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1. INTRODUCCIÓ I  DESCRIPCIÓ  DE  LA  DIAGNOSIS:  ESTAT
DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA AL MUNICIPI D’INCA.

1.1 Context

El nostre  sistema  de govern sofreix  des de  fa  dècades d’un  dèficit  democràtic degut,  entre  d’altres
elements, a l’herència institucional  i cultural de molts d’anys de manca de democràcia així com a les
dificultats de superar-ne els reptes que plantejava. El dèficit democràtic es materialitza dia a dia en la
recurrència de casos de corrupció, la burocràcia que genera processos lents i ineficients, el sentiment de
falta d’efectivitat dels poders públics o el procés de “màrqueting electoral” que crea la sensació de que la
ciutadania tan sols pot escollir cada quatre anys als seus representants polítics que després estan lluny de
les seves peticions. 

Tot plegat  ha  afeblit  la  confiança  de  la  gent  respecte  les  institucions  públiques  generant  desafecció,
desencantament i distancia entre el ciutadà i l’administració. Es percep així mateix aquest sentiment en la
cultura generalitzada de la queixa on la ciutadania tendeix a responsabilitzar als mandataris i funcionariat
sobre els  problemes  del  municipi  sense,  per  tant,  adoptar  una  actitud  propositiva  de transformació  i
millora. No obstant, en molts casos manquen els canals i mètodes necessaris per poder passar de la cultura
de la queixa a la cultura de la proposta i corresponsabilització amb el bé comú. 

La desconnexió entre els agents del territori i els processos on es debaten les polítiques públiques fa que
la sensació general és la de tenir una administració pública poc propera, amb mètodes poc afinats per
saber  respondre a  les  necessitats  del  seu poble,  principal  destinatari  dels  assumptes  públics.  Aquests
factors  són  inversament  proporcionals  a  tenir  una  estructura  social  cohesionada  i amb  consciència
col·lectiva o de comunitat.

1.2 La resposta: noves propostes metodològiques

Al llarg d’aquests darrers deu anys les demandes i necessitats ciutadanes envers les municipalitats han
anat creixen, obligant als ajuntaments a buscar noves maneres de respondre de forma efectiva a partir de
nous models  d’estructura interna i de decisió i execució de polítiques públiques.  En aquest  sentit,  les
ciències socials aplicades han presentat tot una sèrie de metodologies, que de cada cop tenen més bona
rebuda,  encaminades  a  fomentar  en  l’administració  pública  criteris  com  la  transversalitat1,  la
1 La transversalitat és una eina organitzativa interna que permet a l’administració adaptar-se a la multidimensionalitat
de la nova realitat social a partir d’una metodologia d’intervenció en polítiques públiques que aprofita sinergies de les
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transparència2, l’administració relacional3 o la participació ciutadana. Tots ells interconnectats uns amb
els altres. 

La  participació  ciutadana  en  concret,  ha  emergit  com una  proposta  eficaç  en  la  manera  de  decidir,
implementar i fer el seguiment dels assumptes públics. A més de constituir un dret i una obligació dels
governs i del ciutadà,  la participació ciutadana suposa una  oportunitat  per fomentar  una societat més
democràtica, cohesionada i implicada en els afers públics. Així mateix, constitueix una oportunitat per
aconseguir una administració més transparent, relacional i transversal. 

1.3 Inca Participa!

L’Ajuntament  d’Inca  presenta  el  projecte  Inca  Participa!,  una  proposta  que  pretén  dinamitzar  la
participació ciutadana en la vida associativa, social i cultural de la ciutat. Podríem definir el projecte Inca
Participa! com una eina de planificació estratègica i d’execució de l’ajuntament d’Inca que té la finalitat
de dissenyar i implementar, conjuntament amb la ciutadania, un model de governança proper i relacional,
tot  definint  un  full  de  ruta  relatiu  a  la  promoció  i  desenvolupament  de  les  polítiques  participatives,
d’implicació ciutadana i de foment de l’associacionisme. 

Els  principals  elements  pel  desplegament  d’Inca  Participa  són  (1)  L’elaboració  d’una  diagnosis  per
conèixer l’estat de la participació ciutadana al municipi (2) la definició d’unes línies estratègiques que
orientin els projectes de participació a desenvolupar en aquesta  legislatura,  (3) un programa formatiu
adreçat a treballadors/es municipals i associacions i (4) la posada en marxa dels Consells de Barri, com a
projecte emblemàtic i participatiu que permeti visualitzar el projecte Inca Participa!

1.4 Diagnosis: definició, objectius, dimensions analítiques, metodologia.

Abans  de  definir  les línies  estratègiques  que determinaran  els  fonaments  de la  participació  durant  el
present  mandat  2015-2019,  cal  prendre-li  el  pols a Inca  en matèria  de participació,  conèixer  la seva
tradició  participativa,  saber  quins  recursos  existeixen,  quina  relació  hi  ha  entre  els  diferents  actors
(tècnics,  polítics,  ciutadania  no  associada  i  agents  socials)  i  quin  rol  té  l’ajuntament  en  la  seva
coordinació. Amb altres paraules, quin és l’estat de la participació a Inca fins a dia d’avui. 
distintes àrees implicades.
2 La transparència és un criteri que prioritza la comunicació i divulgació de tota la informació en matèria municipal i
d’organització interna usant el màxim de mitjans i canals possibles.  
3 L’administració  relacional  és aquella  pròxima capaç de respondre a les demandes de la  ciutadania així  com a
col·laborar i permetre el reconeixement mutu entre polítics, tècnics, agents socials i ciutadania. 
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El  present  document  té  la  voluntat  de respondre a  aquesta  necessitat,  seguint  els  següents  objectius
generals:

- Saber quin és el discurs en matèria de participació en el municipi d’Inca.
- Conèixer qui participa: 
- Conèixer com es participa. 
- Saber quins són els reptes de futur. 

Per assolir els objectius anomenats, requerim d’una metodologia que estructurarà la present investigació.
Trobem en primer lloc, les dimensions analítiques que són els elements vertebradors de la diagnosis i
ens indiquen que hem d’estudiar: 

 Dimensió analítica 1: La Participació. 
Aquesta dimensió comprèn l’estudi del que tant l’administració pública com els agents socials entenen
per participació ciutadana. Els elements a estudiar son: 

- (1) que és la participació, 
- (2) com es percep, 
- (3) quin llenguatge de la participació s’usa. 

La informació que se n’extragui ens servirà per saber si existeix un discurs de la participació real, lo qual
ens  donarà  indicis  sobre  el  tipus  de  mesures  pedagògiques  o  cultura  participativa  a  engegar  des  de
l’administració pública. Això és, si es requereix de projectes formatius específics i a quin col·lectius, si
s’ha de donar més informació bàsica sobre participació ciutadana mitjançant fulletons o l’espai virtual
previst per aquest àmbit, si s’han d’organitzar taules redones, etc. 

