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Procés de consulta ciutadana sobre la qualitat de la democràcia 

La Direcció General de Participació Ciutadana (DGPC) de la Generalitat de Catalunya 

està impulsant un procés de reflexió i debat sobre la qualitat de la nostra democràcia i 

les mesures que, eventualment, s'haurien d'introduir per millorar-la. Es vol 

promoure un ampli debat públic sobre el foment de la participació ciutadana per tal 

d'abordar, entre d'altres temes: Què han de fer els poders públics? Quin ha de ser el 

seu compromís? Què pot fer la ciutadania per exercir la seva capacitat d'intervenció 

en els afers col·lectius? Quin paper tenen les organitzacions socials? Hi ha àmbits de 

decisió directa de la ciutadania? 

Aquest és un procés de consulta ciutadana que compta amb diversitat de canals i de 

participants i que ha de facilitar la redacció del Llibre Verd de la Qualitat 

Democràtica.   

La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia és l’encarregada de dur a terme la dinamització 

d'algunes de les taules de debat, convidant diferents persones que han liderat 

processos de participació per via telemàtica a participar d'un taller de debat amb 

altres. Es tracta, en aquest cas, d'un grup de debat que pretén recollir les diferents 

experiències, identificant fortaleses i febleses en l'ús de la tecnologia en la promoció i 

facilitació del debat, la deliberació i la decisió, així com propostes per a implementar 

aquests processos de millora de la qualitat democràtica. 

Els participants confirmats reben un document marc amb els temes sobre els quals es 

farà el debat i el llistat definitiu dels convidats. El taller tindrà lloc el dia 19 d'abril a 

les 18 hores a la seu de la Fundació Ferrer i Guàrdia, al carrer Avinyó, número 44 de 

Barcelona (Ciutat Vella).  

 

ZV (Zona Vídeo). #talkingabout una inciativa molt interessant impulsada per Ricard 

Espelt i Gemma Urgell. Del 2.0 a la conversa presencial que, a través d'un breu vídeo, 

es comparteix en xarxa. Tota la informació sobre el projecte i una d’aquestes 

converses en les quals vaig tenir el plaer de participar. Animeu-vos a dir la vostra. 

 


