QUINS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS VOLEM?
Jornades de reflexió i anàlisi
Els Pressupostos Participatius són una eina de participació i gestió de la ciutat, mitjançant
la qual els ciutadans i les ciutadanes poden proposar i decidir sobre el destí de part dels
recursos dels ajuntaments.
Se sustenten en principis com la democràcia directa i la deliberació, a través de les quals
la ciutadania exerceix el seu dret a participar en el disseny, implementació i seguiment de
les polítiques municipals.
Aquestes jornades d'anàlisi, organitzades conjuntament entre l'Ajuntament de Xàtiva i la
Conselleria de de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la
Generalitat Valenciana, estan adreçades a personal tècnic, responsables polítics i
membres actius d'entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, i ens serviran per a
conèixer experiències, posar-les en comú i identificar els elements necessaris que
garantisquen procesos participatius que promoguen una ciutadania que aprofundisca en
una democràcia més transparent, oberta i solidària.
Díes: 20 i 21 d'Octubre
Lloc: Edifici de la Mancomunitat La Costera (Pl. de Calixto III, 11) i Casa de Cultura
de Xàtiva (C/ Montcada, 9 )
Inscripció gratuïta (places limitades)
Més informació i inscripcions: participa.xativa.es – 96 228 98 47
Divendres dia 20 d'Octubre
17,00 – 17,30h
Inauguració
•
•
•

Sr. Manuel Alcaráz Ramos. Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació del Govern de la Generalitat Valenciana.
Sr. Roger Cerdà Boluda . Alcalde de Xàtiva.
Sr. Miquel Alcocel Maset. Regidor de Participació Ciutadana de Xàtiva

17,30 – 18,45h
Algunos supuestos previos para los pre-supuestos participativos
•

Sr Fernando De La Riva. Animador Social i membre del Colectivo de Educación
para la Participación (CRAC).
Los presupuestos participativos se han extendido como la pólvora durante los
últimos 20 años. ¿Eso quiere decir que ha habido avances sustanciales hacia la
democracia participativa? ¿O todo ha sido una moda, con resultados desiguales,
muchas veces fallidos? Los presupuestos participativos no son un fin, sino un
medio, entre otros muchos, de una política de participación ciudadana que, o es
integral, transversal y sostenida a lo largo del tiempo o se queda en mera
propaganda.

18,45h. Pausa - Cafe
19h – 20,30h
Pressupostos Participatius a l’Ayuntamiento de Madrid i la Región de Múrcia.
•
•

Representant del Govern Autonòmic de la Región de Múrcia.
Representant de l'Ayuntamiento de Madrid

20,30h. Tancament
]*21h - 22h Ruta guiada pel Centre Històric de Xàtiva.
Organitzat per l’Associació de Guies Turístics (és necessari reservar en fer la inscripció )

Dissabte dia 21 d'Octubre
10 – 11h
Taula d'Experiències de Pressupostos Participatius
•
•
•

Sra. Neus Fábregas Santana. Regidora de Participació Ciutadana i Acció Veïnal de
l’Ajuntament de València.
Sr. Joan Sanchis Cambra. Regidor de Govern Obert i Transparència Ajuntament
d'Ontinyent
Sr Marc Vendrell Martínez. Regidor de Participació Ciutadana de l’Ajuntament
d'Algemesí

11 – 11,30h. Pausa – Café
11,30 – a 12h.
Debat taula d'experiències.
12 – 12,30 h.
Estudi i resultats del decideiXàtiva'17
12,30 a 13,30h
Constitució del Grup Motor decideixàtiva'18
13,30h Tancament Jornades.

