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PROCÉS PARTICIPATIU PACTE NACIONAL 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT  
 
 
PER QUÈ UN PROCÉS PARTICIPATIU PER AL PACTE NACIONAL 
PER A LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT? 

 
El Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) té com a 
finalitat fixar els objectius compartits i els instruments de coordinació 
per a una millor gestió pública que garanteixi l’assoliment d’una societat 
més basada en el coneixement. 
 
El PN@SC té una vocació transversal i de consens i, per aquesta raó, 
integra la interacció de tots els agents implicats en la generació, transmissió 
i aplicació del coneixement i, així mateix, incorpora el component 
regional/territorial.  
 
D’acord amb aquesta vocació transversal, el PN@SC incorpora les 
dinàmiques de Govern Obert amb un triple objectiu: 
 

 Transparència 
 Participació 
 Col·laboració  
 



 
 

2 
 

Per tots aquests motius, es vol iniciar, en el marc del PN@SC, un 
procés participatiu que reculli les propostes de tots els agents clau 
del sistema i també de la ciutadania en general, amb l’objectiu 
d’incorporar el coneixement existent més enllà de les institucions 
i les personalitats reconegudes i ja presents en els organismes 
propis del PN@SC. Així mateix, una àmplia participació en el 
procés de desenvolupament del PN@SC permetrà generar un 
major vincle de tota la societat envers la construcció de la 
Catalunya del futur. Un acord general i ampli afavoreix l’estabilitat 
de les estratègies a implementar.  

 
Quins són els objectius? 
 
1. Proveir tota la informació generada al voltant del PN@SC. 

 
2. Recollir el coneixement que està àmpliament disseminat en la societat i fer-

ho gràcies a una interacció que no se cenyeixi únicament als agents 
reconeguts. 

 
 
3. Reforçar la 
transversalitat de les 
estructures del PN@SC 
amb col·laboracions 
externes.  
 
4. Incorporar 
diferents perspectives, 
incidint en garantir la 
presència de col·lectius 
rellevants però sovint 
poc representats. 
 
 

5. Contribuir a generar un major consens sobre la necessitat que la Catalunya 
del Futur incorpori un percentatge d’activitat econòmica basada en el 
coneixement en valors comparables als dels països capdavanters del món. 
 

6. Generar legitimitat per desplegar les futures polítiques per promoure la 
Catalunya del coneixement.  
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COM ENTENEM EL PROCÉS PARTICIPATIU? 
 
 
El procés participatiu del PN@SC, impulsat des del Departament d’Empresa i 
Coneixement amb la col·laboració i participació activa de la Direcció General 
de Participació Ciutadana, defineix tres grans nivells d’inclusió d’actors per 
incidir en la redacció final del document que ha de recollir les accions 
estratègiques del PN@SC. 

 
 
Es tracta dels: 
 

 Actors institucionals: membres dels organismes definits al PN@SC. 
 

 Actors clau: persones o organitzacions rellevants que no formen part 
dels organismes del PN@SC però que és important incorporar en el 
debat de la Catalunya del coneixement. 

 
 Ciutadania en general: comprèn organitzacions de la societat civil, 

empreses, plataformes i col·lectius no vinculats directament al sistema 
de coneixement, així com a la ciutadania en general a títol individual. 

 
 
 
Com ho farem? 
 

 S’establirà un diàleg amb els agents clau i amb la ciutadania: parlar, 
escoltar i respondre gràcies a les dinàmiques on line de participació 
oberta, combinades amb sessions i jornades presencials. 

 S’escolliran determinats continguts del PN@SC que s’obriran a les 
aportacions actives dels actors clau i de la ciutadania: propostes, 
possibilitats i alternatives. 

 No obstant, la responsabilitat final d’incorporar i desplegar aquetes 
decisions compartides recaurà en les administracions competents. 
Això sí, es farà una rendició de comptes dels resultats i impactes a la 
ciutadania. 
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Estructura i fases del procés participatiu 
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Una vegada es 
decideix impulsar un 
procés participació 
vinculat al PN@SC, 
una de les fases més 
importants és la 
corresponent a la 
planificació, que inclou 
la constitució d’un 
grup motor i la 
definició del marc de 
referència. 

