiques 

ha estat mediada per la valoració política de les propostes. La voluntat política d’incloure 

les propostes de la ciutadania pot ser mesurada pel grau d’acceptació de les propostes 

realitzades a través de la participació, que ha estat del 72% de les inicialment 

presentades. Donat que el període per a la implementació dels resultats del procés 

encara no ha finalitzat, falta un any per a la finalització del mandat sobre el que actua el 

PAM, es fa difícil emetre un judici sobre el grau d’implementació i el compliment dels 

corresponents compromisos. En tot cas, la plataforma decidim.barcelona possibilita la 

monitorització de la implementació de cada una de les actuacions que finalment s’han 

contemplat al PAM i al PAD de cada districte, situant-se en el 76% de compliment global 

a un any de finalitzat el mandat de govern.  

Des d’una perspectiva ex-post i a partir del retorn realitzat pels impulsors del procés, 

una bona pràctica ha d’incloure un espai per tal que tant les persones que van participar, 

com el conjunt de la ciutadania, puguin manifestar la seva valoració sobre el compliment 

dels objectius, funcionament i resultats del procés. En el cas de Barcelona, el disseny de 

les sessions presencials contemplava una activitat per recollir la valoració de les 

persones participants, però diversos factors han impedit la seva lectura, pel que es pot 

considerar que no ha resultat efectiva. Per altra banda, una vegada finalitzat el procés, 

es va portar a terme un retorn a través dels diferents òrgans estables de participació, de 

les comissions de seguiment creades a cada districte, o un debat online a través del 

decidim.barcelona. Uns espais que possiblement no han explorat totes les seves 

potencialitats, en tant que totes les entitats consultades els ha interpretat com a un 

formalisme per al retorn dels resultats generats, sense considerar-ho com a un 

mecanisme de revisió del propi procés. 

Al no haver-hi retorn hi ha reticència a tornar a participar. Crea frustració. 

No es pot animar a la gent a participar si després no hi ha retorn de resposta 

del que s’ha decidit en el procés decisori.  

En quant a la repercussió que el procés ha pogut generar en la manera d’entendre i 

implementar la participació, es considera que va ser un primer pas. Totes les persones 

consultades consideren que malgrat l’abast del procés, és difícil que generi un impacte 

en la transformació de la cultura participativa. En tot cas, aquest canvi dependrà de la 

voluntat prèvia de l’equip de govern i de la capacitat d’incidència del conjunt 

d’actuacions que es desenvolupin per tal de fer-la efectiva. En conjunt, es considera que 

hi ha hagut un canvi en la sensibilitat per incloure a la ciutadania en el disseny i execució 

de les polítiques públiques. 
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Els treballs transversals són molt difícils a l’ajuntament però seguim insistint. 

El PAM va ser el punt de partida per canviar una mica la cultura de treball de 

l’Ajuntament. 

En general sí, parlem més, ens escolten més [...] però no tothom és igual, 

sempre dependrà de l’equip tècnic amb qui hagis de treballar. 

 

Anàlisi de la cobertura 

En el cas de Barcelona, el fet de realitzar una consulta ciutadana per a la composició del 

PAM ve donat per la Carta municipal que estableix l’obligació de fomentar la participació 

en “les matèries que afecten més directament la qualitat de vida dels ciutadans”. Una 

directriu que es desplega a través de les Normes Reguladores de la Participació 

Ciutadana (NRPC), que estableixen de forma preceptiva la realització de processos de 

participació “per a l’aprovació dels projectes urbanístics de gran envergadura o 

d’especial transcendència, en els plans temàtics o sectorials que afecten el conjunt de la 

ciutadania i les disposicions municipals d’especial rellevància ciutadana i sobretot en els 

plans d’actuació municipal”. En aquest sentit es pot dir que existeix un consens previ 

sobre la necessitat d’implicar a la ciutadania en la definició del pla d’actuació que ha de 

regir les polítiques públiques de la ciutat. 

Per a l’execució d’aquest programa es van destinar 832.397,58 €, a més de disposar d’un 

equip tècnic destinat a la seva organització composat per 19 persones, la majora d’elles 

membres de l’àrea de participació de l’Ajuntament. A més, la meitat del pressupost es 

va dedicar a la contractació de serveis de dinamització de les activitats presencials per 

al foment i suport de la participació, que es va complementar amb la contractació de 31 

persones per al suport general de les diverses actuacions presencials. La contractació 

dels equips de dinamització es va realitzar a través d’una licitació pública dividida en 

quinze lots, el que va permetre diversificar el coneixement i l’experiència en la gestió de 

processos de participació per tal d’adaptar-se als requeriments de cada tipus 

d’intervenció. Diverses contingències relacionades amb la tramitació de la licitació van 

endarrerir l’inici de la seva activitat. La limitació temporal que va ocasionar va repercutir 

en la capacitat de planificació i en el desplegament de les activitats inicials. Per altra 

banda, el fet que la l’assignació de gran part dels debats tingués com a referència la seva 

distribució territorial (es va licitar un lot per cada districte), va poder limitar 

l’optimització de l’especialització de les diferents empreses.  

Les empreses que es van presentar, a nivell tècnic van anar una mica 

limitades. No tots els debats tenien la mateixa qualitat. És important saber 

dinamitzar grups i tenir consciència de que un debat cal que sigui dinamitzat 

per un professional, però també disposar d’equips especialitzats en el tema 
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que vols treballar. No és el mateix fer una sessió de participació per parlar 

sobre una plaça que fer un debat amb infants. On no existia aquest equip, no 

funcionaven tan bé les sessions. 

En quant a la suficiència temporal per al desplegament de les diverses intervencions del 

procés es considera que no es va dimensionar correctament. Una percepció que te en 

compte el volum d’actuacions previstes i les contingències assenyalades per a la 

preparació i desplegament de les activitats de dinamització de la participació. Cal tenir 

present que es van realitzar 410 debats presencials al llarg de dos mesos, fet que malgrat 

estiguessin distribuïts pels diferents barris del municipi i que tractessin temàtiques 

diferents, pot haver generat una certa saturació participativa. “No ho hagués allargat 

molt més però si 2 o 3 setmanes; “estan constantment fent processos de participació”. 

Per altra banda, aquest mateix fet va possibilitar que cada un dels debats permetés 

tractar correctament la temàtica plantejada, destinant suficient temps a la informació i 

la deliberació. 

La durada del procés ha estat suficient Segurament sempre és insuficient. Hi 

ha diferències entre barris, alguns estan més preparats i altres menys. 

Al tractar-se d’un procés que desplega un debat sobre la totalitat de l’actuació del 

govern local, va obligar a treballar de forma coordinada amb totes i cadascuna de les 

àrees sectorials i territorials. Per tal de coordinar les diferents actuacions es va crear una 

comissió tècnica de seguiment, integrada per 46 responsables polítics i tècnics de les 

diferents àrees i districtes de la ciutat. Es va desplegar un procés intern previ per a la 

definició dels eixos de treball i la definició de les línies que havien de constituir el 

document marc proposat a debat. La realització dels debats presencials es va desplegar 

a través de convocatòries realitzades pels equips dels districtes en el cas que fos un 

debat territorial, o pels equips de les àrees de l’ajuntament en cas dels debats d’àmbit 

de ciutat. Alhora cada debat va comptar amb referents tècnics de les àrees afectades 

per tal que facilitessin informació sobre el contingut a debatre. Per últim, la valoració de 

les diferents propostes es va dur a terme de forma segmentada segons l’àrea sectorial 

o territorial a la que fessin referència. Un treball transversal i en xarxa que obligava a 

disposar d’una elevat nivell de coordinació, que depenia principalment del compromís 

que assumissin els responsables de les diferents àrees. Una dedicació que no va ser 

homogènia, generant lectures diferenciades sobre la seva efectivitat. 

En aquest aspecte, cal agrair el treball i mobilització de l’equip del districte, 

perquè va facilitar molt la feina.  

Un altre element referent a la coordinació, és la connexió del procés de participació amb 

el treball dels diferents òrgans estables de participació o amb d’altres processos 

participatius realitzats anteriorment amb la voluntat d’integrar els diferents debats 
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existents. A l’etapa prèvia, alguns d’aquests òrgans ha realitzat un primer debat sobre 

les prioritats i propostes per incloure a l’esborrany de PAM. Per altra banda, alguns dels 

debats presencials han estat emmarcats en els òrgans estables de participació, com els 

Consells de barri o els Consells sectorials, format part del calendari dels processos i plans 

que estaven en marxa, com el Pla Jove, el Pla d’inclusió social, el Pla d’Habitatge o el Pla 

estratègic de l’Esport de Barcelona. El procés ha estat permeable als debats de la ciutat, 

permetent la continuïtat més enllà de l’elaboració del Programa Municipal. 

En quant a les garanties per a l’expressió lliure de les preferències, si bé es cert que en 

un debat presencial en el que es potencia la deliberació es fa difícil explorar aquesta 

possibilitat, en el cas de la plataforma decidim.barcelona sí que s’ha volgut tenir en 

compte. D’aquesta manera s’ha possibilitat la realització de propostes de forma 

anònima a través d’un pseudònim. I tot i que la participació online es podia fer previ 

registre i verificació de dades amb el padró, la programació d’aquest procediment 

impedeix que posteriorment es pugui disposar de dades identificatives de les persones 

registrades a la plataforma, resultant impossible identificar quines són les dades de la 

persona que realitza la proposta. Una circumstància que  s’aplica als individus però que 

no a les organitzacions. 

 

Anàlisi de la representativitat 

Calcular l’extensió de la participació generada en aquest procés presenta dificultats 

tècniques.  La voluntat de mantenir l’anonimat de les persones que han participat 

representa una dificultat insalvable per a una anàlisi d’aquestes característiques. Les 

sessions presencials van comptar amb un registre, en molts casos anonimitzat, de les 

persones que hi participaven. Un registre que no es va sistematitzar en totes les 

sessions, pel que les dades de les que es disposa són parcials. El fet de no poder 

identificar els participants dels diferents debats, fa que en l’àmbit presencial no es pugui 

discriminar les persones que van participar de més d’una convocatòria, havent de limitar 

l’anàlisi a les participacions generades, sense poder fer referència al nombre absolut de 

participants únics. Pel que respecta a la plataforma digital, tot i poder identificar l’usuari 

que feia una aportació, un comentari o mostrava el seu suport a una proposta, l’accés a 

les dades no permet calcular quants usuaris únics han fet alguna de les interaccions 

mencionades, pel que la xifra de referència és la del total d’usuaris registrats a la 

plataforma. 

La xifra de participacions és de 39.049 participants, que inclou les persones que van 

participar als debats presencials (sense comptabilitzar els realitzats a la fase prèvia) i les 

persones que es van donar d’alta a la plataforma. Però tal i com s’ha comentat 

anteriorment, caldria una anàlisi més detallada d’aquesta xifra. Del total de les trobades 

presencials realitzades, comptabilitzant també les de la fase prèvia, s’han donat un total 
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de 15.021 participacions, el 23% a l’etapa prèvia i el 77% restant al procés en sí. De les 

24.028 altes de la plataforma decidim.barcelona, el 68% es corresponia a persones 

empadronades a la ciutat de Barcelona, i el 32% restant a persones de fora de la ciutat, 

sense que es pugui identificar en quin municipi resideixen. Del total d’usuaris donats 

d’alta al portal, 1.599 van realitzar un mínim d’una proposta, sense que es disposi de 

dades sobre el número de persones úniques que van realitzar un dels més de 18 mil 

comentaris o dels més de 165 mil suports que van generar les diferents propostes. 

En quant a la participació d’organitzacions, els promotors del procés no van considerar 

oportú generar espais diferenciats per a la participació de persones a nivell individual i 

les organitzacions, quedant totes integrades dins dels espais generals del procés. Tot i 

això, per facilitar la seva implicació i per integrar la trajectòria del treball d’interlocució 

que es realitza, a l’etapa prèvia es van realitzar 15 reunions a les que es va convocar als 

diferents col·lectius i organitzacions de la ciutat per tal d’informar‐les sobre el procés i 

instar‐les a participar activament. Tretze d’aquestes reunions es van realitzar a nivell de 

districte i dos d’elles des d’una perspectiva de ciutat. Als diferents espais de participació 

s’ha registrat la participació d’un total de 1.741 organitzacions úniques. 

Tal i com s’ha mostrat anteriorment, des de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i 

Transparència, es va interpel·lar a les organitzacions per tal que generessin processos 

autònoms de debat ciutadà. Tot i que no es disposa de dades sobre el nombre 

d’organitzacions que van portar a terme aquest tipus d’intervenció ni del nombre de 

persones que hi van participar, es té coneixement que especialment les associacions 

veïnals i comunitàries van realitzar aquest tipus d’actuació. En aquest sentit, el seu paper 

d’agent de proximitat representa una eina amplificadora de la voluntat de la ciutadania 

alhora que possibilita incrementar la incidència del procés de participació arribant a 

sectors socials més amplis. 

 

Anàlisi de la pluralitat 

El cas de Barcelona representa una experiència significativa en el foment de la 

participació als diferents sectors de la població, en especial aquells que habitualment 

presenten un nivell més baix de participació. Aquesta situació queda reflectida en el 

propi projecte del procés, en el que es fa esment especial a les estratègies de foment de 

la participació i el suport per a facilitar el seu exercici entre els col·lectius invisibilitzats. 

Segons la mesura de govern, un dels objectius del procés de participació és “Facilitar la 

participació dels col·lectius menys actius o amb més dificultats”. Per assolir-ho s’indica 

la necessitat que l’Ajuntament sigui proactiu per aconseguir una elevada pluralitat 

interpel·lant directament a les organitzacions socials, sectors professionals i econòmics, 

personal de l’administració i les persones pertanyents a col·lectius desfavorits o amb 
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poca visibilitat, entre les que destaca les migrades, les dones, joves, persones amb 

diversitat funcional o les persones cuidadores. 

Per tal de materialitzar aquesta voluntat el disseny metodològic presta una especial 

atenció a la planificació d’estratègies per al foment de la participació d’aquelles 

persones que habitualment queden excloses dels canals d’interlocució social. Aquesta 

voluntat s’ha traduït en una diversitat de canals, mecanismes i metodologies 

participatives, que s’han adaptat als requeriments i especificitats dels diferents 

col·lectius als que es volia arribar. Una voluntat que, tal i com s’ha mostrat, s’ha 

correspost amb una elevada cobertura a través de la contractació d’equips 

multidisciplinars que tenien com a objectiu el foment i el suport de la participació.  

S’han desplegat diverses estratègies per convocar directament a aquestes persones que 

possiblement no participarien de manera espontània per desconeixement, 

desconfiança, o per considerar que no tenen res a dir. Entre les estratègies emprades, 

les més habituals han estat fer la convocatòria a través d’agents de proximitat, ja sigui 

professionals de serveis que intervenen amb col·lectius determinats o a través de les 

entitats que els representen. Una altra estratègia per a fomentar la seva participació ha 

estat la de generar debats específics en els que exclusivament es convocava a un 

d’aquests col·lectius. Aquest ha estat el cas de debats destinats a infants, joves, gent 

gran, persones amb diversitat funcional, dones migrades, persones d’ètnia gitana i 

treballadores domèstiques. Els debats presencials dirigits a infants, els adreçats a alguns 

col·lectius de persones amb diversitat funcional han rebut una atenció metodològica 

específica. Aquestes activitats han tingut un enfocament més dinàmic en el que s’ha fet 

servir metodologies específiques per tal de facilitar la comprensió del tema a analitzar i 

per facilitar la seva expressió. Del total de 410 debats presencials, 44 han estat dirigits a 

infants, 7 a joves, 6 a persones amb diversitat funcional, 16 a gent gran, 2 a treballadores 

domèstiques, 2 a dones migrades, 1 a persones gitanes i 1 s’ha realitzat en un 

assentament de persones sense llar.  

Va fer que també que persones que mai haguessin participat, participessin. 

No tant com a la pràctica s’hagués volgut, ja que hi havia debats on havia 

poca participació. Dos extrems. 

No es disposa de dades per a l’anàlisi de la participació efectiva dels diversos perfils 

mencionats. Tal i com s’ha indicat, la voluntat d’assegurar l’anonimat de les persones 

que participen i la manca de sistematització en la recollida de dades demogràfiques dels 

participants d’algunes sessions presencials impedeix realitzar aquesta anàlisi. 

En quant a la capacitat del procés per a reflectir la pluralitat de posicions, en general es 

desconeix si algun posicionament es va quedar fora del debat. La temàtica específica 

dels debats presencials va representar un agent motivador per tal que els diferents 
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posicionaments existents se sentissin interpel·lats. Per altra banda, el fet que no existís 

cap restricció a l’hora de presentar una proposta, va possibilitar que aquelles temàtiques 

no incloses inicialment, poguessin estar representades. La percepció general és que tant 

la informació facilitada com els debats van ser plurals. 

No ho sabem. Segur que havia algun grau de condicionament, però no ens 

va donar aquesta impressió. 

 

Anàlisi de l’accessibilitat 

Es pot considerar que aquest ha estat un procés obert a la ciutadania en general, tot i 

que la fase prèvia es va desplegar a través dels òrgans estables de participació, alguns 

d’ells d’accés restringit a representants d’organitzacions. 

Aquest cas es tracta d’un procés híbrid, que es desplega principalment a través de dos 

canals, les sessions presencials, denominades cites presencials, i la plataforma online 

decidim.barcelona. Les sessions presencials, com a espai deliberatiu, tenien com a 

objectiu l’avaluació de la proposta inicial del PAM impulsada per l’Ajuntament i la 

generació de noves propostes per tal de complementar-la. La planificació de les sessions 

presencials ha tingut una triple perspectiva: territorial, sectorial i metodològica. La 

intenció ha estat distribuir els debats per la totalitat dels barris de la ciutat, alhora que 

es volia assegurar que a cada districte les convocatòries contemplaven els diferents 

eixos temàtics proposats. L’eix metodològic es sustenta sobre la voluntat de fomentar 

la participació entre els col·lectius que habitualment queden exclosos del debat polític. 

Al llarg de dos mesos es van portar a terme 410 debats presencials, que sumats als de la 

fase prèvia sumen un total de 561 convocatòries. Del total d’espais convocats, el 61% 

s’han creat expressament per al procés participatiu, el 36% s’han realitzat dins del marc 

dels òrgans de participació ja existents, i el 3% es corresponen a reunions amb entitats. 

El tipus de convocatòries amb més participants (9.129) han estat els debats creats ad 

hoc, representant el 61% del total, tot i que cal anotar que també ha estat l’espai amb 

més convocatòries (61%). Els òrgans de participació han mobilitzat un total de 5.648 

persones (37%), tenint en compte que representen un total de 36% de les convocatòries. 

Cal tenir present que gran part de les convocatòries dels òrgans de participació, el 84%, 

es van realitzar a la fase prèvia al procés.  Les trobades amb associacions, totes elles 

realitzades a la fase prèvia, han tingut una participació de 244 assistències (2%), 

representant el 3% de les convocatòries. Si s’analitza l’efectivitat dels diferents canals a 

través de les propostes realitzades, es pot veure com els espais presencials han generat 

el 47% de les noves propostes d’actuació, el 36% provenen de participació a través de la 

plataforma digital i el 17% es corresponen a les aportacions realitzades per 

organitzacions socials. 
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Pel que fa a la cobertura territorial del procés, incloent la fase prèvia, s’han generat 

debats a tots els districtes de la ciutat, cobrint la totalitat dels 73 barris de la ciutat. Els 

barris amb el major nombre de convocatòries han sigut principalment els que es 

corresponen amb la ubicació de les seus del districte. Els districtes on s’ha desplegat un 

major nombre de convocatòries han estat els que es poden considerar com a centrals, 

en tant que són els que han acollit de forma majoritària els debats d’àmbit de ciutat. 

La plataforma online ha permès disposar d’un canal de participació permanent. Una eina 

inspirada en el canal de participació desenvolupat amb codi obert per l’Ajuntament de 

Madrid, DecideMadrid. Aquest mecanisme ha estat desenvolupat amb la intenció 

d’esdevenir l’espai online que aculli els diferents processos de participació que es 

realitzin a la ciutat. En aquest sentit, el procés de participació del PAM va representar 

alhora un espai de desenvolupament d’una eina de participació online. La plataforma ha 

permès fer visible tot el procés, permetent visualitzar i interactuar amb totes les 

propostes generades tant als espais presencials de deliberació com les realitzades a 

través de la mateixa plataforma. El portal ha servit per centralitzar de forma transparent 

tota la informació referent al procediment, activitats desplegades i el resultat que 

aquestes han generat. Cada una de les convocatòries presencials ha disposat d’un espai 

on s’ha mostrat l’acta de la sessió, dades sobre l’assistència i la relació de propostes 

realitzades. Per altra banda, s’han portat a terme cinc debats online com a espai obert 

de deliberació en el que la ciutadania ha pogut fer preguntes a diferents tinents d’alcalde 

i a l’alcaldessa de la ciutat. 

Per a la visualització del procés s’ha destinat un pressupost de 334.938,69 €, que ha 

permès desplegar una campanya de comunicació de grans dimensions, amb la 

distribució de material gràfic, tanques publicitàries fixes i mòbils, a través d’anuncis als 

mitjans de comunicació i a través de les xarxes socials. Alhora es van habilitar dos punts 

fixos d’informació on la ciutadania també podia sol·licitar suport per a la participació a 

través de la plataforma online. Per a cada una de les convocatòries presencials s’ha 

realitzat una campanya de difusió específica, principalment a través de la distribució de 

materials gràfics. Però en aquest cas s’ha volgut anar més enllà dels canals que fan servir 

habitualment les institucions, buscant vies alternatives per arribar a col·lectius i sectors 

de la població que habitual no estan representats als espais de debat sobre les polítiques 

públiques. Emprant el coneixement dels tècnics de proximitat s’ha planificat en cada cas 

una intervenció específica. Així, per fomentar la participació de persones migrades o de 

contextos culturalment diversos s’ha identificat els idiomes o s’ha fet servir mediadors 

interculturals per tal d’interpel·lar‐los. També s’han organitzat trobades prèvies on s’ha 

pogut explicar de manera directa, propera i més entenedora la intenció del procés del 

PAM i el procediment per poder participar. Una segona estratègia ha estat la de 

vehicular debats a través d’intervenció de caire lúdic o cultural, principalment les 

convocatòries dirigides a la infància. 
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Finalment, per tal de promoure la participació s’ha habilitat una sèrie de punts mòbils a 

tots els districtes de la ciutat, que han servit com a reclam comunicatiu de les diferents 

convocatòries presencials. A través dels punts mòbils s’ha ofert informació sobre el 

procés i els diversos canals per participar, comunicant les convocatòries presencials i 

informant sobre la plataforma decidim.barcelona. Estaven dotats de dispositius digitals 

que permetien oferir suport per al registre a la plataforma i participar in situ realitzant 

propostes d’actuació. Alguns dels punts mòbils han aprofitat l’agenda cultural de la 

ciutat. Allà on hi havia actes especials al carrer, s’ha aprofitat per tal de desplegar el punt 

mòbil, amb una actitud proactiva per interpel·lar a la ciutadania. 

Una de les característiques des del punt de vista de l’accessibilitat, ha estat la voluntat 

que el procés de participació es caracteritzés per la seva proximitat. Prova d’això és la 

distribució dels debats presencials a tots els barris de la ciutat, el desplegament de punts 

mòbils per fomentar i facilitar la participació, la realització dels debats presencials en 

equipaments de proximitat com ara centres cívics o biblioteques, o fins i tot la realització 

del debat a l’espai físic relacionat amb la temàtica a debatre. Aquest ha estat el cas de 

les 23 sessions que s’han desenvolupat a l’espai públic obert, a places i carrers de la 

ciutat, per tal de visualitzar in situ les principals necessitats de l’entorn i contrastar les 

possibles propostes d’actuació. Una altra estratègia ha estat la realització del debat en 

equipaments vinculats amb la temàtica a debatre, com és el cas de la ubicació d’un debat 

a una sala de festes per parlar sobre l’oci nocturn, un assentament de migrants o els 

convocats a equipaments esportius. La diversificació de canals presencials de 

participació i la seva distribució pel territori ha tingut la voluntat d’aproximar 

l’especificitat de la temàtica tractada o el col·lectiu al que anava dirigida. S’ha volgut 

adaptar l’espai al debat per tal de minimitzar els límits espaials de la participació. 

Malgrat aquesta voluntat, sortir dels espais habituals de referència, diversificar la 

ubicació de les trobades, juntament amb un volum important de convocatòries pot 

afectar a la seva localització per part de la població.  

 

Anàlisi de la inclusivitat 

A la majoria de les convocatòries presencials, al tractar-se d’equipaments de proximitat 

o d’espai públic obert, l’espai no ha representat una limitació simbòlica a la participació. 

Aquest tipus d’espai ha possibilitat la conciliació de cures familiars. Més enllà de la 

diversificació d’horaris de convocatòria, el fet que els debats presencials es realitzin en 

espais considerats de proximitat, facilita que es pugui conciliar les diferents activitats. 

“La ruta sobre urbanisme i gènere si va ser family friendly. Hi havia adolescents 

paquistaneses que traduïen les seves mares. També nens i nenes petites”. 
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Un dels aspectes més rellevants de l’experiència analitzada, té a veure amb les diferents 

estratègies per a facilitar la deliberació. En el pla digital s’ha innovat a través de la 

realització de debats online. Aquests espais han permès disposar d’un canal directe de 

debat amb els màxims representants institucionals. L’element digital ha possibilitat una 

major flexibilitat de convocatòria, minimitzant les possibles barreres físiques, alhora que 

ha afavorit la interacció d’un nombre elevat de persones. El debat online estava 

concertat a un temps determinat, però 48 hores abans la ciutadania podia fer preguntes 

i/o votar aquelles que considerés més rellevants. Un cop començat el debat es responien 

les diferents preguntes donant prioritat a aquelles amb més suports. Per la seva banda, 

la plataforma online no ha disposat d’altres estratègies específiques per a la 

dinamització de la participació. En tot cas s’ha dotat de mecanismes passius, possibiliten 

però no interpel·len, que permetien l’expressió de preferències des de diferents 

perspectives, ja sigui a través de la formulació directa d’una proposta d’intervenció, 

generar un debat a través del comentari de les propostes realitzades o mostrant el seu 

suport o rebuig per aquestes. 

