
- Projectes cooperatius. Col·laboració d’actors. Acció

comunitària. Ecosistema de participació

- Models de dades sense biaix social

- Violència institucional 

- Edatisme. Drets de les persones grans

- Accés a la cultura i a la creació

Pla d'Acció OGP Catalunya
Grup de treball Eix 5. Qualitat de vida social, solidària i sostenible
Sessió de treball 1. 15 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

- 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

- Igualtat de tracte i no discriminació

- Equitat

- Respecte dels DDHH

- Diversitat

- Accés a l’habitatge

- Cohesió social i territorial 

- Educació

- Sostenibilitat i igualtat amb innovació urbanística i social

(assentaments urbans a escala humana, energies

renovables, parc càrregues vehicles, enllumenat

públic...). Transició ecològica i energètica. Adaptació

climàtica

Consultar a la

ciutadania quines son

les dades que

necessiten per poder

ajudar a  orientar el

disseny de les

polítiques centrats  en

les persones

Revisar la línia de

docència en

coneixements

cívics per que

inclogui aspectes

dels drets humans

Determinar com

estructurar els datasets

que aporten informació

per prendre decisions

centrades en les

necessitats més

individualitzades de les

persones

Explotació

estadística barri a

barri per adaptar

l'execució de les

polítiques socials

a cada situació

Dissenyar els

processos

participatius amb

tempos adequats a

les necessitats dels

diversos perfils

Per qualitat de

vida, la persona ha

de tenir els m´nims

segons els seus

drets fonamentals

universals

L'educació com

eixo conector

per establir un

nou model de

convivència

ciutadana

Fomentar el

programa

Open school

A partir del programa

Opne scuola

desnevolupar una línia

de drets humans per

afavorir el seu

conexiement entre es

estudiants de

secundària

Cal construir

una

ciutadania

crítica

Cal prioritzar

les polítiques

de l'educació

al llarg de la

vida

establir mecanismes

de participació dels

usuaris dels

establiments socials

en la gestió dels

centres i serveis

Avaluar el

grau de

satisfacció de

les persones

usuàries 

Promoure els

consells

participatius als

establiments

residencials i

diurns

Obrir dades

socials

Dinàmica 1. Priorització dels reptes

2. Aconseguir informació veraç sobre les realitats diverses

3. Aconseguir informació pública comprensible per visibilitzar les situacions de discriminació

4. Millorar el dret a la participació de manera igualitària i equitativa

5. Millorar l’acció comunitària i la interacció de la ciutadania

1. Posar a la “persona” al centre de l’acció de govern obert a tots els nivells de les administracions

públiques de Catalunya, per  ajudar a millorar la “qualitat de vida” en l’aspecte social, solidari i

sostenible.

Dinàmica 2. Pluja d'idees de compromisos

2

Altres reptes

7. Aconseguir la transformació transversal i transparent del model socioeconòmic actual fins a un altre

que ens permeti assolir el desenvolupament sostenible segons els 17 objectius de l’Agenda 2030

8. Assegurar que els i les alumnes adquireixin coneixements teòrics i pràctics per a promoure els drets

humans, la igualtat de gènere, la promoció de la cultura de pau i no violència, la valoració de la diversitat

cultural (ODS 4.7).

6. Donar veu als agents socials i a les persones a l’hora de definir les polítiques socials

9. Assegurar l’accés a l’habitatge i als seus serveis bàsics (ODS 11.1).

10. Augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la planificació i gestió participativa,

integrada i sostenible (ODS 11.3).

11. Protegir el patrimoni cultural i natural (ODS 11.4).

Dades Educació a l'escola i al llarg de la vida Participació ciutadana Avaluació


