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PER UNA PARTICIPACIÓ DIVERSA  A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Des del passat mes de setembre s’ha creat un grup de treball sobre Participació Diversa, 
amb la finalitat d’establir un debat per a l'elaboració de criteris i recomanacions sobre com 
incorporar la visió de la diversitat cultural i religiosa a l’hora de planificar els mecanismes i 
els processos participatius per a fer-los inclusius a tot tipus de població. 

 
S’ha pensat en un grup amb perfils diversos  per recollir òptiques i visions  que no 
acostumen a estar representades. El Grup de Treball (GT), ha estat conformat per unes 20 
persones entre tècniques, referents en temes de participació/interculturalitat, 
representants Consells i  de col·lectius d’origen divers (inclòs el poble  gitano),, així com 
persones a títol individual o vinculades a realitats culturals diverses. 
 

Justificació 
Des de la Direcció de Democràcia Activa i Descentralització s'ha constatat que hi ha 
col·lectius tradicionalment exclosos de la participació, que per les seves característiques 
tenen dificultats o plantegen condicionants específics a l'hora d'accedir a una participació 
plena en la vida política i social a la ciutat. Des de la Direcció de Drets de Ciutadania i 
Immigració també està previst abordar la qüestió, en tant que un dels principals objectius 
del pla de treball de la Direcció és: 
La participació ciutadana, entesa com a mecanisme de construcció de democràcia activa, 
ha de reflectir la diversitat existent a la ciutat. D'aquesta manera, cal augmentar i 
fomentar amb accions concretes la participació diversa, no només amb presència de 
persones d'origen divers, sinó també amb la inclusió de la diversitat en els mecanismes 
participatius. 
 
Es volen analitzar els factors que fan que les persones d'origen divers estiguin  
infrarepresentades en diferents àmbits, òrgans i processos de participació i, elaborar 
propostes per a afavorir la seva inclusió en l'àmbit participatiu de la ciutat que podrien 
tenir la forma de Criteris i/o recomanacions cap a l'Ajuntament. 
 

Què entenem per participació diversa: 

Ens referim a la participació activa de persones o col·lectius d’origen o contextos culturals 
diversos,  implica: 

- Facilitar i promoure la presència de persones o col·lectius de diverses identitats 

culturals  en els diferents espais, processos i àmbits de participació (ciutadà, 

polític, associatiu, cultural, laboral, educatiu, sindical, veïnal....). 

- Revisar i adaptar el propi concepte de “participació”. 

- A partir del nou concepte, començar a generar i habilitar estratègies, 

metodologies i mecanismes adequats per a incorporar la diversitat en els 

processos i òrgans de participació municipals.  

 
S’han realitzat 3 sessions entre setembre i novembre de 2016, amb una primera fase de 
recollida i escolta per part de l’Ajuntament per rebre aportacions. 
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Temes tractats al Grup de Treball 

● Què entenem per Participació? Quin és el concepte des d’una perspectiva de 

diversitat cultural? 

● Diverses formes de participació: Quines són les formes pròpies d'organització dels 

col·lectius culturalment diversos que no es contemplen en les formes de 

participació que existeixen a la ciutat? Com donar-los valor? Com els podem 

conèixer i reconèixer? Com incloure i garantir la diversitat dels mecanismes 

participatius? 

● Com afavorir la participació de persones i representants d'origen o contextos 

culturals diversos en els diferents espais i processos de participació a l'Ajuntament? 

Propostes. 

● Què és la ciutadania? Poden donar-se limitacions als drets i a la participació? 

 

 

Accions complementàries per a l’anàlisi 
 

Breu qüestionari a Consells de Participació: 
 Al Consell hi ha presència d’entitats o membres participants d’origen o context 

divers (persones immigrades estrangeres, persones d’origen immigrant, persones 

del poble gitano, d’identitats culturals diverses...)?  Quantes i quin % representen?  

 Al Consell s’ha plantejat en els darrers anys, i s’ha fet algun canvi, o es preveu 

treballar la qüestió de la participació diversa en un futur? Pots comentar breument 

en quin sentit, sisplau? 

 Propostes de millora, o d’altres aportacions i valoracions. 

 
Actualment estem treballant en l’elaboració d’un informe que recollirà. 

 Criteris generals per afavorir la participació diversa. 

 Aspectes a tenir en compte per incorporar la diversitat en moments 

concrets d’un procés participatiu 
- Definició del procés 

- Definició d’actors i rols 

- Definició de la metodologia i espais 

- Definició de l’impacte 

- Avaluació 

- Retorn 

 Mesures a traslladar a la Normes  Reguladores de Participació Ciutadana  
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Alguns exemples de propostes que han sorgit de les sessions amb el Grup de Treball: 

1. Apropar-se a persones/col·lectius diversos, per tal d’identificar necessitats i co-

crear/facilitar els espais o processos de participació idonis per fer front a les necessitats 

plantejades. 

2. Diversificació dels membres de Consells Municipals de la Ciutat de Barcelona. 

3. Vetllar per l’ús de metodologies de convocatòria i definició d’espais/formats de 

participació des d’un criteri d’igualtat. 

4. Fomentar la incorporació de persones d'origen divers com a personal tècnic a les 

diverses àrees/departaments de l'Ajuntament de Barcelona, amb especial èmfasi en les 

relacionades amb participació i/o territoris. 

 


