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1. ANTECEDENTS
La presència dels actes taurins del bou embolat i bou encaixonat a les festivitats
que es desenvolupen al llarg de l’any a Pedreguer genera postures divergents entre els
col·lectius, grups, entitats socials i veïns i veïnes a títol individual. L’equip de govern
municipal, conscient de l’arrelament que la tradició dels bous al carrer té al municipi i de
la necessitat de mantenir la festa ha constatat la dificultat d’assolir un consens sobre
aquesta qüestió. Per aquest motiu i en el marc del seu compromís amb el foment de la
democràcia participativa, anuncià a principis del passat mes de desembre la celebració
d’una consulta per tal de conéixer l’opinió de la ciutadania de Pedreguer envers el
manteniment o no dels actes taurins del bou embolat i bou encaixonat.
Per tal de definir els detalls de l’enquesta, el govern local mantingué diverses
reunions amb els grups polítics municipals i les associacions directament interessades, que
pogueren fer-hi les seues consideracions i propostes.
Com a resultat d’aquesta fase prèvia de concertació, la consulta va quedar
delimitada pels següents paràmetres:
• Modalitat: consulta telemàtica a través d’un lloc web específicament creat.
• Període de votació: 7 dies (del 9 fins el 15 de gener de 2017).
• Requisits per a participar: estar empadronat/ada a Pedreguer i tindre 16 anys complits.
• Mínim de participació per a que la consulta resulte vinculant: 25% del cens de votants.
• Pregunta única: “¿Vols que a Pedreguer continuen celebrant-se bous embolats i bous
encaixonats?”. Resposta: sí / no.
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2. DISSENY DEL PROCÉS
2.1. CAMPANYA DE DIFUSIÓ
Amb l’objectiu de donar a conéixer la iniciativa, es van editar i distribuir cartells per
a comerços i edificis municipals, així com també anuncis de gran format a les
marquesines d’informació. Juntament amb això, les xarxes socials i els mitjans de
comunicació comarcal i provincial es van fer ressó de la iniciativa.
2.2. VOTACIÓ
Tot i que la modalitat triada va consistir en la votació telemàtica via web,
mitjançant qualsevol dispositiu amb connexió a internet, a fi de facilitar la participació en
la consulta a persones sense accés a internet o poc familitaritzades amb aquest sistema,
s’habilitaren complementàriament i com a reforç els següents punts de votació
presencial:

- Casa de Cultura, del dilluns 9 fins al mateix diumenge 15 de gener, en l’horari habitual
entre setmana i al matí en cap de setmana.

- Taula de votació, al mercat del dissabte 14 de gener.
Pel que respecta al web, el qual es trobava allotjat al domini ja utilitzat a anteriors
processos de participació al municipi (www.pedreguerparticipa.com), es va estrucuturar
la seqüenciació del vot tal i com s’indica tot seguit:
a) Presentació de la consulta
A aquest apartat introductori s’oferia informació bàsica sobre l’origen, l’abast i els
requisits de la consulta, tot incidint en que la consulta es referia únicament a les
modalitats de bou embolat i bou encaixonat i que quedaven al marge, per tant, les
entrades i soltes de bous i vaques, i els bous “cerrils” sense encaixonar, que podrien
continuar celebrant-se com fins ara.
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b) Emissió del vot
Per a la participació efectiva en la consulta es van establir les següents garanties
de seguretat:
1. Requeriments de verificació de la identitat:

- Nº de document d’identitat (NIF, NIE o passaport).
- Data de naixement.
- Confirmació mitjançant codi sms enviat gratuitament al mòbil.
Les dades personals es sol·licitaven amb l’únic objectiu de verificar la identitat i el
compliment dels requisits establerts per a participar en la votació, així com per a evitar
duplicitats en el vot. Així mateix, a la web es recordava com avís legal que la usurpació
de la identitat constitueix una figura delictiva recollida al Codi Penal vigent.
La consulta era en tot cas anònima. A l’objecte d’assegurar el caràcter secret del
vot, s’han fixat els següents mecanismes de funcionament:

- Únicament l’assistència tècnica externa ha tingut accés als arxius amb registres de vot,
la informació continguda en els quals no ha estat cedida en cap moment a cap altra
instància. Cal assenyalar, així mateix, l’existència d’un compromís de confidencialitat
signat amb caràcter previ a l’inici dels treballs.

- Els arxius amb registres de vot han estat automàticament eliminats per l’assistència
tècnica externa una vegada finalitzat el termini de votació, expedint-se la
corresponent declaració jurada del representant de l’empresa.
2. Condicionants incorporats al procés de votació:

- Limitació en el nombre màxim d’intents de votació des d’un mateix dispositiu.
- Limitació en el nombre màxim de vots des d’una mateixa adreça IP (3 vots màxim).
- Limitació en el nombre màxim de vots des d’un mateix telèfon mòbil (2 vots màxim).
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3. Control periòdic extern del trànsit del web, a l’objecte de detectar possibles usos
indeguts del sistema (anàlisi pormenoritzat dels registres d’accés per a localitzar possibles
atacs o intents de manipulació), els quals no s’han registrat.

