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1. Antecedents
La pandèmia del COVID-19 ha actuat com a catalitzador per a posar en
dubte molts aspectes de la nostra vida quotidiana. Un moment de distància
i suspensió que ens permet replantejar-nos les dimensions de la vida
abans de donar per fet. Arrel d’aquesta situació, Coboi lab va organitzar una
sèrie de xerrades amb el nom de ciutat[s] possible[s].

La segona sessió d’aquest cicle es va centrar en els rols que els i les joves
poden tenir en el disseny de la ciutat des del present. Els joves són els
principals interessats en la construcció de la futura ciutat, ja que seran els
més afectats per les decisions, o la manca de decisions, que es prenguin
avui. Aquesta sessió pretenia orbitar al voltant dels rols que els joves
podrien tenir en el disseny de la ciutat des del present. Vam comptar amb
la participació de dues organitzacions, TIPI i Equal Saree, acumulant
moltes experiències en els processos de disseny participatiu dirigits i
participatius per joves.

Anteriorment a la sessió i amb l'objectiu de millorar la preparació de les
converses, el col·lectiu HOLON va facilitar una recerca etnogràfica
realitzada amb 10 joves de Sant Boi. Al final de la sessió es van compartir
algunes de les principals respostes i opinions, i es va iniciar una conversa
sobre com el municipi podria utilitzar les idees recollides.

Per què centrar-se en el públic jove?

Els joves son els grans oblidats de les polítiques públiques, quan realment
son qui hi viuen, ara i al futur, a la ciutat. Això podria ser el resultat, entre
altres, d’una comprensió reduïda, simplificada i estereotipada de la vida
quotidiana i la realitat dels joves. Es palpa també una tendència a tractar la
participació amb el jovent per a buscar opinions i no cocrear solucions amb
ells. Finalment, els canals d’informació i comunicació de processos
participatius poden alienar a potencials participants.

A continuació presentem alguns dels principals aprenentatges del procés
etnogràfic que va desenvolupar-se en aquest context.
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2.Recerca etnogràfica

“Incloure i delegar en aquells més afectats per l'espai de decisió” és una
regla simple però poderosa per als processos de disseny participatiu. Les
administracions públiques s'han enfrontat a grans barreres per activar la
participació dels joves. Amb l'objectiu de comprendre millor les causes
profundes d'aquesta situació, decidim fer un pas humil per intentar
entendre, empatitzar i connectar amb les realitats quotidianes dels joves
ciutadans de Sant Boi de Llobregat.

L'humilitat implica reconèixer que, com a adults, som incapaços d'entendre
les realitats i la granularitat de la vida dels joves. Per aconseguir més
comprensió i millors marcs de referència, hem d'encarnar una mentalitat
similar a l'hora d'aconseguir i participar en l'observació de participants amb
cultures i comunitats alienígenes. Tractar la vida dels joves de manera
complexa, rica i significativa, com qualsevol altra comunitat, és un pas
obligatori per a comprometre's amb ells de forma més saludable.

La recerca etnogràfica que vam dirigir va seguir el propòsit general de
comprendre millor:

- Els seus models mentals. Com entenen la ciutat? Com relacionar-se
amb l'administració pública? Com  entendre participació? Què esperen
des de la ciutat i l’administració pública?

- Els seu canals i formes de comunicació. Com es comuniquen i
passen temps en la seva vida diària? Com de significatiu és l’espai
físic i digital per construir relacions? Quins son els millors models i
canals per arribar a ells?

- Els seus codis culturals

Tant de bo que participar en una exploració honesta i humil de la seva
quotidianitat es pugui traduir en lectures més complexes dels problemes i
conflictes actuals que tenen lloc a nivell local després de la pandèmia.
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En els últims mesos han sorgit aldarulls enmig de congregacions
de joves de festa. Molts periodistes i comentaristes públics estan
interpretant els disturbis com "els joves que no tenen tolerància al

patiment" o "que són nens mimats de l'estat del benestar".

Per què experimentar en polítiques públiques?

