
Quin compromís podem impulsar perquè la ciutadania pugui fer

participació efectiva?

Quin compromís podem impulsar per tal que els instruments que tenim

arribin a la ciutadania?

Quin compromís podem impulsar per tal que les propostes ciutadanes

impactin a les agendes polítiques?

Quin compromís podem impulsar per tal que l'energia de la societat civil

impacti en les agendes polítiques?

Quin compromís podem impulsar per tal que les administracions siguin

més permeables?

Quin compromís podem impulsar per tal de millorar l'ecosistema de

participació ciutadana? Què li falta a aquesta infraestructura?

Quin compromís podem acordar per tal que l'ecosistema sigui un espai

de doble entrada: les iniciatives promogudes des de la societat civil

tinguin impacte en l'AAPP i viceversa?

Altres idees envers compromisos a impulsar

Grup de treball Eix 1.  Ecosistema de participació ciutadana
Sessió de treball 1. 12 de juliol de 2021 

- D’acció i operatius - Transformadors, suposant un salt qualitatiu en el

seu camp 

- Útils i rellevants per la ciutadania

- Replicables i integrables entre ells

- Contribuir a l’assoliment d’algun dels ODS

- Implicar el desplegament de polítiques públiques 

- No suposar major burocratització als ajuntaments, sinó que els

permetin tenir eines i recursos per complir amb el govern obert

Els compromisos són projectes o iniciatives concretes a través de les quals avançar cap a la consecució de

resultats de mig termini identificats a la visió, les quals hauran de ser executades per AAPP Catalanes.

Compromisos

Preguntes guia

- Ser triats per consens en el grup de treball

- Comprometre a les AAPP presents a la seva execució

- Implicar, al mateix temps, a la Generalitat de Catalunya i al món local (en

part o totalment)

- Ser específics

- Ser avaluables i verificables

- Tenir factibilitat de ser implementats en un període de 2-3 anys

Paraules i conceptes clau de l'eix

Pluja d'idees

- Coordinació i col·laboració entre actors

- Interlocució de la ciutadania amb l’Administració

- Coproducció - cocreació de polítiques públiques 

- Deliberació efectiva entre ciutadania, Administració

i actors implicats

- Participació efectiva de la ciutadania en el cicle de

política pública: co-disseny i co- creació.  -

“Capil·larització” de la presa de decisions

- Ecosistema - estratègia de l’AAPP per a facilitar

escolta activa a la ciutadania.  

- Qualitat democràtica en la participació, participació

efectiva i inclusiva, igualtat d’oportunitats

- Avaluació de la participació i rendició de comptes.

Transparència

- Incidència de la societat civil en l’agenda política -

Efectivitat real, accions concretes amb resultats

- Corresponsabilitat - Apoderament, interlocució

ciutadana transversal

- Paritat 

- Cobrir necessitats de la ciutadania

- Gestió del coneixement. Formació en participació

  

Crear programes

de formació en

eines necessàries

per tenir una

participació

inclusiva (llengua,

eines digitals)

Facilitar la

iniciativa

ciutadana

(llei)

Capacitació

digital

Crear ponts

socials entre

les persones i

la resta de la

societat

Escalar el

processos

que permetin

participació

directa.

Formació pel

personal de

l'Administració

Pública

Formalitzar les

relacions i no caure

en el parany de

activitat en xarxas

socials =

participació

Comunicar bé

i adaptar la

comunicació al

projecte i als

col·lectius

Vetllar perquè la participació

ciutadana sigui diversa i

inclusiva. És a dir, que tots els

discursos d'un territori es

trobin representats i que hi

hagi una atenció proactiva als

col·lectius menys representats

o que menys participen.

Facilitar la tramitació

de ILP's amb eines

de recollida de

signatures digitylas

facilitades per AAPP i

utilitzables per

ttohom

Capacitar

ciutdania per

poder-hi

participar

Fer i promocionar 

accions de participació

sobre els temes que

interessen a la

ciutadania. No fer

participació si no volen

transformar o és

necessària realment

Escolta activa

d'iniciatives

ciutadanes

informals

Retorn

transparent i

ben

argumentat

Quelcom

relacionat amb

cultura

participació.

Formar en cultura

participativa ja a

les escoles 

Garantir al 100%

el procés de

resposta a totes

les opinions i

aportacions que

arribin al govern 

Elaborar eines

per treballar la

cultura

participativa en

el currículum

escolar

Consciència

del bé comú

Dissenyar processos i

espais institucionals i

vinculants de

participació ciutadana

per aprovar iniciative

slegislatives

Crear espais de

particiapció

trasnversals

sobre

palnificaicó

territorial

Sistema

d'escolta activa

permanent a

través de

consultes

electròniques 

processos 

participatius

amb ciutadans

escollits a

l'atzar

homologar

sensors i apis

que permetin als

ciutadans

generar dades

oficials

mapa de qualitat

del aire (o similar)

fet per ciutadans

amb sensors

homologats per

l'administració

Rellevància

de l'objecte

de

participació

explicar

processos ia

ccions des del

seu origen.fer

pedagogia.  

recuperant

espais de

participació 

poc dinàmics i

especifics. 

