“Mapes participatius. Avaluació de l’eina on-line” (17/05/17)
Resum de les aportacions de les taules de debat d’avaluació de l’eina Viu la riera! - SIGPP
Nombre de taules: 2
Nombre total d’assistents: 14
1) Aspectes positius de l’eina:
- S’expressa l’opinió àmpliament compartida de les potencialitats d’aquest tipus d’eina
participativa així com la seva facilitat i claredat per a l’ús. L’eina ha agradat.
- És interessant l’ús de l’eina ja que pot permetre visualitzar (territorialitzar) les opinions i
les propostes a fer a tot l’eix de la riera de Caldes, especialment aquelles que són dels
altres municipis diferents d’on viu cadascú i, a les quals, és més difícil d’accedir. És
important saber el que opinen els altres. A més, es poden reflectir tot tipus d’opinions i
propostes encara que siguin contradictòries.
- Una potencialitat de l’eina és que podria ser fàcilment extrapolable en d’altres espais
fluvials.
- L’eina confereix una dimensió d’educació ambiental que no s’ha de desaprofitar.
- L’eina pot contribuir a impulsar des de l’escola alguna activitat de voluntariat a l’entorn
la riera amb adolescents, per exemple neteja.
- L’eina permet fer diagnosi per temes, i veure la concentració de valors i accions
proposades.
- L’eina té un ús fàcil i intuïtiu. S’agraeix l’ús dels filtres. Són unes eines ben útils pels
ajuntaments que permeten: 1) diagnosi de l’ús social de la riera (generar dades per
elaborar informes municipals) i 2) diàleg ciutadà – ajuntament.
- És una eina fàcil amb molt treball al darrera. Es deixa espai per a l’opinió ciutadana. Es
troba encertat recollir informació sobre el perfil dels usuaris (perquè ajuda a segmentar
la diagnosi de l’ús social de l’espai per col·lectius específics).
- És una eina d’auto-organització ciutadana a favor de la custodia de l’espai fluvial.

2) Aspectes negatius de l’eina
- L’eina pot no aconseguir estimular la participació. Si sempre la fan servir els mateixos
usuaris, es poden acabar “sectorialitzant”.
- L’eina pot permetre incloure opinions que poden ser contraproduents i això pot requerir
la incorporació de filtres.
- Costa més identificar els espais de les àrees no urbanes que les urbanes o periurbanes.
Potser el seu ús és millor per aquests àmbits que no per a les zones no edificades.
- Per a un mateix lloc, es poden expressar coses que tant poden ser molt generals i
compartides en d’altres punts com molt específiques.

