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Bon dia!

• Ves a www.menti.com i utilitza el codi 2540 8763

• Què és la participació ciutadana?

• Resultats alumnes

https://www.mentimeter.com/s/97fae6ca7a191e6c09682b3001ab984f/62998cb8c767


2. Elements generals per a una participació de qualitat



2. Disseny i preparació dels processos participatius

A. Els processos participatius

Incorporació endreçada de la ciutadania per part d’una institució pública, amb l’objectiu d’incidir en una política 

pública a través del diàleg, per mirar d’integrar les diferents perspectives, i que tenen una durada limitada. 

Oportunitats

• Flexibilitat: és més important la 

metodologia que la regulació.

• Obertura a perfils diversos.

• Proporcionen resultats concrets.

• La seva durada específica fa 

n’afavoreix la innovació.

Febleses

• Ús intensiu de recursos i expertesa, que no 

té continuïtat.

• Requereix un esforç comunicatiu a públics 

no habituals.

• Un cop tancats, no solen tenir continuïtat.



2. Disseny i preparació dels processos participatius

A. Característiques

 Són deliberatius

Debat raonat per a elaborar alternatives col·lectives a ser considerades en la presa de 

decisions.

 No són vinculants

Com que els resultats solen ser oberts i hi ha biaixos entre els participants, la decisió final 

recau en els representants polítics un cop analitzats els resultats.

 Hem de retre comptes

De la incidència de les propostes en la política pública o projecte, indicant quin ús han 

tingut i si s’hi han incorporat.



2. Disseny i preparació dels processos participatius

A. Característiques

 Conclusions intel·ligents a partir d’opinions diverses

A més opinions divergents, major creativitat. La relació no és jeràrquica i tots els participants 

estan en igualtat de condicions.

 Són un projecte

Requereixen planificació, disseny i execució, directa o bé a través de suports extern.

 Oberts i flexibles

Es dissenyen específicament per un pla, projecte o política concreta, i s’adapten a les 

especificitats de cada cas i context, així com als reptes que vagin apareguent. 



3. Alguns mecanismes de participació ciutadana

B. Els consells de participació

Oportunitats

 Diversitat: Es disposa d’un univers amb agents 

representatius de punts de vista diferent amb 

relativa facilitat.

 Expertesa: són espais que acumulen i generen 

molt de coneixement al voltant del tema que 

tracten.

 Pràctica en la deliberació col·lectiva: 

normalment els seus membres estan avesats al 

debat col·lectiu.

Febleses

 Excés i poca racionalització en la 

generació d’espais estables.

 Excessiva presència de l’administració de 

la qual depenen.

 Funcionament rígid que no permet 

l’obertura a agents que potser no hi són 

representats.

 Primacia de l’acord front la deliberació.

 Combinen funcions de participació amb 

d’altres funcions quedant poc temps per 

deliberar.



2. 2. Disseny i preparació dels processos participatius

Regles del joc clares. Planificar.

 Marc de referència.

 Objectius de la decisió.

 Eixos del debat

 Límits del debat

 Estratègia per composar grups.

 Pla de comunicació

 Mapa d’actors

 Seguiment i avaluació



4. 2. Disseny i preparació dels processos participatius

1. Planificació

2. Informació 

3. Participació

4. Retorn

5. Seguiment

 

 

   
Planifiquem i 
dissenyem 

Dissenyem Marc de 
Referència i Estratègia 

de comunicació 
 
 
 
Ens expliquem 

 
 
 

Fem difusió i informem 
 

 
 
Escoltem 

 
 
 

Posem en marxa els 
canals de participació 

 
 

 
 
Donem resposta 

 
 
 
 

Informem dels resultats i 
dels impactes de la 

participació 
 
 

Mantenim la relació 
 
 

 
 

Informem de com 
evoluciona 

 
 

•Fases
del procés

participatiu



4. Disseny del procés participatiu: capacitació

FASES I TASQUES

Fase de planificació

Reflexió interna objectius/orientació del procés participatiu

Definició del Marc de Referència

Disseny del Grup Motor

Disseny  i validació del procés participatiu

Definició del mapa d'actors ampli - informants clau

Tancar el calendari

Reservar sales, preparar ordres del dia i reservar agendes

Preparació de les contractacions (varia per tipus 1- 6 mesos)  