Respecte al pla presencial, l’element més destacat és l’esforç realitzat per al 

desenvolupament d’estratègies inclusives dirigides a la interpel·lació directa per al 

foment i la facilitació de la participació. En aquest cas, el desplegament dels debats 

presencials no s’ha limitat a la perspectiva formal de disposar d’un canal per a la 

participació. El disseny dels debats presencials ha tingut en compte la necessitat de 

desenvolupar dinàmiques que fomentin i facilitin l’expressió de les persones que hi 

assisteixen. Una estratègia que no només pretén desplegar un debat més dinàmic, sinó 

que pretén incrementar la interacció entre les diferents persones participants, 

minimitzant les possibles limitacions d’aquelles amb menors competències 

participatives per tal d’afavorir la seva expressió i incidència. “Hi ha gent que no li agrada 

parlar amb públic, pel tema de replicar o debatre”.  

En general tots els debats presencials s’han desenvolupat en base a un marc 

metodològic establert, que s’ha adaptat segons el cas a la temàtica a tractar i en especial 

al perfil dels potencials participants. El model metodològic de referència dividia les 

sessions en quatre fases.  

Una primera de contextualització, tant del procés de participació, com de la pròpia 

sessió, explicant els objectius de la trobada, la metodologia plantejada i introduint la 

temàtica concreta sobre la que es debatria. Un segon moment dedicat al debat en sí, 

que depenent de la sessió, el tema que tractava o el tipus i nombre de participants, es 

podia estructurar de diverses maneres per tal de facilitar la participació. Tot i que s’han 

desplegat una gran diversitat de dinàmiques, una part important d’elles ha consistit en 

el treball a partir de petit grup i la posterior posada en comú. La tercera fase del debat 

estava reservada a la realització de les conclusions de la sessió. Aquestes s’havien de 
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traduir en propostes concretes, realitzant una lectura sobre el suport que suscitaven. 

Finalment es procedia a la valoració de la sessió per part dels participants. Per a 

col·lectius específics, com és el cas de la infància o la població amb diversitat funcional, 

es van destinar convocatòries específiques que disposaven de metodologies adaptades 

a les seves competències participatives. 

En el 80% dels casos, primer fèiem petits grups de treball per a que tothom 

pogués expressar la seva opinió. En la pràctica, els debats segueixen una 

mateixa línia; hi ha agents que predominen per sobre dels altres. Però 

intentàvem que tothom es pogués expressar per tal de recollir el màxim de 

propostes plurals. Nosaltres treballàvem en petit format, després es recollien 

les propostes que sortien dels grups de treball i aquestes passaven a ser 

discutides en el debat entre tots. 

En alguns casos, l’espai escollit per a desenvolupar l’activitat representa una estratègia 

per a facilitar la participació. Més enllà d’habilitar espais amb un menor grau de 

formalitat que faciliti generar dinàmiques més disteses i integradores, en alguns casos 

la ubicació estava relacionada amb l’objecte de debat. Una estratègia metodològica que 

busca potenciar el propi espai com a element articulador del debat, permetent una 

identificació vivencial dels elements objecte d’anàlisi i el contrast de les propostes que 

es puguin expressar. Una altra estratègica metodològica per al foment i suport de la 

participació ha estat la realització de sessions presencials a través d’intervencions de 

caire lúdic o cultural, principalment a les cites dirigides a la infància, en les que es van 

realitzar a través de l’expressió plàstica i de manifestacions culturals com les titelles o el 

teatre de l’oprimit. “Les rutes de gènere van ser essencials per conèixer les 

problemàtiques del barri en aquest àmbit”. 

Amb la voluntat que el propi procés representi una experiència per al desenvolupament 

de mecanismes i dinàmiques participatives, es va establir que la licitació de la 

dinamització es desplegués a través de diferents lots. Aquesta pràctica ha permès 

incorporar diferents experiències i coneixements tècnics potenciada a través de la 

cooperació entre les diferents agències.  

L’anàlisi de la inclusivitat cognitiva pretén avaluar les possibles barreres a la participació 

que pot representar la disposició d’informació i la dinàmica discursiva per a la seva 

assimilació i interpretació. En aquest cas, els diferents canals per a la difusió del procés 

han volgut dotar-se d’un llenguatge comunicatiu entenedor i de proximitat. La imatge 

gràfica pretenia la identificació de diferents perfils de ciutadans amb la capacitat de 

decidir el futur de la ciutat. Una voluntat limitada per la dificultat que representa el 

coneixement per part de la ciutadania del que representa un Pla d’Actuació Municipal. 

El fet de no entendre l’objecte de la participació pot representar que una persona no es 

senti interpel·lada. “La gent que no té cultura de participació no coneix que és el PAM, 
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llavors no es feia atractiu per ells. Tot i que s’ha avançat”. En quant a la informació sobre 

el contingut objecte de debat, s’ha volgut fer un esforç per tal que la ciutadania disposi 

d’informació rellevant, útil, concisa i entenedora. Aquesta s’ha facilitat a través del 

document marc del PAM, alhora que als debats presencials contemplaven una fase 

introductòria en la que entre d’altres aspectes, s’oferia informació relacionada amb 

l’objecte de debat. En general es considera que el llenguatge emprat va ser 

comprensible. 

Per la nostra part intentàvem simplificar la informació, per fer-ho entenedor. 

Hi van haver-hi sessions molt didàctiques, molt d’explicació com a prèvia. 

Després hi havia sessions molt més intenses i de diferents nivells. 

Cal tenir present que la consideració d’inclusivitat cognitiva es pot aplicar tant a una 

actuació concreta com al conjunt del procés. En aquest sentit, el fet de realitzar una 

lectura sobre les diferents preferències expressades resulta d’una elevada complexitat. 

Al tractar-se d’un procés que abasta la totalitat d’actuacions municipals es fa difícil 

realitzar una lectura completa de les diferents propostes existents. En tot cas, cal tenir 

present la variabilitat del grau d’interès o afectació respecte les diferents matèries 

abordades. Per a facilitar la gestió d’aquestes, la plataforma ha disposat de diferents 

filtres que permeten classificar la informació segons l’àmbit sectorial i l’àmbit territorial 

de l’actuació. 

 

Anàlisi de la capacitació 

La plataforma decidim.barcelona ha permès centralitzar i mostrar un volum important 

de la informació vinculada amb el procés. A través d’aquest canal s’ha pogut consultar 

de forma permanent la diferent informació sobre el procés en sí: els seus objectius, el 

procediment, els mecanismes que el despleguen o el marc que el regula. En quant a la 

informació de les diferents convocatòries presencials, la plataforma ha permès 

identificar-les segons la seva localització o la temàtica a tractar. Des de la perspectiva 

dels resultats, la plataforma possibilita que qualsevol persona tingui coneixement de les 

diferents propostes realitzades. Per altra banda, el resultat de la deliberació dels 

diferents debats presencials també es mostrava a mode de resum o acta de la sessió. 

Entre els seus objectius, el procés de participació contemplava el foment de la cultura 

de la participació activa i l’enfortiment de les bases per al futurs processos de 

participació ciutadana. Us objectius que doten al procés de la voluntat de generar 

aprenentatges tant per part de la ciutadania com per part de l’administració. El 

desenvolupament de metodologies de dinamització de les sessions presencials ha 

permès poder superar algunes de les barreres que dificulten en alguns casos l’expressió 

de les preferències personals, generant una experiència positiva que posteriorment s’ha 
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pogut materialitzar en un resultat tangible. Es fa imprescindible no generar processos 

de frustració que poden desincentivar la participació en futures convocatòries. En 

aquest sentit algunes de les persones consultades consideren que cal anar més enllà 

d’un procés deliberatiu. L’esforç realitzat per interpel·lar a la ciutadania s’ha de 

correspondre amb la visualització d’un impacte directe en les polítiques públiques. En 

aquest cas, al tractar-se d’un procés deliberatiu, la voluntat política ha permès una 

elevada incidència en les polítiques públiques, donat l’elevat nivell d’acceptació de les 

propostes realitzades. 

No ha estat desincentivador,  però no ser decisori ha estat un punt negatiu. 

 [...] després tot això passa per una taula política. Llavors, poden entendre 

com a no eficient tot el seu treball de participació si finalment decideixen els 

grups municipals. 

En quant a la possible repercussió del procés en la cultura participativa de la ciutadania, 

totes les persones consultades coincideixen en la dificultat de mesurar aquest tipus 

d’impacte, i la necessitat d’ampliar la perspectiva al conjunt d’actuacions del consistori 

i al llarg d’un període més prolongat. En tot cas, aquest procés va representar la primera 

iniciativa participativa de l’actual govern, que pretenia desplegar una nova perspectiva 

de la participació. Al procés de participació del PAM li han seguit una multitud de 

processos de dimensions més reduïdes que han permès assumir-ho com a una 

metodologia de treball integrada en la pràctica institucional. Un nou paradigma que 

segons la percepció majoritària s’ha correspost amb un increment de la participació. 

Falta perspectiva. Però sí que veig bastanta predisposició per part de la 

ciutadania. 

Abans no hi havia consciència de la participació, només es feia servir el vot. 

Actualment, el procés participatiu ha de ser més constant i permanent. Hem 

augmentat la cultura política. 

Tal i com s’ha visualitzat a l’anàlisi dels elements metodològics, el procés pretenia 

desenvolupar noves eines i estratègies participatives per al foment de la participació. 

Un dels principals elements d’innovació ha estat el desenvolupament de la plataforma 

decidim.barcelona. Amb una clara voluntat de generar una eina online que de forma 

estable articuli les diferents pràctiques participatives de la ciutat, l’Ajuntament ha 

desplegat el programa Metadecidim, que s’encarrega del seu desenvolupament. La 

plataforma no ha deixat d’evolucionar, incorporant millores i noves funcionalitats que li 

permeten adaptar-se a diferents mecanismes de participació. A través del Metadecidim 

s’articulen diverses actuacions per a l’anàlisi, la reflexió, o el desenvolupament d’eines i 

metodologies vinculades a la participació. Una tasca que s’ha portat a terme de forma 

col·laborativa, implicant equips multidisciplinars oberts que han possibilitat la tant la 
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seva extensió per ampliar la seva funcionalitat, com la seva exportació a d’altres 

institucions. 

Pel que fa a l’impacte del procés en la capacitació individual, la voluntat d’oferir 

garanties de privacitat per a l’exercici lliure de la participació dificulta la seva lectura. La 

impossibilitat de disposar de dades sobre els perfils de les persones que participen o el 

fet de fer anàlisis longitudinals no permeten avaluar els impactes d’aquest programa en 

la capacitació participativa. Tenint en compte el reduït volum de persones que han 

participat sobre el conjunt de la població, les diferents propostes realitzades i les 

possibles fluctuacions del volum de participació es poden correspondre de forma 

majoritària amb les persones que independentment d’aquest tipus de canal, ja 

participaven de forma habitual, sense que puguem afirmar ni refutar aquesta hipòtesi. 

Calen doncs, estudis sobre el comportament participatiu de la ciutadania, que permetin 

avaluar l’ús i la valoració que en fan de les diferents pràctiques desplegades. 

 

Anàlisi de la transparència i la rendició de comptes 

La transparència representa una condició essencial per a l’exercici de la participació. Es 

necessita informació que no només permeti contextualitzar l’objecte de debat sinó la 

mateixa participació. En aquest sentit, la plataforma decidim.barcelona representa 

l’eina principal que dota de transparència al procés de participació. A la secció anterior 

s’ha fet una relació de les funcionalitats que permet aquest canal online, que 

principalment es corresponen a la facilitació d’informació sobre el procediment emprat 

i els resultats generats. Tot i això, la plataforma no incorpora tota la documentació 

administrativa vinculada al procés (memòria econòmica, dictàmens de districte, 

informes d’implementació, etc.). Una informació que malgrat ser pública, o no es 

visualitza de forma centralitzada o no es mostra obertament.  

Un element innovador és el fet que la plataforma permet la traçabilitat de les diferents 

propostes realitzades. A cada proposta es visualitza quina ha estat la seva trajectòria, si 

ha estat acceptada o rebutjada, i en aquest segon cas, argumentant les causes de la seva 

exclusió. En segon lloc s’indica la seva transformació en una actuació pública, mostrant 

els diferents programes amb els que es relaciona. I finalment, l’element més destacat és 

la possibilitat de monitoritzar l’estat d’execució en temps real. Una possibilitat que posa 

a disposició de la ciutadania un mecanisme de rendició de comptes davant dels 

compromisos adquirits arrel del procés. Un mecanisme que si bé capacita a la ciutadania 

en el control de l’activitat institucional, per si sol no representa una eina efectiva. La 

majoria de les entitats entrevistades desconeixien que la plataforma permetia 

monitoritzar l’execució del PAM, alhora que tampoc eren conscients de les diferents 

activitats per al retorn i valoració del procés de participació. 
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Un cop fet el procés inicial, seguir amb un procés participatiu de seguiment, 

per tal de veure com es desenvolupa tot. Potser en els Consells de barri. 

També un quadre on es sistematitzi què s’ha fet, què no s’ha fet, si està en 

procés, etc. 

 

Anàlisi de la deliberació 

Per a una construcció participada del PAM, més enllà d’una simple agregació de 

propostes individuals, el procés s’ha dotat de diferents espais per a la deliberació que 

permetin generar el necessari debat públic per a contrastar les diferents preferències 

existents. En aquest cas es posa de manifest la necessitat de construir debats 

constructius en els que les diferents postures expressades es reconeguin i es pugui 

articular propostes inclusives, sense que això hagi de representar una renúncia per part 

de ningú. Els debats presencials no tenien l’objectiu de generar propostes de consens. 

Pretenien mostrar les diferents preferències existents, alhora que en el contrast entre 

les diferents postures es va promoure la cerca de punts en comú. En la recollida de 

propostes es tenien totes en compte, tot assenyalant aquelles amb un major grau de 

consens com a referència per identificar les preferències compartides. 

Hi havia una gran pèrdua de temps amb debats sense cap sentit. Uns contra 

els altres, per exemple, persones amb cotxe-persones sense cotxes. No li veia 

el sentit. Només es participa quan es parla del teu problema.   

Els debats ajudaven a veure les coincidències de demandes. Tot i que no eren 

100%.  Normalment no s’arribava al consens. Es podien treballar algunes 

propostes però eren dinàmiques més d’exposar i ja. 

Per altra banda, s’assenyala la dificultat de connectar la participació presencial i la 

online. No es disposa de dades sobre els perfils de participants predominants en cada 

un d’aquest canals. La percepció generalitzada és que la participació online predomina 

entre les persones més joves, tot i que independentment de l’edat també es té la 

percepció que aquest tipus de canals requereixen de nous aprenentatges per part de la 

ciutadania per a integrar el seu ús, al igual que requereixen aprenentatges institucionals 

per a explorar les seves potencialitats. 

Crec que costa participar a nivell online. Crec que encara ens falta cultura de 

debat a nivell digital, no estem tan acostumats. El debat presencial que es va 

penjar al decidim després no es va continuar. Encara ens falta. No he anat al 

procés de debat, però m’ho puc mirar després i fer un comentari o fer alguna 

proposta que no va sortir. Però, sí va crear debat públic. 
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La participació online genera certa controvèrsia entre aquelles persones que la 

consideren una eina imprescindible no només per ampliar l’extensió de la participació, 

sinó per la seva capacitat de generar un canal directe a través del qual qualsevol persona 

pot opinar sense que aquesta expressió estigui filtrada per un representant. Però més 

enllà de les capacitacions i l’apoderament que pot representar, les reticències provenen 

de la diferent dinàmica deliberativa que es genera en cada tipus de canal. Als espais 

presencials se’ls atorga una major capacitat interpretativa, al disposar d’un major volum 

d’inputs més enllà del propi contingut de la proposta. 

Valorem positivament l’ús telemàtic del Decidim ja que permet anar més 

enllà, però també té coses dolentes, es perd molt en fer propostes online, ja 

que és totalment diferent del face to face. 

En general s’assenyala que el procés va provocar un increment del debat social, tot i que 

es té la percepció que es va moderar passat el temps. Alhora, també ha servit per 

provocar la trobada de diferents agents, el que en alguns casos ha resultat en 

dinàmiques col·laboratives que s’han exportat més enllà . 

Sí que va haver-hi espai per l’intercanvi. No amb gran profunditat, però sí 

que va existir. El procés també va aconseguir trobar-se diferents entitats i 

associacions. 

En molts debats es va aconseguir que la gent vingués amb una postura, que 

discutís i després defensar alguna idea més. Era satisfactori veure com la 

gent es posava o trobava el consens un cop havien debatut.  

 

Conclusions 

El procés participatiu per a l’elaboració del PAM 2016 – 2019 de l’Ajuntament de 

Barcelona es caracteritza per ser una pràctica deliberativa. Si bé és cert que es va 

acceptar una part important de les propostes realitzades (el 72%), la resolució sobre el 

resultat substantiu del procés, i per tant la decisió sobre la relació de propostes que 

integren el PAM i els PAD dels deu districtes de la ciutat, restava supeditada a una lectura 

política per part dels representants del govern. Una circumstància que en tot moment 

s’ha fet explícita. Si bé és cert que no es tracta d’una experiència de democràcia directa, 

la capacitat efectiva per incidir en les polítiques públiques no només ve condicionada 

per la disposició d’un canal directe de decisió. El fet de generar amplis debats socials 

que generen lectures compartides, amb propostes que poden disposar d’un elevat 

suport i la visualització totalment oberta tant del procés com dels seus resultats, 

condicionen la posterior decisió governamental. 
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Arrel de l’anàlisi del disseny i la implementació del procés de participació en destaquen 

quatre elements operatius: la voluntat d’incrementar la capacitat de mobilització 

explorant les potencialitats de la participació online, el foment de la participació 

d’aquelles persones que habitualment queden invisibilitzades en els processos de 

construcció de les polítiques públiques, el desenvolupament de metodologies inclusives 

per a facilitar la participació i l’habilitació de mecanismes de transparència i rendició de 

comptes. 

Si bé no ha participat una proporció elevada de la població, i tot i que no es disposa de 

dades objectives que ho recolzin, es té la percepció que ha participat un volum 

important de persones que habitualment no estan presents en el debat públic. Uns 

resultats impulsats pel desplegament de diferents estratègies per al foment de la 

participació. En quant a les estratègies passives en destaquen la diversificació de canals 

i convocatòries realitzades per tal de facilitar la proximitat dels debats al conjunt de la 

ciutadania, com la plataforma de participació online o la cobertura de tots els barris amb 

debats presencials. El fet de generar debats sobre problemàtiques concretes i que en 

alguns casos aquests es portin a terme al mateix espai físic objecte de la deliberació, 

propicia un increment en la capacitat per interpel·lar a la ciutadania. Per últim, en una 

actitud proactiva per a la convocatòria directa, s’han dissenyat estratègies amb agents 

de proximitat per tal de connectar directament amb col·lectius determinats. Tota una 

sèrie d’intervencions que tot i representar una elevada mobilització de recursos, 

generen un impacte social de gran valor. Cal seguir explorant en estratègies per al 

foment de la participació que permetin incrementar la capacitat de convocatòria dels 

processos de participació, en especial la dirigida a les persones participativament 

invisibilitzades. Una tasca que difícilment es pot desenvolupar sense disposar de 

mecanismes per a la monitorització de la participació i especialment l’anàlisi comparat 

respecte diferents perfils de població. 

El fet que es tracti d’un procés híbrid que combina la participació presencial i la online, 

ha possibilitat explorar les diferents potencialitats dels dos canals. En especial, el canal 

online ha permès desplegar funcionalitats de transparència, alhora que representa un 

espai de proximitat que no està supeditat a una disposició temporal específica. Malgrat 

les diferents potencialitats pot arribar a excloure a certs sectors de la ciutadania que no 

disposa d’accés a la xarxa o presenta dificultats cognitives per a la seva interpretació. 

Per últim, en destaca que més enllà de la convocatòria, cal que aquest tipus de canal 

propiciï la participació d’aquelles persones que han manifestat un interès en els afers 

públics. En aquest sentit el procés de participació del PAM destaca per la voluntat de 

generar dinàmiques inclusives que fomenten i faciliten la participació, alhora que 

promouen la interacció entre les diferents persones que participen, per construir 

propostes compartides davant de reptes col·lectius. 
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3.2. Anàlisi del procés de participació per a la reforma de la Plaça 

d’Espanya de Madrid 
 

 

Descripció del projecte 

El procés de participació per a la reforma de la Plaça d’Espanya de Madrid va ser un 

projecte impulsat per l’Àrea de Govern de Participació Ciutadana, Transparència i 

Govern Obert de l’Ajuntament de Madrid. Un procés que es va dur a terme entre el mes 

de desembre del 2015 i febrer de 2017. Aquest procés tenia per objectiu posar a 

disposició de la ciutadania la decisió sobre la idoneïtat de la reforma d’un espai urbà i 

en cas afirmatiu, la definició de la transformació a executar. Es tracta d’un espai de gran 

envergadura amb elements de gran complexitat. El procés de participació es desplega a 

través d’una audiència pública, un mecanisme reglat per tractar “assumptes d’especial 

transcendència, per tractar-se de qüestions especialment significatives de l’acció 

municipal, en els que convingui desenvolupar una deliberació participativa i sempre que 

l’assumpte afecti a tota la ciutat o a més d’un Districte”. 

L’audiència pública per a la reforma de la Plaça d’Espanya consta de 4 fases, cada una 

d’elles es desplega a través de diferents mecanismes de participació. 

1a fase: Creació d’un grup de treball que té per objectiu la confecció d’un qüestionari 

amb preguntes sobre els diferents elements que hauria de contenir la reforma. A aquest 

grup de treball es convoca, a través de nomenament, a representants de les diferents 

àrees de govern que tinguin competències relacionades, representants dels districtes 

afectats per la reforma i representants d’organitzacions socials, empresarials i d’experts 

que puguin estar afectades o disposar d’un posicionament al voltant de la reforma. 

També poden participar persones a títol individual, però no es fa una convocatòria 

oberta. 

Aquest grup de treball realitza quatre reunions entre el 3 de desembre de 2015 i el 21 

de gener de 2016, en les que es fan servir diferents tècniques per a dinamitzar el debat. 

Característiques d’aquesta fase:  

- Tipus de canal: participació presencial 

- Grau d’apertura: semi-obert 

- Grau de participació: informació, deliberació i decisió 

- Fase sobre la que s’incideix: diagnosi 

2a fase: El qüestionari confeccionat pel grup de treball serà el que haurà de respondre 

la ciutadania, entre el 28 de gener al 8 de març, a través de la plataforma DecideMadrid, 

enquesta telefònica o dipositant la butlleta en urnes habilitades en instàncies 

municipals. L’objectiu és obtenir els criteris que haurà de contemplar la reforma de la 

Plaça, en cas que es consideri que s’ha de portar a terme. De forma paral·lela es realitzen 

tres debats presencials entre l’11 de febrer i el 4 de març, que tenen per objectiu 
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promoure el debat social al voltant d’aquesta reforma, tractant tres temes: la idoneïtat 

de la reforma, la mobilitat i els usos de la plaça. 

Característiques d’aquesta fase:  

- Tipus de canal: participació híbrida (presencial, online i telefonia) 

- Grau d’apertura: obert 

- Grau de participació: informació, deliberació i decisió 

- Fase sobre la que s’incideix: disseny 

3a fase: A través dels criteris de reforma establerts a l’audiència pública el 14 de juny de 

2016 es convoca un concurs internacional d’idees per a la presentació de projectes 

urbanístics de la reforma. Els diferents projectes que complien els requeriments tècnics 

del concurs es van sotmetre a la selecció d’un jurat que es va desenvolupar en dos fases. 

En una primera fase de preselecció, un jurat format per dotze persones escull cinc 

projectes. Dos dels dotze membres van emetre el seu veredicte atenent a les 

preferències de la ciutadania. Per  fer-ho, el 4 d’octubre de 2016, es va realitzar una 

consulta a través de la plataforma DecideMadrid, on la ciutadania podia votar per un 

dels 72 projectes que van superar els requeriments jurídics i tècnics. En una segona fase, 

d’entre els projectes pre-seleccionats, el jurat escull els dos projectes finalistes. 

Característiques d’aquesta fase:  

- Tipus de canal: participació digital 

- Grau d’apertura: obert 

- Grau de participació: informació, deliberació i decisió 

- Fase sobre la que s’incideix: decisió 

 

4a fase: Selecció final realitzada mitjançant una consulta pública que es porta a terme 

entre el 13 i 19 de febrer de 2017. Es va demanar a la ciutadania que escollís el projecte 

de reforma entre les dues propostes finalistes del concurs d’idees. 

Característiques d’aquesta fase:  

- Tipus de canal: participació híbrida (correu postal, digital i presencial) 

- Grau d’apertura: obert 

- Grau de participació: informació, deliberació i decisió 

- Fase sobre la que s’incideix: decisió 

 

Anàlisi de la capacitat d’incidència 

En quant a la rellevància de la qüestió sotmesa a la participació, cal destacar dos 

consideracions. Per una banda es pot considerar una procés que tracta una temàtica de 

gran repercussió, per l’envergadura de la reforma i per la rellevància pressupostària de 

la intervenció que s’haurà de realitzar. Per contra, es posa en evidència la seva 

rellevància. Tot i que el 63% de les persones participants a la consulta (representen l’1% 
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de la població major de 16 anys de la ciutat) van votar a favor de la reforma, diverses 

organitzacions socials, especialment les veïnals, es van manifestar en contra, al 

considerar que no es tractava d’una prioritat. Qüestionant fins i tot la forma en que es 

consulta la idoneïtat d’aquesta reforma en tant que no es confronta amb d’altres 

prioritats, el que indueix, des del seu punt de vista, a respondre afirmativament. Cal 

tenir en compte que aquest procés no es dota d’una diagnosi participada oberta a la 

ciutadania sobre les prioritats municipals, pel que es pot considerar que es proposa a la 

ciutadania que ratifiqui una decisió ja presa. 

