
PROGRAMA 
Coordinador Acadèmic: Josep Lluís Martí (Professor de Filosofia del Dret, UPF)

Dijous, 25 d’octubre

11.30 SESSIÓ I. NOUS MOVIMENTS SOCIALS I ESPAI PÚBLIC 
Mario Diani (Investigador ICREA-UPF)

13.30 DINAR

15.30 SESSIÓ II. POLÍTICA, POLÍTIQUES PÚBLIQUES I INTERNET. 
IMPACTES I PERSPECTIVES
Joan Subirats (Catedràtic de Ciència Política, UAB)

18.00 SESSIÓ III. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I MITJANS DE 
COMUNICACIÓ
Eva Anduiza (Professora de Ciència Política, UAB)

20.30 SOPAR - CONFERÈNCIA
Pedro Olalla (Hel·lenista i Filòleg)

Divendres, 26 d’octubre

09.30 SESSIÓ IV. LA PARTICIPACIÓ EN EL SÍ DE LA UNIÓ EUROPEA 
Manuel Szapiro (Secretariat General de la Comissió Europea)

12.00 SESSIÓ V. INSTRUMENTS I PLATAFORMES PER A LA INNOVACIÓ 
POLÍTICA 
Toni Puig (Comunicòleg i Expert en Participació a les Ciutats)

14.00 DINAR

16.00 SESSIÓ VI. TRANSPARÈNCIA I ACCÉS A LA INFORMACIÓ 
PÚBLICA 
Helen Darbishire (Vice-Presidenta d’Access Info)

TAULA RODONA AMB EXPERIÈNCIES IMPULSADES PER LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Nivell Local: Andoni Aldekoa (Conseller Delegat, Ajuntament de Bilbao)

Nivell Autonòmic: Ignasi Genovès i Avellana (Director general d’Atenció 
Ciutadana i Difusió, Departament de la Presidència,  
Generalitat de Catalunya)

Nivell Estatal: Tim Kelsey (Senior Government Adviser,  
Transparency and Open Data, Cabinet Office, UK)

Dissabte, 27 d’octubre

09.30 SESSIÓ VII. PARTICIPACIÓ LOCAL FRONT A PROBLEMES 
GLOBALS 
Emanuela Ceva (Experta en Pluralisme i Participació,  
Università di Pavia)

12.00 SESSIÓ VIII. DELIBERACIÓ DEMOCRÀTICA, TECNOLOGIA  
I COGNICIÓ POLÍTICA 
Claus Offe (Hertie School of Governance, Berlin)

Participació Política i Democràcia  
en un Món Global 25, 26 i 27 d’octubre de 2012

SEMINARI PER A DIRECTIUS

Seminari per a directius del sector públic i del tercer sector, organitzat  
per l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)  
i el Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya

En aquests temps de crisi, la reflexió i la 
pràctica de la participació política poden patir 
el risc de perdre protagonisme, desplaçades 
per moltes situacions difícils i urgents.  
D’altra banda, cada vegada hi ha més eines 
de coneixement, i més accessibles, que 
ens permeten disposar d’informació sobre 
qualsevol racó del món, gaire bé en temps real.  
La globalització no s’ha aturat amb la crisi, 
i entre els nous reptes que aquesta genera, 
un dels més destacats és com conjugar els 
principis de la democràcia amb cada vegada 
més rellevant dimensió global per la vida 
ciutadana. La innovació política i social és, sens 
dubte, una necessitat per enfortir la qualitat 
de les nostres democràcies i un instrument per 
donar resposta als reptes que la globalització 
planteja a la democràcia, amb la contribució 
també des comunitats locals i nacionals.
En aquest seminari, de tres dies de duració, 
es vol discutir en profunditat aquests reptes, 
i analitzar les noves formes de participació 
política en un món globalitzat. Entre els 
aspectes centrals que es tractaran en el 
seminari, es donarà una especial atenció 
al dinamisme dels moviments socials en el 
context de la globalització, el paper de les 
noves tecnologies de la informació per el futur 
de la participació democràtica, la participació 
política local front a la europeïtzació i 
globalització, o l’emergència d’una esfera 
pública global.
El seminari està adreçat a personal d’alta 
direcció del sector públic i del tercer sector, 
interessats a conèixer les reflexions i els debats 
actuals entorn a les qüestions esmentades 
des d’una perspectiva comparada, de la 
mà d’un conjunt d’experts de primer nivell 
internacional. Alhora, també s’espera que els 
assistents tinguin l’oportunitat de participar 
activament al llarg del seminari en una reflexió 
intel·lectual conjunta, aportant els seus punts 
de vista en les deliberacions de les diferents 
sessions. En definitiva, aquesta formació 
ha de permetre que els alts càrrecs de les 
administracions i els directius de les entitats 
trobin espais d’intercanvi i de coneixement per 
tal que puguin fomentar, des de la seva situació 
estratègica, la innovació i la qualitat de la 
nostra democràcia.

Més informació 
www.ibei.org
www.gencat.cat/governacio/qualitatdemocratica
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