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El dia 15 de gener del 2019 va tenir lloc la jornada «La participació ciutadana a través de les noves plataformes digitals #eParticipacioUOC» a la seu central de la UOC de Barcelona, en la qual es
van presentar els resultats d’un projecte de recerca guanyador de la convocatòria DEMOC 2017 de
la Generalitat de Catalunya que estudia la implementació de la plataforma Decidim. El projecte està
liderat per la professora dels Estudis de Dret i Ciència Política, Rosa Borge. L’objectiu de la jornada
era reflexionar sobre les plataformes participatives digitals que nombroses administracions públiques
estan desplegant, sobretot els ajuntaments. Les plataformes poden millorar els processos participatius
tant en termes de quantitat (facilitant l’accés a un públic massiu), com de qualitat (mitjançant una
major obertura, transparència, traçabilitat, responsivitat, etc.). Tanmateix, compleixen aquestes plataformes les expectatives que se’ls atribueixen? Quin impacte tenen sobre la participació ciutadana?
Quins problemes plantegen? Quines són les oportunitats que no es poden perdre? Hi ha obstacles en el
seu desenvolupament? Representen un canvi del model de relació de la ciutadania amb l’administració
i el govern?
La sessió es va estructurar al voltant de tres eixos amb tres experts convidats. En primer lloc, es va fer
un diagnòstic sobre la situació de les iniciatives de participació ciutadana en el context de les administracions públiques catalanes (a càrrec del catedràtic de Ciència Política Quim Brugué). En segon lloc, es
va analitzar el cas de la plataforma Decidim –que s’ha consolidat en els darrers anys com un estàndard
per a la participació digital–, i principalment el disseny i les funcionalitats tècniques de la plataforma
(a càrrec d’Antonio Calleja, membre de l’equip Decidim i coordinador de l’àrea tecnopolítica del grup
Communication Networks & Social Change de l’IN3 de la UOC). Finalment, la professora Rosa Borge
va presentar els resultats de la recerca duta a terme pel grup GADE (eGovernança: administració i democràcia electrònica) sobre la participació i la deliberació ciutadana en línia en la plataforma Decidim
als municipis catalans. Aquest projecte ha estat finançat dins de la convocatòria sobre qualitat democràtica DEMOC 2017 de la Generalitat de Catalunya. Podeu consultar la informació sobre el projecte
a <https://deliberanetblog.wordpress.com/>, i sobre la jornada a Plataformes Digitals Participatives i
Plataformas Digitales Participativas.
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