
 

  

ZW núm 360. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i 

social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 

 

http://www.gigapp.org/congreso-2013 

El Congrés Internacional en Govern, Administració i Polítiques Públiques, que se 

celebra anualment des de 2010, ha aconseguit constituir-se en el principal 

esdeveniment de la comunitat vinculada al Programa de Doctorat en Govern i 

Administració Pública (GAP) de l’Institut Universitari d’Investigació Ortega y Gasset, 

Fundació Ortega–Marañón. Es tracta d'un espai únic per presentar i debatre noves 

idees i enfocaments, experiències i investigacions de qualitat i conrear vincles de 

col·laboració i generació de xarxes de treball sobre els eixos temàtics en què 

s'emmarca. 

Està promogut pel GIGAPP que neix com una iniciativa oberta orientada a enfortir i 

generar espais de debat i reflexió sobre les àrees d'interès en Govern, 

Administració i Polítiques públiques. Un dels principis que guien el treball de 

GIGAPP és la difusió del coneixement obert per afavorir el bé comú. Tots els 
continguts (papers, documents) són d’accés obert i sense restriccions. 

GIGAPP no té, ni ha tingut fins ara, personal contractat. L’equip de coordinadors i el 

Comitè Organitzador del IV Congrés és honorífic. Promou, a més, una xarxa 

d’investigadors que, actualmente, agrupa més de 400 investigadors distribuïts per 
Iberoamèrica. 

El Congrés és obert a la participació activa (com a ponents o assistents lliures) 

d’investigadors i docents universitaris i d’institucions especialitzades, estudiants de 

postgrau i doctorands, consultors, responsables de Govern y Polítiques públiques, 

directius i funcionaris públics, representants d’organismes de la societat civil, entre 
altres. 

Aquest any, el IV Congrés tindrà lloc els dies el 23 i 24 de setembre a la Seu d’INAP 

Espanya, amb aquest programa. I, com a punt final, el dia 25 se celebrarà el 
Seminari Taller ‘Ensenyant Gestió Pública’ a la Seu de la Fundació Ortega- Marañón. 

Com elementos de valor, es poden destacar la dimensió internacional amb una 

forta presència d’experiències d’Iberoamèrica i la seva estructura que es basa en 38 

grups de treball, en els quals es presentaran treballs pertanhyents a 252 
participants. 

Les ponències i comunicacions es poden consultar ja en obert al web del Congrés. 

Aquest és el vídeo promocional del Congrés. I podeu seguir toda la informació a 

Twitter @GIGAPP #GIGAPP2013 
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