Jornades

DE QUÈ PARLEM QUAN
PARLEM DE REGULAR
LA PARTICIPACIÓ?

21
octubre

22

octubre

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat un procés participatiu,
juntament amb entitats, col·lectius i grups municipals, per
a la revisió i actualització de les Normes Reguladores
de Participació Ciutadana, per tal d’aprofundir en el sistema
democràtic i fer de la participació un eix fonamental
de l’acció de govern.
Aquestes jornades, obertes a la ciutadania, tenen l’objectiu
de debatre i consensuar propostes per a dissenyar uns
mecanismes de participació més propers, flexibles i adaptats
a la realitat. Per això es parteix de tres mirades: la perspectiva
ciutadana, l’experiència dels Ajuntaments i la visió dels
Consells Municipals. Tot plegat, per desenvolupar idees
i propostes que facin possible una administració col·lectiva
i democràtica d’allò públic i comú.

Si vols assistir-hi, informa-te’n a
barcelona.cat/participacio

Programa

21
Divendres

octubre

Sala Calidoscopi
del C. Cívic Convent
de Sant Agustí

C/Comerç, 36

(entrada per plaça
de l'Acadèmia)

22
Dissabte

octubre

Conservatori
Municipal de Música
de Barcelona

C/Bruc, 110-112

17.30 h Presentació i benvinguda.
17.45 h - 19.15 h La mirada ciutadana i associativa.
Taula rodona amb la participació de Can Batlló; Fundació
Arrels; Consell de la Joventut de Barcelona; Mujeres
Pa'lante; Eix Pere IV i Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca, que ens donaran la seva opinió sobre com
hauria de ser una normativa de participació.
Moderarà la Regidora de Ciutat Vella i Territori, Gala Pin.
19.30 h - 20.15 h Debat i cloenda.

9.30 h - 9.45 h Recepció i lliurament de la documentació
9.45 h - 10.00 h Benvinguda i obertura de la jornada.
A càrrec del Comissionat de Participació de l'Ajuntament
de Barcelona, Fernando Pindado.
10.00 h - 12.00 h La mirada dels Ajuntaments.
Taula rodona amb els Alcaldes i Alcaldesses de:
Sant Vicenç dels Horts (ERC); Premià de Mar (CIU);
Badalona (Guanyem Badalona en Comú); Santa Coloma
de Gramenet (PSC) i Berga (CUP) que parlaran de diverses
experiències i realitats sobre el procés d’elaboració d’un
reglament de participació.
Moderarà el Comissionat de Participació,
Fernando Pindado.
12.00 h - 12.30 h Pausa/cafè.
12.30 h - 14.00 h Presentació de La mirada dels

Consells Municipals.

Sessió de treball i d'intercanvi entre persones i entitats
membres de diferents consells municipals de Barcelona.
Distribució en tallers de debat: òrgans de participació;
democràcia directa i processos participatius.

Dinàmica de tallers:

Òrgans de participació; democràcia directa i processos
participatius.

14.00h - 14.30 h Cloenda.

Si vols assistir-hi, informa-te’n a barcelona.cat/participacio

