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LLEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

MODEL
DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Aquesta llei ha de posar en valor i explicitar un model de
participació de qualitat que sigui la referència per qualsevol
modalitat de participació que es vulgui impulsar i que ens
permeti avançar en la millora de la qualitat democràtica de la
nostra societat.

AQUEST MODEL IMPLICA...
RESPONSABILITAT
POLÍTICA

COMPROMÍS
INSTITUCIONAL
Com es pot aconseguir?

Abordant qüestions rellevants.
Tenint una bona predisposició al canvi.
Liderant.
Posant a disposició els recursos necessaris.
Sent transparents amb la informació i les regles del joc.
Rendint comptes amb la ciutadania.
Implementant els resultats acordats.

REGLES DEL
JOC CLARES
Això implica:
Treballar amb un marc de referència que deﬁneixi
els objectius de la participació.
Establir uns eixos del debat que ordenin les
aportacions.
Indicar quins són els límits i temes que no es
debatran.
Confeccionar un grup motor que vetlli pel correcte
desenvolupament del procés participatiu i incorpori
el màxim de visions possible.

PLANIFICACIÓ
En el marc d’un projecte, cal una bona planiﬁcació
La transversalitat.
Planiﬁcar les fases d'informació, participació i retorn.
El mapa d’actors. Identiﬁcar els agents clau per
a la participació.
El calendari. Dimensionar el temps que dedicarem
a cada fase.
La informació. Donar una informació clara, veraç i
comprensible, que permeti passar de l’opinió al criteri.
Recursos.

METODOLOGIA
Cal escollir metodologies adequades a objectius i públics.
La metodologia ha de garantir...
Deliberacions de qualitat.
Igualtat d’oportunitats a perﬁls diversos.
Resultats útils per a la presa de decisions.
Els canals de participació han de ser...
Accessibles.
Diversos (webinars, qüestionaris en línia, dinàmiques
a l’espai públic, autogestionades, minipublics,
sessions a centres educatius, etc.).
Dinamitzats.

RESPONSABILITAT
TÉCNICA

TENIR EN COMPTE DURANT TOT EL PROCÉS...

COMUNICACIÓ
Sostinguda al llarg de tot el procés participatiu. No
només a l’inici. Cal utilitzar materials i llenguatge clars
i convé treballar en un Pla de Comunicació.

AVALUACIÓ
Cal identiﬁcar què volem avaluar, deﬁnir uns indicadors
i preveure com s’obtindran. Els resultats de l’avaluació
s’han de poder incorporar com a millores.

participa.gencat.cat

