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 III Jornada sobre Govern Obert

Vapor Universitari

TERRASSA
La transparència, més enllà dels estàndars que fixa la Llei de transparència 
catalana, suposa un canvi de paradigma tant en la gestió de les administracions 
públiques com en la relació entre la ciutadania i les institucions que no té marxa 
enrere.

En el decurs de la primera part d’aquesta jornada volem reflexionar sobre 
diferents aspectes d’aquesta normativa en els governs locals i sobre els seus 
efectes reals, a partir de diferents preguntes:

És útil la transparència?

Quanta transparència requereixen i toleren les societats democràtiques?

Amb la transparència n’hi ha prou?

En la segona part, i a partir de la pregunta, “n’hi ha prou amb la transparència 
institucional?” coneixerem algunes iniciatives no institucionals que desenvolupen 
diversos aspectes de transparència i govern obert.

 Transparència



Programa.

10.00 - 11.30 h Taula rodona-debat 
 AMB LA TRANSPARÈNCIA, N’HI HA PROU?

 Carles Agustí
Responsable del desenvolupament del Govern Obert de la Diputació de 
Barcelona i de l’assessorament als municipis en aquest àmbit. Llicenciat en 
Ciències Polítiques i amb estudis d’Història, especialitzat en Relacions 
Internacionals.

 Amparo Moreno
  Codirectora del Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania  
  Plural (LPCCP) de la UAB.
 Elisabet Samarra

 Presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació   
 Pública de Catalunya (GAIP).

 Miquel A. Blanes
 Doctor en Dret i funcionari de carrera amb àmplia experiència en diverses  
 institucions públiques espanyoles. Actualment és assessor jurídic del síndic de  
 greuges de la Comunitat Valenciana.

 Presenta / condueix
 Pol Marsà, periodista de 8TV

11.30 - 12.00 h 
 Pausa Cafè

12.00 - 12.30 h Ponència 
 LA IMPLANTACIÓ DEL GOVERN OBERT EN 1000 ENS LOCALS DE  
 CATALUNYA: Principis, model i sostenibilitat
 Miquel Estapé, subdirector d’Estratègia i Innovació del Consorci AOC 

12.30 - 13.45 h

 INICIATIVES MÉS ENLLÀ DE LA TRANSPARÈNCIA INSTITUCIONAL 
Xnet
Sergio Salgado
 Activista polític i escriptor, membre d’Xnet des de 2008.  Treballa en camps relacionats  
 amb la democràcia en xarxa, la defensa d’Internet neutral, el periodisme ciutadà, la   
 lluita legal i tècnica contra la corrupció, entre d’altres. 
TransparEnt
Amparo Moreno
 Codirectora del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural  
 (UAB)
 Projecte que té com a objectiu que les entitats sense ànim de lucre incorporin el valor  
 de la transparència i que disposin de criteris, eines, models i suport que els facilitin   
 diagnosticar l’estat de la seva comunicació i poder millorar-la. L’objectiu general del  
 projecte és que les entitats sense ànim de lucre incorporin el valor de la transparència  
 i que disposin de criteris, eines, models i suport per poder-ho aplicar a les seves rutines  
 de gestió i comunicació.
CIVIO
Sonia Pérez
 Responsable de Servicios de CIVIO
 Organització sense ànim de lucre que lluita per aconseguir una millor democràcia.   
 Treballen per tal que existeixi una transparència real i un lliure accés a les dades   
 públiques que faciliti que qualsevol ciutadà o organització hi pugui accedir.

13.45 - 14.15 h 
 Cloenda

Jordi Foz, Secretari de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya

8.45 - 9.00 h  
 Acreditacions

9.00 - 9.15 h 
 Benvinguda institucional
 Jordi Ballart i Pastor, alcalde de Terrassa

9.15 - 10.00 h Ponència inicial 
 

 ELS EFECTES DE LA REGULACIÓ DE LA TRANSPARÈNCIA:   
 Quanta transparència requereixen i toleren les societats    
 democràtiques?

Antoni Gutiérrez-Rubí
 Assessor de comunicació, consultor polític i fundador i director   
 d'Ideograma. Entre els temes de reflexió i desenvolupament de la seva   
 tasca professional hi ha, a més de la comunicació, la nova política i les   
 noves tendències en l’àmbit social i empresarial, i tots aquells aspectes   
 que tenen a veure amb la transformació dels models de la comunicació,   
 el lideratge i la relació amb la Societat Xarxa. És autor del blog d'El País   
 “Micropolítica” i va comparèixer com a expert en la Comissió   
 Constitucional del Congrés abans de l’aprovació de la Llei de    
 transparència.
 