Dissenyar i produir els materials de comunicació

Carta/correu convocatòria als diferents perfils

Produir els materials de suport i de les sessions 

Elaboració dels documents de base per a les sessions

Fase d'informació

Difusió del Procés Participatiu 

Sessions presencials informatives

Informació on line disponible per ciutadania

Fase de participació

Sessions presencials deliberatives

Participació on line

Elaboració informe de resultats  

Qüestionaris d'avaluació

Sistematització dels resultats  dels espais de participació

Fase de retorn

Presentació de conclusions

Redacció de la Política Publica sotmesa a debat

Retorn als participants

Calendari moldel-Procés participatiu

mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10mes 1 mes 11 mes 12

Planificació del projecte.ipació departamental

https://participa.gencat.cat/assemblies/participaciociutadana/members


El Marc de Referència del Procés Participatiu

1. L’equip impulsor i el grup motor (la màquina del procés)

2. Per què ho fem? Els objectius dels procés participatiu

3. De què es debatrà? Els continguts i els límits

4. Qui participarà? Els actors

5. Com serà la participació? El disseny dels canals de participació

4. Disseny del procés participatiu



4. Disseny del procés participatiu

Marc de referència

• Definició de regles clares, bases per a la participació:

• Determinar els objectius del procés participatiu :  per a què?

• de forma clara i concisa

• Definir els eixos del debat: de què parlarem? El contingut del debat.

• acotar-lo i orientar-lo cap a resultats tangibles i útils per a la presa de 

decisions

• Explicitar els límits legals, polítics, tècnics, econòmics, temporals... per no 

generar falses expectatives. Millor redactar-los en positiu.

• Treballar-lo internament, comunicar-lo apropiadament.



4. Disseny del procés participatiu

Reflexió interna: analitzem el nostre punt de partida intern
Àmbit Preguntes clau Factors facilitadors Factors limitants

Rellevància És rellevant?
És rellevant/estratègic a la nostra

organització

És poc rellevant/estratègic dins el nostre

projecte

Complexitat Com és de complex?
La temàtica no requereix dominar informació

molt complexa

Es requereix el domini ampli d’un

coneixement tècnic molt complex

a) Els continguts no generen un nivell excessiu

de rebuig o bloqueig

b) La participació pot ajudar a mitigar el

conflicte / trobar solucions

Incidència

Quin marge tinc per 

incorporar les propostes de 

la participació ?

Existeix marge per incorporar els resultats en

les decisions de la política pública.

La política pública està tota o quasi tota

definida de partida. 

Suport polític
Quin és el suport dels 

responsables polítics?
Comptem amb suports polítics i la implicació

dels responsables
El procés no té suports polítics suficients 

Compromís vers els 

resultats

Existeix un compromís per 

retre comptes?

Existeix el compromís per retre comptes

informant de com s'incorporen els resultats de

la participació en la presa de decisions

Els resultats no es volen fer públics ni retre

comptes de com impacten en la política

pública

Coordinació 

intra/interadministrativa

Com son les relacions i 

coordinació entre les 

unitats/institucions 

involucrades?

Hi ha un nivell de coneixement, consens i

coordinació suficient entre les diferents àrees

i institucions implicades 

Existeixen resistències o mala coordinació

entre les unitats i  institucions

Recursos disponibles

Quins són els recursos 

humans, tècnics i econòmics 

de que disposem?

Disposem de suficients recursos o els podem

aconseguir, i  cap(s) de projecte definits

No tenim previsió de disposar de suficients

recursos

ANÀLISI 

CAP 

ENDINS

Conflictivitat

La temàtica genera un nivell de conflicte o

rebuig molt alt. Són necessaries accions de

mediació / comunicació

Existeixen continguts 

conflictius? (wicked problems, 

NIMBY's..)

ACORD I COMPROMÍS POLÍTIC

TRANSVERSALITAT I RECURSOS

LA TEMÀTICA DEL PROCÉS



4. Disseny del procés participatiu

Reflexió interna: analitzem el nostre punt de partida extern
Àmbit Preguntes clau Factors facilitadors Factors limitants

Experiències de 

participació

Hi ha experiències de 

participació anteriors?