Tot i les discrepàncies sobre el propi procés, no es va fer cap modificació en el seu 

disseny per tal d’adaptar-ho als requeriments expressats. Un element a considerar és la 

manca d’interlocució per a consensuar la seva idoneïtat i el seu disseny, a més de no 

contemplar cap òrgan de seguiment per a la seva implementació. Del que resulta una 

nul·la capacitat d’incidència sobre el propi procés per part de la ciutadania, que va ser 

liderat i dirigit exclusivament per la Direcció General de Participació Ciutadana de 

l’Ajuntament de Madrid. 

Un dels elements més destacats d’aquest procés és la seva capacitat d’incidència 

directa. És un procés que habilita la ciutadania per incidir de forma directa en les 

polítiques públiques, en tant que el seu resultat és vinculant. El projecte urbanístic 

escollit per part de la ciutadania, serà implementat de forma directa. Tot i que encara 

no s’ha executat l’obra de reforma, les diferents persones entrevistades manifesten que 

el projecte aprovat ja ha patit lleugeres modificacions per tal d’adaptar-lo a diferents 

requeriments tècnics, fet que és comprensible donada la complexitat de la intervenció. 

Els responsables del procés posen de manifest que el fet de la capacitat de decidir de 

forma directa, és el més rellevant des del punt de vista del disseny del procés, supeditant 

d’altres elements com la realització de propostes i la deliberació.  

És molt difícil i se’ns va plantejar la possibilitat que aquesta és la forma 

d’intentar-ho. Per la complexitat del propi procés. Si escollir entre 70 opcions 

tancades ja és difícil, pensar en obert amb 20.000 persones, ... quina classe 

de procés es pot realitzar? Implica una complexitat que d’entrada no es tenia 

clar que es pogués solucionar.  

En aquest sentit, la capacitat d’incidència sobre els diferents resultats, està en 

consonància amb aquesta aproximació. Si bé és cert que el procés contempla diferents 

fases i espais per a la informació, la proposta, la deliberació i la decisió, en la diagnosi, 

el disseny i la decisió sobre la política a tractar; només la decisió es desplega de forma 

efectiva. Tal i com es mostra en els diferents apartats d’aquesta anàlisi, tant la 

informació com la proposta i la deliberació, i la capacitat d’incidència sobre la diagnosi i 

el disseny, presenten certes característiques que limiten la seva efectivitat.  

Es defineix el procés a partir d’una diagnosi tècnica preestablerta, que es basa en una 

priorització realitzada per l’equip de govern. Per tal de complementar-la es crea un grup 

de treball d’accés restringit, en tant que tot i que pot participar qualsevol persona, es 
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realitza una convocatòria per designació. Si bé és cert que el grup de treball contempla 

mecanismes per a la informació, la proposta, la deliberació i la decisió, cal tenir present 

que el 40% dels seus participants eren representants de diferents òrgans de 

l’ajuntament. En quant a la incidència en el disseny de la política pública, aquesta queda 

restringida, en tant que no es contempla la possibilitat que la ciutadania realitzi 

propostes d’intervenció, limitant la participació a la decisió sobre propostes 

preestablertes pel grup de treball (d’accés restringit). 

La capacitat efectiva de decisió també queda qüestionada, en tant que va estar 

condicionada per la dificultat en la gestió i comprensió de la informació,  a més de la 

complexitat del mecanisme de decisió. La dificultat d’interpretar informació de caràcter 

tècnic i el fet de gestionar una qualitat elevada d’informació limitava la capacitat 

d’interpretació i comprensió per emetre una preferència. La confecció de les preguntes 

del qüestionari de la segona fase condicionaven no només les respostes, sinó la lectura 

dels resultats. Algunes de les preguntes requerien de coneixements tècnics dels que 

gran part de la població no disposa i sobre els que no es facilitava informació. La 

disposició d’algunes preguntes condicionava la resposta, com és el cas de la pregunta 

sobre el grau de profunditat de la reforma, situada al final del qüestionari, disset 

preguntes desprès sobre les diferents possibles intervencions. Les preguntes obertes i 

les de multiresposta deixaven a la discreció dels tècnics la interpretació dels resultats, ja 

que no es disposava d’un criteri previ d’interpretació per considerar quin és el volum 

mínim de suports per ser validades.  

Si la majoria de les persones va dir que s’havien de limitar els usos comercials, 

es limiten ... és simplement majoria ... no és per majoria del 51%, simplement 

per majoria simple.  

Per altra banda, cal tenir present que la consulta final en la que s’havia de votar entre 

dues propostes de projectes urbanístics, no tenia una correspondència directa amb la 

preselecció que va realitzar la ciutadania. Va prevaler la capacitat de decisió del jurat, 

atenent a la necessitat de contemplar aspectes tècnics de viabilitat i adequació dels 

projectes.  

Allò on hi va haver més controvèrsia va ser en el fet que ambdós projectes 

seleccionats no van ser aquells que van rebre més suport per part de la 

ciutadania”. “Era el jurat el qui decidir, però s’estava donant simultàniament 

la pre-selecció ciutadana, de manera que el jurat es veia dirigit a uns 

projectes entre els que podia escollir; la primera desena dels 70 projectes que 

hi havia. Aquest és el factor de correcció ciutadana. Hi han criteris tècnics 

que s’han de respectar, ... Si escullen alguna opció que no és la ciutadana, 

s’hauran de justificar (cas extrem), fet que tampoc és habitual en molts dels 

espais tècnic-polítics existents.  

Aquesta circumstància va donar com a resultat que les propostes sobre les que s’havia 

d’escollir, van obtenir la tercera i desena posició en la consulta de preselecció ciutadana. 
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Una situació que es podria haver evitat, tal i com manifesten algunes de les persones 

entrevistades, invertint el procediment de la preselecció. Introduint una primera 

selecció tècnica per escollir els projectes més viables tècnicament, sobre la que realitzar 

la preselecció participada. A partir d’aquesta, el jurat escull les dues propostes que es 

sotmetran a la votació definitiva. 

 

Anàlisi de la cobertura 

El procés es correspon a la voluntat de l’equip de govern tant per a la realització de la 

reforma urbanística, com per disposar aquesta decisió a la consideració de la ciutadania, 

fent-la partícip del disseny de la intervenció pública que havia de resultar. Una 

consideració que no va disposar de consens polític ni social. Tal i com s’ha mencionat, 

diverses organitzacions, principalment veïnals, es van manifestar en contra de la 

idoneïtat d’aquesta reforma, al considerar que hi havia d’altres intervencions més 

prioritàries que la reforma de la Plaça d’Espanya, i que en cas de fer-se, no havia de 

representar una intervenció integral. També es va qüestionar la transparència dels 

possibles efectes urbanístics col·laterals, com els relacionats amb possibles 

requalificacions, i que entre d’altres té un vincle amb la polèmica que va suscitar de 

l’edifici España, situat a la mateixa plaça. Aquesta manca de consens, queda manifesta 

en el resultat de l’acord del grup de treball, en el que 12 de les 39 persones participants 

de la decisió final, es van abstenir. 

Un aspecte rellevant és la bona acollida de l’aparell institucional, ja que malgrat que el 

procés representa un increment en la complexitat de la gestió d’una actuació que ja de 

per sí es presentava complicada. De fet, existeix la percepció que arrel de les diferents 

pràctiques participatives s’ha generat un canvi en la dinàmica de l’aparell tècnic en pro 

d’incrementar la veu de la ciutadania. 

 No estem trobant barreres administrativa més enllà de les pròpies barreres 

burocràtiques del propi sistema, com per exemple treure un contracte y 

passar per una ‘gimcana boja’ de 8 mesos de terminis.  

En quant a la dedicació de recursos econòmics, si bé en general es consideren suficients, 

es percep una possible desproporció entre el pressupost destinat a la consulta final (1,1 

milions d’euros) i el de les fases anteriors. Es considera que incrementant el pressupost 

destinat a la comunicació de les tres fases prèvies podria haver motivat un major nivell 

de participació. 

Pel que respecta a la suficiència de temps, en general es considera que va ser adequada. 

El fet que el desplegament de les diferents fases tingués una durada de 15 mesos, va 

proporcionar una optimització en la dedicació temporal d’alguns procediments. A les 

fases finals, el temps previ de mobilització va ser més curt en relació a un procés aïllat, 

aprofitant l’efecte dels debats previs generats a les fases anteriors. Algunes persones 

entrevistades manifesten que no es va dedicar prou temps per a la fase inicial que 

permetés generar un espai per a una diagnosi i un recull de propostes de forma 
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participada. Una circumstància que va estar condicionada per la voluntat d’executar el 

resultat del procés en l’actual mandat. 

La fase de votació final, no hi va haver molt de temps, va ser una setmana 

per a la votació, però com ja venia de treball previ i hi havia hagut molta 

informació. Però el debat previ per a dedicar debat ciutadà a aquesta elecció 

no se li va dedicar massa temps ni actuacions.  

Cal tenir present el caràcter innovador d’aquest procés i la seva excepcionalitat en un 

municipi que no s’havia caracteritzar pel desenvolupament d’aquest tipus de pràctiques. 

No existia cap òrgan estable ni cap altre procediment sobre el que establir cap vincle. La 

consulta final es va encabir en una multiconsulta, la primera que es feia al municipi. 

En quant a la seva transversalitat, si bé el procés va pivotar principalment en l’àrea de 

participació, sense que es constitueixi formalment un equip, es treballa estretament 

amb l’àrea d’urbanisme. 

 El grup de treball fix era amb urbanisme; formalment no es constitueix un 

grup de treball específic del procés, encara que a la pràctica si que hi havia 

un grup de treball funcionant entre urbanisme i participació i, 

ocasionalment, amb agents de districte o grups de treball específics. Però no 

és un grup motor i els agents no tenen ‘agència’ per a la direcció del 

projecte”.  

Per altra banda, al grup de treball creat a la primera fase, a més d’aquestes dues àrees, 

també hi participen l’àrea de coordinació territorial, la medi ambient i mobilitat, la de 

cultura i esports, a més dels dos districtes afectats (Centre i Moncloa). 

 

Anàlisi de la representativitat 

Per analitzar l’extensió de la participació, cal tenir present les diferents fases i els 

diferents mecanismes emprats. Als tallers realitzats pel grup de treball de la primera 

fase van participar un total de 103 persones diferents distribuïdes entre les quatre 

sessions (63, 40, 52 i 36 participants respectivament). A la segona fase, van participar 

entre seixanta i setanta persones a cadascun dels debats. Aquesta fase va finalitzar amb 

la resposta d’un qüestionari per part de 26.691 persones, l’1% de les persones 

empadronades majors de 16 anys. En quant a la fase de preselecció, hi van votar 7.613 

persones. Per últim, a la consulta, hi van participar 211.725 persones, el 7,7% de la 

població major de 16 anys. Aquestes xifres, que a priori semblen baixes, són semblants 

a la mitjana dels processos de participació directa, que es situa al voltant del 10%. 

Per als responsables de l’àrea de participació, aquestes xifres representen un èxit en 

tant que era la primera vegada que es realitzava una experiència com aquesta i la xifra 

de participants no ha parat de créixer des de llavors. Tot i això, matisen la rellevància 
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d’una lectura en base a l’extensió de participants, posant l’èmfasi en la capacitat directa 

de decisió i en la llibertat de les persones per decidir exercir-la.  

El número total de persones que hi participen és important, la 

representativitat és important, però amb un matís: els processos en general 

que fem són processos de decisió directa. Llavors no són processos que es 

construeixin per a ser representatius: s’obre la votació i qui vol participa. 

 

Anàlisi de la pluralitat 

La relativitat de la representativitat que atorguen les persones responsables del procés 

també l’apliquen a la diversitat de perfils que hi participen i la seva correspondència 

amb la seva distribució a la població. Per elles, el més important és l’apertura de canals 

per a poder decidir de forma directa sobre els afers públics. Interpreten que el fet de no 

participar es correspon a una decisió individual, relativitzant l’autoexclusió i les possibles 

barreres a la participació. Des del seu punt de vista, el fet d’obrir un canal de participació 

directa apodera la població, el que possibilita la seva llibertat de decisió, 

independentment de que es tracti d’un judici informat. Es discrepa dels posicionaments 

que atorguen la legitimitat en base a l’existència d’una deliberació profunda i plural i 

d’una representació respecte els diferents perfils i capes socials.  

És com les eleccions, la seva legitimitat depèn de que sigui en obert i de que 

sigui un procés de democràcia directa. S’intenten habilitar molts canals per 

fer arribar el màxim de persones, per tal que sigui representativa, però el 

disseny prioritza que és una actuació oberta a la ciutadania, a qui vulgui 

participar ... si una persona no hi participa és perquè no vol participar o no li 

interessa.  

Tot i això, es considera que cal realitzar un esforç per fer fomentar la participació, en 

especial per aquelles persones que poden mostrar qualsevol tipus de dificultat que 

limita la seva capacitat efectiva per decidir si vol participar o no. I tot i que en el cas 

d’aquest procés de participació no es va dissenyar cap estratègia concreta per al foment 

de la participació de perfils de població participativament invisibilitzada, posteriorment 

s’ha fet una reflexió sobre la necessitat d’intervenir en aquest sentit, mantenint sempre 

la premissa que l’element primordial és la possibilitat d’incidència directa.  

Si s’identifica un grup que presenta dificultats o una barrera, es dissenya una 

actuació per tal d’intentar arribar a aquest col·lectiu, però fàcilment s’oblida 

que el gruix de la població pot arribar fàcilment. S’ha de ser eficaç i allò 

primordial que s’ha de resoldre és que la ciutadania en genèric hi participi, 

sinó això ja és un error; desprès ja s’intenta corregir biaixos per tal que sigui 

el més representatiu possible. [...] Des de participació s’intenta treballar amb 

col·lectius determinats que es troben darrera bretxes concretes 
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d’accessibilitat, per exemple, per tal de millorar els canals. De la mateixa 

manera que passa amb col·lectius ‘desconnectats’. Un altre tipus 

d’actuacions és implementar canals més fàcils (hi ha persones que no hi 

participen no perquè estiguin en una bretxa, sinó perquè simplement no 

saben com participar).   

Un posicionament que no és compartit amb d’altres agents, que si bé coincideixen en la 

rellevància del fet de poder decidir de forma directa, consideren que aquesta condició 

no determina un increment substancial de la participació. En aquest sentit es destaca 

com a una mancança el fet de no haver generat estratègies específiques per a fomentar 

la participació, el que va poder repercutir en una menor capacitat de captar les diferents 

visions i preferències existents, en especial la de col·lectius amb menys recursos.  

Es van quedar aspectes fora, tot i que va ser un procés obert, en l’evolució de 

les reunions es podien anar incorporant col·lectius. Però no es va arribar al 

determinats col·lectius. No es van desenvolupar estratègies per tal de ‘captar 

als col·lectius invisibilitzats’ i això és necessari. Hi ha bretxes que s’han de 

salvar[...]. Estem segurs que majoritàriament van participar persones amb 

estudis medis i superiors i amb un determinat grau de poder adquisitiu .... les 

classes populars, en els barris obrers, la participació fou minoritària. 

Tot i que la disposició de dades no permet fer una anàlisi de perfils socioeconòmic, 

analitzant les dades disponibles (l’audiència pública a través del qüestionari i la consulta 

final), emergeixen diferències significatives que es poden correspondre tant amb el 

procediment del procés, com a l’interès que pot suscitar. Tenint en compte que el fet de 

respondre un qüestionari amb 18 preguntes entre les quals s’inclouen algunes amb certa 

dificultat tècnica per a l’articulació d’un posicionament, cal considerar l’avaluació del 

cost de participar. Així, la distribució de la participació en relació a la distribució del total 

de població segons el districte de residència és molt més homogènia en la consulta final 

respecte al qüestionari. Destaca que els dos districtes directament afectats, que en el 

cas del qüestionari mostren una participació de fins a tres vegades superior davant la 

resta de districtes, situació que no es dona a la consulta final, on tot i mostrar una 

participació superior, aquesta no destaca de forma rellevant. En quant a la distribució 

per sexe, la participació al qüestionari mostra una sobrerepresentació masculina: el 61% 

de les respostes van ser emeses per homes, quan el seu pes demogràfic és del 47%. Un 

biaix que es va equilibrar a la consulta final, on la distribució mostra diferències poc 

rellevants respecte a la que es dona al conjunt de la població. Un efecte que es 

reprodueix en el cas de l’edat. Si el qüestionari mostra una sobrerepresentació de la 

franja d’edat entre els 25 i 44 anys, i una infrarepresentació entre els joves de 16 a 19 

anys i especialment de les persones més grans de 70 anys; en el cas de la consulta final, 

tot i existir aquests biaixos de representació, aquests es relativitzen. 

En quant a la capacitat per reflectir la pluralitat de posicionaments al voltant de la 

reforma, cal anotar, que tot i que el procés no va integrar les divergències sobre el propi 
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procés expressades per diverses organitzacions, el seu posicionament va estar molt 

present als diversos espais de deliberació, fins i tot com a ponents dels diferents debats 

presencials oberts a la ciutadania. En general, tots els actors relacionats amb el procés, 

consideren que al debat hi van ser presents els diferents posicionaments existents. 

 

Anàlisi de l’accessibilitat 

El procés mostra un grau d’apertura mixt. Quasi la totalitat dels mecanismes van ser 

completament oberts a la població major de 16 anys empadronada a la ciutat. A la 

primera fase, el grup de treball és d’accés restringit ja que, tot i existir la possibilitat que 

participi qualsevol persona que ho sol·liciti, no es fa una convocatòria oberta, 

seleccionant des de l’àrea de participació a representants d’organitzacions. 

Un dels elements destacats, és la diversificació de canals per a facilitar la participació, 

una circumstància que es correspon amb la voluntat de possibilitar que participi el major 

nombre possible de persones habilitant canals de participació directa. “Es van intentar 

habilitar molts i diversos canals per tal d’arribar al màxim nombre de persones, per tal 

que sigui representativa”. Gran part del procés es va recolzar a través de la plataforma 

DecideMadrid, però es van habilitar d’altres canals, com el telefònic, el correu postal o 

espais presencials per a la realització de debat o per votar. Es van habilitar urnes de 

votació a les 47 oficines de registre distribuïdes pels diferents districtes de la ciutat. 

Algunes de les persones entrevistades consideren que el fet d’habilitar només tres 

espais presencials de deliberació oberts a la ciutadania i derivar aquesta a la plataforma, 

va representar una limitació per a la generació d’un debat públic obert i accessible al 

conjunt de la ciutadania. Els 406 comentaris realitzats a l’espai habilitat per al debat 

general del procés, han estat emesos per 186 usuaris únics registrats. “S’haurien d’haver 

generat múltiples debats paral·lels amb espais inclusius i diversitat de perfils”.  

La participació per respondre el qüestionari es podia fer a través del portal 

DecideMadrid (71%), mitjançant enquesta telefònica a través del 010 (28%) o a través 

d’urnes presencials en qualsevol de les 47 oficines de registre distribuïdes per tots els 

districtes de la ciutat (1%). La votació final, es podria vehicular a través de correu 

franquejat (55%), a través del portal de DecideMadrid (36%) i a través d’urnes 

presencials (11%). En aquest segon cas destaca el fet que la majoria de vots e van emetre 

a través del correu postal, un canal que evita les possibles barreres que pot significar el 

fet d’inscriure’s a la plataforma, però que representa un cert esforç per dipositar la carta 

en una bústia. Un segon element a tenir en compte és que la major capacitat de 

mobilització del correu postal pot estar relacionada amb el fet que rebre una carta a 

casa representa una interpel·lació directe i la plataforma digital representa un canal 

passiu en quan a convocatòria. En aquest sentit, i donat l’elevat cost que va significar 

habilitar l’opció de correu postal franquejat, posa de relleu la seva capacitat 

mobilitzadora i la justificació d’una inversió pressupostària que permeti visualitzar el 

procés i fomentar la participació. 



PROCESSOS INNOVADORS EN L’APROFUNDIMENT DEMOCRÀTIC 

 
84 

Per tal de fomentar la participació, es va realitzar una convocatòria a la ciutadania per 

col·laborar en la difusió i el suport del procés. Un equip de voluntaris que actuaven a 

diferents punts de l’entorn de la plaça informant del procés i oferint suport. També es 

va interpel·lar a les organitzacions i col·lectius per tal que col·laboressin en la difusió del 

procés i els diferents mecanismes de participació. 

Durant les votacions, les persones voluntàries van donar suport a les 

persones per tal de complimentar el qüestionari i també al registre digital, 

amb el mòbil i la contrasenya; poder omplir el qüestionari i poder votar ... 

estaven tot el dia a la plaça Espanya i als seus voltants buscant persones per 

tal que votessin.  

Un segon element relacionat amb la proximitat és la ubicació dels espais presencials. Els 

debat es van portar a terme en equipaments situats en les proximitats de la plaça i els 

espais on es van habilitar les urnes de votació es van distribuir pels diferents districtes. 

 

Anàlisi de la inclusivitat 

Les diferents persones entrevistades consideren que els diferent espais presencials no 

van representar cap tipus d’impediment, ja que tots estan adaptats per a la mobilitat 

reduïda i en alguns casos els participant van assistir amb els seus infant. Malgrat això cal 

mencionar que es tractava d’espais amb un grau d’institucionalitat i que la distribució 

diferenciada dels ponents i els participants podia representar una barrera simbòlica, 

situació que es va corregir a partir al segon debat. Cal anotar que s’havia planificat un 

debat a la mateixa plaça que es va haver d’anular per inclemències meteorològiques, 

sense que s’habilités un espai alternatiu. Per altra banda, cap dels espais presencials 

disposava de traducció en llenguatge de signes. 

En quant al desplegament d’intervencions i eines per a facilitar la participació, cal tenir 

present que aquest procés es desplega principalment a través de mecanismes de decisió 

directa. Es contemplen dos espais presencials de deliberació. Un primer correspon a les 

quatre sessions presencials del grup de treball, que es va dinamitzar a través de diferents 

tècniques. La més destacada és el work coffe, que va consistir a dividir de forma aleatòria 

als participants en cinc grups temàtics per tractar diferents qüestions relacionades amb 

la reforma i la confecció del qüestionari. Cada grup disposava de dues persones que 

dinamitzaven el debat. Una vegada tractat el tema, els integrants de cada grup roten en 

bloc cap a una altra taula de debat i aborden el treball realitzat per l’anterior grup. Per 

la seva banda, als debats oberts no es va fer servir cap tècnica d’acompanyament i 

dinamització de la participació. Eren debats on un taula d’experts i representants 

d’organitzacions amb un posicionament sobre la temàtica a tractar, realitzaven una 

introducció i després s’obria un debat obert. Cal dir que en aquests espais va predominar 

la veu dels experts, que segons el parer d’alguns participants ‘van monopolitzar el 

debat’. La resta de deliberació es realitza a través de la plataforma, sense que s’habiliti 

cap mecanisme o estratègia per a la seva dinamització. 
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La manca d’estratègies i mecanismes per a la dinamització de la participació es vista per 

algunes de les persones entrevistades com a un element que va limitar l’accessibilitat 

del procés. Un element significatiu si es té en compte la complexitat tant de la pròpia 

temàtica objecte de debat com dels diferents procediments per a poder participar. El 

procés contemplava múltiples fases, cada una d’elles amb un procediment diferent i una 

certa complexitat, en especial la complementació del qüestionari i el sistema de votació 

per a la selecció dels projectes finalistes.  

Era molt complex. Hi va haver moments en què no s’entenien bé les diverses 

qüestions.  

Personalment considero que el procés de votació de 72 projectes no es va 

entendre molt bé, el vot ponderat tampoc s’entenia molt bé per part de 

moltes de les persones participants; fou complicat.  

Una altra perspectiva de la inclusivitat cognitiva té a veure amb intel·ligibilitat de la 

informació facilitada per a prendre una decisió. En aquest cas, totes les persones 

entrevistades manifesten que es tracta d’una temàtica de gran complexitat, el que 

dificulta el desplegament d’un procés de participació. Malgrat aquesta premissa, tant el 

procediment com el sistema d’informació van representar una barrera en la capacitat 

de gestió de la informació i en la seva comprensió. Cal tenir present que la consulta per 

a la preselecció de propostes es demanava escollir entre 72 projectes urbanístics, tots 

ells explicats amb informació de caràcter tècnic que es complementava amb materials 

gràfics que a priori tenien la intenció de visualitzar la proposta, però que en molts casos 

es tractaven des d’una perspectiva tècnica.   

Fou problemàtic, ja que a part que són molts projectes, és difícil que les 

persones ho gestionin, a les persones que es troben fora del món i les 

retòriques arquitectòniques, urbanístiques i d’enginyeria els hi és molt difícil 

d’interpretar; tenen un caràcter molt tècnic (vocabulari, dibuixos a escala, 

etc.). És excessiu penjar tota la informació.  

Penso que fou un procés massa tècnic per a la ciutadania. Entendre les 

característiques del projecte era molt complicat. 

He escoltat també molts cops a molta gent que no va voler participar perquè 

els hi semblava molt complicat opinar sobre una qüestió vers la que feia falta 

molta informació. 

Malgrat aquesta circumstància també es considera que el fet de disposar de material 

gràfic va representar una drecera cognitiva per tal que la ciutadania es fes una idea 

general de cada projecte, en tant que per emetre una preferència no es fa necessari els 

elements tècnics que la composen, sinó la lectura general que es pot basar en una 

reacció intuïtiva que genera la proposta, i que es fa servir en moltes de les decisions que 

es prenen de forma habitual. “Tampoc cal un coneixement tècnic per tal d’emetre una 

opinió sobre alguna qüestió.”  