 Dimensió analítica 2. Teixit associatiu. 
Aquesta dimensió analítica té el propòsit d’estudiar el tipus de teixit associatiu que trobem a Inca. Els
elements a estudiar son:

- (1) Tipologia d’agents socials registrats i com interactuen en el territori.
- (2) Saber si existeixen entitats o associacions no registrades i com interactuen en el territori.
- (3) El treball en xarxa entre agents socials.
- (4) L’ interrelació entre entitats i administració pública .

La informació d’aquesta dimensió servirà per conèixer la naturalesa d’un dels interlocutors més rellevants
i mobilitzador que té la municipalitat així com el seu funcionament. Amb els resultats obtinguts es podrà
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proposar el disseny de polítiques dirigides a potenciar el teixit  associatiu i superar les dificultats  que
aquest presenta. 

 Dimensió analítica 3. Processos i espais participatius. 
En aquesta dimensió es tracta de saber quina és i com és l’estructura organitzativa municipal formal i no
formal prevista per fer participació. S’analitzaran els següents elements: 

- (1) esbrinar si existeixen òrgans permanents de participació formals (consells sectorials, consells de
barri...) i no formals (taules d’educació, comissions d’esports...) i quin n’és el seu funcionament; 

- (2) Saber si es preveu la realització de processos formals de participació i si és el cas, quin és el seu
us (si es poden convocar referèndums, quins són els processos de queixa ciutadana, si la ciutadania
els usa...).

- (3) Esbrinar si hi ha o hi ha hagut accions o processos de participació ciutadana rellevants.
- (4) Conèixer el rol de l’Ajuntament com a agent relacional de les demandes dels agents socials, saber

com es relacionen. 

Els  resultats  obtinguts  serviran  per  conèixer  l’estructura  orgànica  i  els  mecanismes  prevists  a  nivell
municipal per fer participació.

 Dimensió analítica 4. Reptes de futur.
Aquesta dimensió ens servirà per estudiar les febleses, potencialitats i oportunitats que té la participació
ciutadana a Inca. Servirà així mateix per començar a definir unes primeres línies sobre com hauria de ser
la  participació  a  Inca  i  quins  canals  seria  recomanable  de  posar  en  marxa  o  modificar-ne  el  seu
funcionament. S’estudiaran els següents elements: 

- (1) Esbrinar les dificultats en la promoció de la participació ciutadana a Inca. 
- (2) Saber quines són les potencialitats. 
- (3) Definir el rol de l’Ajuntament com a actor pilar que relacioni i canalitzi les distintes demandes i

necessitats dels agents socials i ciutadania no associada.

L’anàlisi dels resultats d’aquesta secció marcaran unes primeres línies sobre algunes de les propostes que
el projecte Inca Participa! Hauria d’incloure. 

Aquestes  quatre  dimensions  analítiques  ens  aportaran  informació  suficient  per  crear  un  mapa  de  la
participació ciutadana al municipi d’Inca que permetrà saber els recursos disponibles i els que s’haurien
de generar, potenciar o modificar.
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Tornant a la metodologia emprada, en segon lloc anomenarem des d’on s’extraurà la informació: 

 Documentació legal: S’analitzaran els fonaments legals i jurídics que permeten fer participació a Inca
(veure apartat 2, marc jurídic). 

 Documentació online i escrita (pàgines webs, diaris locals...).
 Entrevistes qualitatives semitancades a polítics i tècnics (5 entrevistes).
 Taller participatiu amb els agents socials del territori (entitats i associacions).
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2. MARC TEÒRIC 

Aquesta secció té l’objectiu d’aclarir que entenem per participació ciutadana, quins són els agents que la
composen, quines són les metodologies que s’empren (canals, processos, accions puntuals,  òrgans...) i
perquè és important la seva promoció i implementació en l’actual governança  dels afers públics.  

2.1 Que és la participació ciutadana

Podem definir participació ciutadana com els espais, processos i mètodes on la ciutadania construeix de
manera  col·lectiva  les  polítiques  públiques  i  els  projectes  comunitaris.  Participació  ciutadana  també
podríem definir-la com qualsevol acció que té la intenció d’influir directa o indirectament en la presa de
decisions dels assumptes públics. 

La participació facilita canals formals de comunicació amb la ciutadania i entitats que es poden emprar
per  expressar  les  opinions  i  idees  relatives  a  la  realitat  del  municipi  així  com proposar  i  construir
conjuntament actuacions per millorar-la. Un del molts valors afegits de la participació és la seva vessant
inclusiva ja que tothom hi pot participar, aportant el seu coneixement i punt de vista sobre els assumptes
del poble.

La  participació  genera  una  manera  de  fer,  una  cultura  determinada  que  afavoreix  la  inclusió  de  les
necessitats, demandes i prioritats de la ciutadania, l’enriquiment democràtic i promou la vida comunitària
i  associativa.  És  per  això  que  facilita  la  cohesió  social  entre  la  població  del  municipi.  A  més,  és
generadora de consens i diàleg entre els agents que interactuen, funcionant com a mecanisme preventiu de
conflicte. 

2.2 Qui pot participar

Estem  acostumats  a  relacionar  les  decisions  públiques  amb  els  representants  polítics  i  la  seva
implementació per part dels tècnics. No obstant, l’actuació municipal pot ser feta per tothom que forma
part d’una comunitat: polítics, tècnics, entitats/associacions i ciutadania no associada. 

Comencem per les entitats i associacions. Constitueixen grups locals que aglutinen i representen temes
determinats o àrees territorials i serveixen per dinamitzar la democràcia local. Les entitats conformen un
agent social clau que els polítics disposen alhora de conèixer les sensibilitats i demandes que provoca un
tema en concret, doncs teòricament representen la voluntat d’un grup de persones. El càlcul racional dels
polítics fa que prefereixin tenir com a interlocutor a una entitat que pot representar a 200 persones que
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tenir una relació directa amb aquestes 200 persones. Els darrers, opten per negociar amb les entitats que
saben, tenen una influencia directa sobre les 200 persones i així, evitar un possible conflicte. Per acabar,
un  altre  element  positiu  a  destacar  seria  la  permanència  en  el  temps  de  la  participació,  lo  qual  es
diferencia de la participació ciutadana a títol individual que és més esporàdica i puntual. 