 
 
Grup motor: és un grup reduït format per la Taula Permanent del PN@SC i els 
responsables de la Direcció General de Participació Ciutadana. Té un grup nuclear 
encara més reduït per donar resposta a les qüestions operatives del dia a dia. La 
seva funció principal és la de fer avançar el procés participatiu i  assegurar que els 
actors més rellevants i implicats estiguin informats del disseny, evolució i 
implementació de tot el procés. 
 
Marc de referència: defineix les regles del joc del procés participació, de què 
parlem i de què no parlem, els límits, amb qui ho farem i com ho farem. 
 
De què parlem? Els eixos del debat 
Els eixos del procés de participació del PN@SC corresponen als eixos dels grups 
de treball:   

 La missió i visió del sistema de coneixement. 
 Els recursos humans. 
 Els recursos econòmics. 
 El sistema de recerca. 
 El sistema de transferència, d’innovació i d’emprenedoria. 
 Les infraestructures de suport a la recerca. 
 La interacció amb el territori i les ciutats. 
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Metodologia: Tallers, dinàmiques participatives i participació on-line 
 
 
 
1. Participació on line. La participació on line es farà a dos nivells mitjançant el 

portal participa.gencat.cat. D’una banda, els actors institucionals i els actors 
clau tindran a la seva disposició una eina que permet gestionar un procés 
participatiu només obert als convidats. De l’altra, s’obre una consulta a tota la 
ciutadana mitjançant qüestionaris elaborats per grup nuclear i validat per la 
totalitat del grup motor del procés participatiu. 
 
 

2. Sessions presencials: sectorials i territorials. Es preveu la celebració de 
12 sessions presencials amb una assistència d’entre 20 i 30 persones (actors 
claus i ciutadania) dinamitzades de forma externa. Concretament, se 
celebraran vuit sessions territorials i altres quatre sectorials. En les sessions 
sectorials es tractaran els set eixos en els quals s’estructura el PN@SC, 
mentre que en les sessions territorials es plantejaran aquelles línies de debat 
presents al Pacte que siguin de major interès per a les dinàmiques del territori 
en la qual té lloc la sessió del procés participatiu.  
 
 

3. PN@SC Talks: Parlem de Pacte. Es realitzaran trobades amb els diferents 
actors clau (investigadors, start-ups, col·legis professionals, etcètera) per 
donar-los a conèixer el PN@SC i convidar-los a fer les seves aportacions 
mitjançant el procés participatiu.  
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COMUNICACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU 
 
 
El procés participatiu i tota la informació que genera (el marc de referència de 
tot el procés i la informació rellevant sobre l’objecte de la participació, els actors 
cridats a participar-hi, rols, espais i convocatòria, objectius, abast, regles de 
joc i límits del mateix procés participatiu) ha de ser accessible a tots els agents 
implicats. 

 
Per tal d’aconseguir-ho cal establir estratègies comunicatives que permetin fer 
arribar la informació rellevant en diferents moments i fases del procés 
participatiu, tant en els inicis per donar a conèixer el marc de referència del 
procés participatiu a tots els implicats, per a la convocatòria a les dinàmiques 
de participació, i per donar a conèixer els resultats i els impactes al final del 
procés participatiu. 
 
Igualment, es preveu realitzar una sessió de presentació pública del procés 
participatiu (oberta tant als mitjans de comunicació com als actors clau) que 
comptarà amb la presència de la consellera d’Empresa i Coneixement i del 
director general de Participació Ciutadana. 
 
També es treballa en l’edició de targetes explicatives del PN@SC i del procés 
participatiu, així com una acció de difusió activa (notes de premsa, web, perfils 
de les xarxes socials) com els específicament dissenyats per a la difusió del 
PN@SC: web i butlletí.  

 