PROCESSOS INNOVADORS EN L’APROFUNDIMENT DEMOCRÀTIC 

 
86 

 

Anàlisi de la capacitació 

Tal i com s’ha analitzat anteriorment, si bé és cert que el procés va facilitar una àmplia 

informació sobre l’objecte de debat i decisió, aquesta quedava invalidada per la 

dificultat que suposava gestionar una elevada quantitat de documentació de caràcter 

tècnic. Una circumstància que es pot extrapolar a la informació sobre el propi procés, 

que donada la seva complexitat es feia difícil entendre el procediment pel qual s’havia 

de vehicular les preferències individuals per tal de transformar-les en una decisió 

col·lectiva. Per altra banda, i en referència a les dos primeres fases (grup de treball i 

audiència pública a través del qüestionari) cal aclarir que la disposició de la informació 

no es va correspondre amb els tempos del procediment.  

Era un procés complex i al mateix temps s’estava fent un altre procés vinculat 

a l’estudi tècnic. Es va donar la situació que hi havia parts de la informació 

que no es podien donar ja que no es sabien, amb la qual cosa es redueix la 

transparència del procés i les persones es queixaven de que no tenien 

suficient informació sobre quins eren els temes importants.  

En tot cas, la durada del procés i les múltiples fases de participació, van possibilitat la 

reiteració dels debats, de forma que es pot considerar que a la fase final el nivell general 

d’informació era relativament elevat. Aquesta pot ser una de les circumstàncies que 

juntament amb una menor complexitat del procediment, poden haver propiciat que a 

la consulta final es donés una participació notablement més elevada que a les consultes 

preliminar. 

En quant a l’afectació del procés de participació en la conscienciació de la capacitat que 

té la ciutadania per incidir en els afers públics i la seva capacitació per tal de fer-ho 

efectiu, es considera de forma generalitzada que qualsevol proposta amb capacitat 

efectiva d’incidir, com és el cas, representa una influència positiva per a la promoció de 

la cultura participativa. Totes les persones entrevistades consideren que el propi procés 

va generar un debat públic obre la idoneïtat de desplegar canals de participació, alhora 

que l’experiència de participar els va habilitar per a seguir participant.  

Per a algunes persones va ser un ‘activador social’ i per d’altres fou 

insuficient. Però sí. Per altra banda hi ha persones a les que el procés no les 

implicava gens i no s’ha modificat la seva perspectiva, i persones que no han 

pogut participar del disseny inicial i que el procés no ha donat resposta a les 

seves expectatives”.  

Malgrat aquestes consideracions, també es remarca els diferents elements que 

influeixen en l’efectivitat de la participació per tal de evitar frustracions. En aquest 

sentit, es comenta la necessitat de poder visualitzar que el resultat del procés es 

materialitza en una política concreta que reflecteix la preferència manifestada.  
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Quan la Plaça Espanya estigui constituïda serà el moment en el que la gent 

se n’adoni dels efectes de la participació. És la nostra hipòtesi de partida; si 

les persones comencen a prendre decisions importants dels seus govern va a 

canviar la política, allò que s’entén que és el govern, que és la institució, allò 

que pots fer tu també.  

Per altra banda, es considera que l’afectació en la capacitació participativa cal analitzar-

la en perspectiva i en referència al projecte global de participació que es desplega al 

conjunt de l’Ajuntament. Un únic procés de participació pot representar un activador 

puntual que s’ha de correspondre amb un canvi de paradigma. Només des d’aquesta 

aproximació es poden generar canvis substancials en l’actitud cívica per part de la 

població, per tal que es faci corresponsable dels afers col·lectius i s’impliqui en la 

definició i la construcció de les polítiques públiques. En aquet sentit, el fet que 

l’Ajuntament de Madrid contempli la participació com a un eix central de les seves 

polítiques, fa que s’hagin desplegat una multitud de canals tant estables com puntuals. 

En una lectura més general, les diferents persones entrevistades es mostren 

convençudes que s’està generant un increment tant de la conscienciació respecte la 

necessitat d’ampliar els canals de participació com en la capacitació de la ciutadania per 

tal de fer-ho efectiu. Una conjuntura que està contribuint a l’extensió de la cultura 

participativa tant en la ciutadania com en els diferents estaments polítics i institucionals.  

La participació incrementa, i a cada procés que s’obre el nombre d’usuaris 

registrats augmenta. Potser d’un any a l’altre no augmenta molt, però el 

primer cop que es realitzen (per exemple) pressupostos participatius, 

incrementa.  

Uns canvis que requereixen d’un aprenentatge institucional per tal que els diferents 

procediments siguin més permeables a la implicació de la ciutadania. En aquest cas, tant 

els actors institucionals com els socials coincideixen en afirmar que el procés de Plaça 

d’Espanya va ser l’inici d’aquest canvi, que s’està estenent a les diferents àrees de 

l’Ajuntament, incorporant la participació com a una eina de treball habitual.  

Relació ciutadania i administració. Hi ha hagut una millora i un apropament 

als interessos d’ambdues parts. L’eina ‘Decide’ ha obert una mica la mira 

respecte allò important que és la ciutadania i la institució mantinguin canals 

de comunicació i no només en uns nivells determinats, sinó en les seves 

diverses formes (capes). 

Però un canvi que requereix sistematitzar el desenvolupament de noves dinàmiques i 

mecanismes que permetin millorar el desplegament efectiu d’aquesta voluntat. En el 

cas del procés de la reforma de la Plaça d’Espanya, no es va donar una sistematització 

d’actuacions per a l’aprenentatge, com podria ser la realització d’una avaluació per 

analitzar la seva implementació i resultats. En tot cas, sí que s’ha portat a terme una 

revisió informal que ha generat inputs per al disseny dels processos posteriors.  
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A la Plaça Espanya no s’ha portat a terme una avaluació sistematitzada. Els 

aprenentatges que tenim aquí són molts informals. Són els tècnics els qui 

experimenten què és allò que falla i ho treballen de cara als nous processos. 

No es fa en la majoria de processos un grup formal d’avaluació ni una 

memòria ja que es considera innecessari, donat que les persones que 

gestionen internament allò que s’està treballant ja comparteix les seves 

idees i problemàtiques amb d’altres tècnics i, de manera dinàmica, es van 

canviant les coses. Això va passar a Plaça Espanya respecte les 11 places: es 

van incorporar modificacions, fases, sistemes de votació i de decisió, debats 

externs. 

El cas més exemplificador d’aquest aprenentatge són els onze processos de reforma 

urbanística d’altres places de Madrid. Procediments que per la menor envergadura 

urbanística presenten un grau de complexitat més reduït, però que han incorporat 

canvis en el disseny motivats per l’experiència de la Plaça d’España.  

Es va aprendre de l’experiència i es van fer modificacions en el procés 

participatiu de remodelació de les 11 places, per tal que les persones no 

haguessin de revisar tants projectes.  

Per altra banda, cal mencionar que l’Ajuntament de Madrid disposa d’una línia de 

recerca i desenvolupament de metodologies, mecanismes i estratègies participatives. 

Medialab-Prado, és una agència autònoma impulsada per l’Àrea de Govern de Cultura i 

Esports de l’Ajuntament de Madrid. Entre les seves línies de treball, disposa del 

programa ParticipaLab, orientat a “l’estudi, desenvolupament i pràctica de processos de 

participació que puguin impulsar una democràcia directa, deliberativa i distribuïda.”  

 

Anàlisi de la transparència i la rendició de comptes 

Pel que respecta al grau de transparència,  el procés de la Plaça d’Espanya es facilita de 

forma oberta una gran quantitat d’informació a través de la Plataforma. Totes les 

activitats presencials mostren el seu resultat a través d’una acta de sessió (en el cas del 

grup de treball) o de l’enregistrament de la sessió (en el cas dels debats). Per altra banda, 

el fet d’habilitar un espai digital per al debat, permet mostrar els diferents 

posicionaments exposats, possibilitant que qualsevol persona pugui estar informada 

sobre el contingut de la deliberació generada.  

Tot allò que passava i s’anava treballant en les fases que s’anava publicant a 

la web, en la secció d’informació, amb tota la documentació.  

Respecte  la informació sobre el propi procés, els seus objectius i procediments, tot i 

estar disponible a través de la plataforma digital, és una informació dispersa en diferents 

espais de la plataforma, en alguns casos està inclosa en documents generals relacionats 

amb l’àrea de participació, o exposada de manera indirecta, requerint una certa 
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relectura o interpretació. No existeix un espai o document que agrupi tota aquesta 

informació que de forma resumida permeti generar una lectura general del procés i 

comprendre tant el què es proposa, com la manera que es proposa per portar-ho a 

terme. La transparència va més enllà de posar a disposició tota la informació disponible, 

cal que es disposi un mecanisme que faciliti la seva gestió, a més de generar eines 

informatives que representin dreceres cognitives per a la seva interpretació. 

En quant a la rendició de comptes, potser és l’element que mostra, des del punt de vista 

formal, un menor grau de compliment dels ítems que es contemplen al sistema d’anàlisi 

que hem dissenyat per avaluar la qualitat democràtica. No existeix un document únic 

que integri la diferents informació a mode de memòria sobre el procediment 

implementat i els diferents resultats generats. Si bé és cert que gran part d’aquesta 

informació es troba disponible a la plataforma DecideMadrid, aquesta està dispersa, el 

que dificulta una lectura integral del procés. Per altra banda, tampoc s’ha contemplat 

una actuació oberta per a la realització d’un retorn dels resultats operatius i substantius, 

per tal que la ciutadania pugui valorar la idoneïtat del propi procés i dels procediments 

implementats per al seu desplegament.  

No es contempla la creació d’un òrgan de seguiment per tal de supervisar la 

implementació dels resultats. No com a estructura. L’objectiu es que sigui 

molt fàcil disposar de la informació de tal forma que no sigui necessària una 

estructura i que qualsevol agent social pugui dir que s’està fent malament.  

 

Anàlisi de la deliberació 

Com ja s’ha comentat, la deliberació no ha estat un element prioritari a incorporar en el 

disseny d’aquest procés de participació. Els seus responsables consideren que si bé és 

important generar espais per a l’intercanvi d’impressions i el debat per contrastar-les, 

aquesta activitat no ha de recaure en un lideratge per part de l’Ajuntament. Des del seu 

punt de vista, la deliberació no s’ha d’institucionalitzar, en tant que en d’altres 

procediments com pot ser el cas d’unes eleccions, només es contempla assegurar un 

temps entre la convocatòria i el moment de la decisió per tal de garantir que es pugui 

generar un debat públic. El fet d ’institucionalitzar el debat pot incórrer en un cert 

paternalisme, precipitant una possible pèrdua d’independència.  

Un cop s’obria a la ciutadania les propostes ja estaven tancades i s’obria el 

procés de votació, i en aquest moment només es podia generar el debat 

ciutadà a propòsit de les diverses propostes i les postures més òptimes. En 

aquest punt, a través de la cobertura mediàtica del procés de Plaça Espanya, 

gairebé ‘sobrava el debat’. També hi havia entitats i col·lectius que van fer 

debats i xerrades a propòsit de la remodelació i dels processos participatius 

de l’Ajuntament. Per aquest motí no es van posar en marxa espais per a la 

deliberació, no es considerava una necessitat. En molts processos 
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participatius es considera que si l’administració no intervé no existeix debat 

ni discussió. Això és un error, ja que les persones es troben associant-se, 

trobant-se, debatent, compartint, d’una manera més o menys estructurada. 

En tot cas, tal i com s’ha mostrat, s’han desplegat diversos mecanismes deliberatius, 

amb diferents vinculacions amb el propi procés. En el cas dels tallers, és a través de la 

generació d’un espai de deliberació que s’extreuen les propostes per a la confecció de 

les preguntes del qüestionari de l’Audiència pública. Però en el cas dels debats oberts, 

aquests només tenen l’objectiu de provocar un debat sense que això comporti la 

generació de propostes específiques ni la seva incorporació als resultats. Uns 

mecanismes que des de la perspectiva d’alguns actors es consideren insuficients per tal 

d’incorporar les preferències de diferents perfils socials que habitualment queden 

exclosos del debat públic. Per altra banda, també es considera necessària la generació 

d’espais oberts on el contrast de propostes influeixi de forma directa en els resultats del 

procés.  

Hi va haver deliberació posterior al disseny i a la diagnosi, però no va arribar 

a tota la gent que va participar en el procés. La deliberació pot ser ampliada 

i li dona més qualitat al procés. Són espai en els que aflora el conflicte i la 

controvèrsia, espais de diversitat on es troben diverses visions. 

 

Conclusions 

Tal i com s’ha presentat a través de l’anàlisi realitzat, l’element central que destaca en 

el procés de reforma de la Plaça d’Espanya de Madrid, és la voluntat de desplegar un 

mecanisme de democràcia directa. En aquest sentit, el seu disseny prioritza el grau de 

participació davant del procés pel qual les persones han d’emetre un judici o la 

generació de deliberació per a la identificació de solucions col·lectives que vagin més 

enllà de l’agregació de preferències individuals. Un tret distintiu que representa una 

voluntat de desmarcar-se de pràctiques que malgrat es puguin distingir per haver 

generat un procés de deliberació inclusiu, no disposen de la capacitat per transformar 

de forma directa els seus resultats en actuacions públiques, restant supeditats a una 

reinterpretació i validació per part dels responsables tècnics o polítics. En aquest sentit, 

el procés de la Plaça d’Espanya es mostra com a un canal efectiu per tal que la ciutadania 

pugui incidir de forma directa en la definició de les actuacions públiques. 

El fet que quan es proposa un procés que té per objectiu la incidència en les fases prèvies 

a la decisió (deliberació i disseny), la participació presenti distribucions esbiaixades en 

termes de sexe, edat i zona de residència, i que quan la participació incideix de forma 

directa en la decisió final, aquestes diferencies es minimitzin significativament, posa de 

relleu la rellevància de la capacitat d’incidència directa en les polítiques públiques. Per 

contra, també posa de relleu la necessitat de generar estratègies específiques per al 

foment i suport de la participació, per evitar que s’imposin els interessos dels que 
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disposen d’una major capacitat per la mobilització de de recursos, que poden influir en 

les decisions prèvies, limitant el marc sobre el que prendre una decisió.  

Tot i que no es disposa d’evidències empíriques que mostrin una menor participació de 

determinats perfils poblacionals, sí que existeix la percepció que el procés no ha integrat 

a perfils com les persones migrades, les de rendes més baixes o les d’una menor 

instrucció. El disseny del procés no contemplava el desplegament d’estratègies 

d’intervenció per tal de fomentar i recolzar la participació dels col·lectius invisibilitzats. 

Calen intervencions específiques que remoguin els diferents obstacles a la participació. 

És necessari que aquest tipus d’actuacions estiguin ben planificades i disposin dels 

recursos econòmics, materials, humans i temporals suficients com per poder afrontar 

amb èxit el repte d’incloure als diferents perfils socials. En cas contrari, representa una 

limitació efectiva a la participació d’una part important de la societat, que no participa 

de forma conscient, en tant que no disposa de la capacitat per mobilitzar els recursos 

necessaris per a incidir en els afers públics. 

Un element que sobta és l’absència de la participació infantil. Es tracta d’un debat per a 

la reforma d’un espai públic, del qual els infants són usuaris que habitualment presenten 

unes necessitats diferenciades. Tot i tractar-se d’una qüestió d’elevada complexitat, la 

participació d’infants es pot incloure a través d’un procés de diagnosi que permeti 

expressar la seva visió, necessitats i preferències per tal que siguin recollides en el 

disseny de les propostes a portar a terme. 

Els resultats del procés mostren com el fet de desplegar canals de proximitat, accessibles 

i proactius incrementa la capacitat efectiva per activar la participació de la població. Una 

circumstància que en el cas del procés de participació per a la reforma de la Plaça 

d’Espanya de Madrid s’ha generat a través de la diversificació de canals i el 

desplegament d’estratègies que disposin d’una major capacitat d’interpel·lar 

directament a la ciutadania. 

Analitzant els diferents mecanismes que s’han desplegat al llarg del procés, es pot 

apreciar com aquells que presenten determinats nivells de complexitat en la 

interpretació del procediment de participació mostren un menor grau de participació. 

Per altra banda, la diversificació de canals representa una estratègia per a facilitar la 

participació, flexibilitzant el mecanisme pel qual les persones han d’expressar les seves 

preferències i reduint els costos que pot suposar l’acte de participar. En aquest sentit, la 

ciutat de Madrid ha innovat amb el desenvolupament d’una eina online que té per 

objectiu articular els processos de participació. Sens dubte, aquest recurs representa 

una oportunitat no només per a incrementar els nivells de participació, sinó per 

incrementar la seva qualitat, donat que possibilita incorporar la transparència del procés 

de forma transversal. La plataforma online permet disposar d’informació sobre el 

procediment de participació, sobre el continguts objecte de debat i sobre els diferents 

resultats que es generen. A més, permet el desplegament de canals per a la realització 

de propostes i la deliberació. Un canals obert de forma permanent i accessible des de 

qualsevol dispositiu connectat a la xarxa, el que representa superar alguns dels obstacles 

que representa la participació presencial. Malgrat aquestes potencialitats, la pràctica ha 
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mostrat que els canals presencials encara representen un mecanisme que mobilitza un 

volum significatiu de la població, aglutinant dos terços de la participació en la votació 

final del procés. El que representa la necessària continuïtat dels canals presencials 

alhora que mostra la necessitat de seguir explorant les potencialitats de les eines digitals 

per al foment i suport de la participació. 
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3.3. Anàlisi del pressupost participatiu de Cascais 
 

Descripció 

Cascais és un municipi de dos-cent mil habitants de l’àrea metropolitana de Lisboa 

(Portugal), amb una certa trajectòria en el desplegament dels pressupostos de 

participació, realitzant-se edicions anualment des de l’any 2011. El pressupost 

participatiu de Cascais està liderat per la Divisió de Ciutadania i Participació de la Cambra 

Municipal de Cascais. Es tracta d’un procés de participació que es desenvolupa de forma 

anual des de l’any 2011. El cas que s’analitza és l’edició realitzada l’any 2017, tot i que 

també es faran servir com a referència d’altres edicions en tant que no es pot entendre 

l’actual model de pressupostos participatius de Cascais sense tenir en compte la seva 

trajectòria. El pressupost participatiu de Cascais té com a finalitat que la ciutadania 

pugui decidir de forma directa en què es dedica part del pressupost municipal d’inversió. 

Per a assolir-ho es despleguen una sèrie de mecanismes en els que es proposa a la 

població presentar propostes d’actuació i decidir sobre aquelles que consideren més 

prioritàries, fins al límit pressupostari estipulat anualment. Aquest límit està vinculat 

amb la taxa de participació de la població, amb un mimin dotacional d’un milió i mig 

d’euros. Les propostes han de complir una sèrie de condicions, entre les que destaquen: 

- Que siguin actuacions incloses dins l’àmbit competencial del municipi. Es 

contempla la possibilitat que es destinin a projectes d’una entitat del municipi. 

- Que totes les despeses que pugui generar el projecte no excedeixin dels 300.000 

euros. 

- Que es puguin implementar en un termini màxim de dos anys, excepte aquelles 

que requereixen una licitació pública, que disposaran d’un termini de tres anys. 

- Que siguin compatibles amb l’actuació municipal. 

- Que no es destinin a denominacions religioses o grups polítics. 

- Que no complementin actuacions aprovades en edicions anteriors dels 

pressupostos participatius. 

- El conjunt de propostes de cada àrea competencial no pot superar un terç del 

pressupost total destinat als pressupostos participatius 

El cicle del pressupost participatiu de Cascais té una durada de tres anys, un any per a la 

presentació i elecció de les actuacions a desenvolupar i dos anys per tal d’implementar-

les. La implementació del procés es desenvolupa a través de diverses fases que es 

detallen a continuació. 

Fase prèvia preparatòria per a la implementació del pressupost participatiu que es porta 

a terme entre el mesos de gener i abril. En aquesta fase es realitzen les següents tasques: 

revisió de les regles que han de regular el procediment, revisió dels mètodes de 

participació, promoció d’enllaços institucionals per impulsar el procés, formació de les 

persones que faran la dinamització de les sessions participatives i divulgació dels 

pressupostos participatius. 
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1a fase. Sessió de participació online entre el 17 i el 28 d’abril de 2017. Al llarg d’aquest 

període, la ciutadania, a través del portal digital dels pressupostos participatius, pot fer 

arribar la seva proposta d’actuació municipal. Per tal que la proposta pugui ser sotmesa 

a votació cal que es validi tècnicament. Al llarg d’aquest període, de forma simultània es 

poden presentar propostes, es realitza una validació per part d’un equip tècnic i la 

ciutadania registrada a la plataforma pot votar aquelles que consideri que han de passar 

a la fase final. Les dues propostes que obtinguin més vots, seran incloses a la fase final 

de votació, sempre que es presentin a la última sessió de participació pública. 

Característiques d’aquesta fase:  

- Tipus de canal: participació online 

- Grau d’apertura: obert 

- Grau de participació: proposta i decisió 

- Fase sobre la que s’incideix: disseny 

2a fase: Sessions de Participació Pública (SPP) en les que es realitza la recol·lecció de 

propostes. Entre els mesos d’abril i maig es realitzen nou sessions presencials per tal de 

recollir propostes d’actuació. Es realitzen dues sessions per cadascuna de les quatre 

parròquies3 que composen Cascais i una última que es porta a terme a la plaça de 

l’Ajuntament. Les sessions, obertes a tota la ciutadania, tenen com a objectiu generar 

un espai de deliberació per a definir les prioritats col·lectives i recollir propostes 

d’actuació consensuades. Qualsevol persona pot fer una aportació, sempre i quan 

aquesta es correspongui a la parròquia on es desenvolupa la sessió. A la última sessió es 

poden fer propostes per a qualsevol parròquia o aquelles que s’hagin de desenvolupar 

al conjunt del municipi. La metodologia de treball d’aquetes sessions consta de les 

següents fases: 

- Recepció dels participants 

- Explicació de la metodologia i procediment de la sessió 

- Treball en petits grups en els que cada participant pot realitzar una proposta. 

Posteriorment cada grup deliberarà sobre les diferents propostes per tal 

d’escollir dues.  

- Presentació en plenari de les propostes escollides en cadascun dels grups. 

- Votació en plenari de les propostes que passaran a la fase final. El número de 

propostes que es poden escollir ve determinat pel nombre de participants a la 

SPP: dues propostes cada 20 participants, amb un mínim d’una i un màxim de 

deu. 

Característiques d’aquesta fase:  

- Tipus de canal: participació presencial 

- Grau d’apertura: obert 

- Grau de participació: proposta, deliberació i decisió 

- Fase sobre la que s’incideix: disseny 

                                                           
3 Divisions territorial-administratives en que es divideixen els municipis a Portugal 
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3ª fase: Validació tècnica. Entre els mesos de maig i setembre les propostes 

seleccionades a la fase anterior son sotmeses a una anàlisi tècnica per avaluar la seva 

viabilitat tècnica. Per a l’avaluació tècnica de les propostes es creen equips 

interdisciplinars composats per tècnics/ques de les diferents àrees de l’ajuntament 

vinculades a l’actuació que es proposi. L’equip d’avaluació pot reunir-se amb les 

persones promotores de l’actuació per demanar aclariments, fer una anàlisi conjunta o 

reformular la proposta per tal que sigui viable tècnicament. El resultat d’aquesta fase és 

la transformació de les propostes en projectes d’actuació municipal sota criteris tècnics 

incloent la seva valoració econòmica. Cada una de les propostes d’actuació es vincula a 

una de les 24 àrees competencials. El conjunt de propostes de cada àrea competencial 

no pot superar un terç del pressupost total destinat als pressupostos participatius. El 

resultat es publica de forma provisional, habilitant un període de reclamació, 

transcorregut el qual es fa públic la relació final de propostes que es sotmetran a votació 

popular. 

Característiques d’aquesta fase:  

- Tipus de canal: participació presencial 

- Grau d’apertura: tancat 

- Grau de participació: informació i deliberació 

- Fase sobre la que s’incideix: disseny 

4a fase: Votació final. Entre els mesos d’octubre i novembre, les propostes 

seleccionades a la fase anterior, són exposades i difoses a través de diferents 

mecanismes de comunicació, entre els que juga un paper molt important les diferents 

campanyes que realitzen els propis promotors de les propostes. Al llarg d’aquest període 

les persones majors de 16 anys estiguin o no empadronades al municipi i disposin d’un 

número de telèfon mòbil, podran votar les propostes. La votació es fa a través d’un 

missatge de SMS o a través de la plataforma online previ registre del número de mòbil. 

Cada persona pot emetre dos vots positius que obligatòriament s’han d’assignar a dos 

projectes d’àrees competencials diferents, i un vot negatiu (opcional). Per ser escollit un 

projecte ha d’obtenir un mínim de 500 vots favorables. 

Característiques d’aquesta fase:  

- Tipus de canal: participació telefònica i online 

- Grau d’apertura: obert 

- Grau de participació: decisió 

- Fase sobre la que s’incideix: disseny 

5a fase: Retorn dels resultats. Per tal de retre comptes, es convoca una sessió oberta a 

tota la població on es presenten els resultats de tot el procés a més d’informar sobre la 

implementació de les actuacions aprovades en edicions anteriors. En aquesta fase 

s’adquireix el compromís polític d’implementar les inversions públiques escollides en 

l’edició present, que hauran de ser aprovades per l’assemblea municipal. 
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6a fase: Implementació dels projectes seleccionats. La implementació es considera una 

fase del procés participatiu en tant que l’equip tècnic que les ha de desenvolupar 

compta amb les persones impulsores de cada proposta i a la ciutadania que es pot 

beneficar de la proposta per a la confecció del projecte tècnic i la seva posterior 

implementació. També es contempla la possibilitat de delegar l’execució de la inversió 

en el beneficiari de la inversió prevista, que en alguns casos coincideix amb les 

promotores de la proposta. 

