Fitxa dels eixos de debat per l’elaboració del Pla d’Acció OGP de Catalunya
Fitxa sintètica que explica un dels 5 eixos de debat del procés d’elaboració del Pla d’Acció OGP
de Catalunya, i que té com a objectiu ser el punt de partida pel debat en cada grup de treball
que defineixi els compromisos.
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I.

Eixos de debat

Els 5 eixos que guiaran el debat en el marc dels 5 grups de treball són:
●
●
●
●
●

Ecosistema de participació ciutadana
Governança de les dades obertes i qualitat de la informació pública
Integritat pública, anticorrupció i bon govern
Drets de les dones i perspectiva de gènere
Qualitat de vida social, solidària i sostenible

A la present fitxa es desenvolupa l’eix “Ecosistema de Participació ciutadana”

II.

Antecedents i diagnosi

Resum de la situació o estat actual de la temàtica (accions realitzades, normativa, debats,
etc.)
Catalunya disposa d’una xarxa d’agents de la participació molt àmplia: entitats de la
societat civil, administracions públiques de diferents nivells (locals, supramunicipals i
autonòmica) empreses del sector, centres de recerca i acadèmia.
A partir de la moció del Parlament de Catalunya Moció 179/X, de febrer del
2015 es va crear un espai de col·laboració amb el món local per, entre altres tasques,
facilitar les formes de cooperació necessàries entre les diferents institucions en matèria de
Govern Obert. En aquest sentit, i dins de la Xarxa de Governs Transparents, existeix un
grup de treball de la Xarxa de Governs Transparents de participació ciutadana per a
consensuar una estratègia d’interlocució amb la ciutadania i gestionar la generació de
coneixement i infraestructures en matèria de participació ciutadana.
Tot i l’esforç institucional, molts dels altres actors s’articulen en mode de nodes que no
estan sempre connectats entre si. El resultat és que la capacitat d’incidència de la
ciutadania en els temes d’interès públic es veu minvada per una manca d'infraestructures
comunes que permetin a una persona intervenir des de tots els vessants (relació amb
diferents nivells d’administració, vinculació amb diferents entitats, vinculació en espais
d’implementació de polítiques públiques, etc.).
Tanmateix, i amb la pretensió de pal·liar els efectes d’aquesta inconnexió i de fer visible els
punts compartits que ja existeixen i per reforçar la xarxa entre tot el sector de la
participació ciutadana de Catalunya, aquest mes de maig (2021es va inaugurar
el portal ParticipaCatalunya.cat. adreçat al sector de la participació.
Així doncs, l’Ecosistema de la Participació pretén ser un entorn favorable per fer que el ja
està passant entre la societat civil tingui impacte en les administracions públiques i alhora
incrementar aquesta xarxa i espais de compartir coneixement.

III.

Paraules i conceptes clau de l’eix

Elements que inclou l’eix de debat.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Coordinació i col·laboració entre actors
Interlocució de la ciutadania amb l’Administració
Deliberació efectiva entre ciutadania, Administració i actors implicats
Facilitació de l’ús de la participació ciutadana com a mecanisme de creació de política
pública
Participació efectiva de la ciutadania en el cicle de política pública: - co-disseny i cocreació “Capil·larització” de la presa de decisions
Ecosistema és una 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
Més enllà de la participació institucional, promoure la capacitat d’incidència de la
societat civil en l’agenda política
Gestió del coneixement. Formació en participació
Coproducció - cocreació de polítiques públiques
Efectivitat real, accions concretes amb resultats
Corresponsabilitat
Apoderament, interlocució ciutadana transversal, paritat
Cobrir necessitats de la ciutadania

IV.

Reptes

Identificació dels objectius i àmbits a treballar en el marc de l’eix de debat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posicionar la participació ciutadana com una política estratègica de qualitat
democràtica i de transformació social a Catalunya.
Fomentar i impulsar la creació i el desplegament d’infraestructures de participació
ciutadana de tota mena – metodologia, formació, tecnologia, xarxes de coneixement...
– que puguin estar a lliure disposició de tot l’ecosistema de participació català.
Contribuir a l’articulació de xarxes, de coneixement i de bones pràctiques del sector
professional de la participació a Catalunya.
Contribuir a l’articulació de xarxes, de coneixement i de bones pràctiques de l’àmbit
del sector informal (agrupacions o moviments no constituïts formalment) de la
participació a Catalunya.
Vincular la participació informal i espontània que es genera en certs àmbits de la
societat a l’ecosistema i circuit de participació formal per no crear realitats paral·leles.
Generar noves sinergies i visualitzar les que ja existeixen i retornar el que ja es crea en
aquest ecosistema per a ús de tothom. Distribuir i capil·laritzar el coneixement
generat en aquest ecosistema.
Reduir la distància entre l’APP i la societat quan aquesta és proactiva.
Millorar de forma efectiva la iniciativa reglamentàries/legislatives via online.
Estandardització metodològica de processos i eines per orientar la participació
ciutadana a reptes concrets.
Incorporar la perspectiva dels col·lectius amb poca representativitat en els processos
participatius.
Observatori de la participació, amb el mapa de tots els actors que hi actuen amb les
respectives iniciatives.

V.

Preguntes

Preguntes que guiaran el debat en el marc dels grups.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VI.

Quin compromís podem acordar perquè la ciutadania pugui fer participació efectiva?
Com fer que els instruments que ja existeixen arribin a la ciutadania. Com millorarlos perquè efectivament arribin?
Què creieu que cal perquè aquestes propostes ciutadanes tinguin impacte a les
agendes polítiques?
Què creieu que necessiten les entitats per part de l’AAP per superar la barrera de
vidre per incorporar la iniciativa ciutadana: com fer que l’energia de la societat civil
impacti en agendes polítiques.
Com fer perquè les administracions siguin més permeables?
Quina acció concreta ens millora l’ecosistema, quina acció de l’ecosistema
ens centrem per millorar gràcies al Govern Obert?
Com fer que l’ecosistema sigui un espai de doble entrada: les iniciatives promogudes
des de la societat civil tinguin impacte en l’AAPP i viceversa?
Què ha d’incorporar l’ecosistema per millorar la participació ciutadana?
Com podem ajudar a aquest ecosistema? Què li falta per ser més efectiu? Què li falta
a aquesta infraestructura?

Aplicació de la perspectiva de gènere

Elements a considerar per tal d’incorporar la perspectiva de gènere en el compromís que
sorgeixi del present eix.
•
•
•
•
•

•
•

Incorporar les xarxes de participació informal, sovint feminitzades.
Fer un mapa de les xarxes de suport a dones per promoure el seu accés a espais de
participació.
Facilitar eines/espais digitals per conciliar les cures amb la participació política.
Analitzar el perfil de les persones participants en espais de participació en clau de
gènere.
Analitzar l’existència de diferències segons gènere en l’exercici i la incidència de la
participació (diferències en la generació d’aportacions, diferències en el grau
d’incidència assolit per part de les aportacions fetes en espais de participació
ciutadana, etc.).
Incorporar el llenguatge no sexista en els espais i eines de participació ciutadana.
Existència d’espais de participació envers temàtiques de l’agenda feminista.

