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6 DE MARÇ DE 2017

PRESENTACIÓ:

El passat dilluns 6 de març de 2017 a la sala de Plens de l’Ajuntament de Granollers
es va fer la primera sessió de la Comissió de Participació Ciutadana del Consell de
Ciutat. La sessió es va fer de 19:00 a 20:45 i s’hi van inscriure 17 persones, si bé
finalment hi van assistir 13.

L'objectiu de la sessió era fer una diagnosi de la situació actual de la participació
ciutadana a Granollers i projectar l’escenari desitjat en aquest àmbit.

Per fer-ho es va iniciar la sessió amb una breu explicació dels objectius de la Comissió
de Participació, que són fer una reflexió al voltant del model de participació a
Granollers i recollir propostes sobre elements a incloure en el futur reglament de
participació de Granollers.

Per a facilitar la reflexió en la convocatòria es va donar informació respecte els
continguts dels reglaments de participació ciutadana -amb material del Servei de
Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona- i respecte els òrgans de
participació amb que compta la ciutat de Granollers. Així mateix també es va fer una
breu presentació dels elements bàsics de la participació ciutadana.

A continuació es presenten els resultats d’aquesta primera sessió.
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RESULTATS DE LA SESSIÓ:

Respecte com hauria de ser la participació ciutadana a Granollers:


Es destaca que el foment de la participació ciutadana a Granollers hauria de
vetllar perquè totes les persones poguessin participar, de manera que fos una
participació massiva, amb tota la diversitat de persones que viuen a Granollers.



Per tant, hauria de ser una participació oberta, àmplia i inclusiva que facilités
que persones molt diverses participin activament de la vida de la ciutat. A més
hauria de ser una participació que garanteixi la igualtat d’oportunitats a l’hora
de participar.



Però per això és important organitzar-la, perquè més enllà de mobilitzar molta
gent és important que no es col·lapsi el sistema i tenir capacitat per adaptar els
mecanismes a la realitat de la ciutat, la seva gent, la seva diversitat
d’interessos, territoris, equipaments, etc.



En aquest sentit, la participació ciutadana hauria de generar i potenciar espais
de trobada des de la proximitat i la quotidianitat dels equipaments de la ciutat.



També és important que el foment de la participació ciutadana tingui una
direccionalitat, és a dir, que estigui orientada i planificada a partir d’un objectius
clars. Per això cal un bon motor que la dinamitzi i comptar amb el teixit
associatiu de la ciutat que ja fa temps que treballa per millorar Granollers.



En últim terme, és important que la participació ciutadana sigui una eina per
resoldre els problemes i reptes que es planteja la ciutat, buscant un equilibri
entre els diferents interessos i visions, i prenent decisions amb totes les
persones implicades a partir de les diferents alternatives. El foment de la
participació ciutadana ha de facilitar la igualtat d’oportunitats a l’hora de viure la
ciutat.
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Respecte què estem fent bé actualment a Granollers en el foment de la
participació ciutadana. Punts forts.


Es destaca que Granollers compta amb molts Consells i espais de participació
ciutadana estables i, per tant, té una tradició i uns aprenentatges en aquest
àmbit. Si bé no tots els Consells funcionen igual de bé, n’hi ha alguns que sí
que funcionen molt bé, com per exemple, el Consell de cooperació. En aquest
sentit, s’observa que les claus perquè un Consell funcioni és la implicació
activa dels seus membres i els continguts de treball que tingui.



També es valora positivament que els Consells tinguin els seus propis
reglaments, que defineixen les seves regles de funcionament, i a través de les
actes quedin clars els acords als que arriben.



Es valora també positivament la creació del Consell de Ciutat com un espai de
participació ciutadana de la ciutat que aglutina persones de diferents àmbits per
deliberar sobre temes de ciutat.



Més enllà dels Consells de participació Granollers disposa d’altres eines que
permeten la participació activa de la ciutadania, com són la web municipal i la
app.



També es valora molt positivament les consultes que es fan als veïns quan es
va a executar una obra pública.



Finalment, la voluntat d’elaborar un Reglament de Participació també es valora
positivament en la mesura que pot ser una eina que ajudi a definir el marc de la
participació i a fomentar-la.
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Respecte què hauríem de millorar amb relació al foment de la participació
ciutadana. Punts febles.