Prèviament han tingut lloc experiències de

participació positives o no han tingut lloc de

negatives

Prèviament han tingut lloc experiències

negatives o s'estan desenvolupant accions de

participació en el moment que volem

implementat les nostres. 

a) No existeixen conflictes rellevants

b) Es considera que la participació pot ajudar

a millorar la relació amb/entre agents

Rellevància
Quin és l'interés dels 

agents/ciutadania?
La temàtica és percebuda com rellevant i/o

d’interès pels agents

La temàtica està molt allunyada dels

interessos dels agents

Concentració / dispersió
Com és l'espai/territori en 

relació als agents?
Els agents estàn concentrats en un territrori

delimitat i  amb sentiment de pertinença

Es tracta d'un territori molt ampli, els agents

estan molt dispersos i la vinculació al

territori és dèbil

Teixit social i actors Quin teixit social?
Existeix una diversitat d'actors i societat civil

organitzada amb potencial per participar

No hi ha un teixit social ni societat civil

organitzada forta

Actors clau
Quina és la disposició i 

possibilitats dels perfils clau?

Els perfils clau tenen les capacitats, recursos i

disposició suficient per participar

Existeixen perfils clau que no tenen suficients

capacitats, recursos o disposició per

participar 

ANÀLISI 

CAP A 

FORA

Conflictivitat
Existeixen conflictes amb 

actors rellevants?

Els agents i/o la ciutadania te una posició

molt hostil i de desconfiança envers les

institucions o entre els diferents actors. 

ANTECEDENTS

LA TEMÀTICA DEL PROCÉS

EL TERRITORI I ELS AGENTS



4. Disseny del procés participatiu

La Màquina del procés

1) EQUIP IMPULSOR
Persones i unitats amb nom i cognoms de la nostra unitat 
(i el referent de participació del departament, potser algú de la SDGPC)

....disseny, recursos, contractació, espais.

....definint rols, responsabilitats i tasques de cadascú.
2) GRUP MOTOR
Actors institucionals i altres agents clau que validin el 
disseny i desplegament del procés participatiu, per a 
generar confiança.



4. Disseny del procés participatiu

Els Objectius

Per què s’impulsa el procés participatiu? Quins resultats se 

n’esperen? 

Cal ser específics i operatius  ens ajudaran a definir els continguts 

posteriorment.

1. Definir els objectius estratègics, per a què fem un procés

2. Definir l’objectiu operatius del què volem obtenir

(resultats tangibles) del Procés Participatiu.



4. Disseny del procés participatiu

 
Exemple: procés participatiu d’un pla territorial de desenvolupament econòmic  

Objectius 
 
Objectiu 1. Obtenir un diagnòstic de la societat civil i la ciutadania en relació a les necessitats del 
territori pel seu desenvolupament. 
 
Objectiu 2. Obtenir un diagnòstic de la societat civil i  la ciutadania en relació als espais del territori 
amb més importància i significat per ells. 
 
Objectiu 3. Rebre propostes d’activitats econòmiques amb potencial al territori  
 
Objectiu 4. Fer una priorització de les activitats i projectes pendents de realització 
 
Objectiu 5. Contribuir a generar una visió compartida sobre el territori i major cohesió social 
 
 

 



4. Disseny del procés participatiu

Els Continguts. Els límits

Per evitar falses expectatives

• Competencials

• Legals/ Normatius

• Tècnics

• Pressupostaris

• Polítics

 
Exemple: procés participatiu d’un pla territorial de desenvolupament econòmic  
Límits del debat 

 

 El Pla territorial només podrà actuar en un nivell urbanístic, d’ordenació del territori i 
qualificació del sol. Per tant determina el tipus d’activitats al territori però no les executa (límit 
competencial) 

 Les propostes estan condicionades a  la viabilitat tècnica i a possibles limitacions sectorials 
de tipus normatiu (límits tècnics/normatius). 

