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Presentació de la nova pàgina web de Qué hacen los diputados 

El proper dilluns 26 de maig, a les 19 hores, es durà a terme a Madrid la 

presentació de la nova pàgina web de Qué hacen los diputados, un un projecte de 

monitorització de l'activitat del Congrés dels diputats a través de la tecnologia , el 

anàlisi de dades i el seguiment del procés legislatiu. 

La presentació tindrà lloc a Medialab Prado (Madrid) amb una xerrada en què 

participaran, entre altres, Victoria Anderica, coordinadora de campanyes i projectes 

a Access Info Europe, que parlarà de l'estat de l'accés a la informació a Espanya 

actualment i dels següents passos que pot donar la ciutadania; i José Manuel 

Sánchez Duarte, professor d'Opinió Pública i Comunicació Política a la URJC i 

Coordinador del Màster en Comunicació, Cultura i Ciutadania Digitals, que parlarà 

dels processos que estan seguint les organitzacions de la societat civil de l'esfera 

perifèrica per incidir en els poders públics. 

L'acte es podrà seguir en directe via streaming. Aquest és l’esdeveniment a 

Facebook, obert a la inscripció. Podeu seguir també tota la informació relacionada a 

Twitter: @que_hacen 

Aquest és un projecte ciutadà impulsat per l'Associació Què hacen, formada per 

tres joves i altres tants col·laboradors, l'objectiu és apropar als ciutadans les 

decisions polítiques que els afecten i ajudar a millorar la transparència i l'accés a les 

dades parlamentàries. 

Amb aquesta finalitat, han creat una aplicació web que s'ha finançat a través de la 

plataforma de crowdfunding Goteo. Ha comptat amb les aportacions de més de 230 

cofinançadors i amb el patrocini de Francisco Polo i d’un servidor, ja que aquest és 

un dels projectes que hem recolzat en el marc de la nostra petjada ecològica i el 

nostre pla d’acció social.  
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