Es valora que seria bo començar fent una diagnosi de com està la participació
a Granollers, analitzar què hi ha i com està funcionant.



Tot i els esforços que pot estar fent l’administració municipal, cal fer més. A
vegades hi ha la sensació que tot i que es promouen espais i mecanismes de
participació els governs no s’ho acaben de creure. Calen resultats per poder-la
valorar, i tot i tenir espais de participació això no garanteix que es participi
activament. Per exemple, cal trobar un nou sentit a la participació de les
entitats en els òrgans de participació, perquè algunes sembla que hi siguin
perquè han de ser-hi, però són molt passives.



Tot i valorar molt positivament l’existència de molts Consells de participació a
Granollers s’apunta que seria bo dotar-los de més autonomia perquè poguessin
tenir iniciatives pròpies i promoure accions dintre del seu àmbit d’actuació.



També s’apunta que caldria promoure un debat sobre la mobilitat al municipi
per analitzar com poden conviure els vianants, les bicicletes i els cotxes. I
s’observa que precisament aquest mes de març hi haurà un debat sobre
aquest tema en el que es convidarà als membres del Consell de Ciutat.



Cal engrescar més a la ciutadania perquè participi de manera activa a la ciutat i
obrir més les activitats que es realitzen a totes les persones de la ciutat, i
arribar a gent que habitualment no participa.



S’observa que la ciutadania té una tendència a queixar-se de les coses però no
a fer propostes, per això s’assenyala que caldria passar de la cultura de la
queixa a la cultura de la proposta.



Per fer això possible es posa l’èmfasi en la dimensió educativa de la
participació, i per tant, es valora com a fonamental impulsar la cultura
participativa des de les escoles i els instituts, perquè la cultura de la participació
es vagi consolidant.
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Respecte quins reptes o desafiaments de futur tenim.


El repte és obrir l’Ajuntament a la ciutadania i que aquesta percebi l’Ajuntament
com una institució pròxima a la que es pot accedir quan necessita alguna cosa,
i no com un ens llunyà i inaccessible. Per això és clau reduir la burocràcia i la
rigidesa de l’administració i fer-la més pròxima i àgil.



A l’hora de promoure la participació ciutadana és molt important evitar la
duplicitat de canals, mecanismes i espais. Es posa com exemple, el fet que la
feina d’un Consell de participació no es pugui solapar amb la feina del Consell
de Ciutat i com cal ordenar molt bé els espais per no entrar en contradiccions o
ineficiències. Per exemple, cal vetllar com el Pla Estratègic es desenvolupa i
relaciona amb els diferents espais de participació de la ciutat, i en especial el
Consell de Ciutat.



És fonamental que la participació ciutadana sigui efectiva, per això cal que hi
hagi un impacte i un resultat. Participar no és només assistir a una reunió sinó
que implica dialogar i escoltar, i cal vetllar pel contrast d’arguments, i no
prendre acords en funció de “qui més crida”.



Un altre repte important vinculat al funcionament dels Consells és el fet de
promoure dinàmiques de treball més participatives. Cal evitar caure en
Consells excessivament informatius o formals que limiten la participació activa
de la ciutadania.



També es valora molt important motivar a la ciutadania a que participi d’una
manera activa. Per fer-ho s’assenyalen un seguit d’elements a tenir en compte:
o Promoure dinàmiques àgils i amenes, i fins i tot, lúdiques.
o Que el tema interessi a les persones.
o Que la participació sigui útil, que es vegi un resultat.
o Que hi hagin fets que donin confiança als diferents agents que
intervenen.
o Promoure el valor de la participació i la cultura de la democràcia.



Un altre repte important és que tota la diversitat de persones de la ciutat
participin, per exemple, els ciutadans nouvinguts. Per això cal promoure
activitats culturals que engresquin a tota la diversitat de col·lectius i interessos
de la ciutat, i “obrir les portes” a tot tipus d’idees i iniciatives.



També és clau que hi hagi un enfortiment associatiu per vehicular la
participació de la ciutadania.



En últim terme cal que la gent participi, sinó no hi ha participació ciutadana. I
perquè la gent participi és clau tenir una certa cultura participativa i per això la
dimensió educativa adquireix una gran importància, i cal promoure la
participació ja des de les escoles i el Consell d’Infants com ja s’està fent.
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