Característiques d’aquesta fase:  

- Tipus de canal: participació presencial 

- Grau d’apertura: obert 

- Grau de participació: informació i deliberació 

- Fase sobre la que s’incideix: implementació 

Tot i que disposa d’un procés propi, cal anotar l’existència del pressupost participatiu 

Jove. Un projecte destinat a la població entre deu i setze anys, que disposa del mateix 

procediment i metodologia de treball que el pressupost participatiu general. El 

Pressupost participatiu jove convoca a l’alumnat dels diferents centres de primària i 

secundària del municipi. Els i les joves participants podran presentar i posteriorment 

escollir propostes d’inversió per al propi centre escolar i per al conjunt de la comunitat. 

Per a les propostes destinades al centre educatiu disposen d’un pressupost màxim de 

2.500 € per cadascun, i les propostes destinades a la comunitat formaran part 

directament de la relació de projectes que seran sotmesos la votació  final dels 

pressupostos participatius generals. 

El pressupost participatiu jove es va desenvolupar com a projecte pilot al llarg del curs 

2016/2017, implementant-se a quatre escoles del municipi. Una experiència que s’ha 

generalitzat a la totalitat dels 14 centres escolars per al curs 2017/208. Donat el caràcter 

innovador d’incorporar a la població infantil i adolescent en un procés de democràcia 

directa, el fet que el procés tingui un vincle directe amb el pressupost participatiu 

general, es considera rellevant incorporar-ho a l’anàlisi. Tenint en compte la 

característica de projecte pilot del pressupost participatiu del curs 2016/2017 i que 

l’edició del curs 2017/2018 en el moment de realitzar aquesta recerca es trobava en la 

fase de proposta, s’analitzaran de forma conjunta les dues edicions. 

 

Anàlisi de la capacitat d’incidència 

En el cas del pressupost participatiu, la rellevància d’allò sobre el que s’incideix ve 

determinada per la capacitat de la població d’establir quines són les propostes 

d’intervenció que considera que s’han de portar a terme, a més d’ordenar-les segons 

visió de prioritat col·lectiva. Una afirmació que cal matisar, en tant que les propostes no 

tenen perquè coincidir amb una diagnosi sobre les problemàtiques existents al municipi. 

Seria possible doncs, que les propostes sobre les que es pot decidir no es corresponguin 

amb les necessitats reals, ja que estan motivades pels interessos particulars d’aquelles 
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persones que les proposen. Si aquest és el cas de la majoria de propostes que es 

sotmeten a l’escrutini popular, la ciutadania disposaria de la capacitat de decidir 

l’actuació municipal, però podria donar-se el cas de correspondre’s a una decisió 

limitada a allò que no és prioritari. En aquest sentit, una de les crítiques que fan algunes 

de les persones entrevistades en el marc d’aquest projecte té a veure amb el fet que el 

pressupost no es basa en una diagnosi compartida sobre els problemes i les necessitats 

del municipi. De manera que genera incentius a interpretar el pressupost com a 

mecanisme per finançar interessos corporatius dels col·lectius que disposen d’una major 

capacitat de mobilització.  

Si mires el que li fa falta a Cascais i mires els resultats dels pressupostos 

participatius, diries que a Cascais no li fa falta res, està molt bé, no té cap 

problema social, perquè destinem 6M d’euros en fer belles obres fora, en 

jardins... els ciutadans no fan propostes als pressupostos participatius 

sessions de formació per aturats... Ningú ha volgut per al pressupost 

participatiu proposar una campanya contra el racisme. No, no, no, d’això no 

passa res, el pressupost participatiu no té res a veure amb aquestes 

qüestions.  

Per contra, la gran majoria dels participants en el procés (94%), a través de l’enquesta 

que es realitza consideren que les sessions presencials els hi permeten un major 

coneixement dels problemes i necessitats del municipi. El que es podria interpretar com 

un reconeixement a la capacitat de generar una diagnosi participada per a identificar les 

prioritats del municipi. Tot i que tant el disseny del procés no reserva una fase des de la 

perspectiva de “diagnosi de necessitats”, els debats per contrastar la idoneïtat de les 

propostes realitzades deriven en un espai compartit en el emergeix una lectura 

compartida les necessitats.  

En tot cas, la població disposa de la capacitat de decidir quines són les prioritats sobre 

les que actuar. Aquesta capacitat es veu reforçada tant per la dotació pressupostària 

total sobre la que es decideix, 6.310.977 €, com pel topall màxim de cada proposta de 

projecte, 300.000 €. Una quantitat significativa que permet realitzar propostes de certa 

envergadura i per tant amb capacitat real d’impacte. Des del punt de vista de la capacitat 

efectiva d’incidir, en una de les sessions del pressupost participatiu jove es va donar un 

cas que va posar de manifest la rellevància d’aquesta qüestió: 

Una nena que participava al pressupost participatiu em va dir [es refereix a 

una tècnica que dinamitzava la sessió]: no consideres ridícul venir amb 2.500 

euros per a una escola? Jo sí que crec que és ridícul, tenim problemes 

gravíssims i vosaltres només ens proposeu 2.500 euros. I jo li vaig dir: No 

entens com funciona el mecanisme de la participació? Doncs hauries de 

parlar amb l’alcalde, perquè és l’alcalde qui et representa, no jo, jo només 

soc una tècnica. Doncs els nens es van organitzar per venir a parlar amb 

l’alcalde. [...] La nena havia fet comptes i havia vist que al pressupost 
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participatiu dels adults es podrien fer propostes per valor de 300.000 euros. 

Doncs si tens al pressupost participatiu 300.000 euros per a un projecte 

perquè estàs gastant 6 milions, no creus que podries donar com a mínim un 

terç? I ho va aconseguir canviar, l’alcalde no podia dir que no. Ha aconseguit 

canviar de 2.500 fins a 10.000 euros per al pròxim any. 

Respecte a la capacitat d’incidir en el propi procés, es pot constatar la sensibilitat per 

part dels seus impulsors per tal de copsar les demandes que permetin una participació 

més efectiva. Aquesta es materialitza a través d’una acció formal per tal que cada 

persona que participa de les sessions presencials avaluï aquest mecanisme mitjançant 

una enquesta en la que s’analitzen diferents aspectes sobre el procediment i la 

metodologia emprada, els recursos destinats, la dinàmica generada i els resultat 

produïts. Aquestes apreciacions són tingudes en compte en la fase preliminar de la 

següent edició per tal de revisar el reglament i la metodologia del procés. Malgrat existir 

aquest mecanisme, no es contempla la possibilitat d’integrar a agents socials 

formalment en la fase de disseny o la creació d’òrgans per al seguiment del procediment.  

Un element destacat, és que de forma involuntària, els pressupostos participatius han 

generat un procés paral·lel liderat per part de les organitzacions socials del municipi. 

Algunes de les organitzacions, prèviament a l’inici de la fase de recol·lecció de propostes, 

despleguen un procés per generar un debat amb els veïns i veïnes, amb les famílies de 

l’escola, o amb els propis membres de l’entitat, per tractar quines consideren que són 

les propostes que cal fer arribar al pressupost participatiu. Una actuació que per les 

dimensions i repercussió que representa es pot considerar un procés paral·lel 

complementari del pressupost participatiu. 

En general, les persones que han participat de les sessions presencials, mostren, a través 

de l’enquesta de valoració que realitzen, un elevat grau de satisfacció amb el procés. La 

pràctica totalitat de les persones participants consideren que el pressupost participatiu 

contribueix al desenvolupament de Cascais, valora positivament el debat generat i/o la 

metodologia emprada. 

Per altra banda, el pressupost participatiu de Cascais presenta un elevat grau de 

participació, en tant que es generen espais d’informació, proposta, deliberació i decisió. 

En tot cas, tal i com es mostra en els següents apartats, els punts forts recauen en la 

proposta i la decisió, presentant-se una menor intensitat efectiva en els aspectes 

informatius i de deliberació. El procés es basa principalment en la creació d’un canal per 

a la realització de propostes d’actuació legitimades per un debat ciutadà que permeti 

contrastar la seva idoneïtat i priorització. Totes les persones consultades consideren que 

es genera una capacitat real i efectiva tant per exercir la veu pròpia, expressar una 

proposta, com per decidir sobre aquelles que considera prioritàries pel municipi. “La 

dinàmica permet que tothom pugui dir la seva, ja que al principi tothom ha de fer una 

proposta.” De fet la possibilitat de decidir sobre el resultat final, que aquesta sigui 

factible i directament materialitzable en una actuació institucional, és un dels factors 

que els diversos agents consultats relacionen amb l’elevada capacitat de mobilització. 
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Les persones veuen que la seva veu es té en compte, que allò que diuen té una 

materialització real i pràctica. El que representa una palanca d’activació més enllà del 

que podria aconseguir una campanya de comunicació. El fet de la rellevància que 

s’atorga a la possibilitat d’incidir de forma directa sobre el 18% del pressupost d’inversió, 

és en sí mateix un activador suficientment destacat davant d’estratègies de 

convocatòria i mobilització. 

Una vegada més, cal matisar la capacitat efectiva d’incidència, que vindria acotada per 

la capacitat prèvia per a mobilitzar la ciutadania que permet superar la fase de 

preselecció de les propostes i la fase de votació final. Més enllà de la realització d’una 

diagnosi compartida, en aquest cas es qüestiona en què mesura existeix una igualtat de 

la capacitat de participació, en tant que es considera que les propostes presentades per 

organitzacions disposen d’una major capacitat efectiva de ser finalment escollides 

davant les propostes que es presenten per persones a nivell individual. Sobre aquesta 

circumstància, entra en joc la dinàmica paral·lela generada per les associacions, que han 

vist en el pressupost participatiu una manera d’incidir de forma directa en les polítiques 

públiques, i que en algunes ocasions s’empra per a finançar la seva activitat. Fet que en 

sí mateix no es qüestiona, en tant que majoritàriament tenen un interès social, quedant 

condicionats a la lectura que pugui realitzar la població. Allò que es qüestiona és en 

quina mesura existeix igualtat de participació, donat el fet que una major capacitat de 

mobilització per part de les entitats pot acabar supeditant la capacitat efectiva de 

proposta d’aquelles persones no articulades socialment.  

Són les organitzacions que es troben estructurades i tenen molta capacitat 

de mobilització, independentment de la qualitat dels seus projectes. No 

existeix una priorització ni una identificació d’allò que és més útil per a la 

població. 

Projectes institucionals, com els dels centres educatius o clubs esportius, 

disposen d’una àmplia massa social [claca] que els hi permet tenir molts més 

vots. La resta de persones no és conscient que han de moure’s molt més i no 

tenen aquesta massa social al darrera. 

No és veritat! Hi ha projectes que poden captivar moltes persones sense tenir 

grans associacions al darrera. El projecte dels gats, un projecte que de 

creació d’una casa d’acollida per a gats abandonats, ha guanyat i era el 

projecte d’unes amigues, sense associació ni poder polític, però per la seva 

capacitat de mobilització ha fet que sortís escollit. 

Sembla doncs que les organitzacions disposen d’una capacitat determinant per a fer que 

els seus projectes es materialitzin, però aquesta es relativitza quan la proposta de 

projecte coincideix amb la percepció general de que es tracta d’un tema rellevant per al 

municipi. 
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Tal i com s’ha evidenciat, el pressupost participatiu disposa d’una elevada capacitat 

d’incidir sobre les diferents fases de les polítiques públiques, la diagnosi, el disseny, la 

implementació i l’avaluació. En tot cas, seria aquesta última fase sobre la que s’incideix 

de forma més informal, en tant que el disseny del procés encara no ha procedimentat 

un canal per al seguiment i l’avaluació de les actuacions sorgides del pressupost 

participatiu. Tot i considerar que aquest aspecte s’hauria de desenvolupar encara més, 

els impulsors del procés el relativitzen davant del que consideren l’impacte diferencial 

que proporciona un procés participatiu, més centrat en el procediment que en el 

resultat substantiu:  

L’objectiu final no és l’execució [l’obra], és el procés, nosaltres fem obres tots 

els dies, allò important es com es porten a terme aquestes obres. L’objectiu 

es implicar a la població en el procés, i implicar a tècnics i tècniques amb la 

ciutadania. 

En aquest sentit es considera que els pressupostos participatius han generat un impacte 

substancial en la manera en que la ciutadania es relaciona amb els poders públics, i com 

aquesta ha modificat l’actitud dels representants institucionals.  

Els representants polítics han vist la necessitat de canviar les dinàmiques. 

Van percebre que la manera d’aproximar-se a la ciutadania era escoltar, 

atendre ràpidament i dotar de més importància al pressupost participatiu 

que ha passat d’1 a 6M d’€. Han entès que satisfer les necessitats 

expressades per la ciutadania és important, valoritzar els aspectes que la 

població indica que són necessaris a realitzar. Abans, el poder polític tenia el 

seu propi model de ciutat, els seus propis projectes a 4 anys, i no es fiaven de 

les persones, no escoltaven a la població. A partir d’ara, tots els anys es fa 

una llista de projectes presentats en els pressupostos participatius que 

finalment no van ser aprovats, i aquests es tenen en compte per tal de saber 

que és allò que la població considera que s’ha de fer. És un banc d’idees que 

s’usa per tal de definir actuacions. 

Un canvi que també s’ha traslladat a la cultura organitzativa dels treballadors públics: 

“El  pressupost participatiu ha obligat al personal tècnic a ser més sensible i inclusiu, a 

tenir en compte la veu de la gent, ha estar més obert.” 

Per últim, cal destacar que els pressupostos participatius permeten visualitzar la 

capacitat d’incidència, en el fet que una proposta es pot materialitzar de forma fàcil i 

automàtica en una actuació municipal. Les persones participants consideren que aquest 

fet és rellevant per a la mobilització dels processos de participació.  

Al principi, en 2010, ningú creia que el Pressupost participatiu fos possible 

[...] però des de 2013, com ja hi havia projectes finalitzats, les persones han 

començat a creure i a presentar els seus propis projectes. Altre cas, que havia 

estat guanyador en 2015 i que encara no ha començat la seva construcció 
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(l’únic cas) és a l’inrevés, com que encara no ha començat, les persones 

d’aquest barri, que s’havien mobilitzat molt per tal que aquest projecte sortís 

guanyador, en aquestes darreres edicions no volen participar (ni presentar 

projectes, ni votar), és una comunitat perduda per al Pressupost participatiu. 

Dels 24 projectes aprovats a l’any 2016, el 75% ja s’han executat totalment, el 12,5% 

estan en diferents fases d’implementació, i el 12,5% encara no s’han iniciat. Cap dels 27 

projectes aprovats al 2017 ha iniciat la seva implementació, degut principalment a certa 

sobrecàrrega de l’equip de l’àrea de participació, que a més del propi procés de 

participació, és qui s’encarrega de coordinar la implementació dels seus resultats. 

 

Anàlisi de la cobertura 

El pressupost participatiu de Cascais disposa d’una elevada acceptació política, 

institucional i social. En aquest últim cas, ve donada per la valoració que es fa sobre la 

seva utilitat i sobre el fet que possibilita de forma efectiva que la població pugui incidir 

sobre la seva comunitat, gràcies principalment al fet de poder decidir de forma directa i 

al volum pressupostari que s’hi destina. 

En quant a la cobertura que ofereix la suficiència de recursos, i tot i disposar d’un equip 

específic, amb dedicació permanent al llarg de tot l’any per a la gestió dels pressupostos 

participatius, es considera que és insuficient, ja que a més de de l’execució directa de 

les diferents actuacions del procés de participació, també s’encarrega de la coordinació 

de la implementació dels projectes aprovats. Aquest equip simultanieja tres cicles de la 

seva actuació, coincidint en un mateix exercici l’execució del pressupost participatiu en 

curs, la seva revisió i planificació de la següent edició, i l’execució dels resultats generats 

en les dos edicions anteriors. 

Cal destacar que les diverses actuacions participatives s’assumeixen de forma directa 

per part de l’Ajuntament. La dinamització de les sessions presencials no s’externalitza a 

una agència especialitzada. Es realitza una convocatòria dirigida al personal de 

l’ajuntament per tal que aquelles persones que de forma voluntària ho considerin, 

formin part de l’equip de dinamització dels debats. Cal anotar que aquesta convocatòria 

es recolza en incentius laborals. El fet que la persona que dinamitza l’espai de deliberació 

sigui una persona treballadora del sector públic possibilita que les persones que 

participen disposin d’informació de primera mà sobre el funcionament i competències 

municipals. Així, els dinamitzadors a més de promoure i facilitar el debat, poden 

assessorar in situ sobre l’enfocament de les propostes que es realitzen per tal d’adequar-

les als possibles requeriments, habilitant-les en la seva viabilitat. “Fan la funció 

d’assessorament sobre la viabilitat de les propostes que es fan, ajuden de forma tècnica 

a presentar i estructurar les propostes.” Per complementar la seva funció com a 

dinamitzador del debat, les persones que es presenten voluntàriament realitzen una 

formació en tècniques participatives. 
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Pel que respecta a la suficiència temporal, la simultaneïtat del desplegament 

d’intervencions vinculades a diverses edicions del pressupost participatiu no es vincula 

a una manca de temps, sinó a una manca de recursos humans. En general es considera 

que el calendari està correctament ajustat i possibilita l’exercici participatiu amb 

garanties. Més enllà de la valoració temporal com a facilitadora de l’acció participativa, 

es considera que el procés hauria de dedicar més atenció, i en conseqüència més temps, 

a la deliberació per a realitzar una diagnosi sobre les necessitats del municipi. 

L’últim element a analitzar en quant a la cobertura és la connexió que estableix el 

pressupost participatiu amb la resta d’actuacions del municipi. Si es possibilita que la 

ciutadania pugui incidir de forma oberta i directa en allò que consideri, és de vital 

importància que el procés es connecti amb les diferents àrees de l’ajuntament que 

disposen de les competències  per al desplegament dels resultats generats. La 

coordinació i el treball en xarxa poden evitar possibles disfuncions que poden aïllar 

l’acció participativa de la resta de l’actuació municipal.  

La gent es queixava que ningú tallava la gespa d’un parc, i com que el parc 

havia sorgit del pressupost participatiu ens trucaven a nosaltres. Quan vaig 

parlar amb la persona que porta el manteniment dels parcs, em va dir que 

aquell parc era del pressupost participatiu, que no era responsabilitat serva 

i per això no li feia el manteniment. 

Per evitar aquesta disfunció, es va incorporar la figura dels equips tècnics 

multidisciplinars que s’encarreguen de l’avaluació tècnica de les propostes i la posterior 

execució de les actuacions aprovades. D’aquesta manera s’implica a totes les àrees de 

l’Ajuntament, integrant el pressupost participatiu a la dinàmica general.  

Hi ha hagut una transformació. En el principi dels Pressupostos participatius 

només s’encarregava l’equip, però mica en mica es va anant ampliant 

l’equip. Es va crear un equip transversal dins de l’equip de govern. 

 

Anàlisi de la representativitat 

Les sessions presencials de l’edició del 2017 van acollir 1.083 participacions (les dades 

disponibles no permeten distingir els participants únics). A la fase de votació, hi van 

participar 75.357 persones, el que equivaldria al 44% de la població major de 16 anys 

del municipi de Cascais. Una xifra que es pot relativitzar donat que qualsevol persona 

amb un mòbil pot votar, independentment de que sigui resident del municipi. Si es 

compara el volum de participació amb la generada a les anteriors eleccions municipals 

(73.450 electors majors de 18 anys), s’aprecia la rellevància que ha adquirit aquest 

procés. Pel que respecta al pressupost jove, a les sessions presencials han participat 

2.186 alumnes, el 17% de l’alumnat d’educació bàsica de 2n i 3r cicle (10 a 14 anys) i de 

secundària, generant a la fase final 6.456 votants, el 51% de la població escolar 

d’aquesta edat. 
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Existeix una certa controvèrsia sobre la influència que exerceix l’acció de les 

organitzacions socials, ja que pot  invisibilitzar a les persones que actuen sense la 

cobertura d’una entitat. Això afecta negativament a la fase de propostes, però ajuda a 

mobilitzar un nombre molt important de població a la fase de votació. Tot i que les 

associacions no poden participar com a tal, si que ho fan de forma indirecta a través dels 

seus associats, generant una influència directa en el resultat del procés. A les sessions 

es convoca a participar a persones a nivell individual, no hi ha cap canal per a la 

representació de les organitzacions. Un element a tenir en compte és la possibilitat de 

finançar projectes d’inversions destinats a entitats privades de caire social. En aquest 

sentit, les organitzacions socials, a més de l’interès que poden tenir per incidir al 

municipi, en alguns casos presenten propostes per finançar inversions destinades a 

l’activitat vinculada a l’entitat. Aquest és el cas dels clubs esportius que presenten 

propostes d’inversió en infraestructures i equipaments esportius, les associacions de 

mares i pares que fan propostes per a la rehabilitació o construcció de centres escolars 

i la seva dotació, o el cas de l’associació de bombers per a la dotació d’equips d’extinció 

d’incendis (a Portugal els bombers són voluntaris). Les entitats mobilitzen les seves 

bases per tal que participin a les sessions presencials i defensin la seva proposta a la fase 

de preselecció. Una vegada surt escollida per a la fase de votació, s’encarreguen de la 

seva difusió i de la mobilització de votants. Per evitar el possible biaix que aquesta 

possibilitat pugui generar, es va establir el sistema de doble vot, en el que es fa obligatori 

emetre dos vots a propostes diferents.  

…votar a dos projectes (per tal d’evitar votar només al propi projecte), és útil 

només en certa mesura per tal de corregir el ‘caciquisme’ del ‘vota’m, 

vota’m’; ja que s’ha de votar obligatòriament a altra opció. [...] Un vot amb 

el cor i un altre vot amb el cap. El primer vot s’empra per votar a la seva 

pròpia proposta, i un segon projecte que considerem que és allò que respon 

a una de les necessitats més importants de Cascais o per a la seva població, 

des d’un sentit de ciutadania crítica. 

El fet que el procés representi una eina per a influir de forma rellevant en les polítiques 

públiques possibilita una elevada mobilització social. És normal que davant de la 

coincidència de preferències s’articuli per disposar d’una major capacitat d’influència. 

Una estratègia que no es pot llegir exclusivament com a una actitud corporativista que 

exclou a la població no associada, en tant que davant d’aquesta capacitat mobilitzadora 

s’ha pogut visualitzar el sentit que té el fet d’associar-se, generant un increment 

substancial d’organitzacions veïnals, socials i culturals que s’han generat arrel dels 

pressupostos participatius. Per altra banda, el fet que les organitzacions mobilitzin els 

seus recursos per influir en el pressupost participatiu no determina que defensin 

interessos particulars, en tant que els projectes que presenten tenen un interès social. 

A més, en alguns casos, es creen processos propis de consulta al veïnat per tal que 

identifiquin les necessitats del seu entorn i consensuïn les propostes que es presentaran. 
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Anàlisi de la pluralitat 

Més enllà del volum de població que hi participa, aquest apartat analitza la seva 

distribució segons els diferents perfils i interessos. En aquest punt cal diferenciar entre 

la fase de recollida de propostes a través de les sessions presencials i la fase de votació. 

La participació a les sessions presencials presenta una certa paritat entre homes i dones. 

En quan a l’edat de les persones participants, la representació de les persones de 

mitjana edat està sobredimensionada respecte a la seva distribució en la població del 

municipi. La població jove i en especial la de més edat, queden infrarepresentats. En el 

cas de la tercera edat, la seva proporció de participació representa quasi la meitat 

respecte a la que es dona al conjunt de la població de Cascais. Si s’analitza la participació 

segons el grau d’instrucció de la població també s’aprecia un biaix significatiu. El 49% de 

les persones participants de les sessions presencials presenta estudis superiors, una 

proporció que no arriba al 20% en el conjunt de la població de Cascais, quedant 

subrepresentada la població sense estudis o amb estudis primaris, que representa el 

20% de les persones participants i quasi dos terços del conjunt de la població del 

municipi4. 

La participació a la fase de proposta no només mobilitza un nombre substancialment 

menor de població, sinó que aquesta presenta un perfil menys divers que a la fase de 

votació. I en aquest sentit, cal tenir present que la definició de les prioritats es fa a través 

de les propostes que es realitzen. Si existeix una bretxa participativa que 

sobrerepresenta a aquelles persones amb més recursos, són aquestes les que disposen 

de la capacitat per imposar les seves preferències, oferint un incentiu per 

sobredimensionar les prioritats dels sectors més benestants davant de les de la resta de 

població. Que limitaran allò sobre el que finalment la població podrà decidir. És per això 

que cal habilitar estratègies per incentivar la participació dels col·lectius invisibilitzats en 

els espais on es defineix el marc general sobre el que s’ha de decidir. 

Malgrat la participació als espais de diagnosi i recollida de propostes no sigui tant plural 

com la que mostra el conjunt de la població del municipi, en general existeix la sensació 

que a la fase final de votació aquest biaix es relativitza.  

La participació no ha estat molt elevada [referint-se a la fase de propostes] 

però ha servit per traslladar el debat a sectors que mai es mobilitzen. 

És un procés molt conegut per tots els sectors de la població. 

Els pressupostos participatius de Cascais no contemplen cap intervenció específica per 

al foment de sectors de població habitualment exclosos dels espais de decisió política, 

amb la notable excepció de la població infantil i adolescent. Tal i com s’ha indicat 

anteriorment, s’ha incorporat una línia de treball per reproduir aquest procés entre la 

població de 10 a 16 anys a través del Pressupost Participatiu Jove. En aquest sentit, 

l’Ajuntament de Cascais realitza un important esforç per tal que la població infantil i 

                                                           
4 Dades comparatives extretes de l’avaluació externa realitzada per Nelson Dias i de les dades 
demogràfiques de Institut Nacional d’Estadística de Portugal. 
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adolescent no només pugui exercir la democràcia directa, sinó que es socialitzi en un 

entorn participatiu que incrementi la seva capacitació i sensibilització, per tal que en el 

futur, sectors més amplis de la població puguin exercir la ciutadania activa. La 

socialització participativa que representa el pressupost participatiu jove, pot incidir 

positivament en properes edicions dels pressupostos participatius d’àmbit de ciutat. 

