ACTA DEL GRUP IMPULSOR DEL PDPC de PORRERES 2015-2019

A l'Ajuntament de Porreres, el dia 11 d’octubre de dos mil setze es reuneixen els membres del
Grup Impulsor del Pla Director de Participació Ciutadana de Porreres 2015-2019.
Assisteixen a la reunió:

-

Maria Antònia Veny Regidora de Participació,
Tofol Mora, Ciutadà de Porreres,
Cristina Jorquera, ciutadana de Porreres
Miquel Àngel Veny, regidor del PSOE,
Mateu Sunyer, regidor del PP,
Joan Barceló, regidor de MES,
Esteve Barceló, ciutadà de Porreres,
Antònia Llaneres, ciutadana de Porreres.
Neus Ramis, Quòrum Consultors.

La reunió comença amb la benvinguda de Maria Antònia Veny, que dóna les gràcies per
l’assistència dels i de les participants. A continuació, s’exposa l’ordre del dia de la reunió:
1)
2)
3)
4)
5)

presentació de la diagnosis (a càrrec de Neus Ramis)
presentació dels eixos estratègics (a càrrec de Maria Antònia Veny)
Torn de paraules
Exposar l’acció participativa per recollir propostes que es farà durant la fira de tardor
Torn de paraules

Neus Ramis explica la diagnosis amb el suport d’un power point que, anuncia, es penjarà a la
web de l’Ajuntament juntament amb els demés documents que es van generant al llarg del
procés. Exposa com la diagnosis conforma el pas inicial a la configuració d’un Pla director de
participació ciutadana de Porreres car permet identificar les mancances i les potencialitats de
la municipalitat que són útils per saber cap a on s’han de dirigir els esforços en matèria de
participació.
Destaca com elements positius la tradició participativa porrerenca, que s’inicia amb les
associacions i entitats que han estat un màxim exponent en la dinamització de la democràcia
local i han servit per fer escola de la democràcia. Així mateix, emfatitza el tipus d’estructura
participativa de l’Ajuntament que tendeix més a l’administració relacional, que és capaç de
connectar a persones i entitats versus la gerencialista, que es caracteritza per configurar les
polítiques municipals de forma unilateral, des de l’administració cap a la ciutadania, sense
comptar amb la darrera. L’Ajuntament conté distintes comissions i consells sectorials per
temes diversos com cultura, educació o igualtat, les quals algunes, compten amb la
participació de persones que treballen amb la matèria tractada a l’àmbit local. Pel que denota
un cert grau d’obertura i d’inclusió de sensibilitats i opinions de persones interessades o
expertes en la matèria tractada.
Per altra banda, els punts febles que es mencionen es refereixen en primer lloc, als reptes que
presenta el teixit associatiu porrerenc en relació a la falta de renovació dels membres que hi
participen, degut concretament a una manca de relleu generacional o al poc interès que els
joves mostren alhora d’implicar-s’hi. En aquest sentit, Joan Barceló afegeix que la diagnosis és
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acurada i concorda amb la realitat social de Porreres que efectivament, viu un repte en aquest
aspecte. Considera que vivim en una societat gastada, molt informatitzada i els joves dintre
d’aquest marc contextual, prefereixen crear una associació de nou que no ajuntar-se amb una
ja creada o simplement, participar des de casa seva virtualment. La comunitat de nouvinguts
tampoc mostren interès per implicar-se en els assumptes del poble pel que tot plegat, denota
que a aquest poble li costa créixer.
Neus Ramis menciona que l’organització d’accions participatives pot mitigar aquest biaix de
representació o participació en el poble respecte la comunitat nouvinguda ja que ofereix
canals perquè expressin les seves inquietuds i preferències al voltant de temes d’interès comú,
com puguin ser els usos d’un parc públic, d’una zona verda, d’una plaça....Antònia Llaneras fa
una puntualització al respecte, mencionant que en general el poble de Porreres es mostra
reticent a acceptar la comunitat nouvinguda, posant alguns exemples concrets, i aquest fet fa
que la darrera tingui més dificultats d’integrar-se en la vida del poble. Per tant la
responsabilitat és compartida, tant per part des nouvinguts com per els i les porrerencs/es.
Es continua amb l’explicació de la diagnosis, comentant que un altre repte a tenir en compte
és el de la composició i poder de decisió d’algunes comissions i consells. La diagnosis proposa
que la comissió Porreres radio, el consell d’igualtat o el consell de circulació siguin participatius
(s’hi inclogui la participació de representants ciutadans del poble) i que des del Consell escolar
o el Consell de cultura s’impulsin alguns processos de participació ciutadana que permetin
decidir conjuntament el model del cultura o d’educació que és vol potenciar. Proposa també
crear un Portal de la Transparència i actualitzar el reglament de Participació Ciutadana a les
necessitats que menciona la diagnosis. Es crea un debat curt entre Mateu Sunyer i Maria
Antònia Veny en relació a si el Portal de Transparència està ja fet o no, però s’aclareix que tot i
està anunciat a la pàgina web, encara no s’ha desenvolupat com a tal, amb els indicadors
específics i els ítems avaluables.
A continuació s’anomenen els tres reptes de futur identificats:
1. Que l’Ajuntament tingui un rol més actiu i potenciador de la participació ciutadana,
que complementi la tasca feta per les entitats.
2. Que l’Ajuntament pugui relacionar, coordinar millor les demandes i inquietuds de les
entitats i de la ciutadania.
3. Que es modernitzi la informació i atenció en el públic.
Esteve Barceló incideix respecte al segon punt, que ja es reuneixen les entitats dos o tres cops
a l’any per decidir les festes de Nadal i de Sant Roc. Emperò, es clarifica que les associacions
demanden un grau més d’implicació en la política municipal del poble.
A continuació Maria Antònia Veny explica com arrel de la diagnosis que indica el que es
necessita, es creen uns eixos estratègics, uns pilars del Pla Director que assenyalen cap a on
s’ha d’anar. Els eixos estratègics que es presenten són un primer esborrany, a debatre amb el
Grup Impulsor. Indiquen quatre línies generals i cada una es concreta amb diverses accions (es
pot veure tota la informació online):
Eix estratègic 1. Promoció de la cultura participativa a través de la formació, la
sensibilització i la dinamització juvenil (formacions en participació ciutadana, fomentar
accions participatives com pressupostos participatius, revisar el reglament de
participació ciutadana, fomentar el treball amb joves i mobilitzar-los en la vida del
poble, programa educatiu per infants i joves per aprendre a participar en el municipi i
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conèixer l’Ajuntament i vincular-se amb la línia de treball de participació ciutadana del
Consell Insular).
Eix estratègic 2. Suport, assessorament i dinamització associativa (tenir una persona de
referencia per les entitats, establir mecanismes de relació entre les entitats per
generar més sinèrgies i continuar cedint espais municipals sota la normativa
establerta).
Eix estratègic 3. Govern obert, consells consultius i de participació i processos de
participació ciutadana (crear un consell d’entitats a reunir-se dos o tres cops a l’any,
incloure ciutadania no associada en el consell de circulació i la comissió Porreres Ràdio
així com la d’igualtat, impulsar accions participatives des del Consell de Cultura i
Consell escolar municipal)
Eix estratègic 4. Transparència i atenció ciutadana (crear el portal de transparència,
donar més us a l’espai virtual, estudiar millores per l’atenció en el ciutadà).

