Procés participatiu
per definir la
Xarxa ParticipaLab
Ajuda’ns a definir els serveis de participació
ciutadana que es poden incorporar als
equipaments d’arreu de Catalunya
Des de la Generalitat de Catalunya estem impulsant la Xarxa ParticipaLab, una xarxa
d’equipaments que té com a objectiu aprofitar equipaments de proximitat, com ara
biblioteques, centres TIC o casals cívics, per potenciar la participació ciutadana.
Entre els mesos de setembre i novembre tindrà lloc un procés participatiu per reflexionar sobre
com incorporar nous serveis de participació ciutadana als equipaments d’arreu de Catalunya.

T’hi apuntes?

Què és la
Xarxa
ParticipaLab?

Per què fem
un procés
participatiu?

La Xarxa ParticipaLab (XPL) és un projecte
de creació i consolidació de comunitat,
infraestructura i xarxa participativa
a Catalunya.

En una primera fase s’obriran equipaments
(biblioteques, centres TIC i casals cívics) al servei
de la participació ciutadana promoguda per
ajuntaments, la Generalitat o, en una fase més
avançada, per la mateixa ciutadania.

Perquè volem donar a conèixer el projecte,
trobar aliats i promotors al territori, i perquè
volem identificar els primers equipaments
que podrien entrar a formar part de la Xarxa
i establir els serveis que podrien oferir. El procés
participatiu vol definir la Xarxa ParticipaLab.

Vine a una sessió de debat!
N’hi ha 10 de programades.
En farem de presencials i en línia.

Com puc
participar-hi?

Consulta la que més t’interessi
a participa.gencat.cat.
Participa-hi en línia!
Deixa-hi els teus
comentaris o aportacions.
També pots veure el que
han dit altres persones
i fer-hi comentaris.

Organitza una sessió autogestionada
Organitza una sessió de debat al teu equipament,
amb persones usuàries o altres responsables
d’equipament. Nosaltres et proposarem unes
pautes perquè puguis organitzar el debat.
Un cop hàgiu recollit les aportacions, feu-nos-les arribar.
Consulta com fer-ho al portal participa.gencat.cat.

Què farem amb
totes les
aportacions
rebudes?
Un cop recollides totes les aportacions,
la Direcció General de Participació,
Processos Electorals i Qualitat Democràtica
de la Generalitat de Catalunya explicarà
els resultats d’aquest treball.
Amb totes les propostes valorades definirà
una cartera de serveis de participació
ciutadana dels equipaments de proximitat,
així com un banc de recursos per poder-los
oferir amb garanties de qualitat.
Posteriorment, identificarà equipaments arreu
del territori per començar a fer proves pilot.

Més informació:

participa.gencat.cat

#XarxaParticipaLab