Tot  i  que  la  ciència  política  ha  demostrat  que  un  teixit  associatiu  fort  en  un  municipi  millora  la
democràcia local, cal esmentar dos elements que són entrebancs en aquesta afirmació:

 Les  àrees  de  representació  de  les  entitats  no  sempre  són  un  reflex  dels  interessos  reals  de  la
ciutadania  del  territori.  Es  pot  donar  el  cas  d’haver-hi  un  municipi  amb  moltes  associacions
esportives, tot i que la ciutadania tal volta té d’altres prioritats i interessos.

 Els representants de les entitats no sempre són els portantveus òptims en expressar les demandes dels
membres que representen. Pot passar que les entitats els hi falti relleu generacional o que per temes
de disponibilitats d’agendes, les representi una persona que no té o que els demés no tenen temps de
debatre conjuntament les decisions que es prenen. 

En resum, un teixit associatiu potent i capaç d’expressar realment el que la ciutadania demana es positiu
per la salut democràtica del territori. Fora bo que aquest fos fort (amb més membres), participatiu (amb
dinamitzacions concretes), ric (amb més temàtiques i interessos) i amb mètodes de treball en xarxa, per
aprofitar sinèrgies i aprofundir la democràcia social. 
La  ciutadania  no  associada seria  l’altre  actor  que  protagonitza  la  participació,  juntament  amb
l’administració pública. La participació de la ciutadania no associada genera una apropiació del sistema
polític democràtic per part d’aquesta que millora la qualitat democràtica d’un territori. La creació d’espais
on la gent dialoga, consensua, expressa les seves opinions o aprèn a escoltar, promou cultura i pedagogia
participativa,  crea  escola  de  la  democràcia  on  les  persones  aprenem valors  com  la  convivència,  el
respecte, el reconeixement mutu i fomenta el pensament crític i analític respecte el que ens envolta.

A través de la  implicació  ciutadana,  podem pal·liar,  per exemple,  el repte  de la representativitat  que
suposava participar a través d’entitats. Tot i que, es pot donar el cas que “sempre participin els mateixos”.
Per  ampliar  el  marge  de  representativitat  i  pluralisme  en  la  participació  cal  superar  dos  reptes:  (1)
informar i contextualitzar de forma correcte a les persones per tal que coneguin que van a fer, com i en el
marc  de  que;  (2)  mobilitzar-los  a  partir  d’incentius  concrets  a  fi  de  que  es  comprengui  perquè  és
important que s’impliquin i quina serà la consecució pràctica de les seves accions.

2.3 Com es pot participar
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- Teixit associatiu (registre d’entitats)
- Col·lectius informals
- Processos i experiències comunitàries

 Mitjans de comunicació i informació
- Mitjans municipals.
- Mitjans locals.
- Social Media.
- Pàgina web de l’Ajuntament. 
- Oficines d’Atenció al Ciutadà.
- Gestió de les queixes i suggeriments: 
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2.4 Per què hem de participar

La participació ciutadana es un element clau per millorar la qualitat democràtica a l’àmbit local. Promou
una societat activa, crítica, mobilitzada i involucrada en els assumptes públics. A més, afavoreix:

Una administració relacional Que  permeti  una  proximitat  i  capacitat  de  la  municipalitat  de
respondre a les demandes de la ciutadania així com la col·laboració
i  el  reconeixement  mutu  entre  polítics,  tècnics,  agents  socials  i
ciutadania.

Una administració que adopti el 
concepte de transversalitat

Eina organitzativa interna que permet a l’administració adaptar-se a
la  multidimensionalitat  de  la  nova  realitat  social  a  partir  d’una
metodologia d’intervenció i implementació de polítiques públiques
que aprofita sinergies de les distintes àrees implicades.

La corresponsabilitat de la 
ciutadania en els assumptes 
públics

Generant  unes  decisions  consensuades  entre  distints  actors  amb
diferents  punts  de  vista.  Aquesta  corresponsabilització  fa  que  les
decisions  tinguin  certa  neutralitat  organitzativa,  al  no  provenir
únicament de l’administració local.

La proximitat de la 
municipalitat amb la ciutadania 
i agents socials

Promou l’obertura de nous canals de diàleg i de formes creatives i
innovadores d’opinar, d’expressar les preferències i interessos. Això
fa que la ciutadania es senti més seu el poble on resideix i vegi les
institucions locals com a còmplices en la construcció del poble que
la majoria vol.

Que s’aprofiti el coneixement de
la ciutadania en els temes que 
ella n’és la principal 
coneixedora

Per  exemple,  en  els  assumptes  del  barri,  com la  convivència,  la
remodelació  d’una  plaça  o  el  foment  del  transport  públic,  les
persones que viuen allà podran donar uns inputs que tal volta no són
tinguts en compte des de les regidories corresponents. 

Visibilitat i transparència En  les  accions  que  el  govern  municipal  emprèn  i  de  l’activitat
interna que es porta a terme.

Millora de la qualitat de les 
polítiques públiques

De la seva idoneïtat, del seu consens i suport social.

Sentiment de pertànyer a una 
comunitat

Ser  inclosos  en  la  diversitat  que  conformem,  fomenta  la  cohesió
social, el capital social, la visió col·lectiva (i no individualista) dels
assumptes públics.

Persones amb esperit crític i 
analític

Persones  informades  i  de  cada  cop  més  coneixedores  de  les
dinàmiques  municipals,  element  clau  per  aconseguir  un
aprofundiment democràtic.
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3. MARC JURÍDIC

La Constitució Espanyola parla del dret de la ciutadania a participar en els assumptes públics. L’article
75  de  l’Estatut  d’Autonomia esmenta  que  “el  municipi  és  l’entitat  local  bàsica  de  l’organització
territorial de les Illes Balears i l’instrument fonamental per a la participació de la comunitat local en els
afers  públics”.  Les  competències  dels  ajuntaments,  com  a  òrgans  de  govern  municipals,  venen
delimitades per aquesta legislació autonòmica i la Llei 7/1985 reguladora de les bases del regim local.
A més, hem volgut afegir un altre instrument legislatiu per la seva rellevància, tot i que encara no està en
vigor, que és la  Carta de Drets Socials per la ciutadania de les Illes Balears. El municipi d’Inca ha
desenvolupat una normativa de participació ciutadana municipal que preveu una estructura de participació
concreta que serà analitzada més endavant. Aquests documents legislatius conformen els pilars normatius
en que es basa la participació a Inca i a partir dels quals es pot desplegar en major mesura.

3.1 Constitució espanyola6

Es la normativa que recull els fonaments dels drets a la participació, anteriorment esmentats:
Article 9 Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la 

igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives; remoure 
els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de 
tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social

Article 23 Els ciutadans tenen dret a participar en els assumptes públics, directament o per mitjà 
de representants, lliurement escollits en eleccions periòdiques per sufragi universal

Article 29 Dret de petició
Article 20.4 Dret a la informació
Article 105 L’audiència dels ciutadans directament o a través de les organitzacions i associacions 

reconegudes per la llei en el procediment d’elaboració de les disposicions 
administratives que els afectin.