Les situacions complexes requereixen maneres complexes
d'afrontar-les. L'enredament de les crisis que es produeixen en aquests
moments (clima, cadena de subministrament, salut pública...) han obligat
les organitzacions a redissenyar l'elaboració d'estratègies. A causa de la
dificultat actual de previsió i anticipació, les organitzacions utilitzen cada
cop més els experiments com a forma d'afrontar i entendre les realitats.
L'administració pública, com a força burocràtica, ha tractat
tradicionalment molt bé el que Snowden reconeix com els àmbits del "Clar"
i el "Complicat", on les bones pràctiques funcionen.
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Dave Snowden’s Cÿnefin (2020)  adaptat per HOLON.

Fer front a la complexitat requereix un conjunt completament nou de
capacitats, instruments, mentalitats i maneres d'actuar. En entorns on no
hi ha bones pràctiques disponibles, la causalitat és difícil de rastrejar i els
efectes es ramifiquen a través de les escales; la millor estratègia és, com
va afirmar Kurt Lewin, intentar canviar el sistema com a mitjà per
entendre'l millor. Dissenyar i implementar una cartera d'experiments
mitjançant sondeig, detecció i resposta és la millor manera de ballar amb
alguns dels problemes perversos als quals s'enfronten les administracions.

Mentre es tracta de la complexitat, un enfocament en capes que
manté una sèrie d'experiments/intervencions paral·lels podria ser
més eficaç com a mitjà per millorar els efectes de la xarxa. Gràfic

de la Fundació Chora.
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En el nostre cas i per limitacions temporals i pressupostàries vam decidir
invertir en recerca en etnografia mòbil. Aquest mètode ens va permetre
cobrir intensament una setmana sencera a la vida dels nostres 10
participants mitjançant l'ús d'un dispositiu amb múltiples capacitats que
tots ja utilitzen diàriament. El mòbil es va convertir en una interfície per
entrar a l'àmbit de la vida quotidiana d'un grup divers de joves.

"L'etnografia mòbil se centra principalment
en clients o empleats que documenten les
seves pròpies rutines diàries o segueixen

una tasca de recerca específica per
documentar qualsevol cosa que pugui ser
d'interès sobre una pregunta o tema de

recerca determinat".

- This is Service Design Thinking

Enquadrar els resultats i la utilitat de la recerca etnogràfica

L'etnografia és una forma d'investigació social qualitativa que explora els
fenòmens culturals des del punt de vista del tema d'estudi. Ho fa
examinant el comportament dels participants en una situació social
determinada i comprenent la interpretació que els membres del grup fan
d'aquest comportament. Depèn en gran mesura de l'observació participant
que permet la representació de pràctiques socials d'un tercer implicat. Va
tenir el seu origen en l'antropologia social i cultural a principis del segle XX,
però es va estendre a altres disciplines de les ciències socials,
especialment la sociologia, al llarg d'aquell segle.

Com a forma qualitativa i aplicada d'investigació social, no pretén
descobrir la veritat sinó descobrir marcs, metàfores i models mentals
més rellevants per entendre realitats. En aquest sentit, l'ambició de
l'estudi no és servir com a punt d'ancoratge per a la presa de decisions,
sinó inspirar noves perspectives en l'elaboració de polítiques per, amb sort,
ser explorades més a fons en futurs experiments, prototips i intervencions.
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Al final d'aquesta secció s'ha elaborat una breu guia de com fer-ho per tal
de permetre que diferents departaments del municipi utilitzin el mapa final
com a indicació per discutir desenvolupaments futurs.

El procés

a. Reclutament i composició del grup

Una de les preocupacions clau del procés va ser assegurar el màxim nivell
de diversitat en el grup de participants. Si estàvem disposats a obtenir una
comprensió granular de la ciutat així com a demanar la participació als del
centre socioeconòmic de la Campana de Gauss, calia tenir una
representació d'altres realitats. En aquest sentit, esperàvem crear un grup
que assegurés la diversitat ètnica, socioeconòmica, de gènere i d'estatus
de poder. Per fer-ho hem activat tres estratègies principals:

- Col·laborar amb intermediaris més propers als perfils que buscàvem
(per exemple, amb una organització que ajudi a l'accessibilitat laboral
per a joves en situació d'atur).

