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Visió i Missió de la Participació
Visió
L’Administració manté una interlocució continuada amb la
ciutadania.
Missió
Transformar l’Administració a través de la participació i
transformar l’Administració per a fer possible la participación.
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Teoria del canvi

(abreujadíssima)

Processos electorals
Democràcia directa
Processos deliberatius

Transformació de
l’Administració
Nous actors & nous espais
Infraestructures

Millorar eficàcia i eficiència de
les polítiques públiques
Comprensió de la complexitat
de decisions públiques
Reducció populisme (feixisme)
Paradigma tecnopolític de
l’acció colꞏlectiva
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La participació ciutadana en resum
Marc referència
Normes, límits

Diagnosis

Compromís
polític

Grup promotor

Objectius
Instruments

Resultats

Disseny

Implemen‐
tació

Avaluació

Mapa d’actors

Informació
Comunicació

Impactes
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Cadena de valor
Gestió del Coneixement

Transformació de l’Administració

Instruments de participació ciutadana

Diagnosi

Disseny

Infraestructures

Implemen‐
tació

Avaluació

Actors i espais de
participació informal i no‐formal
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Ecosistema de participació ciutadana
 Ecosistema de participació d’abast nacional, coherent i
consistent en metodologia i infraestructures, eficient i
eficaç
 Espai de coordinació i intercanvi de coneixement
 Elaborar conjuntament instruments
 Coordinar activitats de formació
 Impulsar sinergies entre ens públics

6

L’ecosistema de participació ciutadana
Formació i
capacitació

Escola
d’Administració
Pública

Metodologies

Professionals i
experts de la
participació
ciutadana

Instruments de
participació

Institucions de la
democràcia
representativa

Tecnologies

Dades obertes

Departaments dins
la mateixa
Administració

Governança de
l’ecosistema de
participació
ciutadana

Administracions
de diferents nivells
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Governança de la participació ciutadana
Governança a la Generalitat de Catalunya
• Proposta d'estratègia de la governança de la
participació ciutadana interdepartamental. Aprovada en
CITGO.
• Proposta per al desenvolupament d'estratègies de
participació ciutadana intradepartamentals.

Llei de participació ciutadana
• Estudi
• Procés participatiu
• Avantprojecte de llei (XIII legislatura)
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L’Observatori de Participació Ciutadana
ParticipaCatalunya.cat
Espai virtual de trobada
per tots els actors que
treballen en matèria de
participació ciutadana.
Fase 1 en procés
d'implementació.
Fases 2 i 3 en procés de
preparación amb
Consorci AOC i Xarxa de
Governs Transparents.

governobert.gencat.cat
acció de govern | públic objectiu: societat en general
participa.gencat.cat
processos participatius | públic objectiu: ciutadans
participacatalunya.cat
portal sectorial| públic objectiu: professionals i experts

Comunitats de pràctica
i d’aprenentatge

Espai de formació

Banc de recursos

Decidim Catalunya

Espai institucional de
Participació de la
Xarxa de Governs
Transparents

Llegenda
Implementat

Fase 2

Fase 1

Fase 3

Jornades

Observatori
Participació
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L’Observatori de Participació Ciutadana
Decidim Catalunya
Espai virtual de trobada per tots els actors que
treballen en matèria de participació ciutadana.
 Una eina per a una metodologia: la tecnologia NO és neutra
 Un servei de tots i per a tots
 1 solució per tothom
 Economies d’escala
 Economies de xarxa

 Expandir el model AOC de Transparència i Administració Electrònica
 Identitat digital
 1 ciutadà, 1 identitat digital
 1 ciutadà, 1 identitat multinivell

 Un actor amb veu pròpia a una gran comunitat
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Estratègia de capilꞏlarització de baix a dalt
Xarxa ParticipaLab de Catalunya
La Xarxa ParticipaLab proposa afegir una capa d’innovació
democràtica i fer una resignificació dels equipaments públics
que permeti oferir una nova cartera de serveis relacionats
amb participació ciutadana i qualitat democràtica.
 Convertir els equipaments cívics en espais de referència al municipi en
matèria de participació ciutadana.
 Sensibilitzar els ciutadans sobre la qualitat democràtica, la participació
ciutadana i la innovació en processos polítics i democràtics.
 Acompanyar el món local en projectes de participació ciutadana i innovació
social en processos polítics i democràtics.
 Acompanyar ciutadans als processos de participació ciutadana, incrementar
la seva participació i obrir el ventall sociodemogràfic dels participants.
 Impulsar projectes d’innovació social en l’àmbit de l’acció cívica, la política i
la democràcia
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