S’obre un torn de paraules. Tòfol Mora demana i s’interessa sobre els indicadors d’avaluació
del Pla Director, és dir, com es pot mesurar l’impacte de les accions. Les accions en que es
desgranen cada eix haurien de respondre a uns objectius generals, com per exemple, fomentar
la participació de les associacions. Menciona que els objectius el Pla Director no haurien de ser
executar tot un seguit d’accions sinó uns objectius objectivables que reflectissin uns resultats o
impacte del Pla Director, que permeti visualitzar que ha passat i quins han estat els efectes.
Des del seu punt de vista, no basta en executar les accions sinó en saber quin ha estat
l’impacte. Tampoc li queda clar quin és l’objectiu del Pla Director. Neus Ramis respon que
l’objectiu, penjat a la pàgina web, és construir una fulla de ruta per millorar la participació de
la ciutadania de Porreres i per incrementar els canals i mecanismes de participació entre
ciutadania/teixit associatiu i Ajuntament.
Antònia Llaneres considera que el document dels eixos estratègics del Pla Director és difícil de
comprendre per un ciutadà de peu ja que la terminologia és complexa. Per altra banda, Mateu
Sunyer opina que el document està bé, és laboriós i és ambiciós però considera que serà difícil
d’implementar, a més de l’esforç pressupostari que implicarà. Paraules com fomentar,
potenciar són abstractes. Un cop es passi a un segon pla i els eixos es concretin amb
actuacions, l’execució d’aquestes no serà senzilla. A l’Ajuntament hi ha molta càrrega de feina
per dur a terme aquest pla. Per exemple, hi ha comissions que no es reuneixen gairebé per
falta de temps. Opina com Antònia Llaneras que és un document molt dirigit a les
associacions, tot i que d’altres membres no hi estan d’acord, dient que és un document obert
per tothom, associacions i ciutadania. També menciona que tot i que troba que està molt bé el
document i no s’hi oposa, hauria de ser més simplista i realitzable.
Maria Antonia Veny respon comentant que el que recull el pla director fins ara s’havia anat
fent, però de forma espontània, sense una estructura. El que es pretén amb el Pla Director és
ordenar tots els processos amb uns objectius concrets a complir entre el 2015 i el 2020. Està
d’acord en que els eixos són tal volta genèrics però permeten que s’estableixi una direcció que
la regidoria ha d’anar desenvolupant amb accions. Mateu Sunyer considera que s’ha de ser
realistes i complir amb el que es diu, identificar la gent que es necessitarà per dur-ho a terme,
el pressupost que implicarà.. el Pla director el veu correcte però considera que el pas següent,
que és com es portarà a la pràctica, és complicat. En aquest sentit, Cristina Jorquera menciona
que és important que el pla sigui factible i avaluable, que d’un any a un altre es pugui avaluar
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per saber si una acció ha tingut impacte o no i perquè ha estat així, com es pot millorar. Maria
Antònia Veny respon que el Pla és viable i factible i s’ha estudiat curosament per tal que sigui
així.
Tomàs Mora proposa simplificar els títols. El problema que li veu al Pla Director és que està
escrit amb una terminologia complexa i llarga, de difícil comprensió per la ciutadania. Opina
que l’eix 4 és el que li agrada més de títol, ja que és simple i directe, de fàcil comunicació. Els
demés els simplificaria, per exemple, l’eix 1 el titularia formació de la cultura participativa, l’eix
2 li diria dinamització associativa, l’eix 3 li diria govern consultiu o govern participatiu. Torna a
insistir amb els indicadors d’avaluació d’impacte. S’acorda que s’afegeixi com una acció més
del Pla: fer un seguiment i avaluació del Pla Director.
Miquel Àngel Veny menciona que està d’acord amb aquesta avaluació que hauria de formar
part de tots els plans directors que es facin. Considera que és important que es faci un Pla