 Existeix la decisió del govern/departament de no explotar turísticament les àrees naturals 
protegides. (límit polític) 
 

 



4. Disseny del procés participatiu

Continguts estructurats en eixos del debat

• On és la possibilitat real d’incidir
• Aspectes crítics o controvertits de la política 

pública a debat
• Continguts rellevants per la ciutadania/actors

 
Exemple: procés participatiu d’un pla territorial de desenvolupament econòmic  

Objectius Eixos de debat 
   
Obtenir un diagnòstic en relació 
als espais del territori amb més 
importància i significat  

Eix 1. L’experiència del 
territori. Patrimoni i paisatge 

Espais amb més valor/significat 
Espais més utilitzats per la 
població 

 
Obtenir propostes d’activitats 
econòmiques 

 

 
Eix 2. Dinamització 
econòmica i projectes 
conjunts 

 
Activitats ja existents a 
potenciar 
Noves activitats a impulsar 
Projectes conjunts entre 
municipis 

   

 



4. Disseny del procés participatiu

Visió transversal

LÁ DECISIÓ AFECTA ALTRES POLÍTIQUES PÚBLIQUES?

El debat públic es produeix sobre els impactes, no sobre 

les competències

Quins departaments o altres administracions es poden 

veure afectades?



4. Disseny del procés participatiu Transversalitat.

Treballar-la en totes les fases del procés

 Les polítiques afecten múltiples competències: problemes polièdrics.

 Detectar totes les àrees del govern que puguin tenir incidència en l’objecte de la participació.

Acord polític sobre l’objecte de participació: què, quan i qui lidera.

 Coordinar i validar conjuntament el marc de referència. Treball tècnic de totes les àrees.

 Definició dels àmbits compartits: eixos i sub-eixos, límits.

 Definició del mapa d’actors.

 Col·laboració en la difusió.

 Col·laboració en aspectes logístics: cessió d’espais, cessió de material.

 Coordinar el retorn que es fa a la ciutadania. A nivell polític i tècnic.



4. Disseny del procés participatiu

https://participa.gencat.cat/processes/rialb

https://participa.gencat.cat/processes/rialb


4. Disseny del procés participatiu

Qui participa? Els diferents actors

3 elements:

Segmentació i focalització

Aprofundir en els perfils i utilitats

Diversitat i inclusivitat

MAPA D’ACTORS



4. Disseny del procés participatiu

La xarxa o mapa d’actors

Instruments per a fer-la:

• Mapa: recull dels agents organitzats que hi ha en un territori amb referències 

bàsiques a la seva activitat, implantació territorial…

• Els agents clau

• La societat civil organitzada: Construïm el mapa d’actors global de la Generalitat

• Sociograma: visió dinàmica dels mapes d’actors, ja que incorpora una anàlisi 

sobre les relacions entre els actors i la posició que ocupen al voltant del tema a 

debatre

Sota criteris de: 

• Extensió

• Diversitat

• Representativitat



4. Disseny del procés participatiu: mapa d’actors

Qui està concernit per la decisió

ACTORS CLAU

I

ndispensables (en positiu/ negatiu!!!)

Interessos directes

Posició d’influència/ reconeixement

Coneixement especialitzat

Recursos

Caixa de ressonància

PARTICIPANTS DIRECTES

Sectors concernits (segmentar)

Específics

Què volem d’ells?

Quins interessos i valors?

On es troben?

Quin llenguatge?

Quina posició de partida/utilitat?



4. Disseny del procés participatiu

Qui participa? El Mapa d’Actors

ENTORN SOCIAL

Actors del nostre context

No prioritaris però d’interès

Canals d’informació o relació

Altres organitzacions, administracions, 

mitjans de comunicació, etc



4. Disseny del procés participatiu

La xarxa d’actors

 Criteris per detectar els agents imprescindibles, amb els següents criteris:

 Pluralitat de punts de vista: anàlisi dels interessos i visions de bé comú en joc: quins perfils haurien de 

participar-hi. Totes les visions han d’estar representades.

 Aprofitar els espais de participació existents: la Generalitat compta amb diferents consells de 

participació.

 .Anar a trobar els col·lectius que volem que participin, en els seus espais naturals, sense esperar a que 

vinguin on nosaltres els convoquem.

 Considerar les variables sociològiques i els col·lectius subrepresentats, en funció de la temàtica a 

treballar i realitzar activitats complementàries. Perspectiva degènere.

 Tenir clar el rol de cada agent: polítics, tècnics, dinamitzadors i participants.

 Preveure espais de seguiment: el grup motor.



Disseny del procés participatiu

Alternativa: la composició per sorteig

• Els grups de ciutadans. La participació per sorteig