- Aprofitant xarxes de ciutadans proactius ja organitzades a la ciutat.

- Ús de campanyes d'abast massiu a través de les xarxes socials.

Hem reclutat joves participants d'entre 18 i 25 anys, actualment residents a
Sant Boi, pertanyents a la Generació Z . Són persones amb accés a
Internet, nadius digitals que poden compartir les seves activitats diàries,
pensaments i percepcions sobre la ciutat a través del seu telèfon
intel·ligent. Tots ells es van graduar a l'escola i van entrar al mercat laboral
o a la universitat. L'objectiu era reclutar diferents perfils pel que fa al seu
nivell d'estudis, ingressos, estat de vida i nivell d'implicació i participació a
la ciutat.
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Perfils participants:

Perfil 1: home, nascut a Sant Boi de Llobregat l'any 2002. Viu amb la seva
família al barri de Marianao. Actualment estudia a la universitat de
Barcelona. Se sent més còmode comunicant-se en castellà.

Perfil 2: dona, nascuda a Sant Boi de Llobregat l'any 1999. Viu al barri dels
Canons amb la seva família. Es va graduar a la universitat i
actualment treballa a mitja jornada.

Perfil 3: dona, nascuda a Barcelona l'any 2001. Viu a prop del parc de la
Muntanyeta de Sant Boi de Llobregat amb la seva família. Està
estudiant a la universitat i busca feina activament.

Perfil 4: dona, nascuda a Barcelona l'any 1996. Viu al barri de Casablanca
amb la seva parella. És llicenciada universitària i té una feina a
temps complet a Barcelona.

Perfil 5: home nascut a Barcelona l'any 2001. Viu al barri de Casablanca amb
la seva família. Té el títol de Batxillerat i actualment busca feina.

Perfil 6: home, nascut a Sant Boi de Llobregat l'any 2001. Viu al Barri de Can
Paulet amb la seva família. Té el títol de Batxillerat i actualment
busca feina.

Perfil 7: home, nascut a Sant Boi de Llobregat l'any 2000. Viu al barri de
Marianao amb la seva família. Està estudiant a la universitat i
busca feina activament.

Perfil 8: home, nascut a Sant Boi de Llobregat l'any 1999. Viu al barri de
Sant Pere amb la seva família. Té el títol de Batxillerat i actualment
està estudiant a una universitat de Barcelona.

Perfil 9: dona, nascuda a Barcelona l'any 2001. Viu al barri dels Camps
Blancs amb la seva família. Té el títol de batxillerat i actualment
està buscant feina.

Perfil 10: dona, nascuda a Barcelona l'any 2002. Viu a Sant Climent de
Llobregat amb la seva família. Té estudis universitaris i té una feina
a mitja jornada a Sant Boi.
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Com hem dit abans, ens vam comprometre a tractar els participants com
a experts i, com a tal, la seva contribució va ser recompensada. Les
aportacions remunerades en els processos participatius són encara
escasses, tot i que creiem que l'alternança d'espais no recompensats i
recompensats contribueix a la desprecarització de l'activisme i la
implicació cívica.

b. Definició del camp

El segon pas va ser decidir sobre els temes i preguntes per a la consulta.
En el nostre cas hem centrat la recerca al voltant de cinc temes:

● Identitat de la ciutat
● Participació a la ciutat
● Oci de la ciutat
● Serveis i infraestructures de la ciutat
● Recursos i valors de la ciutat

Durant la setmana que va durar l'estudi, vam facilitar una conversa sobre
aquests temes mitjançant geolocalització, imatges, text, missatges de veu,
vídeos i hiperenllaços.

c. Logística

Abans del treball de camp, a més de consensuar els temes, vam
desenvolupar algunes tasques com ara:

- Recordant a cada participant les dates i aclarint acords. Cada
participant va ser informat prèviament de la seva dedicació
esperada, així com de la logística general de l'estudi.