Director ambiciós per no quedar-se a mitges, però les línies mestres millor que siguin
ambiciosos.
Joan Barceló comenta que la participació ciutadana en el context de Porreres ha de tenir en
compte alguns factors que facin que toquem de peus a terra. El Pla director ha de ser un canal
sense entrebancs, fluid. Per exemple, l’avaluació és un dels factors a tenir en compte per ferho realista i factible; un altre és fer-ho entenedor i senzill, la gent ho ha de poder comprendre i
nosaltres també ho hem de poder avaluar i seguir en tot moment. Menciona en concret la
comissió de cultura, que hauria de ser reformada per tal de que fos més representativa car
actualment, no hi consta de la representació de les entitats o associacions. Joan proposa una
millora del funcionament i composició d’aquesta comissió car el tema tractat és cabdal al
municipi de Porreres. Opina que hauria de ser més regulada, controlada i les seves reunions
més anunciades per tal que la gent ho sàpiga. Maria Antònia Veny matisa que aquest consell
consta de la representació de ciutadania no associada i ajuntament i que és té funcions
tècniques i opera a mode de grup de feina amb resultats útils, pràctics i factibles. Es crea un
debat al respecte, sobre si funciona bé o sobre si requeriria de més mètodes per avaluar la
feina que fa i més control ciutadà.
A continuació, Neus Ramis explica el pròxim punt de l’ordre del dia, referent a l’acció
participativa que es pretén fer per la Fira de la Tardor, que té l’objectiu de recollir propostes
ciutadanes que defineixin més detalladament les actuacions de cada eix estratègic del Pla
Director. Es tractarà de posar una paradeta amb cartolines vistoses on es formuli una pregunta
que convidi a la gent a aportar les seves idees i propostes.
Cristina Jorquera comenta al respecte que tot i estar d’acord en posar aquesta paradeta a la
fira, s’haurien de pensar en mitjans alternatius per recollir propostes ja que tal volta la gent no
s’aturarà a participar. Es genera un debat sobre la possibilitat de posar la paradeta dissabte
vespre enlloc de diumenge, per tal d’assegurar l’afluència de gent suficient, però la regidora
menciona que millor diumenge dematí. N’Esteve Barceló proposa que a la paradeta, es
reparteixin fulls sobre la participació a Porreres que la gent pugui emportar-se a casa seva si
cal sabent que a l’Ajuntament, fins una setmana després, hi ha una bústia on dipositar les
valoracions que hauran estat reflexionades en calma. També surt la proposta consensuada per
tots de potenciar la recollida de propostes a través de les xarxes socials, com a via per arribar
especialment als joves i a la gent que no es vulgui aturar diumenge. Surt la idea de pujar una
enquesta a la pàgina web però la plataforma electrònica de la web no ho permet, tot i que
Tomàs Mora matisa que es pot fer una enquesta online a partir d’una altra plataforma que ho
permeti. Comenta ell que ho enfocaria a temes concrets: faria unes quantes preguntes
concretes i una d’oberta per tal que la gent contesti de forma ordenada. Cristina Jorquera
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accentua la importància de divulgar prèviament a la fira, la existència d’una paradeta o espai
participatiu on es podran aportar idees sobre el futur de Porreres. Es comenta al respecte que
es podria comunicar a la ràdio i a la televisió. Neus Ramis afegeix que aquestes propostes
posteriorment es treballaran de forma reflexiva en un fòrum ciutadà on el Pla Director
s’acabarà de concretar en accions concretes i realitzables.

Tomàs Mora acaba comentant que la participació ciutadana ajuda a trencar la cultura de la
queixa i a coresponsabilitzar a la ciutadania dels assumptes municipals.

I sense més intervencions es dóna per finalitzada la reunió.
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