ZW núm 291. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.

http://www.mipropuesta.es/
MiPropuesta.es una nova iniciativa oberta a la participació per a compartir
propostes i opinions impulsada pel PSOE d'Extremadura. Un procés de participació
ciutadana

no

depèn

només,

ni

principalment,

d'una

solució

tecnològica.

Acompanyant a la infraestructura tecnològica ha d'existir el que podríem anomenar
una infraestructura social. Aquesta última fa als recursos humans i organitzatius
necessaris per dinamitzar un procés participatiu: connectar i gestionar les relacions
amb els agents clau, individuals i col·lectius, i poder establir espais públics per a la
deliberació i la presa de decisions. El repte que permet afrontar una plataforma
participativa és la capacitat de mobilitzar un col·lectiu, coordinat, per desenvolupar
un projecte i acció col·lectiva per assolir uns objectius específics i obtenir idees i
valoracions.
La societat està demandant, cada vegada més intensament més i millors formes de
participació social i política, la ciutadania vol votar, però també vol aportar idees,
solucions als seus problemes, opinions, valoració de les iniciatives polítiques ... En
definitiva un major compromís i influència ciutadana en els assumptes públics. En
els últims anys han aparegut diferents iniciatives per sentir la veu de la ciutadania i
les seves idees, com ara Italia Futura o Ideas for Seattle.
Amb aquest mateix objectiu, el PSOE d'Extremadura impulsa aquesta iniciativa a la
xarxa, un espai on poder opinar sobre diversos temes i fer propostes, aportacions o
donar suport a les propostes que es debatran.
Com a exemple interessant, el debat sobre la Proposta de Llei de Transparència i
Participació, una proposta de llei que volen sigui totalment col·laborativa i creada
per la ciutadania extremenya. Per fer-ho, es duen a terme diversos debats virtuals
(el primer el 23 de febrer amb Guillermo Fernández Vara com a ponent) i s’estan
discutint els continguts de la llei des de el web, amb interessants aportacions.
Enllaços d’interès:
- Vídeo explicatiu del funcionament de MiPropuesta.es
- Document de Treball “Gobierno Abierto: Alcance e Implicaciones”(Fundación
Ideas)