Caldrà està amatent les quotes de participació de la població jove en les futures edicions 

del pressupost participatiu general. 

 

Anàlisi de l’accessibilitat 

Les diferents fases del pressupost participatiu són obertes a la totalitat de la població, 

però el fet que per poder votar sigui necessari disposar d’un número de mòbil pot 

resultar una barrera material per aquelles persones amb menys recursos econòmics. “Hi 

ha gent que no pot votar perquè o no té mòbil o no té saldo per poder votar”. 5 

Per altra banda, el fet que l’únic requisit per poder votar sigui el fet de disposar d’un 

mòbil genera controvèrsia per la possibilitat que qualsevol persona independentment 

del municipi de residencia pugui votar. Una polèmica present en el debat general sobre 

qui pot participar, en tant que no només les persones empadronades en un municipi es 

veuen afectades per les seves polítiques públiques, com podria ser el cas de les persones 

que treballen, estudien o transiten de forma habitual malgrat residir en un altre 

municipi. Una polèmica que es relativitza davant de la possibilitat que té tothom de 

mobilitzar persones de fora del municipi per tal que votin la seva proposta, pel que al 

representar una constant, s’anul·la el possible efecte. Més enllà d’aquesta polèmica, el 

fet que per votar calgui inserir un codi identificatiu únic generat pel propi ajuntament, 

fa que es pugui monitoritzar la procedència del vot, coincidint en la seva majoria, segons 

les persones responsables de l’àrea, amb persones residents a Cascais. 

Tal i com s’ha relatat, aquest és un procés híbrid, que combina la participació presencial 

amb la digital, principalment a través de la telefonia mòbil. En quant a les sessions 

presencials s’han distribuït per les diferents parròquies, realitzant-se dos sessions en 

cadascuna d’elles. 

Amb la voluntat de visibilitzar al màxim el procés, es porta a terme una campanya 

comunicativa de grans dimensions, amb difusió de material gràfic, tanques publicitàries 

fixes i mòbils, a les xarxes socials i a través del mòbil aprofitant el registre dels 

participants de les anteriors edicions que suposa una base de dades de més de 150.000 

números. En quant a la difusió corresponent a la fase de votació, les diferents propostes 

de projectes es publiciten a través de la distribució d’opuscles de cada un dels projectes 

i d’un butlletí municipal distribuïts a través dels diferents equipaments públics i centres 

comercials. Per altra banda es realitza una exposició al llarg de tot el període de votació, 

situada al centre comercial. Però independentment d’aquesta significativa campanya de 

comunicació, les diferents persones consultades manifesten que l’actuació de difusió 

                                                           
5 L’enviament de l’SMS és gratuït. 
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més efectiva és la que realitzen les pròpies persones que han impulsat alguna de les 

propostes d’actuació que se sotmetran a votació. Una vegada més pren protagonisme 

situar la ciutadania al centre de les polítiques públiques, el que possibilita que l’actuació 

institucional incrementi la seva capacitat d’incidència.  

Les mateixes persones, sobretot les associacions, que fan les propostes, són 

les que fan la campanya de difusió dels seus projectes i per tant, de 

mobilització. La majoria de les persones que voten han estat mobilitzades a 

través dels proposants. 

Un exemple més de les potencialitats de generar intervencions des d’una perspectiva de 

proximitat. En aquest cas les organitzacions socials juguen un paper clau a través de la 

realització de debats autònoms i descentralitzats per a la diagnosi de necessitats, i en la 

mobilització de la participació als espais propis del pressupost participatiu, en especial 

la que porten a terme per al procés de votació de les propostes. 

 

Anàlisi de la inclusivitat 

Un dels aspectes a analitzar des del punt de vista de la inclusivitat és la barrera que pot 

representar la ubicació física on es realitzen les sessions presencials. El fet que les 

Sessions de Participació Pública es realitzin principalment en equipaments escolars o 

cívics, elimina les possibles barreres simbòliques que puguin generar espais 

elevadament formals. A més, s’habilita un servei de càtering per fer més agradable la 

participació a les sessions que solen durar al voltant de dos hores. Per altra banda, les 

escoles permeten la conciliació de les cures dels infants.  

Els dos primers anys es va contractar personal per a la cura d’infants, però 

com les persones poden portar els infants a la sala o com es fa en una escola, 

poden estar en el pati, i es va deixar de contractar a aquest personal ja que 

les persones participants van considerar que no era necessari. 

En quant a la inclusivitat de persones amb diversitat funcional, tots els equipaments on 

es realitzen sessions presencials estan adaptats a la mobilitat reduïda. A la darrera 

sessió, la que es realitza a la plaça de l’Ajuntament s’habilita un servei de traducció de 

signes. Per la seva banda, el portal web que centralitza la participació i la diversa 

informació que es genera, no està adaptat. 

Com a estratègia per a fomentar i facilitar la deliberació de les sessions presencials, s’han 

desenvolupat diferents metodologies i eines. Es treballa inicialment en petits grups, 

promovent que totes les persones puguin aportar una proposta i expressar la seva 

consideració al respecte. Cada grup disposa d’un moderador que no només dinamitza el 

debat sinó que al ser un treballador públic possibilita l’aclariment de qualsevol dubte 

sobre les competències i requeriments necessaris que han de contemplar les propostes. 

Finalment, les votacions del plenari de la sessió es realitzen a través de materials gràfics. 
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Per la seva banda, les sessions del Pressupost Participatiu Jove disposen d’una 

metodologia i personal específic adaptats a la població infantil. 

El fet de poder visualitzar resultats tangibles facilita la comprensió de la finalitat del 

procés, que es complementa per la seva simplicitat, el que possibilita una millor 

interpretació del procediment que cal seguir per participar. Per contra, la modificació 

del sistema de votació a través de la inclusió de codis de votació, del doble vot i del vot 

negatiu, representa una barrera cognitiva. Aquesta circumstància ha estat recollida a 

l’avaluació encarregada per la divisió de participació de l’Ajuntament, que mostrava el 

malestar de moltes persones per la dificultat que suposava entendre el sistema de 

votació. 

Per últim, el fet d’integrar al personal de les diferents àrees de l’ajuntament a les 

diferents fases, possibilita minimitzar la barrera cognitiva que pot representar la 

comprensió del funcionament de l’administració, i els requeriments tècnics de la seva 

actuació. 

 

Anàlisi de la capacitació 

En general, totes les persones consultades coincideixen a dir que es proporciona 

informació suficient i comprensible tant del procediment per participar com dels 

continguts sobre els que posicionar-se. “Sí, la informació és comprensible, s’explica el 

procés, com es pot participar, com funciona el grup de debat …. Està tot molt sintètic i 

és molt fàcil d’entendre”.  

Per altra banda, els diferents agents manifesten que el pressupost participatiu ha 

incrementat el seu coneixement sobre els problemes de la comunitat. Així ho considera 

el 94% de les persones que han participat de les Sessions de Participació Pública6. En el 

mateix sentit, el fet de participar d’aquestes sessions també ha propiciat un diàleg entre 

els tècnics municipals i la ciutadania. Un diàleg que s’estén a l’avaluació tècnica, on les 

persones promotores de les propostes preseleccionades són convidades a les taules 

multidisciplinars d’avaluació. Aquests espai permeten una comprensió mútua entre 

ciutadania i representants i tècnics institucionals. Els tècnics municipals que avaluen les 

propostes poden entendre el sentit de les necessitats expressades, alhora que permet 

adaptar-la a les possibles contingències derivades del compliment de requeriments 

tècnics o elements no contemplats pels proposants. En sentit contrari, aquests espais 

permeten que la ciutadania estigui més informada i comprengui el funcionament i 

requeriments institucionals. 

[referint-se a una conversa amb un ciutadà] esteu fent una obra amb una 

despesa de 300 quan jo, a casa meva, ho faria per 50. Per què? Aquest és un 

moment interessant ja que es pot explicar i explicitar: les obres públiques han 

de respondre a determinades mesures que en aquest cas són aquestes. 

                                                           
6 Dades extretes de l’avaluació externa realitzada per Nelson Dias. 
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A través del pressupost participatiu i del debat amb els tècnics tenim la 

possibilitat d’explicar que l’acció a l’Ajuntament ha de complir amb 

requeriments que dificulten la seva implementació i incrementen el seu cost. 

Això ho permet l’anàlisi tècnica de les propostes, que és molt important. 

L’obra no és important, la fem cada dia i amb molts més milions, l’important 

és el procés d’implicar a la gent en els processos de decisió i disseny de les 

polítiques públiques. 

La capacitació de la ciutadania per incidir en els afers públics és un dels elements més 

rellevants del Pressupost Participatiu manifestat per les diferents persones consultades. 

Totes elles coincideixen en que és més important els aprenentatges que es generen, que 

les pròpies inversions sobre les que poden decidir. “El pressupost participatiu genera 

aprenentatge i apoderament en l’exercici de la ciutadania.” 

Per altra banda, la dinàmica del procés ha generat un increment substancial en 

l’articulació ciutadana, que ha vist com el fet d’associar-se representa ampliar la seva 

capacitat d’incidència. Aquesta circumstància ha propiciat un increment del nombre 

d’associacions i la revitalització de gran part de les ja existents. La dinàmica dels 

Pressupostos Participatius de Cascais ha propiciat la generació de processos paral·lels i 

autònoms liderats per diferents organitzacions amb l’objectiu de generar una diagnosi 

col·lectiva i propostes compartides.  

 Per tal d’aconseguir un projecte del procés participatiu s’ha de mobilitzar a 

molta gent. Una de les virtuts del pressupost participatiu, no es resoldre les 

carències d’una antiga escola, sinó la mobilització ciutadana que genera i la 

dinàmica que genera: ens ajuntem tots per proposar, debatre i mobilitzar. 

En molts casos, persones a nivell individual que tenien pensat presentar una proposta, 

han imitat aquesta pràctica, el que ha derivat en una mobilització ciutadana, la seva 

posterior articulació com a col·lectiu i en alguns casos la formalització com a 

organització. 

La proposta de jardí sorgeix d’una conversa. Vam parlar amb un arquitecte 

per a la millora de la proposta. Després vam haver de presentar la proposta 

a la població. Vam mobilitzar a la població per tal d’explicar quina era la 

nostra idea, si l’acceptaven, si era ideal per a la població. La gent ens va dir 

que sí. Vam mobilitzar prop de 300 persones i després vam obtenir 3.000 

vots. Aquest treball i aquesta mobilització va conduir a l’articulació d’un 

col·lectiu que es va constituir en una entitat amb 300 persones associades (la 

majoria dones). 

Des del punt de vista de l’aprenentatge social que es genera, també es posa en relleu el 

paper que juga el Pressupost Participatiu Jove, com a mecanisme per a la socialització 

cívica de la infància, fomentant la coresponsabilitat en els afers públics i l’acció 

col·lectiva. Una vegada més s’exposa com generar aquest tipus d’experiència provoca 
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prendre consciència del paper que han d’assumir les persones com a membres d’una 

comunitat, de igual manera que les aporta les competències per poder fer efectiva 

l’acció participativa. 

El pressupost participatiu jove, que es treballa en les escoles, és fonamental 

per tal que la ciutadania més jove s’habituï a participar i a decidir que volen 

que es faci. Aquesta experiència els hi ha fet prendre consciència, forçant 

inclús a multiplicar per 4 el pressupost que s’hi destina. Estaven cansats que 

no s’acceptessin les seves propostes donat que superaven el límit 

pressupostari (era molt més reduït que per als adults) i van dir a l’alcalde que 

no tenia vergonya de venir a parlar amb ells i rebutjar les seves propostes. 

També es destaca l’aprenentatge institucional que ha representat el desplegament 

d’aquesta pràctica participativa. S’ha realitzat un procés intern de conscienciació i 

formació cap al personal tècnic per generar un canvi cultural i conscienciar sobre la 

participació ciutadana i el que això representa. Però sobretot la interacció entre la 

ciutadania i els tècnics i representants institucionals ha permès un canvi cultural de 

presa de consciència per integrar a la població en el disseny i desplegament de les 

polítiques públiques. Això ha estat possible gràcies a la repercussió que ha tingut el 

pressupost participatiu i la pressió que ha exercit la ciutadania amb la seva resposta 

davant d’un procediment efectiu. 

El pressupost té un objectiu instrumental que contempla un canvi de cultura. 

Moltes vegades el que la gent vol, no és el que els tècnics voldrien, per tant 

cal canviar la cultura d’ignorar la veu de la ciutadania. Havia una gran 

distància entre el cos tècnic i la gent...moltes vegades els arquitectes, 

enginyers... aquests tipus de tècnics ens deien “Bueno, jo no tinc que escoltar 

a la gent, jo ja sé com s’ha de construir un edifici”. 

Un dels elements destacats de l’aprenentatge institucional és l’assumpció d’aquest per 

part de l’equip de la divisió de participació. Existeix una preocupació per tal de fer que 

els mecanismes siguin realment efectius en la consecució dels objectius dels 

Pressupostos participatius. S’assumeix l’avaluació continuada com a una estratègia de 

millora constant. Les persones que participen de les sessions presencials avaluen els 

diferents elements del procés, alhora que un equip extern d’experts avalua tot el 

procediment incorporant la visió tant de la divisió de participació, de la resta de tècnics 

municipals i de la població, hagi participat o no. El sistema emprat tant a les sessions 

presencials com en la votació final, permet recopilar informació estadística per analitzar 

la possible relació amb la participació de perfils sociodemogràfics. Aquestes actuacions 

permeten revisar el disseny del procés de participació i adaptar-lo tant a la voluntat dels 

seus promotors com als requeriments d’aquells que han de participar. 

El sistema de codis permet monitoritzar qui participa, i permet analitzar els 

fluxos de vot, avaluar la cobertura del programa....A través de la 

monitorització es pot millorar el disseny per incentivar la participació entre 
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els que no participen i reformar les dinàmiques que limiten la participació i 

la deliberació. 

 

Anàlisi de la transparència i la rendició de comptes 

El Pressupost Participatiu de Cascais presenta dos nivells de transparència: la que té a 

veure amb el procediment i resultats del procés i la que fa referència a elements de la 

seva gestió. Tot allò que té a veure amb els procediments emprats als diferents espais 

de participació de la mateixa manera que els resultats que aquests generen es mostren 

a diversos mitjans i de forma centralitzada al portal digital del propi programa. La 

plataforma digital permet visualitzar la traçabilitat de totes les propostes realitzades, tot 

i que aquesta no permet una visualització longitudinal complerta. La informació es pot 

consultat de forma segmentada segons les diferents fases, però també es pot visualitzar 

el recorregut que ha traçat cadascuna de les propostes, des de la fitxa de projecte inicial 

que es presenta a la Sessió Participativa Pública (SPP), els vots que va obtenir en la 

preselecció o la valoració tècnica i el resultat de la votació final, indicant en cada cas si 

ha estat acceptada o rebutjada. La visualització de la valoració tècnica es realitza a través 

d’una fitxa que ofereix informació sobre els diferents aspectes tècnics emprats per a la 

valoració de la seva viabilitat, la seva valoració econòmica, les possibles modificacions 

proposades i el resultat argumentat de la resolució emesa. En aquest punt, ja no és 

possible la visualització de la traçabilitat de forma unificada. Si bé és cert que es pot 

consultar si ha estat acceptada o rebutjada, aquesta resolució no es visible de forma 

directa. Una circumstància que també s’aplica a l’estat d’execució de les inversions 

aprovades. Es pot visualitzar l’estat d’implementació de cada un dels projectes 

acceptats, mostrant les diferents fases d’execució, però aquesta informació no està 

incrustada a la proposta, visualitzant-se a través d’un filtre que ens permet classificar les 

actuacions segons el seu grau d’execució. 

La informació referent als elements de gestió del procés tal com el pressupost, la 

valoració que realitzen les persones que han participat, o la memòria i avaluacions 

realitzades per la consultoria externa tot i ser accessibles, no ho són de forma directa. 

En quant a la memòria cal anotar que no es realitza una memòria anual que mostri el 

procediment desplegat i els resultats generats. S’ha publicat una memòria que mostra 

l’evolució del disseny i dels resultats del programa de Pressupostos Participatius des de 

l’any 2011 al 2016. 

Per últim, tal i com expressen diferents agents, el seguiment i rendició de comptes de 

les actuacions és un dels aspectes que requereix un major desenvolupament, en tant 

que no està formalitzat. No existeix cap mecanismes ni òrgan que verifiqui l’estat 

d’execució de les inversions i per tant el nivell de compliment de compromisos. Si bé és 

cert que es fan actuacions per tal d’implicar a la ciutadania en la fase d’implementació 

de les inversions aprovades, aquesta no està sistematitzada, mostrant uns escassos 

nivells de participació. “No existeix cap comissió encarregada d’aquesta actuació i és una 

debilitat del procés. Igualment, s’ha de millorar el procés de transparència.” 
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En tot cas, quasi la totalitat de les persones que han participat a les Sessions de 

Participació Pública, el 95%, consideren que el procés ha estat transparent7. 

 

Anàlisi de la deliberació 

El Pressupost Participatiu de Cascais desplega dos tipus d’espais deliberatius, les 

Sessions de Participació Pública (SPP) i l’avaluació tècnica. Les SPP representen un espai 

al conjunt de la ciutadania per a la realització i priorització de les propostes. En aquestes 

sessions es posen a debat les preferències manifestades pels diferents participants 

generant una diagnosi sobre les necessitats col·lectives amb la intenció de trobar 

solucions compartides. Des de l’organització del Pressupost Participatiu es considera de 

vital importància la realització d’un exercici compartit per a l’anàlisi de les necessitats 

de la comunitat i la recerca de solucions als reptes detectats. Aquesta voluntat es 

desplega a través dels grups de treball de les SPP, en els que les persones que hi realitzen 

tasques de moderació proposen als participants que treballin plegats.  

La dinàmica permet que cada persona pugui explicar la seva proposta, i que 

entre tots s’esculli la proposta que s’ha d’elevar al plenari, i del plenari a la 

votació final. Les propostes similars s’agrupen, si es donen en la mateixa 

taula a través del moderador, si es donen en dues taules diferents, i aquestes 

dues propostes són observades per l’equip de moderació in situ se’ls convida 

a que fusionin les seves propostes en una. 

En la taula de debat: havia un projecte, però totes les persones participants 

han incorporat canvis i d’aquesta manera s’ha modificat; de manera que les 

persones treballen conjuntament. Si es proposa una forma de millorar el 

projecte, s’accepten propostes.  

Malgrat aquesta voluntat, no sempre s’aconsegueix generar una dinàmica d’anàlisi 

racional i de cooperació. Per evitar dinàmiques de competència s’han modificat alguns 

mecanismes que obliguen a realitzar un exercici d’anàlisi racional més enllà de la 

legítima defensa del propi projecte. 

A través de les taules de debat es poden generar noves idees o punts de vista. 

En les primeres edicions es donava molt poc la col·laboració, però 

progressivament s’ha anat incorporant una nova dinàmica, facilitada per 

l’increment del pressupost, però sobretot pels dos vots obligatoris. El primer 

és el que les persones empren per votar la seva pròpia proposta, i el segon 

projecte el que es considera que des d’un sentit de ciutadania crítica, es 

valora allò que es considera més necessari per Cascais o millor per a la seva 

població.  

                                                           
7 Dades extretes de l’avaluació externa realitzada per Nelson Dias. 
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Es pot concloure que el Pressupost Participatiu de Cascais presenta dues dinàmiques, 

una que genera un debat sobre quines han de ser les prioritats del municipi, i una de 

competència per guanyar les diferents fases eliminatòries que permeti desplegar una 

voluntat corporativa independentment de l’impacte que representa en base a la seva 

utilitat social. Al llarg de les diverses edicions, la ciutadania ha generat estratègies per 

adaptar-se als procediments de tal manera que disposin d’un avantatge per aconseguir 

que la seva proposta tingui més possibilitats de ser escollida. Fins al punt que hi ha un 

perfil de participant que se’l denomina informalment com a participant professional, 

referint-se a aquelles persones, habitualment membres de col·lectius que mobilitzen els 

seus recursos a través d’una estratègia amb la intenció d’anar superant progressivament 

les successives fases del procés. 

La primera vegada que han assistit a una reunió només hi han anat 4 

persones de la seva organització, però desprès s’han donat compte que és 

millor ‘portar’ més, per tal que donin suport al seu projecte, ja que sinó cada 

cop és més difícil seguir en la competició.  

Una circumstància que sembla molt difícil d’evitar, en tant que és normal que davant 

d’interessos compartits, les persones col·laborin entre elles i generin actuacions per tal 

d’aconseguir allò que consideren legítim. Però aquesta dinàmica representa una barrera 

per les persones amb menys capacitat de mobilitzar recursos, o aquelles que 

representen una minoria (que habitualment coincideixen amb les primeres), generant 

una incapacitat efectiva que produeix una desigualtat participativa.  “Els projectes que 

ja estan aprovats en la taula, cada cop  més persones saben com fer ús de les regles del 

joc. El seu segon vot mai està atorgat abans d’escoltar les altres propostes”. Per evitar-

ho, l’estratègia d’imposar el doble vot, sembla una correcta solució, en tant que permet 

la legítima defensa del projecte propi, alhora que incentiva la necessària reflexió sobre 

quines són les necessitats de la comunitat i com la resta de propostes realitzades pot 

ajudar a afrontar-les.  

Quan les persones pensen en la seva comunitat, i no en el seu propi projecte, 

veuran que tot és part de la mateixa comunitat i tothom guanya amb altres 

tipus de projectes. El repte és conjuntament escollir allò millor per a tothom. 

És molt útil i essencial que hi hagi una entitat externa (la CMC en aquest cas), 

que pugui disposar les regles i que tingui ‘una mirada de tot el bosc i només 

d’un arbre’.  

Aquesta dicotomia entre cooperació i competició sembla de difícil solució si el procés es 

planteja com a una suma zero, centrat en com es distribueix el pressupost, i no des d’una 

perspectiva win-win, centrada en la repercussió social que generen els projectes. En 

aquest sentit, es comença a intuir que davant del nou procediment del doble vot, es 

poden generar noves estratègies de pacte. El que tal i com manifesten les persones 

responsables del programa, posa de relleu la necessitat que els processos de participació 

més enllà de representar canals per a l’exercici de la democràcia directa incorporin 
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estratègies que permetin avançar cap a una societat més col·laborativa. Malgrat aquests 

perills, sembla que la dicotomia està compensada, en tant que també genera 

dinàmiques socials inclusives i de cooperació 

S’ha generat un increment de la interacció entre entitats, es coordinen més, 

col·laboren entre elles. Inclús hi ha entitats que es reuneixen abans de l’inici 

del procés, per analitzar les seves necessitats, coordinar les propostes i 

generar propostes conjuntament. Diverses organitzacions d’un barri han fet 

un procés en el que una entitat va iniciar un procés participatiu convocant a 

la població per tal d’identificar les necessitats del barri, identificar els 

aspectes que es volien millorar del seu barri i van trobar 2 o 3 propostes 

consensuades per a la presentació conjunta en els pressupostos 

participatius.  

Per la seva banda, l’avaluació tècnica permet establir un debat entre l’equip tècnic de 

l’Ajuntament i la ciutadania per encaixar la voluntat expressada als requeriments tècnics 

i materials que representa una inversió pública. “El procés ha generat una nova cultura 

institucional en la que s’estableix un diàleg amb la ciutadania. Fins ara, la Cambra era 

un agent abstracte al que era molt difícil d’accedir, les persones no entenien la seva 

forma de funcionar. A partir del pressupost participatiu, la Cambra va començar a tenir 

cares i noms, es va començar a entendre perquè les coses es fan d’una manera i perquè 

no es poden fer segons quines coses, quines són les competències”.  

 

Conclusions 

Els Pressuposts Participatius de Cascais posen de manifest la rellevància que el canal de 

participació representi un mecanisme efectiu per permetre una incidència significativa. 

El fet que la ciutadania pugui decidir sobre més de sis milions d’euros i que les propostes 

d’actuació puguin disposar d’un pressupost de 300.000 € fa efectiva aquesta voluntat. A 

través dels Pressupostos Participatius la ciutadania disposa de la capacitat de dissenyar 

polítiques públiques amb un potencial impacte. Sembla que aquest és el principal factor 

que motiva l’elevada participació si la comparem amb d’altres processos de participació. 

Una mobilització que supera en nombre absolut la que es dona a les eleccions 

municipals, circumstància que ha repercutit en la dinàmica política del municipi. 

La voluntat de coproduir les polítiques públiques i el fet que aquesta disposi de la 

cobertura suficient per tal que sigui efectiva, és el que ha permès a Cascais iniciar el 

desplegament de la democràcia directa. Un factor que es mostra com a principal 

activador per tal que la ciutadania hagi assumit aquest repte, fent-se seu el procés. La 

població no només ha respost a la crida, sinó que ha pres la iniciativa generant processos 

autònoms complementaris per tal de construir espais deliberatius que permetin 

identificar les preferències ciutadanes. Tots els agents consultats coincideixen en 
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afirmar que el pressupost sotmès a participació és un factor rellevant per a la 

mobilització, però que aquesta ha estat gràcies a l’actuació realitzada per les persones i 

organitzacions que han presentat iniciatives. El que mostra que la voluntat de coproduir 

les polítiques també s’ha d’aplicar a la pròpia política de participació. Els processos han 

d’implicar a la ciutadania tant en el seu disseny com en el seu desplegament. 

Més enllà de representar un instrument per vehicular les preferències ciutadanes, els 

Pressupostos Participatius de Cascais han permès aprenentatges socials i institucionals. 

