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Pla d’Acció OGP Catalunya
Qüestions prèvies
• Nom al Zoom: nom de la persona i nom de l’entitat a la que representem

• Mantenir el micròfon apagat mentre altres persones parlen – obrir-lo al moment de
fer aportacions
• Aportacions de màxim 1,5 minuts, per tal de permetre l’ús de la paraula a totes i
per fomentar la deliberació
• Possibilitat de fer consultes o demanar suport, al llarg de la sessió, a través del xat
del Zoom

Pla d’Acció OGP Catalunya
Guia de la sessió

Objectius de la sessió:
• Concretar l’acció/compromís a incorporar al Pla d’Acció OGP Catalunya
Agenda i metodologia:

•
•
•
•
•
•

5’ Benvinguda
5’ Presentació de la sessió: objectius, agenda i dinàmiques
10’ Ronda de presentacions de persones participants
10’ Presentació del resum dels resultats de les sessions anteriors
45’ Dinàmica 1. Debat per consensuar l’acció, objectius, institució responsable i terminis
40’ Dinàmica 2. Concreció d’agents col·laboradors, problemática, status quo, recursos i altres
(2 rondes de 20’)
• 5’ Tancament: properes passes i enquesta d’avaluació

Pla d’Acció OGP Catalunya
Presentacions i persona portaveu
a. Ronda de presentacions
Cada persona participant comparteix amb la resta, en 1 minut :
• Nom i els dos cognoms
• Càrrec i entitat a la que representa
Al finalitzar, la persona que té el torn de paraula li passa a una altre persona participant
b. Persona portaveu
• Persona titular: Laura Suñé Salvador
• Cal que la persona designada assisteixi a les diferents sessions del grup de treball, així com a la
sessió de l’Àgora III (27 d’octubre, 15h30)

Pla d’Acció OGP Catalunya
Resultats de la sessió 2 del grup de treball: categoria d’accions prioritzada
3. Eines i recursos compartits
en l’àmbit de la participació

•

Accions per generar i fomentar eines disponibles per l’ecosistema de participació ciutadana que
facilitin i fomentin els processos participatius i la col·laboració.

Resultats de la sessió 2 del grup de treball: idees d’accions
1. Model de participació territorial
compartit per les diverses AAPP del
país i que incorpori metodologies
participatives innovadores

Dissenyar una metodologia de participació territorial amb les següents característiques: enfocada a l’abordatge de
processos participatius sobre planificació urbanística i territorial; útil i compartida per part de municipis i AAPP de tot el
territori; que incorpori metodologies innovadores a nivell de participació ciutadana; que incorpori estratègies i
mecanismes de difusió i formació; basada en dades, generades tant per part de l’AAPP com de la ciutadania; que
ordeni segons ODS; concreta

2. Cursos i materials per la
formació i sensibilització envers
participació ciutadana

Generar assignatures, cursos i materials educatius compartits i disponibles per l’ecosistema de participació ciutadana
per formar i sensibilitzar a les persones en la temàtica de la participació i la presa de decisions – es podria concretar en
el marc d’una escola de participació.

3. Eines compartides per fomentar
la participació de la ciutadania com
a generadores de dades

Generar eines compartides que permetin expandir els mecanismes de participació ciutadana en el marc de la producció
de dades; dades que alhora permetin basar decisions públiques.

4. Base de dades que inclogui
informació de tots els processos
participatius de Catalunya

Generar una base de dades compartida que reculli tots els processos participatius realitzats a Catalunya –
posteriorment es podria ampliar a escales més grans – i que inclogui les bones pràctiques i els punts de millora de
cadascun d’ells; la qual permeti replicar processos, entregar eines a la ciutadania per valorar i, en general, millorar la
participació ciutadana.

5. Eines per fomentar la generació i
activitat de panells ciutadans

Generar eines per fomentar la generació i activitat de panells ciutadans, òrgans participatius formats per persones
ciutadanes escollides per sorteig que participen en el marc de polítiques públiques i que, tot i ser consultius, permeten
la generació d’incidència ciutadana.
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Resultats de la sessió 2 del grup de treball: acció consensuada
1. Model de participació territorial compartit per les diverses AAPP del país i que incorpori metodologies participatives
innovadores
Descripció

Dissenyar una metodologia de participació
territorial amb les següents característiques:
•
•
•

•
•
•
•

Enfocada a l’abordatge de processos de
planificació urbanística i territorial de forma
participativa
Útil i compartida per part de municipis i AAPP
de tot el territori de Catalunya
Que incorpori metodologies innovadores a
nivell de participació ciutadana
Que incorpori estratègies i mecanismes de
difusió i formació
Basada en dades, generades tant per part de
l’AAPP com de la ciutadania
Que ordeni segons ODS
Concreta