Article 87.3  Una llei orgànica regularà les formes d’exercici i els requisits de la iniciativa popular 
per a la presentació de proposicions de llei. En qualsevol cas es requerirà no menys de 
500.000 signatures acreditades. No serà procedent aquesta iniciativa en les matèries 
pròpies de la llei orgànica, tributàries o de caràcter internacional ni en allò que pertany 
a la prerrogativa de gràcia.

Article 92 Les decisions polítiques de transcendència especial podran ser sotmeses al referèndum
consultiu de tots els ciutadans.

3.2 Estatut d’Autonomia de les Illes Balears7.

Els  drets  i  deures  en  participació  de  la  ciutadania  balear  estan  recollits  a  l’article  15  de  l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, que especifica que “tots els ciutadans de les Illes Balears tenen dret a
6 Constitució Espanyola (1978). En línia:  http://www.parlament.cat/document/cataleg/48088.pdf  (17/05/2016)
7 Estatut  d’Autonomia  de  les  Illes  Balears.  En  línia:
http://web.parlamentib.es/RecursosWeb/DOCS/EstatutAutonomiaIB.pdf (26/04/2016). 
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participar de forma individual o col·lectiva en la vida política, econòmica, cultural i social de la comunitat
autònoma” i que a més, els poders públics han de fomentar aquesta participació a partir de mecanismes i
metodologies concrets. A continuació l’article 15 desglossa aquest dret en quatre apartats: 

3.3 Avantprojecte de Llei de la Carta de Drets Socials per la ciutadania de les Illes
Balears8

Aquest  document,  respon a una petició de l’Estatut  d’Autonomia  al  Parlament  (article  16 secció 2) i
esmenta que “s’han de prendre les mesures necessàries per facilitar la participació de tots els ciutadans en
la vida política,  econòmica,  cultural  i  social  impulsant  el  principi  de  decisió  democràtica  en aquests
àmbits. Aquesta participació ciutadana és la base per construir una societat més justa i cohesionada”. 

A  l’article  7,  relatiu  als  principis  d’actuació  de  les  administracions  públiques,  especifica  que
l’administració pública ha de vetllar per la qualitat dels projectes que presenta, lo que implica incloure a
la ciutadania en la definició, gestió i resultats dels serveis. Així mateix, ha de fomentar la participació
socials dels agents socials i empresarials del territori(secció l). 

A continuació, emfatitza la participació dels joves (article 20), de la gent gran (article 20, 21), de les
persones nouvingudes (article 41) i de la dona en la vida política (Article 62). 

8 Avantprojecte de Llei de la Carta de Drets Socials per la ciutadania de les Illes Balears (encara no està en vigor). En
línia:  http://www.copib.es/pdf/Vocalies/Social/Avantprojecte%20llei%20Carta%20Drets%20Socials.pdf
(26/04/2016). 
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1.El dret a elegir els membres dels òrgans representatius de la comunitat autònoma i a concórrer-hi com
a candidat.

2.El dret a promoure  i  presentar  iniciatives legislatives davant  el  Parlament  de les Illes  Balears  i  a
participar  en  l’elaboració  de  lleis,  directament  o  mitjançant  entitats  associatives,  en  els  termes  que
estableixi la llei.

3.El dret a promoure la convocatòria de consultes populars pel Govern de les Illes Balears, els consells
insulars o els ajuntaments en els termes que estableixin la Constitució espanyola i les lleis. 

4.El dret de petició individual i col·lectiva en els termes que estableixin les lleis de l’Estat.



 

3.4 El Reglament Orgànic Municipal (ROM) 9

La participació ciutadana actualment es planteja en un marc normatiu pel que fa la legislació local que
pertany a una segona generació normativa actualitzada i millorada respecte la de la primera etapa (dècada
dels vuitanta). L’article 1 de la Llei 7/1985reguladora de bases del règim local descriu als municipis com
les  “entidades  básicas  de  la  organización  territorial  del  Estado”  i  com  a  “entes  immediatos  de
participación ciudadana en los asuntos públicos”. La llei 57/2003 de mesures de modernització del govern
local especifica en el seu preàmbul, apartat 2, que la participació que conté la Llei 7/1985 és insuficient
degut “al seu caràcter merament declaratiu” i proposa “d’incrementar la participació i la implicació de la
ciutadania a la vida pública local”. Més endavant en els seus apartats 3 i 4 exposa mecanismes, espais i
òrgans de participació concrets com a suggeriment pels municipis per tal que els introdueixin dins la seva
estructura orgànica. Concretament, específica que els municipis han de tenir mínimament contemplats els
següents instruments: 

1. “el establecimiento de la necesidad de reglamentos orgánicos en todos los municipios en materia de
participación ciudadana, que determinen y regulen los procedimientos y mecanismos adecuados para
hacerla efectiva;

2. la  aplicación necesaria  de las nuevas tecnologías  de la información y la  comunicación de forma
interactiva, para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, así como para facilitar la
realización de trámites administrativos; 

3. la introducción en la legislación básica sobre régimen local de las iniciativas ciudadanas, que pueden
constituir  un  importante  instrumento  participativo,  que  puede  dar  lugar,  incluso,  a  consultas
populares.”

3.5 Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament d’Inca.10

Inca disposa d’un reglament de participació ciutadana que data del 1994, el que implica que està poc
actualitzat i adaptat a les necessitats actuals. En el reglament de participació hi destaquem els següents
punts importants:

9 Ley  57/2003  de  16  de  diciembre,  de  medidas  para  la  modernización  del  gobierno  local.  En  línia:
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23103-consolidado.pdf (27/04/2016)
10 Reglament  de  Participació  ciutadana,  municipi  d’Inca.  En  línia:  http://incaciutat.com/wp-
content/uploads/normativa/Reglaments/RM_de_participacio_ciutadana.pdf  (27/04/2016)
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4. EL MAPA DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA AL MUNICIPI
D’INCA

A continuació descriurem els resultats obtinguts extrets de la valoració de cada dimensió analítica. 

Es constata que el discurs de la participació ciutadana està fragmentat en dos, segons l’interlocutor a qui
es dirigeixi. 

