Espai de participació
Can Llong
Devolució dels resultats de la sessió de treball amb veïns i veïnes
del barri per la definició d’aquest espai (19/12/2017)

Introducció
La sessió realitzada el passat 19 de desembre de 2017

respon a la voluntat municipal de crear un nou espai de
participació específic per al barri de Can Llong.

Ordre del dia de la sessió

L’objectiu principal de la sessió va ser la definició conjunta
d’aquest espai en quant a contingut, composició i
funcionament.
17:30h

Recepció dels participants i enquesta necessitats
del barri

17:45h

Benvinguda i presentació
A càrrec de Glòria Rubio (regidora de participació
ciutadana i mediació)

18:00h

Grups de treball per la definició del nou espai de
participació a Can Llong

19:10h

Conclusions

19:25h

Comiat i agraïments
A càrrec de Glòria Rubio (regidora de participació
ciutadana i mediació)

Van participar un total de 25 persones provinents d’entitats i
ciutadania no associada.
Després d’una breu enquesta de recollida d’inquietuds del
barri i de la presentació per part de la regidora, les persones

participants van ser dividides en dos grups de treball per tal
de facilitar la participació de tothom.
Les persones assistents també van comptar amb informació
més detallada sobre els consells de districte com a punt de
referència i per evitar possibles solapaments.
El present document recull les principals conclusions de la
sessió.
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Per a què ha de servir aquest espai?

• Canal de comunicació directe, útil i fluid entre ciutadania i
Ajuntament
• Oportunitat per millorar el barri i la qualitat de vida de la
població que allà hi viu
• Incentivar la participació en els afers públics dels veïns i
veïnes
• Resoldre els problemes que van sorgint i donar resposta a les
reivindicacions del barri
• Espai de co-decisió. És a dir, on ciutadania i Ajuntament,
prenen conjuntament les decisions que afecten al barri i en
alguns casos, també a nivell de ciutat, o com a mínim amb
una visió general de territori.
• Espai vinculant i que per tant, les seves decisions i/o
consideracions no es puguin refutar per altres organismes
• Que gestioni un pressupost específic i propi a administrar

• Que sigui un òrgan merament consultiu. Es considera

que aquesta funció ja la compleix el Consell de
Districte.

• Que no es vegin els resultats i conclusions als quals
arribi la Taula
• Que sigui un espai poc operatiu, amb masses
formalismes i poc resolutiu
• Que no quedi clar o no es vegi el compromís i la
implicació de l’Ajuntament. Cal doncs, un retorn
constant i immediat dels diferents passos que es vagin
fent.
• Terminis massa dilatats en el temps per les reunions i
els resultats
• Personalismes. Que sigui un espai o cadascú pugui anar
a parlar sobre els seus interessos particulars
• Duplicitat amb el Consell de Districte en quant als
temes tractats.
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Qui ha de formar-ne part?

• Veïns i veïnes del barri representatius de la diversitat existent

• Les representacions externes al barri

• Tècnic/a referent de l’espai encarregat de traslladar els temes
que es vagin tractant a les diferents àrees i departaments
responsables. Ha de ser una persona comunicativa, amb un
ampli coneixement de la realitat municipals i resolutiva.

• Les representacions desequilibrades

• Tècnics relacionats amb els temes que es tractin, si s’escau.
• Polítics referents del barri
• Entitats del barri
• Comerços
• Empresaris
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Com ha de ser el seu funcionament?

• Ús de xarxes socials i internet com a forma de traspassar
l’espai físic, fer-ho més atractiu i permetre altres formes de
participació (tràmits i gestions telemàtiques, vot electrònic,
fòrums 2.0, sessions in-extriming etc.)
• Tot i la incorporació d’aquests elements telemàtics, s’insisteix
que la participació ha de ser una participació directa i
presencial, els dies que hi hagi convocatòria
• La convocatòria ha de ser oberta a tota la ciutadania del barri
• Els temes de més envergadura podrien referendar-se, amb
votació pública
• Amb una conducció professional que s’encarregui de conduir
les sessions i amb una funció també de secretari
• Establir l’ordre del dia a partir de les inquietuds i interessos de
la ciutadania amb una consulta prèvia, és a dir pactar l’ordre
del dia amb una certa antelació

especials i concrets
• Trobades de dues hores mensuals i en horari de tarda. Tot i
així, s’expressa la possibilitat de fer-ho en cap de setmana per
motius assenyalats i/o específics (com podrien ser les
assemblees extraordinàries, els grups de treball,etc.). També
es podrien intensificar les reunions al inici i anar-les espaiant
• Dotar la taula d’una normativa/reglament clar i estricte que
ha de ser consensuat a priori de la seva constitució i del seu
funcionament

• Funcionament fonamentalment assembleari
• Màxima transparència a través d’un portal a on tot sigui
publicat: actes de les trobades, acords arribats, informacions
importants, etc.
• Rapidesa en les respostes i operativitat en el funcionament
tot i que tot sigui més senzill i no tant sofisticat

• Amb grups de treball per temes concrets que traslladarien
resultats a la Taula
• Possibilitat de convocar assemblees extraordinàries per temes
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