
 

 
JORNADA DE GOVERN OBERT DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
 
 
Dimecres, 17 de maig de 2017 
De 9.00 a 15.00 h 
Espai Francesca Bonnemaison 
Sant Pere més Baix, 7, planta baixa 
08003 Barcelona  
 

 
Presentació 
 
Els ciutadans estan demanant un canvi en la manera de fer política i en les relacions i 
comunicació amb les administracions públiques. Les demandes de més transparència, 
proximitat, obertura, pedagogia i implicació o participació ciutadana s’han anat 
incrementant els darrers anys com a conseqüència de l’allunyament i desconfiança de la 
ciutadania vers la política i les institucions públiques. La Diputació de Barcelona fa una 
aposta pel Govern Obert com a millor fórmula de resposta a aquestes demandes.  
 
Objectiu 
 
Analitzar, treballar i desenvolupar des dels seus diferents components, la transparència, 
les dades obertes i la participació ciutadana. 
 
Personal al qual s’adreça 
 
Aquesta jornada s'adreça especialment a electes i secretaris al servei dels ajuntaments 
de la província de Barcelona, així com a directors i caps de servei de la Diputació de 
Barcelona. 
 
 
Programa 
 
8.30 h Recepció dels assistents i lliurament de la documentació  
 
9 h  Benvinguda institucional i presentació pública projecte Govern Obert 
 Excma. Sra. Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona   
 
9.30 h Govern Obert: un canvi cultural i de model de governança   

Dr. Ismael Peña, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política (UOC) 
 

10 h Taula de debat sobre “Pilars del Govern Obert: Transparència” 
Sr. Jordi Foz, secretari de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de 
Catalunya  
Prof. Dr. Xavier Forcadell, coordinador general de la Diputació de Barcelona  
Sra. Sandra Lomas, membre de la Xarxa d’innovació pública (XIP) i 
responsable de transformació digital, ordenació i desenvolupament professional 
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
 
Modera: Il·lm. Sr. Jaume Ciurana, diputat delegat de Presidència, Serveis 
Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona de la Diputació de Barcelona 

 



 
 
11 h  Pausa cafè / Networking 
 
11.30 h Taula de debat sobre “Pilars del Govern Obert: Participació ciutadana” 

Il·lm. Sr. Antoni Garcia Acero, diputat delegat d'Igualtat i Ciutadania de la 
Diputació de Barcelona      
Sr. Jaume Lopez, professor de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat 
Pompeu Fabra  
Dr. Quim Brugué, catedràtic en Ciència Política i de l’Administració a la 
Universitat Autònoma de Barcelona i professor a la UdG-  
Sra. Dolors Reig, professora i ponent sobre xarxes socials, educació, innovació 
social, cibercultura i psicologia social 
 
Modera: Sra. Meritxell Budó, vicepresidenta 4a de la Diputació de Barcelona i 
diputada de l’àrea de l’Atenció a les Persones 
 

12.30h Taula de debat sobre “Pilars del Govern Obert: Dades Obertes” 
Sr. Marc Garriga, expert en dades obertes i fundador de la consultora 
DesideDatum Data Company  
Sra. Lourdes Muñoz, directora Iniciativa Open Data Barcelona  
Sr. Jordi Pericàs, director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de 
la Diputació de Barcelona 
 

Modera: Sr. Jordi Tort, tinent d’alcalde de Governança de l’Ajuntament de 
Gavà 
 

13.30hTaula de debat sobre “Situació i experiències de Govern Obert”  
Sr. Carlos Guadian, professor i politòleg, membre d’Ideograma i coordinació 
apps4citizens  
Sra. Maria Soteras, llicenciada en Ciències del Treball i màster en 
Administració i Govern Obert. Autora de l’estudi sobre govern obert als 
municipis catalans 
Sr. Marc Torres, president Xarxa Innovació Pública 
 
Modera: Sr. Carles Agustí, responsable de Govern Obert de la Diputació de 
Barcelona      

 
14.30hCloenda  

Sra. Meritxell Budó, vicepresidenta 4a de la Diputació de Barcelona i diputada 
de l’àrea de l’Atenció a les Persones 

 
15 h Fi de la jornada  
 
Organitza 
 
Àrea de Presidència de la  Diputació de Barcelona. 
 

Més informació 
 
Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona 
Tel. 934 049 300, ds.formacio@diba.cat i governobert@diba.com 