- Vam signar un NDA per garantir l'anonimat de l'estudi.
- Hem desenvolupat un guió agregant totes les interaccions amb els

participants al llarg de la setmana. A continuació es pot examinar
una visió general d'un dels dies.
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Cada matí començavem el dia indicant les
reflexions que es voldrien fer durant la
jornada. El missatge incloïa algunes
indicacions que guiaven les reflexions al
llarg del dia.

Al llarg del dia es van enviar diferents
provocacions que van ser contestades pels
participants a través de missatges de text,
de veu... Aquelles provocacions van caure
en tres

categories: preguntes obertes, noves
perspectives perspectives i futurs.

A la nit vam guiar una reflexió final per
donar espai als participants per aterrar de manera crítica el que va passar
durant el dia i fer els seus propis significats.

Un exemple d'un dels missatges de whatsapp que es va enviar als participants.
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A més d'aquestes preguntes, els participants van tenir la tasca de
geolocalitzar-se al llarg de la seva jornada com a mitjà per construir un
mapa de calor de l'interès dels joves en diferents espais de la ciutat de Sant
Boi.

d. Sintetització de resultats

Un cop acabada la setmana, va ser el moment de sintetitzar i aprofundir en
la informació que havíem recollit. Per fer-ho, vam organitzar un taller intern
en línia i asíncron en el qual es van descobrir coneixements i es va construir
el significat.

Una captura de la informació que hem recollit durant l'etnografia.
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Com a lliurament final i amb l'objectiu de difondre els resultats, construïm
un mapa interactiu que permeti diferents capes de lectura.

Feu clic a la imatge per a una navegació interactiva pel mapa. La
peça inclou text, imatges, conclusions així com vídeos fruit de

l'estudi.
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A més de la peça anterior, vam cartografiar alguns dels llocs més
concorreguts de la ciutat per la comunitat objecte d'estudi.

El passat mes d'octubre es va organitzar un acte de difusió interna amb
diferents representants polítics i tècnics del municipi per tal de compartir
el procés i començar a impulsar el canvi en diferents àmbits en què les
perspectives dels joves puguin ser d'interès.

13



Com llegir el mapa de conclusions?

Fent clic a aquest enllaç accedireu al mapa de conclusions. Un cop
allà, veureu una cruïlla que permet navegar per quatre zones diferents:

➔ Què significa Sant Boi per a mi?
➔ Què m'ofereix Sant Boi? Serveis públics
➔ Participant a la ciutat
➔ Espai de frustracions i desitjos

Mitjançant l'eina manual (barra espaiadora + clic + arrossegament) podeu
moure't pel mapa i començar a navegar per les diferents capes
d'informació.

El mapa inclou:

- Cites transcrites directament dels participants
- Títols que agrupen i sintetitzen temes i temes
- Imatges
- Vídeos

Els vídeos es poden veure fent clic sobre ells.
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Següents passos i una història d'advertència

Com ja s'ha dit abans, els resultats d'aquest estudi, interessants i profunds
de diferents maneres, s'han d'acceptar i utilitzar amb precaució. Utilitzar
aquestes conclusions com a palanquejament per a noves polítiques o
instruments seria massa arriscat. És per això que, a més de les idees de
l'estudi, vam complementar el lliurament final amb poques preguntes
habilitants que podrien actuar com a mobilitzadors de nous esforços
d'innovació dins de l'administració.

“Sempre és la bella resposta qui fa una
pregunta més bonica.”

- e.e. cummings
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Aquest estudi ens ha deixat, en paraules d'E.E.Cummings amb preguntes
més boniques i útils per ser explorades més. Aquelles preguntes més
refinades i aterrades poden funcionar com a catalitzadors d'un nou
conjunt d'experiments, intervencions o prototips que es realitzaran en
paral·lel.

A "Towards 'Targeted Systems Change'", Sam Rye parla d'un
enfocament molt similar al presentat anteriorment. Un cop tenim

una visió més clara de la dinàmica del sistema, podem establir
direccions estratègiques i construir prototips que permetin un

canvi de sistema dirigit.