Per una banda, tenim les entitats  d’Inca que la seva  idea de participació ciutadana gira  entorn a tres
conceptes generals:
- Ciutadania activa: el concepte de participació s’associa a tenir una ciutadania que estigui motivada,

involucrada, que participi i que treballi o s’impliqui de forma altruista pel bé comú del poble.
- Fer poble:  es lliga la participació amb mantenir  una  municipalitat  viva i  dinàmica,  amb valors i

significats compartits, amb una simbologia que unifiqui, que generi cohesió territorial i social.  
- Fer xarxa. Amb el concepte de participació també s’entén el fet de poder estar connectat a l’entorn

social,  de  teixir  ponts  de  diàleg  i  treball  entre  agents  territorials  socials,  d’emprendre  projectes
comunitaris, de generar sinèrgies i aliances. 

Per  una  altra,  tenim els  interlocutors  de  perfil  més  tècnico-polític,  on s’observa  que  la  definició  de
participació  ciutadana  és  més  acurada  i  té  en  compte  la  incidència  de  la  ciutadania  en  la  presa  de
decisions municipal. Algunes definicions que es varen comentar foren: 

“Implicació ciutadana de qualsevol decisió que es prengui en el municipi”. “És una via per la qual els 
ciutadans expressen el que desitjarien pels seu municipi”. “Col·laboració en els assumptes municipals.”

El segon element que s’ha observat es refereix a una contradicció entre el que l’administració i el teixit
associatiu  opinen.  Per  una  banda  des  de  l’administració  pública  es  percep  amb  desconfiança  i  cert
escepticisme la capacitat de la ciutadania i teixit associatiu de participar i involucrar-se en els assumptes
públics municipals. La idea que existeix a l’imaginari col·lectiu és que l’Ajuntament ha d’oferir al poble o
a les associacions algun tipus de bé o servei a canvi de que els darrers s’impliquin en assumptes públics.
No obstant, es considera que aquests, per iniciativa pròpia, els hi costa comprometre’s o participar en la
vida del poble. Per l’altra banda, les entitats perceben que no se’ls hi ha proporcionat fins a data d’avui els
mecanismes i canals adequats de participació per tal d’influir en algunes decisions municipals. 
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4.1 Dimensió analítica 1: La Participació. 



 

4.2.1 El teixit associatiu 

Inca conté 95 associacions i entitats de distinta tipologia, pel que a primera vista denota una  riquesa i
diversitat associativa destacable. Trobem associacions culturals, de tradicions populars (com les de balls
regionals),  de veïns,  de gent  gran,  de joves, esportives, empresarials,  musicals,  religioses,  ONGs i de
pares i mares, entre d’altres.  Les més conegudes són les de veïns, les de gent gran, les AMIPAS i les
esportives, que són les que mobilitzen més gent.  Se les coneix per les seves tasques en l’organització
d’esdeveniments  lúdico-festius,  les festes  de barriada,  mercats  solidaris  o d’intercanvi   d’objectes de
segona ma,  esdeveniments  culturals,  processons durant  la setmana santa  o  per la tasca que fan en la
dinamització de la gent gran (excursions i oci). 

Emperò, d’aquestes 95 associacions, segons les pròpies entitats tan sols entre 6 a 10 se les consideren
actives en la mobilització i dinamització del territori inquer, pel que denota la necessitat de reforçar la
seva presència. 

Un  segon  element  observat  es  l’endogàmia de  les  associacions  que  provoca  immobilisme  en  la
representació i participació de membres en les mateixes. Aquest estancament funciona a mode de barrera
que  desincentiva  possibles  persones  interessades  en  participar.  Així  mateix,  tendeix  a  produir  un
programa d’actuacions conservador i  similar  a anys  passats  que pot resultar  ser contraproduent  en la
participació de noves persones en les seves activitats, al no integrar les demandes socials de l’entorn on
interactuen. 
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4.2 Dimensió analítica 2. Associacionisme i participació comunitària 

Reflexió-diagnosis: En general, la noció que és té de la participació ciutadana es la d’assistir a les
activitats del poble (ciutadania) o organitzar-les (entitats). Però l’element “d’implicar a la ciutadana
en les decisions municipals” per part de les institucions públiques, per tal de corresponsabilitzar-la i
fer-la partícip de la realitat local, s’obvia més, entre altres motius, perquè no s’ha portada a terme fins
a dia  d’avui.  En aquest  sentit,  faltaria  clarificar  que  l’administració  local  compleix  dos rols:  (1)
conforma l’agent impulsor i provocador de debat que pretén tenir una ciutadania activa, fer poble i
fer xarxa; (2) és l’agent relacional entre entitats i ciutadania, capaç d’incloure en aquests darrers en la
presa  de decisions  municipals.  Aquest  fet  denota  una  necessitat  per  part  de  l’Ajuntament  de fer
pedagogia de la participació,  dins de la institució i cap a la ciutadania,  usant tots els mitjans que
tingui a l’abast. 



 

Un tercer element detectat és la politització dels representants de les associacions. S’ha observat que la
tendència en  les darreres legislatures  ha  estat  la  de fomentar  relacions de confiança  entre  l’equip de
govern  i  les  associacions,  per  tal  que  les  darreres  col·laborin  en  l’organització  d’esdeveniments
municipals  i  en  pal·liar  el  conflicte  social  que  es  pugui  generar  de  la  gestió  política  a  canvi  de
subvencions  que  permetin  mantenir-les  actives.  Així,  s’ha  generat  una  situació  de  dependència  del
moviment  associatiu  cap  a  les  institucions  públiques,  fet  que  desvirtua  el  criteri  d’autonomia  de  les
entitats i desincentiva el foment d’un teixit associatiu dinàmic, viu, crític, que mobilitza i s’autogestiona.

En darrer lloc, existeixen queixes, recollides en el taller de diagnosi amb les entitats, sobre la necessitat de
fer d’Inca una ciutat amb propostes més culturals que ajudin a socialitzar a les persones al voltant de la
cultura i les arts escèniques. És demanen doncs més espais que promoguin aquestes activitats i entitats
que les ajudin a organitzar i mobilitzar a la gent.  En aquest sentit,  és important el rol que exerceix la
Fàbrica  Ramis  com a  centre  cultural  i  d’innovació  social  d’Inca.  Fora  bo  incloure’ls  en  els  debats
municipals que es té sobre distinta temàtica, per tal de generar sinèrgies i implicar-los o mantenir-los
informats de l’elaboració d’algunes propostes municipals. 

4.2 Els grups informals

Els grups informals que s’han detectat corresponen majoritàriament al col·lectiu de gent jove. Hi trobem
els Quintos, els skaters, els que ballen hip hop o els grafiters. Aquesta informació denota la tendència dels
joves d’Inca a voler organitzar-se entorn a grups informals, que giren al voltant d’aficions i projectes
concrets  que  els  engresquen,  sense  una  estructura  clàssica  establerta,  de  fàcil  creació  i  desaparició,
formada  de  manera  natural,  lo  qual  implica  un  grau  de  compromís  menor  respecte  l’organització
tradicional. 