4. Seguiment en temps real de les incidències enviades al correu de suport tècnic del
web (info@pedreguerparticipa.com), amb un doble objectiu:

- Resoldre els obstacles concorrents i facilitar el vot, sempre i quan es compliren els
requisits inicialment establerts.

- Identificar, en el seu cas, disfuncions en el sistema de votació web i corregir-les.

3. DESENVOLUPAMENT DE LA CONSULTA
La consulta s’ha desenvolupat amb normalitat, tant pel que respecta al
funcionament del web, ja que no s’ha identificat cap problemàtica substancial, com en
relació a l’ús que se n’ha fet per part de la ciutadania i, en conseqüència, també pel que
fa a la consulta en sí mateixa.
A títol informatiu, es faciliten a continuació les dades sobre distribució de la
participació així com també sobre incidències registrades al sistema de suport tècni del
web (info@pedreguerparticipa.com):
3.1. DISTRIBUCIÓ DEL VOT

- Vots totals registrats: 2.571, dels quals
- Emessos des de punts presencials: 397 (15%), dels quals
- 365 des de la Casa de Cultura (92%).
- 32 des de la Taula del mercat (8%).
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3.2. INCIDÈNCIES EN EL PROCÉS DE VOTACIÓ
• Incidències de vot registrades a través del correu de suport tècnic del web: 49
• Percentatge d’incidències registrades sobre el total de vots: 1,9%
El procediment per a solucionar les incidències registrades ha comprés el
contacte (via correu electrònic i/o per telèfon) amb cadascuna de les persones que no
podien emetre el seu vot i s’havien adreçat al servei de suport, per tal d’identificar el
motiu de la incidència i donar una resposta a les mateixes. Més del 90% dels correus
rebuts al servei de suport ha estat atés en un termini inferior a 12 hores. A continuació
s’indiquen els motius associats a les incidències enviades, el nombre de cadascuna
d’elles i el seu percentatge respecte al total:
Taula i gràfic 1. Incidències registrades als servei de suport tècnic segons motiu:

Motiu
Rectificació/anul·lació de vot
Format del NIE (calia afegir 0)
Bloqueig per excés d’intents
Persones no empadronades
Altres
TOTAL

Nombre
4
24
7
4
10
49

Proporció
8%
49%
14%
8%
20%
100%

Rectificar/anul·lar
8%

Altres
20%

No empadronat/ada
8%

Bloqueig
14%

Format del NIE
49%
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4. RESULTATS
Tot seguit es faciliten les xifres de participació registrades en la consulta, junt amb el
nombre de vots obtingut per cada una de les dues opcions de resposta:

CENS DE VOTANTS: 6.426 persones

SÍ

NO
vull que continuen
celebrant-se bous
embolats ni bous
encaixonats

Nº VOTS MÍNIMS
REQUERIT:

Nº VOTS
REGISTRATS:

vull que continuen
celebrant-se bous
embolats i bous
encaixonats

1.607

2.571

1.281 VOTS

1.290 VOTS

25% del cens

40% del cens

49,8%

50,2%

5. CONCLUSIONS
La consulta sobre els actes taurins del bou embolat i bou encaixonat a Pedreguer
evidencia la materialització d’un compromís amb la democràcia participativa i, des
d’aquesta premissa de partida, la iniciativa en sí mateixa ha de valorar-se positivament.
Atenent als resultats, dues qüestions resulten especialment cridaneres: l’elevada
participació ciutadana en el procés (40% del cens de votant), la qual ha superat fins i tot
les previsions més optimistes, d’una banda i, d’altra, la marcada polarització d’opinions
entre el teixit ciutadà que una victòria per 9 vots (d’un total de 2.571 votants) fa palesa.
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La primera d’elles convida a una reflexió envers la vigència i conveniència
d’engegar, des de les institucions públiques i donada la favorable resposta, processos de
participació com instrument de democratització i d’aprenentatge social. Ara bé,
aquesta elevada implicació veïnal en la consulta ofereix, així mateix i si es comparen els
resultats amb altres obtinguts a Pedreguer en el marc d’altres iniciatives recents de
consulta pública (pressupostos participatius), una lectura complementària que -encara
que evident- cal tenir en compte: són els àmbits vinculats a les emocions els què major
capacitat de mobilització cívica registren.
La divisió social testimoniada pel recompte de vots representa, en última instància,
potser el major dels reptes a què han d’enfrontar-se -en termes generals- els processos
participatius: com aconseguir normalitzar inèrcies de cohesió més enllà de la gestió
matemàtica dels resultats. Sobre aquest punt, tan sols les dinàmiques que promoguen el
diàleg, la transparència i la comprensió respecte a postures diferents podran garantir que
la ciutadania tinga els processos de participació com la millor eina de cogovernança,
d’entre totes les possibles.
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