Entre d'altres, aquestes són algunes de les preguntes derivades de l'estudi:

Com podríem incorporar l'espai verd i públic (físic i
digital) com a eix d'identitat diferencial de Sant Boi?

I si la millor manera de fer-se càrrec de la ciutat és
participar en el seu manteniment i decoració?

Com es comunicaria l'ajuntament si el director de
comunicació fos un jove de 15 anys?

Com podem canalitzar les frustracions dels joves amb la
ciutat cap a la responsabilitat activa?
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Com utilitzar el mapa com a indicació per a futures accions
dins del municipi?

Les preguntes poden esdevenir espurnes per a noves maneres de mirar
el món, comprendre la seva complexitat i intervenir en aquesta realitat.
Els resultats de l'etnografia, ben utilitzats, poden ser una eina poderosa
perquè el municipi desenvolupi noves àrees d'investigació i trobi
oportunitats per prototipar nous serveis, polítiques i instruments.

Per facilitar aquest procés, a continuació elaborem una breu guia per als
departaments municipals sobre com organitzar un taller al voltant dels
principals aspectes de la recerca.

1. Configuració i invitació

Abans de la celebració del taller és molt important elaborar una invitació
adequada. Això implica configurar i carregar un contenidor perquè passi
aquest esdeveniment. Això ha de ser dirigit normalment per un líder dins
del departament disposat a aportar noves perspectives a l'entorn de
treball.

- Establir i emmarcar la finalitat. Assegureu-vos de construir un
propòsit concret i detallat per aclarir als participants. És possible
que vulgueu ser més eficients energèticament i introduir el taller
dins de processos ja en curs, com ara els plans anuals o les agendes
estratègiques.

- Definició de qui ha de participar. Penseu en quins coneixements,
habilitats i poder de decisió voleu tenir assegut a la taula. És possible
que vulgueu aprofitar l'oportunitat de tenir una representació de la
vostra gent també en el procés.

- Enviament d'invitacions. Convida als participants amb un
compromís de 90 minuts.

- Establiment de deures. Mentre esteneu la invitació, assegureu-vos
de recordar als participants que llegiu detalladament el mapa abans
del taller. Tot i que el taller destinarà temps per fer-ho, és una bona
pràctica que es familiaritzin prèviament.
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2. Facilitant el taller

- 10 min. Enquadrament de la sessió i establiment de l'agenda. Fes
una revisió de l'agenda posant èmfasi en el propòsit i el resultat
esperat del dia.

- 10 min. Introducció sobre la recerca etnogràfica, potencials i
limitacions. Comparteix amb els participants el procés que s'ha
traduït al mapa que han d'explorar durant la resta de la sessió.
Establir els límits i els biaixos presents en ell. Emfatitzar la
importància dels experiments mentre s'enfronten reptes complexos.

- 5 min. Recorregut del mapa. Entreu conjuntament al tauler de Miro i
navegueu per les diferents seccions del mapa immersant-vos en els
diferents nivells de lectura.

- 15 min. Temps en solitari per llegir el mapa i anotar curiositats,
preguntes i idees. Doneu temps perquè cadascú pugui
individualment i amb targetes adhesives anotar les reflexions i idees
que sorgeixen. Assegureu-vos de destacar l'avantatge de les accions
de seguiment que podrien sorgir de la trobada: nous prototips, nous
instruments, destacar àrees de recerca, etc.

- 30 min. Compartint estil crispetes. Un per un i aleatòriament doneu
espai perquè el grup comparteixi els seus pensaments. El facilitador
s'ha d'assegurar que cada idea es complementa amb els comentaris
del grup. La idea final s'ha de representar en una nota adhesiva i
col·locar-la sobre una superfície.

- 5 min. Priorització i selecció dels següents passos més
prometedors. Utilitzant votació zen repartiu 5 vots per persona per
les diferents idees sobre la taula.

- 15 min. Establiment de responsabilitats i lideratge de les accions de
seguiment. Agafeu les dues o tres idees més votades i cohereu
col·lectivament al voltant de quines properes accions s'han de posar
en marxa i qui n'ha de ser responsable.
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