Ha provocat que les diferents instàncies del poder públic no només entenguin la 

necessitat d’incorporar a la ciutadania en les polítiques públiques, sinó que 

desenvolupin mecanismes efectius per tal de fer-ho possible. Per altra banda, 

l’experiència de participar ha generat aprenentatges en la ciutadania habilitant-la en 

diferents competències, però sobretot conscienciant-la de la seva coresponsabilitat 

davant dels afers col·lectius i de la seva capacitat per poder exercir un paper actiu com 

a ciutadà. Però, en general, ha representat una oportunitat per provar un debat sobre 

com articular el desplegament del sistema democràtic, evidenciant els futurs reptes: 

exportar aquesta metodologia al conjunt dels àmbits d’actuació municipal per integrar 

a la ciutadania en la coproducció del conjunt de les polítiques públiques i la necessitat 

d’explorar metodologies que fomentin dinàmiques de deliberació basades en el 

reconeixement de les diferències i la col·laboració per identificar necessitats col·lectives 

i solucions compartides més enllà de la defensa legítima d’interessos concrets. Una 

deliberació que ha de permetre la inclusió d’aquells sectors socials amb menys capacitat 

per a la mobilització de recursos i que habitualment queden exclosos dels espais 

d’incidència en les polítiques públiques. 
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4. REVISIÓ DEL SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 

En aquesta última fase de la recerca es posa a debat el sistema d’avaluació de la qualitat 

democràtica desenvolupat. La revisió es desplega a través de dos línies de treball. Una 

primera es realitza a partir de l’aplicació del sistema d’avaluació aplicat als tres casos 

d’anàlisi. Al llarg de l’anàlisi sistematitzat que ha emprat el sistema d’avaluació s’ha 

pogut evidenciar aquells factors, aquells que no generen informació substantiva al 

tractar-se de diferents enfocaments d’un mateix component, aquells elements no 

contemplats que requereixen de nous ítems per al seu anàlisi o de les possibles 

reordenacions tant d’ítems, components i factors, que adopten una millor comprensió i 

capacitat d’anàlisi si triangulen de forma diferent. 

Per a la segona línia de revisió s’ha optat per la utilització de la tècnica Delphi, que 

consisteix en la selecció d’un grup de persones clau a les que se les s’adreça un 

qüestionari per a la valoració d’una temàtica de forma reiterativa amb l’objectiu de 

consensuar un dictamen. En aquest cas s’ha volgut copsar l’opinió de persones expertes 

en processos de participació. S’ha fet extensiva una convocatòria a referents acadèmics 

que entre les seves línies d’investigació contemplen l’àmbit de la participació, amb 

especial interès per aquelles persones que han desenvolupat sistemes per a l’avaluació 

de la qualitat democràtica o que des de la perspectiva aplicada han portat a terme 

avaluacions específiques. Per altra banda, també hem proposat la participació de 

persones de perfil tècnic, tant de l’administració pública com d’altres sectors, amb una 

dilatada experiència en el desplegament i desenvolupament de mecanismes de 

participació. 

El qüestionari ha tingut com a objectius la valoració de les dimensions i components que 

integra el sistema d’avaluació, i l’elaboració de propostes de millora. El qüestionari 

(veure annex III) es composa de tres apartats. Un primer en el que es facilita informació 

sobre el projecte de recerca en el que s’emmarca el sistema d’avaluació a més de 

detallar la dinàmica que es proposa als participants. Un segon bloc demana a través de 

preguntes de múltiple resposta, la identificació dels principals elements que s’han de 

tenir present en el disseny d’un procés participatiu i els principals impediments que 

afecten a la seva efectivitat. Per últim es proposa la revisió del sistema d’avaluació, 

valorant la idoneïtat de les dimensions i components proposats, la relació entre ells i la 

possible inclusió de nous elements d’anàlisi. En aquest cas es tractava de preguntes de 

valoració que es podien complementar amb comentaris. Amb la intenció que es pugui 

entendre el sentit de la proposta de sistema d’avaluació de la qualitat democràtica, al 

qüestionari s’adjunta un annex en el que es relaciona els diferents ítems per a l’anàlisi 

de les dimensions i components proposats. 

Una vegada les diferents persones participants han respost el qüestionari s’ha portat a 

terme un buidatge i tractament de les dades obtingudes. A partir d’aquestes dades s’ha 

confeccionat un segon qüestionari en el que es demana  a cada participant la revisió de 
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les respostes realitzades a la primera ronda tenint en compte les opinions expressades 

per la resta de participants. Replicant l’estructura de la primera ronda, s’ha tornat a 

adreçar les mateixes preguntes. Tot i que en aquest cas es tracta d’un qüestionari 

personalitzat per a cada una de les persones participants on en cada pregunta s’indica 

la resposta que aquella persona ha expressat a la primera ronda juntament amb l’anàlisi 

estadística de les respostes emeses pel conjunt de participants. En el cas de les 

preguntes de multiresposta es facilitava el total de vots obtingut per cada opció, i en el 

cas de les preguntes de valoració, s’indica la mitjana, la moda, la desviació estàndard, el 

mínim i el màxim. En tots dos casos, també s’ha relacionat els possibles comentaris 

expressats pels diversos participants, que han estat codificats per a sintetitzar la 

informació i mantenir l’anonimat de cada participant. En aquesta segona ronda s’ha 

demanat que en base als resultats agregats de la primera ronda, cada participant torni 

a respondre les diferents preguntes mantenint o modificant les seves respostes segons 

ho consideri, justificant el seu posicionament en cas de canvi d’opinió o que la 

preferència mostri un distanciament rellevant respecte la mitjana de les respostes 

agregades. 

De les 17 persones que inicialment han acceptat participat, 14 han respost al qüestionari 

de la primera ronda, quedant en 7 a la segona. A l’annex IV es relaciona les diferents 

persones que han participat de l’enquesta. 

La revisió de la proposta de sistema d’avaluació de la qualitat democràtica als processos 

de participació ha tingut en compte les diferents aportacions realitzades a través de 

l’enquesta Delphi i en base a la seva aplicació en l’estudi dels tres casos d’anàlisi. A partir 

de les diferents consideracions es proposa la unificació de dos de les dimensions de la 

qualitat democràtica, en concret la representativitat i la pluralitat del procés. Ara es 

proposa una única dimensió que agrupa els quatre components que abans s’analitzaven 

en dos blocs diferenciats. Si bé no es tracta d’un canvi substantiu, aquesta unió, facilita 

una major operativitat, evitant duplicitats en l’anàlisi, en tant que els diferents ítems 

tracten temes amb una elevada interrelació. 

La dimensió que analitza la deliberació inicialment no es desplegava en diferents 

components. Arrel de la seva revisió del disseny inicial, s’ha identificat quatre nous 

components que desenvolupen aquest concepte: la generació de debat, la seva 

intensitat, el grau d’inclusivitat del debat i la dinàmica col·laborativa. 

La resta de modificacions tenen a veure amb petites modificacions o incorporacions de 

nous ítems que permeten ampliar la mirada de diferents components. A continuació es 

desplega la relació d’elements que integren la proposta revisada de sistema d’avaluació 

de la qualitat democràtica: 
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1. INCIDÈNCIA 

1.1. La rellevància d’allò sobre el que s’incideix 

1.1.1. Relació amb l'agenda política 

1.1.2. Rellevància del tema sotmès a la participació 

1.1.3. Percentatge del pressupost afectat pel resultat del procés 

1.1.4. Existència d'una diagnosi sobre la que basar la deliberació i/o propostes.  

1.1.5. Procedència: grau en què la temàtica objecte de participació recull o aborda 

demandes procedents de la ciutadania 

1.1.6. Es contempla la realització d’una diagnosi participada 

 

1.2. Capacitat d’Incidència sobre el propi procés 

1.2.1. Inclusió d'agents socials al Grup promotor 

1.2.2. Coproducció del procés 

1.2.3. Connexió i visualització dels resultats dels mecanismes coproduïts amb el 

conjunt del procés 

1.2.4. Existència d'una comissió de seguiment del procés 

1.2.5. Inclusió d'agents socials a la Comissió de Seguiment 

1.2.6. Capacitat d'incidència de la comissió de seguiment 

1.2.7. Existència de mecanismes de valoració subjectiva dels participants respecte el 

procés 

1.2.8. Correspondència dimensional i territorial del retorn i/o valoració respecte els 

espais generats  

1.2.9. Grau de satisfacció amb el procés 

1.2.10. Existència de canals per tal d'incorporar propostes de millora 

1.2.11. Resposta a les interpel·lacions (queixes, suggeriments, etc.) realitzades sobre 

els procés per part dels participants 

 

1.3. Capacitat d’incidència sobre el resultat del procés 

1.3.1. Grau de participació (Només informació, només deliberació, només decisió, 

informació i deliberació, informació i decisió, deliberació i decisió, informació, 

deliberació i decisió.) 

1.3.2. Possibilitat de rèplica, contrast i aclariment de la informació proporcionada 

1.3.3. Capacitat efectiva d’incidència en la confecció de la diagnosi 

1.3.4. Possibilitat de realitzar noves propostes d'actuació 

1.3.5. Possibilitat efectiva d'exercir la pròpia veu als espais d'aportació (diagnosi, 

proposta) 

1.3.6. Possibilitat efectiva d'exercir la veu pròpia als espais deliberatius per expressar 

les seves idees 

1.3.7. Possibilitat de decidir sobre el resultat final 

1.3.8. Grau  en què s'han recollit les temàtiques i propostes plantejades en els espais 

de participació 
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1.3.9. Grau en què els resultats generats donen resposta a les necessitats 

identificades al procés (a la diagnosi) 

1.3.10. Compliment dels objectius del procés 

1.3.11. Rang de poder i privilegi individual  

 

1.4. Capacitat d’incidència sobre les polítiques públiques 

1.4.1. Competència d'intervenció en la matèria objecte/resultat del procés 

1.4.2. Fases de la política sotmeses a participació (diagnosi, disseny, implementació, 

avaluació) 

1.4.3. Grau en que els resultats s’han transformat en una actuació de govern 

1.4.4. Grau d’implementació dels resultats 

1.4.5. Inclusió d'agents socials a la Comissió de Seguiment dels Resultats 

1.4.6. Capacitat tècnica i econòmica per a la implementació dels resultats 

 

 

2. COBERTURA 

2.1. Consens sobre el procés 

2.1.1. Consens polític al govern 

2.1.2. Consens polític amb l'oposició 

2.1.3. Consens social 

2.1.4. Acceptació tècnica 

 

2.2. Compromís i lideratge polític i tècnic 

2.2.1. Existència d'un Grup promotor 

2.2.2. Grau d'implicació de les diferents àrees (Àmbit polític i tècnic) 

2.2.3. Compromís dels promotors en relació amb la implementació dels resultats del 

procés 

2.2.4. Assignació de responsables a cada un dels resultats 

 

2.3. Suficiència de recursos tècnics, econòmics, materials i humans 

2.3.1. Realisme dels objectius (voluntat vs. capacitat: temps, recursos, coneixement, 

etc.) 

2.3.2. Suficiència de recursos econòmics 

2.3.3. Suficiència de recursos humans 

2.3.4. Suficiència de la capacitació del personal dedicat 

2.3.5. Presència de personal expert en la dinamització de la participació 

2.3.6. Suficiència dels espais i l'equipament 

2.3.7. Suficiència de temps per al desenvolupament del procés 

2.3.8. Suficiència temporal de la convocatòria 

2.3.9. Suficiència temporal per a la informació. Valoració subjectiva. 
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2.3.10. Suficiència temporal per a la informació. % del total. 

2.3.11. Suficiència temporal per a la deliberació. Valoració subjectiva. 

2.3.12. Suficiència temporal per a la deliberació. % del total. 

2.3.13. Suport (tècnic i/o econòmic) a les actuacions de coproducció 

 

2.4. Planificació 

2.4.1. Correspondència seqüencial del procés (a la fase de diagnosi i/o proposta): 

aportació, deliberació, decisió. 

2.4.2. Anàlisi de la planificació i el seu compliment 

2.4.3. Grau de complexitat del procediment de participació  

2.4.4. Definició clara, concisa i realista dels objectius del procés 

 

2.5. Transversalitat i treball en xarxa 

2.5.1. Transversalitat: Coordinació amb diferents àrees per al desplegament del 

procés i la implementació dels resultats 

2.5.2. Connexió amb d'altres processos del municipi 

2.5.3. Connexió amb els d'òrgans o estructures estables de participació existents 

 

2.6. Garanties per a l’expressió de preferències 

2.6.1. Anonimat en la realització d'aportacions 

2.6.2. Anonimat en la selecció de les preferències 

 

 

3. REPRESENTATIVITAT I PLURALITAT 

3.1. Extensió de la participació 

3.1.1. Percentatge de participants en relació a la població de referència 

3.1.2. Participació efectiva de persones segons la zona de residència (Barri, districte) 

3.1.3. Percentatge d'actors organitzats respecte el total de referència 

3.1.4. Relació entre les persones que participen a la fase de retorn i les que van 

participar a les fases anteriors 

 

3.2. Diversitat de la població 

3.2.1. Grau en que es reflecteix la diversitat de la població 

3.2.2. Estratègies per fomentar la participació de les dones 

3.2.3. Participació paritària de dones i homes. 

3.2.4. Estratègies per fomentar la participació de diversitat d'orientació sexual, 

expressió de gènere o identitat de gènere 

3.2.5. En cas d'existir, participació de col·lectius LGTBI 

3.2.6. Estratègies per fomentar la participació de persones d'origen cultural divers 
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3.2.7. Participació efectiva de persones d'origen cultural divers 

3.2.8. Participació efectiva de persones migrades 

3.2.9. Estratègies per fomentar la participació infantil 

3.2.10. Participació efectiva de població infantil 

3.2.11. Estratègies per fomentar la participació de població jove 

3.2.12. Participació efectiva de població jove 

3.2.13. Estratègies per fomentar la participació de la gent gran 

3.2.14. Participació efectiva de la gent gran 

3.2.15. Estratègies per fomentar la participació de persones amb diversitat funcional 

3.2.16. Participació efectiva de persones amb diversitat funcional 

3.2.17. Estratègies per fomentar la participació de persones excloses socialment 

3.2.18. Participació efectiva de persones amb diferent grau d'instrucció acadèmica 

3.2.19. Correspondència amb la pluralitat sectorial d'actors de referència. 

 

3.3. Pluralitat de posicions 

3.3.1. Grau en que es reflecteix la pluralitat de posicions 

3.3.2. Pluralitat d'agents institucionals al Grup promotor 

3.3.3. Pluralitat d'agents a la Comissió de Seguiment 

3.3.4. Pluralitat dels perfils i interessos convocats als espais de participació 

3.3.5. Pluralitat de la informació facilitada sobre la temàtica a tractar 

3.3.6. En quina mesura el debat reflexa la pluralitat existent? 

3.3.7. Pluralitat d'agents a la Comissió de Seguiment de Resultats 

 

3.4. Representació d’agents socials, econòmics i polítics 

3.4.1. Facilitats per al flux d'informació entre els representants i els representats 

3.4.2. Elecció de les persones representants de les organitzacions participants 

 

 

4. ACCESSIBILITAT 

4.1. Grau d’apertura 

4.1.1. Grau d'apertura dels diferents espais/fases del procés: obert total, mixt, 

restringit 

4.1.2. Grau d'apertura dels espais de decisió sobre el resultat 

4.1.3. Existència de dificultats materials d’accés donat els requeriments per participar 

 

4.2. Diversificació de canals 

4.2.1. Realització de sessions presencials (proposta, deliberació i/o decisió) 

4.2.2. Existència d’un canal de participació online 

4.2.3. Hibridació: disponibilitat de canals presencials i online de forma simultània 
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4.2.4. Nombre de canals per a la selecció de preferències: sms, app mòbil, web, 

presencial, correu postal, etc. 

4.2.5. Nombre, ràtio i suficiència de les sessions presencials 

 

4.3. Visualització del mecanisme de participació 

4.3.1. Visibilitat i comunicació de l'espai on es realitzen les sessions presencials de 

participació 

4.3.2. Facilitat d'accés a l'espai virtual 

4.3.3. Diversitat i suficiència de canals, estratègies, mecanismes i llenguatges 

comunicatius 

4.3.4. Activitats complementaries de dinamització per a difondre el mecanisme 

participatiu 

4.3.5. Grau de coneixement per part de la ciutadania 

4.3.6. Adaptació dels canals de comunicació al públic objectiu específic 

 

4.4. Proximitat 

4.4.1. Convocatòria de col·lectius específics a través de serveis de proximitat 

4.4.2. Convocatòria a través d'agents socials del territori: col·lectius, associacions, 

agrupacions, plataformes socials, etc. 

4.4.3. Agents de carrer per a la promoció i dinamització del procés 

4.4.4. Localització de l'espai de debat en relació a la temàtica a tractar 

4.4.5. Proximitat dels espais a les persones que poden tenir interès en la temàtica 

 

4.5. Conciliació 

4.5.1. Conciliació laboral i familiar 

4.5.2. Adequació de l'espai per a la compatibilització amb cures   

 

4.6. Accessibilitat física 

4.6.1. Facilitat d'accés als espais presencials 

4.6.2. Accessibilitat dels espais presencials per a persones amb diversitat funcional 

4.6.3. Accessibilitat dels espais de participació online per a persones amb diversitat 

funcional  

4.6.4. Suport per a persones amb diversitat funcional 

4.6.5. Informació a la convocatòria sobre el suport a la participació de col·lectius 

específics 
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5. INCLUSIVITAT 

5.1. Inclusivitat relacional 

5.1.1. Acollida de l’espai presencial: desincentiva la participació? 

5.1.2. Ús de tècniques per dinamitzar les aportacions 

5.1.3. Ús de tècniques per dinamitzar la deliberació 

5.1.4. Ús de tècniques per propiciar, motivar i facilitar la participació de persones 

invisibilitzades 

5.1.5. Dinàmica, ambient i comunicació inclusiva 

 

5.2. Inclusivitat cognitiva 

5.2.1. Eina telemàtica àgil i intuïtiva 

5.2.2. Claredat i utilitat de la informació que es facilita sobre el propi procés 

5.2.3. Claredat de la informació que es facilita sobre la temàtica a tractar 

5.2.4. Utilitat de la informació que es facilita sobre la temàtica a tractar 

5.2.5. Llenguatge emprat transversalment comprensible pels diferents perfils de 

participants 

5.2.6. Espais i dinàmiques específiques per a la participació de la infància 

5.2.7. Espais i dinàmiques específiques per a la participació de persones amb 

diversitat funcional cognitiva 

5.2.8. Adaptabilitat del missatge de convocatòria: idiomes 

5.2.9. Adaptabilitat del missatge de convocatòria: llenguatge comprensiu 

5.2.10. Grau de la comprensibilitat respecte la complexitat procedimental del procés 

 

 

6. CAPACITACIÓ 

6.1. Facilitació d’informació 

6.1.1. Informació dels objectius i procediment de cada una de les fases i activitats 

6.1.2. Contextualització de la temàtica a debatre 

6.1.3. Increment del coneixement de la temàtica tractada a través del procés de 

participació 

6.1.4. Una societat millor informada: grau en que la població està més informada 

respecte la temàtica tractada 

 

6.2. Capacitació en les competències participatives 

6.2.1. Suport per facilitar l’acció de la participació a les sessions presencials 

6.2.2. Planificació d’estratègies o intervenció per a la capacitació participativa 

6.2.3. Sessions de capacitació per als participants 

6.2.4. Incidència del procés en l'increment de la capacitació participativa 

6.2.5. Incidència del procés en la generació de cultura política participativa 
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6.2.6. Incidència del procés en una major capacitació social per a la incidència en les 

polítiques públiques 

6.2.7. Incidència sobre l’aprenentatge del funcionament de les institucions públiques 

 

6.3. Generació d’aprenentatge institucional 

6.3.1. Mecanismes per recavar informació sociodemogràfica dels perfils dels 

participants 

6.3.2. Existència d'una avaluació del procés 

6.3.3. Mecanisme per a la revisió i desenvolupament de dissenys participatius 

6.3.4. Recull de les estratègies participatives desplegades 

6.3.5. Incidència del procés en l’increment del treball en xarxa i transversal 

6.3.6. Incidència del procés en l’extensió de la cultura participativa i la governança  

6.3.7. Incidència del procés en la millora de les relacions entre els poders públics i la 

ciutadania 

6.3.8. Incidència del procés en la millora de les relacions internes dels poders públics 

 

 

 

7. TRANSPARÈNCIA I RENDICIÓ DE COMPTES 

7.1. Transparència sobre el propi procés 

7.1.1. Difusió dels objectius tant en la convocatòria, com en els diferents espais de 

participació 

7.1.2. Claredat dels objectius del procés 

7.1.3. Exposició de les regles del procés 

7.1.4. Accés públic a documentació sobre el propi procés 

7.1.5. Disponibilitat de la informació de partida o de diagnòstic respecte el tema a 

tractar 

7.1.6. Accés públic a la relació d'organitzacions que han participat del procés 

7.1.7. Accés públic  a les actes de les diferents activitats realitzades al llarg del procés 

7.1.8. Accés públic a la composició de la Comissió de seguiment del procés 

7.1.9. Accés públic als informes i recomanacions de la comissió de seguiment del 

procés 

7.1.10. Transparència en els mecanismes de presa de decisió sobre els resultats 

7.1.11. Existència d'un document de resultats substantius 

7.1.12. Possibilitat d'accedir a la traçabilitat de les propostes resultants 

7.1.13. Accés públic a la composició de la Comissió de seguiment dels resultats 

7.1.14. Accés públic als informes i recomanacions de la comissió de seguiment dels 

resultats 

7.1.15. Accessibilitat i fàcil visualització de la informació produïda 
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7.2. Rendició de comptes 

7.2.1. Accés públic a la composició del Grup Impulsor del procés 

7.2.2. Accés públic al pressupost destinat al procés 

7.2.3. Existència d'un òrgan de seguiment dels resultats 

7.2.4. Existència d'una fase o activitat de retorn o rendició de comptes del procés 

7.2.5. Memòria del procés 

7.2.6. Accessibilitat pública a la memòria del procés 

7.2.7. Accessibilitat pública a l'avaluació del procés 

7.2.8. Possibilitat de traçabilitat sobre la implementació dels resultats 

 

 

8. DELIBERACIÓ 

8.1. Generació de debat 

8.1.1. Existència de deliberació 

8.1.2. Incidència del procés en l´increment del debat social 

 

8.2. Intensitat del debat 

8.2.1. Grau d’aprofundiment en la matèria de debat. 

8.2.2. Grau d’argumentació 

8.2.3. Nivell d’estructuració del debat 

 

8.3. Dinàmica inclusiva 

8.3.1. Comunicació assertiva 

8.3.2. Disposició d'espais i metodologies que potenciïn i facilitin el diàleg, l'intercanvi 

i el reconeixement entre persones amb diferents posicionaments 

8.3.3. Grau d’Inclusió de les minories 

 

8.4. Dinàmica col·laborativa 

8.4.1. Grau en què la dinàmica ha generat noves idees a partir de la deliberació. 

8.4.2. Disposició de metodologies que requereixen un treball col·lectiu entre els 

participants o que faciliten identificar els punts de consens 

8.4.3. Grau de consens generat 
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5. CONCLUSIONS 
 

Barcelona, Madrid i Cascais són tres exemples de municipis que exploren noves maneres 

de fer política, implicant la ciutadania per tal que pugui incidir de forma directa en les 

diferents fases de les polítiques públiques. Una pràctica habitual a l’àmbit local que 

presenta una gran quantitat d’experiències que pretenen avançar en el desplegament 

de la democràcia mitjançant la participació ciutadana, tot i que es desplega amb 

diferents dissenys, intensitats i graus d’efectivitat. Aquesta abundant expressió 

participativa representa la posada en marxa de múltiples models que s’adapten a la 

voluntat dels seus impulsors, la temàtica a tractar i el context on es desenvolupen. 

Considerem d’utilitat la recerca sobre com millorar la qualitat democràtica dels 

processos de part per tal de millorar la seva efectivitat, que no és altra cosa que 

incrementar la capacitat de la ciutadania per incidir en allò públic. Aquesta recerca ha 

volgut aportar una reflexió sobre el que ha de representar una bona pràctica sobre la 

base de la seva qualitat democràtica. 

La present recerca parteix de l’experiència i coneixements acumulats pel desplegament 

de les diferents pràctiques participatives de l’àmbit local i s’expressa donant continuïtat 

al fil de les diferents recerques acadèmiques que han volgut aportar una reflexió sobre 

com incrementar la qualitat democràtica dels processos de participació. Es proposa una 

aproximació alternativa que pren com a referència una construcció normativa d’allò que 

es considera que són els components que configuren la qualitat democràtica. El resultat 

ha estat la construcció d’un sistema d’avaluació de la qualitat democràtica i la seva 

aplicació a tres casos de processos de participació, el procés participatiu per a 

l’elaboració del PAM 2016-2019 de Barcelona, el procés de participació per a la reforma 

de la Plaça d’Espanya de Madrid i els Pressupostos Participatius de Cascais (Portugal). 

Arrel de l’estudi dels tres casos, s’ha evidenciat la necessitat d’una visió que vagi més 

enllà d’una experiència concreta, donada la interrelació de les diferents pràctiques 

destinades a habilitar l’expressió de la ciutadania per a incidir en allò públic. Cal una visió 

holística dels diferents programes per poder copsar tant la voluntat dels promotors de 

la participació, com els possibles resultats produïts i les conseqüents repercussions. 

Respecte a aquest últim cas, cal fer un especial esment a la dificultat de mesurar 

l’impacte d’aquest tipus d’intervencions donat el seu caràcter innovador que es tradueix 

en una constant variació d’enfocaments que fa difícil assegurar períodes suficients que 

permetin generar possibles canvis culturals, a més de l’escàs hàbit institucional 

d’incorporar l’avaluació com a un component més dels seus programes. 