Transmetre els valors de la

participació i utilitzar les

bones pràctiques per crear

confiançar i el marc

necessari per abordar

projectes de participació.

Mesures que

garanteixin la

proactivitat de

l'administració en

participació. No és

seure i esperar, és

anar-hi 

Col·laboració entre

institucions públiques i

entitats per compartir

iniciatives de formació

i capacitació de tècnics

i professionals en

participació ciutadana

Espai públic i

compartit de recursos

en l'àmbit de la

participació

(documents

acadèmics, guies,

bones experiències,

iniciatives...)

Millorar al

comunicació

dels processos i

de les accions

participaves i el

seu impacte.

aprovar una llei de

participació

ciudadana

dissenyada de

forma participativa,

inclusiva 

Fomentar

processos

participatius des

de baix amb

incidència en

polítiques

públiques

Capacitació

digital

Millora de la

qualitat de la

participació

Passar de la

direcció a la

mediació

Hibridació dels

processos

(multiplicitat de

canals de

participació per

garantir diversitat)

Donar a conéixer

com es pot

participar a la

ciutat.

que tots els

processos

participatius

tinguin una

avaluació

pública.

Poder fer preguntes

als president o

consellers (o similars

al ajuntament) o qui

sigui escollides per

la ciutadania

Plataforma digital on

s'exposin totes les

iniciatives legislatives que

impulsen tots els

Departaments de la

Generalitat de Catalunya

(incorporar al

ParticipaGencat els tràmits

d'informació pública i

audiència)

Colaboració ciutadana

en la planificació

territorial: cartografia

oberta i co-creació de

cartografia per ubicar

grans infrestructures/

proposta d'usos dels

espais, terrenys

Hibridació

de la

participació

ciutadana

Retorn: donar

visibilitat als

resultats de la

participació, (per

a què a servit)

aplicat

Posar èmfasi

en la

creativitat i

inclusivitat

Laboratoris

de

participació

ciutadana

Millorar

retiment de

comptes

Capacitació del

personal tècnic i

polític per poder

abordar projectes

de participació

trasnformadors

transparència activa

de tots els informes

que es produeixen

en comissions de

treball del parlament 

Publicar anualment la

llparticipadament es

decideixi sobre quins

grans projectes de llei

han de ser sotmesos a

participació ciutadana

abans d'entrar al

parlament/ al ple

Explicar en quin punt

està cada procès

legislatiu, qui està a

les comissions de

treball, ponència i

com fer arribar

informació d'agents

de la societat civil

Ser proactius

en buscar la

participació

dels col·lectius

invisibilitzats

Impulsar canvis

legislatius i

facilitar eines

de democràcia

directa

Acompanyar i

dinamitzar la

participació

(important per fer

participar aquells que

no participen o per

donar a conéixer

expais d participació)

Atenció i escolta

dels dels espais de

participació de la

ciutadania per elevar

propostes/iniciatives

bottom-up

Fer una

participació

inclusiva

Equilibri

entre

digitalització i

accessibilitat

Participació

ciutadana per

debatre

estratègicament el

model territorial de

país,

Clau la

participació

transversal 

Formació,

capacitació, difusió

Processos

participatius

(característiques,

temes)

Iniciativa legisltaiva

ciutadana Eines, recursos 

Repte de trobar

l'equilibri entre

privacitat i disposició

de dades per

identificar

desigualtats en la

participació

autèntica

participació 

Transparència per saber

com es prenen les

decisions al Govern/s.

Aqui parlen per decidir

una normativa, informes,

d'on s'alimenten per

decidir la fulla de ruta i

com incidir?

Suport  (econòmic i/o

tècnic) de les

administracions

supralocals als ens

locals, especialment

als més petits, per

impulsar processos

participatius

Incorporar en els

processos participatius

mecanismes per evitar la

bretxa digital i garantir la

participació de tots els

ciutadans (formació a la

tercera edat, sessions

dinamitzades presencials,

etc.)

Com fer les polítiques

públiques i lleis

Qui decideix sobre

quins temes es

"deixarà" participar

a la ciutadania? 

Elaborar criteris

sobre temes.

Tenir en compte

infància, adoles,

joves (com a

ciutadans de ple

dret i tb per

formació en

participació)

tenir un

calendari

anual sobre

processos de

participació 

Temàtiques 

Transparència i

retiment comptes


