
Invitació
Col·loqui

“EL DEBAT PÚBLIC COM A EINA DE MILLORA DE LA QUALITAT DEMOCRÀTICA”

18/10/2012  
18:30h a 20:30h

Programa.

18:30 - 18:45h Presentació institucional

18:45 - 20:30h Col·loqui 
“El debat públic com a eina de millora de la qualitat democràtica”
Modera: Fernando Pindado, col·laborador de l’EPSU.

20:30 Cloenda

Cotxeres de Borbó
c/ Ramon Albó, 41-57. Barcelona

clic!

Inscripció obligatòria, però gratuïta, enviant un correu electrònic fins a l’11 d’octubre a igop.bcn@uab.cat indicant com a tema “Inscripció 
a la jornada del 18 d’octubre Debat Públic”. Totes les persones inscrites rebran un exemplar gratuït de l’informe sobre el Debat Públic.

Organitza EPSU (IGOP-UAB) amb el 
suport de l’Ajuntament de Barcelona. 
Participació ciutadana i Associacionisme.

Luigi Bobbio, 
Catedràtic de Ciència Política de la 
Università degli Studi di Torino. 

Fernando  Vallespin, 
Catedràtic de Ciència Política de la 
Universidad Autónoma de Madrid.

Qui pot organitzar o convocar el Debat Públic? Qui i com hi pot participar? Quan ha de ser obligatòria la seva convocatòria? 
Com es pot organitzar i ordenar l’intercanvi d’arguments? Per a què han de servir els resultats?

https://maps.google.com/maps?q=Carrer+de+Ramon+Alb%C3%B3,+41+Barcelona,+Espanya&hl=es&ie=UTF8&ll=41.426237,2.177289&spn=0.012196,0.027788&sll=41.426009,2.17729&sspn=0.012196,0.027788&hnear=Carrer+de+Ramon+Alb%C3%B3,+41,+08027+Barcelona,+Catalunya,+Espa%C3%B1a&t=m&z=16


Hi ha crisi també a la política. Es qüestionen els actors 
polítics tradicionals, les institucions i, en general, el 
conjunt del sistema democràtic. Podem resumir dos 
grans tipus de posicionaments al respecte: d’una banda 
qui manifesta la incapacitat d’aquest sistema per donar 
resposta a les necessitats de la gent. D’una altra, qui 
pensa que només millorant la qualitat de la democràcia, 
aprofundint en les seves bases i fonaments, es podran 
donar aquestes respostes.

Nosaltres, a l’Escola de Polítiques Socials i Urbanes 
(EPSU) de l’IGOP ens ubiquem en aquesta segona opció. 
Les polítiques d’aquests nous temps seran més eficaces 
si neixen i s’executen en un marc democràtic de drets 
i llibertats i d’intervenció de la ciutadania en la seva 
elaboració i realització.

Aquest any, hem abordat una de les dimensions de 
la democràcia, la que consisteix en promoure la 

participació ciutadana, mitjançant canals com, per 
exemple, processos participatius, òrgans consultius, 
fòrums de debat, pressupostos participatius... Hem  fet 
una anàlisi crítica del seu funcionament a partir d’un 
procés de reflexió col·lectiva amb la intenció de cercar 
nous marcs d’actuació, nous instruments que millorin 
aquesta participació i consegüentment, millorin la 
qualitat de la democràcia.

Les experiències franceses i italianes en matèria de 
Debat Públic, ens apunten un model en el que una 
ciutadania activa compta amb canals i instruments 
per fer sentir la seva veu i  controlar l’acció de govern. 
Canals que no es limiten a votar en una elecció de 
representants o en un referèndum, tot i la seva 
importància, sinó que busquen conèixer i fer públiques 
les opinions de la gent, a partir de l’intercanvi 
d’arguments diferents.

Qui pot organitzar o convocar el Debat Públic? Qui i 
com hi pot participar? Quan ha de ser obligatòria la 
seva convocatòria? Com es pot organitzar i ordenar 
l’intercanvi d’arguments? Per a què han de servir els 
resultats?

Ens hem fet preguntes semblants a les anteriors i el 
proper dia 18 d’octubre presentarem els resultats i us 
lliurarem un exemplar de l’Informe.

Però el plat fort del dia serà el col·loqui que, sobre 
aquesta mateixa temàtica mantindran els professors 
LUIGI BOBBIO i FERNANDO VALLESPÍN. Un col·loqui 
obert  a la participació de totes les persones que ens hi 
vulgueu  acompanyar.

T. 93 407 62 03

“EL DEBAT PÚBLIC COM A EINA DE MILLORA DE LA QUALITAT DEMOCRÀTICA”

+ info  igop.bcn@uab.cat

Inscripció obligatòria, però gratuïta, enviant un correu electrònic fins a l’11 d’octubre a 
igop.bcn@uab.cat indicant com a tema “Inscripció a la jornada del 18 d’octubre Debat Públic”. 
Totes les persones inscrites rebran un exemplar gratuït de l’informe sobre el Debat Públic.

Col·loqui
LUIGI BOBBIO / FERNANDO VALLESPIN

18 d’octubre de 2012 
de 18.30 a 20.30

LLOC: Cotxeres de Borbó 
C/ Ramon Albó, 41-57 08027 Barcelona


