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Una definició de participació 
ciutadana 

• Cal entendre la participació ciutadana com 
(1) qualsevol acció de la ciutadania 
dirigida a influir en el procés polític i en els 
seus resultats, així com (2) les pràctiques 
socials i polítiques que pretenen incidir 
sobre alguna dimensió d’allò que és 
públic. 



Iniciativa de la PC, àmbit local 
•  La institució (de dalt a baix), a nivell territorial o sectorial, a 

través dels òrgans estables de participació, coordinats des de 
l’Administració, i de processos participatius. 

•  La societat civil (de baix a dalt), a través de pràctiques socials 
i polítiques (d’innovació social, moviments, activisme digital, 
etc.) que no es limiten a mostrar noves propostes o 
demandes, sinó que tenen la voluntat d'executar projectes, de 
gestionar equipaments i serveis, és a dir, de construir ciutat 
protagonitzant processos participatius i comunitaris. 

•  La cooperació entre Ajuntament i la ciutadania. 



Objectius 
•  L’apoderament de la ciutadania.  

•  El reconeixement de les diversitats de valors, necessitats i 
interessos i gestionant la complexitat.  

•  L’aprenentatge a través de l’experiència vivencial, efecte educatiu.  

•  La rendició de comptes i facilitar el control ciutadà.  

•  L’enfortiment de la cohesió social del territori, incorporant les 
diferents veus i reforçant la comunitat.  

•  Una millor gestió pública, ja que les polítiques públiques incorporen 
les vivències i experiències de les persones que viuen al territori, així 
com la seva complexitat són més eficients i eficaces.    

•  El reconeixement i visibilització de la ciutadania organitzada, del 
treball en xarxa i de les aliances entre diferents actors col·lectius.  



PC a l’àmbit local 
•  Participació impulsada per l’Administració 

•  Participació per a la mobilització, pressió política.  

•  Foment i facilitació d’innovació social (Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca, bancs de temps, cooperatives de consum, xarxa 
de consum responsable, etc.)  

•  Cogestió d’equipaments públics.  

•  Gestió ciutadana d’equipaments públics 

•  Pràctiques d’autogestió 

•  Acció comunitària  

•  Democràcia directa... 
  



Participació digital  

•  En l’actualitat Internet i les plataformes i eines 
digitals poden oferir nous avantatges a la 
participació ciutadana.  

•  La participació digital és una eina 
complementària i paral·lela a la presencial que 
ha de ser implementada com instrument per a 
fomentar i ampliar la participació tant en les 
pràctiques més generals (comunicar, gestionar 
actes i reunions, crear base de dades 
compartides, etc.) com en les més puntuals (les 
diferents fases d'un procés participatiu).  



Oportunitats Participació digital  
•  Arribar a ciutadania que presencialment no participaria, per falta de 

compatibilitat amb els temps de les reunions presencials i/o per qüestions 
logístiques o per major afinitat amb aquest tipus de format. 

•  Experimentar formes de col·laboració complementàries a les presencials. 

•  Visualitzar, quantificar, fiscalitzar, documentar i fer transparent l’acció de 
govern en les seves diferents àmbits i fases. 

•  Recollir i sistematitzar informacions de la ciutadania i admnistració per a 
potenciar la transversalitat i la coordinació interna i externa, i contribuir a  la 
millora de les polítiques locals. 

•  Demanar l’opinió on-line de la ciutadania sobre la realització de determinada 
acció o proposta de la qual el govern municipal pensa dur a terme i fomentar la 
seva mobilització sobre tema d’interès general. 

•  Discutir, decidir, votar i prioritzar en processos participatius.  

•  Traçabilitat, seguiment. 



Vells reptes 
•  Rellevància voluntat política 
•  Esforços versus resultats 
•  Avaluació de la participació 
•  Qualitat de la participació 
•  Qui participa, desigualtat 
•  Rellevància de la comunicació i la mobilització 
•  Entorn desafecte i crític amb les institucions 
•  Frustració d’expectatives 
•  Tensions en el si de l’administració 



Nous reptes 
•  Segueixen els vells reptes 
•  Nova onada d’experiències: més innovació i pilot 
•  Participació digital molt més present 
•  Més realisme  (escepticisme) des de qui ho organitza, 

quan s’impulsa des de les institucions 
•  Més tensions perquè hi ha més expectatives (color 

polític, escenari “post-crisi”) i més aprenentatges 
ciutadans 

•  Perill d’esgotament 
•  Necessitat de priorització a nivell institucional  
•  Necessitat de comparar experiències – provés reals 

d’autoavaluació, díficil per contextos diversos 