Debat generat
Útil i rellevant en diversos aspectes:
• Reptes actuals i rellevants com el canvi climàtic (pressió sobre el territori).
• Evitar la generació de conflictes (participació des de l’inici).
• Eines adaptables i útils per les diferents AAPP i persones responsables de projectes.
• Model de participació compartit i consensuat amb el territori, amb i per diferents AAPP.
• Transformador i tangible.
Elements a tenir en compte a l’hora de definir el compromís:
• Molta regulació de l’àmbit de l’urbanisme.
• Comissions territorials i entitats supralocals que intervenen en tota la planificació.
• Informació requerida per evitar la generació de frustracions, donades les regulacions i
limitacions existents.
• Necessitat de visió supralocal en certes problemàtiques - importància d’incorporar la
participació local però assegurant que no es pensa només amb visió local.
• Dificultat d’acotar la població a incorporar en processos participatius de territoris més
enllà dels límits municipals.
Consens envers aquesta acció, incorporant elements de les diferents idees
sorgides:
• Acció 2: formació i informació de la ciutadania envers projectes urbanístics i territorials.
• Acció 3: generació de dades per part de la ciutadania.
• Acció 5: metodologies innovadores de participació, com els panells ciutadans.
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Dinàmiques 1 i 2. Concreció de la fitxa de l’acció
Fitxa per cada compromís

Elements a consensuar a la dinàmica 1 (plenària):
•

Acció (concreció)

•

AAPP responsable de la seva implementació

•

Objectiu i principals resultats/fites a aconseguir

•

Elements a concretar a la dinàmica 2 (grups):
•

Actors involucrats i rol

•

Recursos necessaris

•

Recursos disponibles

•

Problemàtica que busca atendre

•

Status quo (estat actual de la temàtica/problemàtica)

•

Perspectiva de gènere

Terminis: inici i final
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Dinàmica 1. Consens dels principals elements de l’acció

Acció (concreció)

•

Descripció de què implica el compromís.

AAPP responsable/s de la seva
implementació

•

Institució responsable, departament/àrea i concreció del rol

Objectiu i principals
resultats/fites a aconseguir

•

Objectiu principal i principals resultats o fites esperades un cop
implementat el compromís.

Terminis

•

Data d’inici i de finalització
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Dinàmica 2. Concreció de variables per la fitxa
Actors involucrats i rol

Recursos necessaris

Recursos disponibles

Problemàtica que busca atendre

•

Altres administracions publiques: departament/àrea i rol

•

Altres entitats (societat civil, acadèmia, etc.) i rol

•

Pressupost, personal, temps, contribucions de la societat civil i altres
organitzacions, experiències referents, eines tecnològiques, etc.

•

Pressupost, personal, temps, contribucions de la societat civil i altres
organitzacions, experiències referents, eines tecnològiques, etc.

•

Descripció del problema econòmic, social o ambiental que el
compromís busca atendre

Grup 1

Grup 2
Status quo

Perspectiva de gènere

•

Descripció de l’estat actual de la temàtica de política a l’inici del pla
d’acció, així com altres accions vinculades que s’estiguin realitzant

•
•

La problemática afecta de forma diferenciada a dones i homes?
Quins elements es tindran en compte per abordar les desigualtats
estructurals existents en raó de gènere?
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Dinàmica 3. Eina

Per entrar a Mural, només cal clicar a l’enllaç que posarem al
xat (millor amb ordinador i navegador Chrome o Firefox).
Opció d’entrada anònima o amb registre (nom i correu
electrònic)
Ampliar/reduir el mural per veure tota la pantalla o una
secció determinada, fent lliscar el cercle entre els signes
menys i més o bé utilitzant la roda del ratolí.
Clicant sobre qualsevol post it buit, es pot escriure i fer-lo
més gran; també apareixerà un panell a través del qual
canviar el format de la lletra.
Es deixarà obert el Mural, posterior a la sessió, perquè tothom pugui fer
aportacions a totes les variables de la dinàmica 2.
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Properes passes. Calendari
Quin és el calendari del procés de co-creació del Pla d’Acció OGP?
Agost 2021

Octubre 2021

Setembre 2021
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• 6/9 – 1/10. Tallers dels grups de treball:
sessions 2 i 3

• 4/10 – 17/10. 2ª deliberació al Participa
• 27/10. 3ª Sessió de l’Àgora
• 28 – 29/10. Introducció del Pla al web OGP
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Properes passes

• Informe a través del correu – possibilitat de fer esmenes
• Resultats al participacatalunya.cat
• Consulta ciutadana al participa.gencat.cat

Per acabar, volem saber la teva opinió:
contesta l’enquesta de la sessió al participa.catalunya!
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