La tendència al respecte que es dóna és doble: 1) el col·lectiu jove sol tenir cert desconeixement sobre els
possibles beneficis que podrien obtenir en prestacions o recursos municipals prevists. 2) Alhora els ajuts i
recursos municipals destinats al col·lectiu podrien millorar-se en oferta i projectes comunitaris proposats. 

Tenim constància que  l’àrea de Joventut està creant una Plataforma per joves que englobarà aquestes
múltiples iniciatives que van sorgint i que generen noves necessitats. Aquesta Plataforma té la intenció de
donar-los una resposta a nivell municipal, oferint-los assistència tècnica en cas que vulguin formalitzar els
grups, proporcionant-los l’oportunitat d’optar per espais on realitzar les activitats o oferint-los informació
sobre com poden obtenir algun tipus de subvenció pública, publicitar i organitzar les seves activitats o
captar més interessats/des, en cas que ho requereixin.
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- La  fuerza  de  Álvaro,  una  campanya  organitzada  per  la  família  d’Álvaro,  afectat  d’una  malaltia
minoritària i les AMIPAS amb el propòsit de recaptar fons per aquesta enfermetat. 

- Les tradicionals festes de barri organitzades per les associacions de veïns que cada any permeten
ajuntar als veïns i veïnes d’un territori al voltant d’esdeveniments lúdico-festius. 

- L’associació de comerciants organitza mercats solidaris, d’oportunitats o de segona ma. 
- El lipdub Inca m’agrada organitzat per l’Obra Cultural Balear, on hi participaren distints col·lectius.11

- El  blogspot i  pàgina de facebook Millorant Inca12,  on s’hi  troba informació d’interès de la ciutat
d’Inca (agenda cultural, llocs emblemàtics a visitar, etc.).

- El grup de facebook “No ets d’Inca si no...”, on les inqueres i inquers poden compartir informació
d’interès i fins i tot, organitzar esdeveniments i trobades. 

- Processons durant la Setmana Santa.

Alguns elements a destacar respecte l’èxit d’aquestes propostes són:
 (1) la importància que estan adquirint les xarxes socials en la mobilització social d’un territori. És bàsic
que la participació ciutadana promoguda des del món associatiu, tant en la mobilització d’activitats com
en la divulgació d’informació, vagi acompanyada d’una proposta comunicativa amb format 2.0 que pugui
arribar al màxim de persones possible. És important així mateix que els i les membres de l’associació
siguin coneixedors/es i es sentin familiaritzats/des amb les xarxes socials. També que es facin càrrec de
dinamitzar-les per mantenir actualitzades a les persones seguidores. 

(2) Un altre aspecte a destacar és la necessitat d’oferir formes de participació que siguin atractives per a
la ciutadania. Com en el cas del lipdub o dels mercats de segona ma, són propostes diferents i fresques
que ajuden a dinamitzar el territori a la vegada que generen cohesió social. Fora bo que els agents socials,
alhora  de  definir  el  seu  programa  d’actuacions,  plantegin  propostes  innovadores,  encara  que  siguin
poques i concretes, que captin l’atenció de les inqueres i inquers.  Aquestes idees es podrien obtenir a
partir  d’un  contacte  més  proper  amb  el  territori,  amb  mètodes  participatius  i  virtuals  que  incloguin
aportacions dels/les usuaris/es i del públic en general. També a partir del treball en xarxa, comentat a
l’apartat anterior o a través de formacions que renovin i actualitzin als seus i les seves membres. 

(3) Tant la campanya de recollida de material per refugiats, els mercadets solidaris o La Fuerza de Álvaro
denoten  un  alt  grau  de  mobilització  ciutadana  per  causes  solidaries.  Aquest  element  ens  dóna  un
indicatiu d’una ciutat que quan es necessari, es mou i es sap comprometre en causes solidaries. 

11Lipdub Mallorca M’agrada (Inca). En línia:  https://www.youtube.com/watch?v=DBuSQNLLIic (27/04/2016)
12Millorant Inca. En línia: http://millorant-inca.blogspot.com.es/  (27/04/2016)
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(4) Un últim element a destacar és l’organització eficient i participació massiva de la gent d’Inca en les
tradicionals processons de Setmana Santa, que posen en relleu l’esperit de la gent inquera de fer poble en
un esdeveniment tradicional i folklòric. 

En  aquesta  dimensió  es  descriu  l’estructura  organitzativa  municipal  formal  i  no  formal  prevista  per
promoure la participació. Aquesta es divideix en distints òrgans, espais, mecanismes i processos.

Figura 1. Estructura organitzativa en participació ciutadana
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4.3 Dimensió analítica 3. Processos, mecanismes i espais participatius 

1. Òrgans i espais de participació
- Consells municipals sectorials - Consells territorials

2. Mecanismes de participació- Intervencions ciutadanes al Ple 
Municipal- Audiències públiques i rendició 
de comptes.- Consulta ciutadana/popular- Referèndum - Portal de la transparència- Processos de participació 
ciutadana- Queixes i suggeriments

Estructura organitzativa 
municipal en Participació 

Ciutadana

Reflexió-diagnosis:  Inca  gaudeix  d’una  riquesa  associativa  que  caldria  dinamitzar  per  tal  de  que
compleixi el rol d’agent territorial o sectorial de dinamització local i mobilització ciutadana. El teixit
associatiu inquer presenta nombrosos reptes que es podrien abordar, tenint en primer lloc la voluntat
política de fer-ho i en segon lloc, destinant una partida pressupostaria a realitzar un Programa de Suport
per a les associacions que hauria de derivar-se del Pla estratègic d’Inca Participa! (veure recomanacions
finals). 
Per tal que es doni aquesta reactivació associativa, es imprescindible que l’Ajuntament adopti un rol
més  actiu,  emprenedor  i  coordinador/organitzador  de  la  participació a  través  d’entitats.  La
reactivació  associativa  es  basa  principalment  en  el  foment  del  treball  en  xarxa,  en  el  suport  a  les
associacions en el seu quotidià o a que siguin més visibles i em una major implicació d’aquestes en la
política municipal (sectorial o territorial). 



 

4.3.1 Espais i òrgans de participació

En els seus articles 33- 40, el reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament d’Inca, tal i com s’ha
mencionat en el marc jurídic, preveu la constitució de tres tipus d’òrgans de participació: 
 el consell d’àrea (de serveis socials, urbanisme, mobilitat...), amb potestats informatives, de treball,

orientació, participació i seguiment de la política municipal, que preveu la participació d’entitats; 
 el  consell sectorial (com de la dona, de cultura, esportiu...)que s’organitza per sectors a partir del

qual les entitats poden proposar i suggerir canvis o propostes en la política municipal (amb funcions
similars al consell d’àrea); 

 la possible creació “d’òrgans desconcentrats territorials” (consells de barri), desenvolupament del
qual es pot introduir al present reglament un cop s’hagi instaurat. 