Els tres casos estudiats fan constants referències a la retroalimentació de les diferents 

actuacions participatives i com aquestes incideixen en un canvi cultural que s’ha de 

mesurar a mig termini. Les tres experiències mostren processos d’aprenentatge tant per 

part de les diferents instàncies institucionals, com per part de la ciutadania, per 

incorporar noves competències participatives. Una circumstància que requereix dues 

reflexions. Una necessària visió estratègica de planificació de la participació a curt, mig 
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i llarg termini que vagi més enllà del cicle electoral, per desplegar una nova cultura 

democràtica en la que la ciutadania prengui un major protagonisme en la diagnosi dels 

problemes, necessitats i aspiracions col·lectives i la construcció de solucions 

compartides per afrontar els reptes identificats.  

Derivada de l’anterior, cal que les pràctiques participatives incorporin una visió 

pedagògica, més enllà del propi disseny de canals per al desplegament de la democràcia 

directa, que permeti transitar cap a una nova cultura de la participació. Amb una 

especial atenció a la promoció de programes que permetin una socialització 

participativa per part d’infants, adolescents i joves. En aquest sentit, volem destacar 

l’important paper que juguen experiències com la del Pressupost Participatiu Jove de 

Cascais, o les actuacions per incorporar aquests col·lectius generades pel procés de 

participació del PAM de Barcelona. En tots dos casos, es tracta de pràctiques 

innovadores amb una important repercussió que pretén integrar al conjunt de la 

ciutadania alhora que possibilita l’aprenentatge de competències participatives. 

Experiències que de ben segur habiliten la població per tal que en el futur sectors més 

amplis de la població exerceixin la ciutadania activa i defensin aquesta pràctica davant 

les instàncies governamentals.  

Si un procés de participació representa un canal per tal que la ciutadania pugui incidir 

en les polítiques públiques, un element central és la capacitat d’incidència directa, sense 

oblidar tota una sèrie d’elements que fan que aquesta sigui efectiva. Obrir canals que 

possibilitin la incidència directa en les polítiques públiques no només representa un 

aprofundiment democràtic, sinó que possibilita una major mobilització ciutadana. 

Aquells processos en els que l’expressió de preferències es poden transformar 

directament en una actuació governamental mostren una major extensió participativa. 

Així ho mostren els casos de Madrid o Cascais. En el cas de Madrid la ciutadania ha pogut 

decidir de forma directa el disseny d’una reforma urbanística de grans dimensions. Per 

la seva banda, Cascais posa a debat una part significativa del seu pressupost 

d’inversions, el que se’ns dubte ha repercutit en una participació del 44% de la població 

major de 16 anys i que en nombres absoluts va superar a la participació de les eleccions 

municipals. 

Però la capacitat efectiva per incidir en les polítiques públiques no només ve 

condicionada per la disposició d’un canal directe de decisió. El fet de generar amplis 

debats socials que generen lectures compartides, amb propostes que poden disposar 

d’un elevat suport i consens social, a més de la visualització totalment oberta tant del 

procés com dels seus resultats, condicionen la posterior decisió governamental.  

Aquest és el cas del procés participatiu de la ciutat de Barcelona, en el que es va donar 

un ampli i intens debat social a través del desplegament d’un volum significatiu d’espais 

deliberatius presencials i posant a disposició un canal permanent per a l’expressió de 

preferències i el debat a través d’una plataforma online. Un debat que ha permès 

l’expressió d’amplis sectors socials, prestant especial atenció a aquells que habitualment 

queden exclosos. Des d’una altra perspectiva, el model de Cascais permet la creació de 

canals per al reconeixement mutu i el treball col·laboratiu entre els agents institucionals 
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i la ciutadania. Treballant plegats en la detecció de necessitats, el disseny de les 

intervencions que les han d’afrontar, la seva implementació i posterior avaluació. 

La decisió i la deliberació semblem compensar-se, i en els dos casos es resol la capacitat 

efectiva d’incidència en les polítiques públiques. En el cas de processos de presa de 

decisió, la legitimitat ve donada per la capacitat de representació directa a través de 

l’agregació de preferències individuals. En el cas de la deliberació, la legitimitat ve 

donada per l’ampli debat que integra les diferents preferències existents en la recerca 

de propostes compartides. 

De res serveix disposar de canals per a la deliberació el resultat dels quals incideixi de 

forma directa en les polítiques públiques, si una part important de la població es queda 

fora. Les diferents evidències existents mostren com de forma sistemàtica, diferents 

sectors i socials queden exclosos dels espais de decisió, que es caracteritzen per estar 

masculinitzats i per representar a sectors més instruïts i amb un major nivell de renda. 

La invisibilització d’una part important de la ciutadania, ja sigui per la seva autoexclusió, 

per les dificultats que per ella representa l’acte de participar o per l’ombra que genera 

aquells agents amb una major capacitat d’incidència, ha d’activar el desenvolupament 

d’estratègies que promoguin i facilitin la seva pràctica participativa. Aquest és el cas 

exemplar del procés participatiu del PAM de Barcelona, que mostra una especial 

sensibilitat per integrar a les dones, les persones amb diversitat funcional, les persones 

migrades, les minories ètniques, les persones joves, la infància, les persones sense 

recursos econòmics i en general aquells sectors exclosos que habitualment presenten 

uns nivells més baixos de participació que en alguns casos queden literalment ignorats i 

aïllats dels espais de decisió. 

Acompanyant aquesta estratègia de mobilització, en especial la dels sectors 

invisibilitzats, cal desplegar mecanismes per al suport de la pràctica participativa que 

vagin més enllà de l’apertura formal de canals de participació. El disseny dels processos 

de participació ha de tenir en compte la necessitat de desenvolupar mecanismes 

d’acompanyament i metodologies que fomentin i facilitin l’expressió de les persones 

que hi assisteixen. Una estratègia que no només ha de pretendre desplegar un debat 

més dinàmic, sinó que ha de buscar incrementar la interacció entre les diferents 

persones participants, minimitzant les possibles limitacions d’aquelles amb menors 

competències participatives, per tal d’afavorir la seva expressió i incidència. Barcelona i 

Cascais integren com a element transversal l’acompanyament a la participació, 

disposant de personal que no només moderi la deliberació, sinó que la promogui 

mitjançant el desplegament de tècniques de dinamització que faciliten que un gran 

nombre de persones mostri les seves preferències, alhora motiva el debat entre elles 

per tal de trobar solucions compartides davant de necessitats col·lectives. 

Un element que pot dificultar aquest esforç, és el propi disseny del procediment 

participatiu. Hem pogut observar com la complexitat en determinats procediments 

representa una barrera que desincentiva la participació. La complexitat ve determinada 

principalment per dos factors: la complexitat del procediment per participar i la 

complexitat de la temàtica objecte de la participació. Els processos basats en múltiples 
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fases cada una d’elles amb diferents procediments, dificulten la comprensió sobre la 

manera de vehicular la participació. Es fa necessari que les persones puguin visualitzar 

el conjunt del procés entenent la manera per la qual la seva expressió pot incidir en un 

resultat final.  

Per altra banda, els processos de participació de proximitat, permeten una millor 

comprensibilitat tant del procediment en sí, com de l’element objecte de la participació. 

En aquest sentit, es fa necessari dimensionar els processos de participació, sense que 

això pugui anar en detriment del necessari debat per definir quines han de ser les 

prioritats del municipi. Una voluntat que es pot desenvolupar a través d’un programa 

que desplegui una pràctica participativa en cascada, generant múltiples debats a 

diferents escales. Des dels més generals que es poden correspondre a la diagnosi de les 

problemàtiques d’un territori, fins als més específics que aborden de forma 

individualitzada cada una de les necessitats detectades. Una actuació integral que 

requereix d’una bona planificació que integri de forma transversal als diferents agents 

institucionals i socials per evitar la saturació participativa. 

Els tres casos analitzats es corresponen a models híbrids, incorporant espais presencials 

i mecanismes de participació online. Aquestes pràctiques permeten diversificar els 

canals per participar, el que dota al procés d’una major capacitat d’adaptació als 

diferents requeriments de la ciutadania. Concretament, els mecanismes de participació 

online representen un increment en la capacitat del procés per desplegar diverses 

voluntats, com l’eliminació de les barreres temporals i espaials, la disposició d’un canal 

directe per l’expressió de preferències o l’increment de la transparència. Les 

plataformes per a la participació online representen un canal directe per aquelles 

persones que disposin d’un terminal connectat a la xarxa. Incrementen el grau 

d’accessibilitat, dotant d’una flexibilitat temporal, minimitzant els costos de 

desplaçament, fent compatible la conciliació amb d’altres activitats socials i 

econòmiques, en especial la de les cures familiars. Per altra banda, encara representen 

una barrera material i cognitiva que de forma significativa afecta una part important de 

la població. Aquesta circumstància es veu compensada en el cas que es tracti d’un 

procés híbrid. Així ho demostra tant el cas de Madrid com el de Barcelona. La consulta 

ciutadana realitzada a Madrid possibilitava l’emissió de preferències a través de canals 

online i presencials. En aquest cas sobta l’ús massiu del vot habilitat per correu postal, 

un canals que a priori pot semblar desfasat, però que va representar el 55% dels vots 

emesos davant del 36% del vot online i l’11% del vot emès a les urnes presencials. 

Per altra banda, la participació online permet que les preferències individuals 

s’expressin sense intermediaris. L’ús de mecanismes online possibilita vincular cada un 

dels membres d’una comunitat de forma directa amb el canal de participació, sense que 

la seva postura sigui interpretada o mediada a través d’interlocutors. Més enllà de les 

possibles bretxes digitals, les eines online permeten una socialització del poder, 

tradicionalment concentrada en les diferents elits polítiques, econòmiques i socials. 

Les plataformes online habilitades als tres casos analitzats, permeten incrementar la 

capacitat tècnica per desplegar la voluntat de ser transparents. La transparència 
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representa una condició essencial per a l’exercici de la participació. La ciutadania 

interpel·lada necessita disposar d’informació que justifica i contextualitza el procés de 

participació. En segon terme requereix informació sobre la capacitat efectiva de decisió 

que es possibilita i del propi procediment a través del qual es vehicularà l’expressió 

ciutadana. Per emetre un judici, cal que es disposi del coneixement sobre l’objecte de 

debat. I per últim, cal que es visualitzi el resultat generat i la possible repercussió en les 

polítiques públiques.  

La digitalització dels processos també permet incrementar la capacitat de rendició de 

comptes davant dels compromisos adquirits arrel del procés, el que capacita a la 

ciutadania en el control de l’activitat institucional. Un mecanisme al que en el cas de 

Barcelona i de Cascais s’ha de sumar la valoració dels participants respecte el 

desplegament del procés participatiu. La disposició de canals de valoració permet copsar 

la utilitat del procés en sí (davant la seva idoneïtat), la seva efectivitat com a canal per 

incidir en les polítiques públiques i sobre com els procediments i metodologies han 

dificultat o facilitat la pràctica participativa. En aquest sentit, tots tres casos mostren la 

necessitat de continuar explorant la fase final (i contínua) del procés. Es fa necessari una 

major dedicació de recursos (temporals, tècnics, materials i humans) per a la 

comunicació i el desplegament d’actuacions que permetin copsar l’opinió de la 

ciutadania davant de l’experiència participativa. Però sobretot, cal seguir explorant la 

possibilitat de donar continuïtat al procés de participació a través de la implicació de la 

ciutadania en la implementació dels resultats generats, el seguiment de la seva execució 

i la valoració corresponent. 

La present recerca ens ha permès continuar generant aportacions al debat sobre el que 

es considera una bona pràctica participativa que prengui com a referència la qualitat 

democràtica. En aquest cas, ha permès desenvolupar una eina per a l’avaluació de les 

pràctiques participatives. Una proposta que no pretenia representar un sistema 

d’indicadors com a eina operativa, sinó com a un model de referència per a l’anàlisi 

d’experiències reals que permeti vincular-les amb el debat conceptual sobre com 

avançar en el desplegament democràtic. 

Cal continuar avançant en el desenvolupament d’eines d’avaluació que permetin 

millorar les actuacions institucionals que posen en pràctica la voluntat de seguir 

desplegant el sistema democràtic. El resultat generat ens porta a seguir treballant per 

generar eines d’avaluació operatives, per disposar d’evidències que ajudin a la millora 

des del punt de vista de la qualitat democràtica, dels dissenys de canals, estratègies i 

metodologies participatives. Unes aportacions que al servei de les institucions les ha de 

permetre millorar el desplegament de processos participatius, però que sobretot ha de 

presentar-se al servei de la ciutadania per tal d’incrementar la seva capacitat efectiva 

d’incidir sobre allò públic. 
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7. ANNEXOS 
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7.1. Annex I. Fonts documentals consultades 

A continuació es relacionen les diferents fons documentals consultades per a la 

realització de l’estudi dels tres casos analitzats: 

Procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal 2016 – 2019 de 

Barcelona.  

 Ajuntament de Barcelona (2015). Mesura de govern. Procés participatiu per a 

l’elaboració del Programa d’Actuació Municipal (PAM) i dels Programes 

d’Actuació dels Districtes (PAD) 2016-2019.  

 Ajuntament de Barcelona (2016a). 73 barris, una Barcelona. Cap a la ciutat dels 

drets i les oportunitats. Programa d'Actuació Municipal 2016-2019.  

 Ajuntament de Barcelona (2016b). Memòria del procés participatiu per a 

l’elaboració del PAM 2016‐2019. 

Procés per a la reforma de la Plaça d’Espanya de Madrid 

 Ayuntamiento de Madrid (2015). Directrices para el desarrollo de audiencias públicas 

que se realicen a través de la web de gobierno abierto. 

 Ayuntamiento de Madrid (2017). Informe sobre los procesos de participación 

ciudadana realizados en la ciudad de Madrid (Junio 2015 – Julio 2017). 

 Cid, P. i Awad-nuñes, S. ( juliol 2016). Dispositivos de participación ciudadana en los 

procesos de planificación – gestión urbana: Propuesta de metodología participativa 

desde una revisión del caso Plaza España. En M.  Janoschka (Presidencia), lr Congreso 

Contested Cities. Congrés portat a terme a Madrid. 

 

El pressupost participatiu de la municipalitat de Cascais (Portugal). 

 Câmara Municipal de Cascais. (2018a). Orçamento participativo de cascais. Normas de 

participação 2018. Cascais: Câmara Municipal de Cascais. 

 Câmara Municipal de Cascais. (2018b). OP Jovem! . Cascais: Câmara Municipal de 

Cascais. 

 Dias, N. (2017). Orçamento participativo de cascais 2016. Relatório de avaliação 

externa. São Brás de Alportel: Associação In Loco. 

 Dias, N. i Duarte, V. (2017). A city starts with people. Cascais: Câmara Municipal de 

Cascais. 

 Dias, N. i Duarte, V. (2018). Relatório das Sessões de Participação Pública do 

Orçamento Participativo de Cascais de 2017. São Brás de Alportel: Associação In 

Loco. 
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7.2. Annex II. Relació de les persones entrevistades i participants 

dels grups de discussió 

A continuació es relacionen les diferents persones consultades per a la realització de 

l’estudi dels tres casos analitzats: 

 Procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal 2016 – 2019 de 

Barcelona.  

 Laia Forné, assessora de la Regidoria de Participació i Territori de l’Ajuntament 

de Barcelona. 

 Miquel Àngel Lozano, tècnic d’Urbaning (consultora que gestionava el lot de 

dinamització del districte de Sant Andreu). Actualment no desenvolupa la seva 

activitat professional en aquesta empresa. 

 Als dos grups de discussió van participar representants de les següents 

organitzacions: Fedelatina, Ateneu Popular de 9 Barris, FAPAC, AAVV del 

Poblenou, Associació de dones Elisenda Montcada, Centro Bolivariano Catalan i 

Associació de Dones Marroquines a Catalunya. 

 Procés per a la reforma de la Plaça d’Espanya de Madrid.   

 Miguel Arana, vocal assessor de l’Àrea de Govern de Participació Ciutadana, 

Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament de Madrid.  

 Amaya Gil, subdirectora general de l’Oficina d’Innovació Social de la Direcció 

General de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Madrid.  

 Alejandra De Diego, coordinadora de ParticipaLab, MediaLab-Prado Madrid. 

 Al grup de discussió van participar representants de les següents organitzacions: 

Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Asociación Cultural 

Entorno Conde Duque i un membre de l’equip de voluntaris del procés. 

 El pressupost participatiu de la municipalitat de Cascais (Portugal). 

 Isabel Xavier, Cap de la Divisió de Ciutadania i Participació de la Cambra 

Municipal de Cascais. 

 Marta Osorio, responsable de l'equip tècnic dels pressupostos participatius de la 

Cambra Municipal de Cascais. 

 Al grup de participació van participar 8 persones (5 dones i 3 homes) que han 

participat en les diferents fases del pressupost participatiu de Cascais. 
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7.3. Annex III. Qüestionari Delphi 
 

QÜESTIONARI  

 

1. Què és el que considera més important en un procés de participació? D’entre les següents 

opcions, marqui (clicant a sobre de la icona) les tres que consideri més rellevants: 

 

☐ El número de persones que hi participen. 

☐ Els mecanismes i procediments del procés. 

☐ Existència de deliberació. 

☐ La capacitat d’incidir en les polítiques públiques. 

☐ La informació dels objectius, procediments i limitacions del procés. 

☐ L’aprenentatge que es genera. 

☐ Les garanties per participar lliurement. 

☐ La transparència del procés. 

☐ La capacitat de transformació del sistema democràtic. 

☐ La seva integració al conjunt de la dinàmica política. 

☐ La rellevància dels temes sotmesos a la participació. 

☐ La vinculació del procés amb les demandes socials. 

☐ La motivació de la població respecte a la temàtica tractada. 

☐ L’enfortiment de la societat (apoderament). 

☐ La viabilitat dels acords presos. 

☐ La presa de consciència pels afers col·lectius. 

☐ La transformació institucional que genera. 

☐ El retorn dels resultats del procés. 

☐ Implicar a la ciutadania en el disseny del procés. 

☐ Altres (especificar només una): ______________________________ 
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2. De la següent relació de potencials impediments a la participació quins considera que són 

els més rellevants? D’entre les següents opcions, marqui (clicant a sobre de la icona) les 

tres que consideri més rellevants: 

 

☐ La manca de voluntat política i lideratge del procés 

☐ La manca de capacitació i cultura participativa de les persones 

☐ L’apatia i desafecció de la ciutadania 

☐ Un deficient disseny del procés 

☐ La limitació de recursos (tècnics, econòmics, humans i materials) 

☐ L’elevada burocràcia i la complexitat del sistema institucional 

☐ La complexitat dels reptes de la societat actual 

☐ Els valors imperants com: individualisme, presentisme, materialisme... 

☐ La manca de rellevància de les àrees de participació. 

☐ Les incompatibilitats temporals dels processos amb les dinàmiques participatives. 

☐ La manca de connexió entre els temes sotmesos a la participació i els que la ciutadania 

considera rellevants 

☐ La manca de confiança vers les administracions 

☐ El poc sentiment de comunitat 

☐ L’autoexclussió per la infravaloració de competència política 

☐ Una cultura política centrada en el vot i la representativitat 

☐ El caràcter no vinculant d’una part important dels processos participatius 

☐ La sensació que els processos participatius estan encarats a legitimar una proposta 

predefinida 

☐ El poc coneixement dels i les participants sobre la temàtica tractada 

☐ Altres (especificar només una): ______________________________ 
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3. En relació amb la qualitat democràtica, quina considera que és la rellevància descriptiva 

de cada una de les dimensions proposades. Valori d’1 a 5 la rellevància de cada dimensió, 

on 1 significa que és irrellevant i 5 que és fonamental. 

 

Dimensió 
Valoració (d’1 a 5) de la 

rellevància 

Incidència  

Cobertura  

Representativitat  

Pluralitat  

Accessibilitat  

Inclusivitat  

Capacitació  

Transparència  

Deliberació  

 

 

 

 

4. Considera que més enllà de les dimensions proposades, existeix alguna perspectiva que 

no està contemplada o que disposa de la rellevància suficient com per ser contemplada 

de forma específica? Si és així, relacioni un màxim de tres propostes: 

 

  ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 
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5. Per a cadascuna de les dimensions formulades, li demanem que: 

 Valori d’1 a 5 la rellevància explicativa de cada component, on 1 significa que el 

considera irrellevant i 5 que és fonamental. 

 En cas que consideri que tot i tractar-se d’un component rellevant, aquest no es 

correspon amb la dimensió on s’ha ubicat, identifiqui amb quina dimensió s’hauria de 

vincular. 

 Si considera que hi ha components que no s’han tingut en compte, faci un màxim de 

tres propostes i indiqui el grau de rellevància en una escala d’1 a 5. 

 

 

Dimensió 1. Incidència 

Component 
Valoració (d’1 a 5) de la 

rellevància 

Reubicació en una altra 
dimensió 

(indicar quina) 

La rellevància d’allò sobre el que 
s’incideix 

  

Capacitat d’Incidència sobre el propi 
procés 

  

Capacitat d’incidència sobre el 
resultat del procés 

  

Capacitat d’incidència sobre les 
polítiques públiques 

  

Proposta de nous components (màxim 3) 
Valoració (d’1 a 5) de la 

rellevància 

1.   

2.   

3.   
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Dimensió 2. Cobertura 

Component 
Valoració (d’1 a 5) de la 

rellevància 

Reubicació en una altra 
dimensió 

(indicar quina) 

Consens sobre el procés   

Compromís i lideratge   

Suficiència de recursos   

Planificació   

Transversalitat i treball en xarxa   

Garanties per a l’expressió de 
preferències 

  

Proposta de nous components (màxim 3) 
Valoració (d’1 a 5) de la 

rellevància 

1.   

2.   

3.   

 

Dimensió 3. Representativitat 

Component 
Valoració (d’1 a 5) de la 

rellevància 

Reubicació en una altra 
dimensió 

(indicar quina) 

Extensió de la participació   

Representació d’agents socials, 
econòmics i polítics 

  

Proposta de nous components (màxim 3) 
Valoració (d’1 a 5) de la 

rellevància 

1.   

2.   

3.   
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Dimensió 4. Pluralitat 

Component 
Valoració (d’1 a 5) de la 

rellevància 

Reubicació en una altra 
dimensió 

(indicar quina) 

Que reflecteixi la diversitat de la 
població 

  

Que reflecteixi la pluralitat de 
posicions 

  

Proposta de nous components (màxim 3) 
Valoració (d’1 a 5) de la 

rellevància 

1.   

2.   

3.   

 

Dimensió 5. Accessibilitat 

Component 
Valoració (d’1 a 5) de la 

rellevància 

Reubicació en una altra 
dimensió 

(indicar quina) 

Grau d’apertura   

Diversificació de canals   

Visualització del mecanisme de 
participació 

  

Proximitat   

Proposta de nous components (màxim 3) 
Valoració (d’1 a 5) de la 

rellevància 

1.   

2.   

3.   
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Dimensió 6. Inclusivitat 

Component 
Valoració (d’1 a 5) de la 

rellevància 

Reubicació en una altra 
dimensió 

(indicar quina) 

Conciliació   

Inclusivitat física   

Inclusivitat relacional   

Inclusivitat cognitiva   

Proposta de nous components (màxim 3) 
Valoració (d’1 a 5) de la 

rellevància 

1.   

2.   

3.   

 

Dimensió 7. Capacitació 

Component 
Valoració (d’1 a 5) de la 

rellevància 

Reubicació en una altra 
dimensió 

(indicar quina) 

Facilitació d’informació   

Capacitació en les competències 
participatives 

  

Generació d’aprenentatge 
institucional 

  

Proposta de nous components (màxim 3) 
Valoració (d’1 a 5) de la 

rellevància 

1.   

2.   

3.   
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Dimensió 8. Transparència i rendiment de comptes 

Component 
Valoració (d’1 a 5) de la 

rellevància 

Reubicació en una altra 
dimensió 

(indicar quina) 

Transparència sobre el propi procés   

Rendició de comptes   

Proposta de nous components (màxim 3) 
Valoració (d’1 a 5) de la 

rellevància 

1.   

2.   

3.   

 

Dimensió 9. Deliberació 

Component 

Aquesta dimensió no contempla la seva subdivisió en components 

Proposta de nous components (màxim 3) 
Valoració (d’1 a 5) de la 

rellevància 

1.   

2.   

3.   

 

 

 

Gràcies per la seva participació 
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7.4. Annex IV. Relació de persones participants del qüestionari 

Delphi 
 

Relació de les persones participants de l’enquesta Delphi:  

 Albert Martín i Goméz, Tècnic de Democràcia Activa de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 Alejandra De Diego Baciero, Coordinadora ParticipaLab de Medialab Prado 

Madrid. 

 Antoine Gaboriau, estudiant de doctorat de l’Open Source Politics (Paris). 

 Carola Castellà Josa, professora associada del Departament de Ciència Política i 

de Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

 Ismael Blanco Fillola, recercador de l’IGOP, Institut de Govern i Polítiques 

Públiques – Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

 Ismael Peña-López, professor i investigador de la Universitat Oberta de 

Catalunya. 

 Maria Garcia Brugada, Cap de la Secció de Participació Ciutadana de la Diputació 

de Barcelona. 

 Mariona Ferrer Fons, investigadora del Departament de Ciències Polítiques i 

Socials de la Universitat Pompeu Fabra. 

 Marta López Páez, Tècnica de participació juvenil de l’Agència Catalana de 

Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

 Miriam Sol Torelló, codirectora de Spora Sinergies (Barcelona). 

 Núria Rodríguez, Tècnica de foment de la participació de l’Agència Catalana de 

Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

 Paolo Spada, investigador del Centre for Social Studies, University of Coimbra. 

 Quim Brugué Torruella, Catedràtic de ciència política i de l’administració, de la 

Universitat de Girona. 

 Sofia de Roa Verdugo, investigadora de l’Asociación por la calidad y la cultura 

democráticas. 

 

 

 