3) Aspectes a millorar de l’eina
- Un dels participants esmenta l’existència de l’eina ‘Ornitho’ (http://www.ornitho.cat/)
que permet identificar i comentar l’observació d’ocells en els més diversos paratges així
com les espècies que representen. És una web que permet l’intercanvi participat de
dades diverses sobre aquesta temàtica i, fins i tot, puntualitzar les observacions que han
efectuat abans altres persones. Igualment, es pot fer servir per corregir una localització
geogràfica que se situa malament. L’intervinent diu que pot servir d’ajut de cara a
millores en els objectius i disseny de l’eina Viu la riera!-SIGPP.
- Poder integrar una aplicació de mòbil a l’hora de reduir el marge de localització d’un
punt. Aquestes són unes eines que serveixen per territorialitzar.
- S’esmenta les opcions tracker per poder georeferenciar fotografies amb les seves
coordenades. Estaria bé que en aquestes eines s’integrés aquesta funció per tenir la
possibilitat d’incorporar la georeferenciació d’imatges. Són opcions de baix cost que
podrien millorar els seus resultats.
- Es proposa crear una mena de clústers amb queixes, opinions o propostes que estiguin
relacionades. S’hauria de tenir algun sistema per visualitzar opinions que estiguin
repetides o que siguin molt similars i saber en quins punts de la riera tenen lloc. Un
usuari de les eines hauria de saber en quins indrets de la riera s’estan expressant
opinions o propostes similars i, també, què és el que s’ha dit en les àrees més
immediates en les que ell fa les seves aportacions.
- Es suggereix incloure trams numerats virtuals al llarg del recorregut de la riera que
permeti localitzar problemàtiques de forma més clara. Es tractaria d’unes fites virtuals
cada ‘x’ metres per poder situar opinions, problemàtiques o propostes. Altra opció seria
localitzar per ponts, és a dir, a partir dels ponts sigui de carreteres o de ferrocarril que
creuen la riera.
- Per usuaris més curiosos, avançats o amb ganes d’obrir processos posteriors de debat,
poder tenir resum per trams de la informació (gràfics, etc.), a mode de base de dades.
Ara l’eina no permet simultaneïtat de veure tot els que s’ha dit sobre un mateix tram
concret més detallat.
- Caldria fer un tutorial per explicar-ne els seus usos a aquells possibles usuaris menys
familiaritzats amb l’ús d’internet.
- En concret pel funcional del Mulla’t, que els punts de properes activitats/accions siguin
més grans si queda menys per a que es facin per tal de captar l’atenció.
- Caldria, en el registre, sol·licitar permís als inscrits per rebre propostes d’accions,
activitats, etc., per part dels ajuntaments (ha de permetre “anar a buscar” les persones
actives).
- Les eines haurien d’ajudar a connectar amb la riera, tot generant un imaginari positiu al
seu entorn per tal que la gent s’hi apunti.
- Que sigui una eina viva, i que si a la llarga es consoliden algunes categories i d’altres casi
no es mencionen, o d’altres no tenen categoria però es nombrem molt puguin aparèixer
com a categoria.
- Que pugui incorporar una fase que permeti tocar la part deliberativa del procés de
participació, principal limitació de les eines on-line.

4) Aspectes vinculats amb la funcionalitat futura de l’eina
- No queda clar què succeirà quan s’arribi a la fase de les accions. Què succeirà el dia que
no hi siguem com a equip? Lligat amb això: estaria bé que es poguessin visualitzar les
accions fetes al llarg de cada any.

5) Aspectes per afavorir l’ús de l’eina
- Es suggereix que dintre la pròpia riera i en punts on ja hi ha elements de senyalització
(no cal que sigui en noves fites) es podria aprofitar per incloure recordatori que existeix
una eina/aplicatiu com la que s’està confeccionant per a aquest projecte.
- Les entitats locals podrien animar l’ús de l’eina entre els joves i, fins i tot, carregar la
seva informació (donat que els joves no estan per això…).
- Cal vincular l’eina a les xarxes socials per tal de difondre-la entre els joves, i plantejar
projectes vinculats a la fotografia i a la càrrega d’imatges via instagram.

6) Altres aspectes no directament vinculats a l’eina
- Cal parlar de 3 percepcions de la riera de Caldes en funció del lloc on es visqui. No té res
a veure la percepció de la riera a Caldes, amb la seva percepció a Santa Perpètua o la
que es té a la Llagosta. A Caldes o a Palau, fins i tot a Sta. Perpètua, la riera sí està
interioritzada en l’imaginari; en canvi, a la Llagosta no i, a més a més, hi ha un polígon
pel mig.
- La riera ha experimentat notables millores als últims 25 anys i que no té comparació
l’aspecte que oferia fa algunes dècades amb el que ofereix ara, tant la qualitat de
l’aigua, el clavegueram, com les riberes, com la integració que s’ha fet d’espais
circumdants.
- Viu la riera! ha d’ajudar a fer realitat el camí vora la riera. Ha d’ajudar a sumar esforços a
favor de la riera. L’eina permet fer-me una idea de conjunt (cadascú sap del seu tram
però ens falta visió de conjunt).