A més trobem un òrgan col·legiat de participació interna, constituït amb membres de l’equip de govern i
de l’oposició, anomenat comissió informativa, no regulada al reglament de participació car no inclou a
entitats o ciutadania no associada. Així doncs, no constitueix un òrgan de participació sinó d’informació i
deliberació interna. Té l’objectiu de que els membres de l’equip de govern comparteixin amb l’oposició
l’actualitat de la política municipal. 

La realitat institucional de l’Ajuntament desenvolupa poc dels òrgans prevists. Contempla: 
 El Consell d’educació.
 El consell de cultura. 
 Hi ha hagut en alguna ocasió una comissió de festes.

Segons fonts consultades, els dos consells requeririen de més eficiència en el seu funcionament.

Quadre resum dels òrgans de participació ciutadana d’Inca

Consell d’Àrea 0
Consell Sectorial 2

Consells territorials 0

4.3.2 Mecanismes de participació
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Reflexió-diagnosis:  El  funcionament  d’òrgans  consultius  al  municipi  d’Inca,  com  a  espais  de
participació permanents regulats per la normativa de participació ciutadana, és poc eficient i escàs en
el seu nombre. La instauració d’aquests òrgans permanents, que poden ser sectorials o territorials, en
funció de les necessitats, podria ajudar a fomentar, sistematitzar i ordenar la participació en la matèria
que es debatés i per tant, contribuir a dinamitzar la democràcia local. 



 

Les intervencions ciutadanes al Ple municipal:

Pel que fa a les  intervencions ciutadanes al Ple Municipal, l’article 18 del reglament de participació
ciutadana d’Inca preveu a les entitats realitzar peticions d’intervenció si aquestes han estat tractades en la
comissió informativa i obtingut l’informe corresponent.  A l’article 19 disposició 1 i 2, es permet a les
entitats i ciutadania no associada (sempre que sigui un grup de ciutadans no inferiors a 150 persones o al
10% dels afectats) intervenir en el Ple per expressar la seva opinió sobre un tema concret. Així mateix
l’article 22 preveu que les entitats que representen interessos generals de la ciutat facin precs i promoguin
propostes sobre assumptes concrets, que seran informades als membres del Ple. Per tant;

La realitat institucional manifesta que aquest mecanisme s’usa de forma irregular i les persones que
solen participar també solen ser les mateixes. 

Les consultes populars:

Les consultes populars  vinculants  estan regulades  pels articles 23-25,  que especifiquen que aquestes,
poden ser generades per petició del Batlle sobre els assumptes que consideri adequats (menys els que
afecten a Hisenda Pública) i per un 50% de la població del cens electoral, amb acord per majoria absoluta
del Ple i autorització del Govern de l’Estat. Per tant;

Ens consta que aquest mecanisme pràcticament no s’ha usat.

Les iniciatives ciutadanes:

A més de les consultes populars, la normativa de participació ciutadana contempla la possibilitat de que
les entitats engeguin iniciatives ciutadanes per realitzar activitats del seu àmbit. L’Ajuntament en aquest
sentit, col·laborarà a nivell pressupostari en l’execució de l’activitat.

Segons fonts consultades, aquest instrument de participació ciutadana funciona regularment. Posem tres
exemples: quan es va demanar la construcció d’un hospital comarcal, per la privatització de l’aigua o en
el 2013 quan l’associació de comerciants va demanar la reinstauració de la festa del Dijous Gros.

La rendició de comptes i audiències públiques.

Una altra modalitat de participació és la referent a la  rendició de comptes i audiències  públiques. La
reglamentació  preveu  que  a  través  de  l’àrea  de  participació  ciutadana,  es  faci  arribar  el  conjunt  de
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Cortes Generales13, que supera la Llei 4/2011 de 31 de març, de la bona administració i el bon govern de
les Illes Balears14. La Llei 19/2013 també regula aspectes del “bon govern” com crear un registre de grups
d’interès i la comissió de garantia del dret d’accés a la informació pública, regula el silenci administratiu
positiu o l’exercici del dret d’accés a la informació a partir del setze anys.  A més,  fixa en un mes el
termini per resoldre les peticions, estableix un sistema de garanties i reclamacions i un règim sancionador,
que inclou, per exemple, multes de fins a 12.000 euros o la destitució d'alts càrrecs per infraccions greus. 

Processos de participació ciutadana:

La normativa en Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Inca tampoc preveu la realització de processos
de participació ciutadana, que definim com el conjunt de tècniques o eines amb objectius determinats i
d’una  certa  temàtica,  que  aplicades  serveixen  per  que  la  ciutadania  no  associada  i  entitats  puguin
influenciar de manera directe o indirecte en la política local municipal. 

Tot i no estar previst, el municipi d’Inca ha “emparat” la realització de processos participatius que han
organitzat d’altres ens:

 L’Agenda Local 21 (2007)15 organitzat pel Gabinet d’anàlisis ambiental i territorial, que per la seva
memòria on surt un recull d’indicadors se seguiment del projecte, s’observa que cap acció proposada
a partir  de tècniques  participatives  s’ha  portat  a  terme.  Així  doncs,  no es  podria  parlar  d’una
influencia ciutadana en les decisions municipals. 

 L’organització de l’anual  cavalcada de reis,  on l’Ajuntament  d’Inca convoca a les entitats a que
proposin carrosses per animar la festa. S’observa emperò que els mètodes i eines que s’apliquen no
estan sistematitzats o ordenats d’acord a metodologies participatives. Per tant, no entren en el que
anomenaríem procés participatiu.

 El Pla de residus (2016), implementat per la Mancomunitat del Pla de Mallorca en seria un altre
exemple. 

D’altres processos com el soterrament del tren, el tancament de places i la privatització de l’aigua podrien
haver usat algun mètode de participació ciutadana però no fou suficientment divulgat ni sistematitzat. En
general,  s’ha  observat  un desconeixement  sobre processos  impulsats  des  de l’Ajuntament  en aquesta
matèria tant en l’àmbit tècnic municipal com associatiu i polític.
13 Llei  19/2013,  de  9  de  desembre,  de  transparència,  accés  a  la  informació  i  bon  govern.  En  línia:
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-C.pdf (16/05/2016).
14 Llei  4/2011  de  31  de  març,  de  la  bona  administració  i  el  bon  govern  de  les  Illes  Balears
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST2425ZI112451&id=112451 
15 Agenda Local 21 (Inca) (2007). En línia: http://portal.incaciutat.com/wp-content/uploads/Plan-de-acci%C3%B3n-
2007.pdf (16/05/2016)
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Ens trobem doncs davant d’un model  “gerencialista i  prestacional del  govern local”,  en el  que
existeix una administració local forta que decideix les polítiques municipals.

Es recomana doncs fomentar processos participatius en els àmbits adequats que promoguin la creació
de la cultura participativa i aprofundeixin la democràcia local. Es bàsic que els processos compleixin un
conjunt  de  criteris  en  el  seu  plantejament,  posada  en  marxa,  execució  i  seguiment  per  tal  que
“esdevinguin  estratègies  efectives  de  canvi  i  d’aprenentatge  col·lectiu”16.  Serveixen  per  obtenir  una
fotografia  de  les necessitats  i  prioritats  de la  ciutat  així  com són  una  eina  d’inclusió  del  màxim de
col·lectius possibles. Aquests, haurien d’incloure: 

 (1) la fase informativa/divulgativa que pretén donar la informació rellevant sobre el que s’està fent i
indicar com la ciutadania pot participar, 

 (2) la fase deliberativa on es produeix el debat ciutadà,  es consensuen respostes per fer front als
reptes plantejats i s’inclouen les aportacions adients. 

 (3) I la fase de tancament i retorn, on s’explica a la ciutadania els resultats de la seva participació. 

16 Veure  Pla  Director  de  Participació  Ciutadana  de  Barcelona  2010-2015.  En  línia:
http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/PlaDirector%20Definitiu%2026octubre%5B1%5D.pdf (16/05/2016)
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participar en el Ple Municipal i de quina manera, una tècnica respon “Si, qualsevol pot anar, si és en
relació a un tema puntual el ciutadà també hi pot anar, pots preguntar o fer un manifest o nota
informativa que vulguis fer.” En canvi un altre tècnic respon el següent: “No, el reglament no ho
contempla, ha de ser excepcional com es va fer el de creu roja o joventut que sé va presentar alguna
cosa”. 

Pel que fa a la qüestió sobre la naturalesa i rol del teixit associatiu, tots coincideixen de que n’hi ha
moltes tot i que ningú té una xifra estimada de quantes estan registrades i quantes són actives. Els
punts  en  comú  observats  entre  les  entrevistes  és  que  1)  no  treballen  en  xarxa,  2)  estan
polititzades, 3) funcionen dintre de la lògica de la dependència de l’Administració pública
alhora d’organitzar algunes activitats puntuals, però més enllà d’aquest àmbit, no s’impliquen més. 

Una tècnica comentava: “Entre les associacions de veïnats, no es relacionen, no hi ha cap tipus de
contacte,  xarxes. A més, les associacions de veïnats estan molt polititzades, el PP va col·locar els
seus. Per això estan mortes, perquè no tenen iniciativa personal, posaven persones majors, que no
saben el que han de fer com a presidents, els hi ve gran, no poden ni encendre ordenadors.·” Un
polític  afegia:  “la  relació  és  bilateral,  ells  demanen  diners  i  l’ajuntament  contesta,  si  demanen
subvenció,  ells organitzen les festes,  si no,  l’ajuntament els  hi ha de muntar les festes”.  Un altre
tècnic deia “les associacions estan massa polititzades, un dels entrebancs principals per fer xarxa és
que  entre  ells  no  es  parlen.  La  relació  que  tenen  amb l’Ajuntament  és  de  dependència,  uns es
necessiten en els altres” 

En relació als reptes de futur, alguns coincideixen en remarcar el fet que no existeixen canals de
participació ni amb les entitats ni amb la ciutadania no associada i això pot representar un
repte  important:  “no  hi  ha  mecanismes  ni  eines  de  participació  i  les  que  s’obre  un  80%  són
queixes”.  Una altra deia: la participació d’entitats i  ciutadans ara mateix és mínima (...)  s’intenta
parlar amb entitats i ciutadans però no hi ha canals adequats”. 

Per altra banda, una de les potencialitats remarcades és la de color polític en el govern municipal,
que pot afavorir la implicació de la ciutadania en els processos participatius que s’engeguin: “la gent
creu  que  necessitàvem  un  canvi  i  que  surt  el  sol”.  Es  va  coincidir  que la  creació  d’òrgans  de
participació territorials,  com els consells  de barris,  es  podria  fer  en barris  com Crist  Rei,  Son
Amonda i tal volta Sant Francesc, i que afavoriria la dinamització de la democràcia local

1.2 Taller d’entitats
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Es  va  trobar  pertinent  recollir  informació  de  les  entitats,  que  aporten  una  visió  diferent  de  la
tècnico-política municipal. En aquest sentit, es va organitzar un taller participatiu amb entitats en el
que hi  participaren un total  de 28 persones  provinents  d’àmbits  diferents  (per veure l’informe
complert  del  taller,  anar a Annexe1).  El  taller  tenia  un doble objectiu:  per una banda,  informar
sobre el procés de participació ciutadana que l’Ajuntament té la voluntat d’impulsar sota el nom
d’Inca Participa! Per l’altre, recollir les aportacions, necessitats i voluntats dels representants del
teixit associatiu que tal de tenir més elements de prioritat estratègica que enriqueixen i donen una
visió més clara sobre el pla d’acció a seguir. Els objectius del taller participatiu foren els mateixos
que els de les entrevistes. 

Pel  que fa a la participació ciutadana, es va percebre la importància que té per part dels agents
socials, per implicar a la ciutadania en la vida pública. Els i les participants varen coincidir que la
participació  serveix  per  mantenir  el  poble  viu  a  partir  d’una  ciutadania  i  teixit  associatiu
actius, que s’impliquen en els assumptes del municipi i generen sinèrgies de col·laboració
entre ells.  Pel que fa al debat sobre el teixit associatiu, com a principal repte va sortir l’endogàmia
de  les  associacions  i  la  manca  de  treball  en  xarxa. L’estructura  municipal  prevista  per  fer
participació  va  ser  debatuda,  arribant  a  la  conclusió  que  1)  s’haurien  d’actualitzar  els  òrgans  i
mecanismes  de  participació  prevists  per  tal  d’adaptar-los  a  les  necessitats  actuals;  2)  s’hauria
d’activar algun procés participatiu sistematitzat i rigurós; 3) l’Ajuntament hauria d’esforçar-se en
tenir un rol més actiu en la coordinació de les entitats. Per acabar, hi va haver un gran consens
entorn la idea de generar processos que accentúin un sentiment de pertinença cap a la ciutat
d’Inca i que motivin a les persones a participar en el seu nucli municipal.  
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