XIV Conferència de l’Observatori
Internacional de la Democràcia
Participativa. Canoas, Rio Grande
do Sul, Brasil 3, 4 y 5 de juny de
2014
Els passats dies 3, 4 i 5 de juny, es va celebrar la XIV Conferència Internacional de l’OIDP organitzada
per la Prefeitura de Canoes (Rio Gran do Sul, Brasil) presidència anual de l’OIDP. Més de 80 ponents
provinents de 25 països van presentar experiències sobre participació ciutadana i
democràcia participativa en les diferents sessions de debat.
Durant la primera jornada es va celebrar la reunió interna anual dels membres de l’OIDP. Es van
presentar i aprovar els informes de gestió i el pla de treball, i es va triar la nova presidència per al
període 2014 – 2015: la ciutat de Madrid (Estat Espanyol). Així mateix va haver-hi un intens debat sobre
els reptes de l'organització de cara al futur i sobre projectes a desenvolupar.

Sessió Interna dels Membres de l’OIDP:

La Conferència Inaugural va ser impartida per Antonio Negri sota el títol de "El Comú més enllà del
Públic i Privat". Presentat pel politòleg Rio Guseppe Cocco, el sociòleg italià va parlar durant una hora a
una audiència atenta. Va abordar temes com els canvis al món del treball, les relacions entre el públic i el
privat i el sentit comú en la gestió pública i la cultura jurídica i social. "El capital avui és financer, i que la
terra, es torna el nostre horitzó comú, però no podia entendre-ho en el seu poder i grandària."
La inauguració de la Conferència va ser a càrrec de l'alcalde de Canoes, Jairo Jorge da Silva, president de
l’OIDP; de Carles Agustí, Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme de l'Ajuntament de
Barcelona i coordinador de l’OIDP, de José Fortunati alcalde de Porto Alegre (president de l’OIDP l’any
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2012), de Lígia Maria Alves del govern federal de Brasil i de Paulo Fossatti rector de UnilaSalle, seu la
Conferència.

Durant el segon dia es van succeir les taules i conferències on es van presentar experiències concretes de
democràcia participativa per tot el món: pressupostos participatius, governs oberts, processos de
consulta i deliberació, consells ciutadans, relació amb les associacions ciutadanes… En la taula moderada
per l'alcalde de Canoes Jorge Jairo da Silva, es va reflexionar sobre l'experiència del pressupost
participatiu en el seu 25 aniversari. Amb la presència de l’exalcalde i exgovernador Olivio Dutra,
l'actual alcalde de Porto Alegre José Fortunatti, Bachir Kanouté responsable de l’OIDP a l’Àfrica (Senegal),
Nelson Dias director d'operacions de l'Associació In Loco (Portugal), Luciano Fedozzi de la Universitat
Federal de Rio Gran do Sul i Ginny Browne del Participatory Budgeting Project (PBP) (Estats Units).
La ciutat de Canoas va lliurar una placa commemorativa a l’exalcalde Olivio Dutra com a reconeixement a
la seva iniciativa del pressupost participatiu, que com es va demostrar en aquesta Conferència s'ha
expandit per tot el món.
A la tarda es van realitzar les sessions paral·leles on van intervenir representants de governs locals,
organitzacions internacionals, centres de recerca i organitzacions de la societat civil.
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Una de les sessions paral·leles que es van celebrar:

Durant la Conferència final es va reflexionar sobre els reptes de futur de la democràcia participativa. Els
ponents van ser Ilaria Casillo de l'Autoritat Independent per a la promoció de la participació a Toscana
(Itàlia), Jaume López professor de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra (Catalunya). Matt Ryan
de la Universitat de Southampton (Regne Unit) i Jéferson Assumção sotssecretari de cultura de l'estat de
Rio Gran do Sul (Brasil).
"Estimulant i convincent"
Per al representant del Centre per a la Ciutadania, Globalització i Governança de la Universitat de
Southampton a Anglaterra, Matt Ryan, la democràcia participativa és "inspiradora i convincent." Va
reconèixer que la gent és escèptica i necessiten ser convençuts amb evidència sistemàtica sobre aquest
procés.
"Ciutadans i integrador"
Ilaria Casillo va parlar de l'autoritat independent per a la promoció de la participació a la regió de
Toscana a Florència, Itàlia. Va dir, que inspirada en el pressupost participatiu en Porto Alegre, la regió va
construir una llei - a través de discussions amb els ciutadans - entre 2005 i 2007. Els processos de
participació tenen com a eixos el suport financer i metodològic i el debat públic de tots projectes.
Sota aquesta llei, tots els projectes superiors a 50 milions d'euros exigeixen un debat públic. En opinió de
Ilaria, els projectes han de ser marca dels ciutadans i inclusius i "buscar als grups més desfavorits de la
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societat."

"Ciutadania Digital"
El Sotssecretari d'Estat de Cultura, Jéferson Assumção va defensar llocs informals de participació en
l'educació i la informació, ja que els elements tradicionals ja no són suficient. Va dir que cal ser conscient
de la ciutadania digital que emergeix amb nous subjectes polítics.
En opinió de Jéferson l'espai digital per a la participació segueix sent instrumental i no cultural. Per tant,
els desafiaments són per entendre el potencial de la cultura digital i generar cada vegada més, els
entorns d'autonomia.
"Crisi de la Democràcia"
El professor de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Espanya, Jaume López creu que actualment hi ha
una crisi de la democràcia, com ho demostra la baixa participació. Recomanat per als governants
reflexionin sobre el valor afegit que s'ha de proporcionar a cada projecte que pot organitzar-se.
Després de la conferència final es va celebrar la cerimònia de clausura, que va incloure el lliurament de la
8a Distinció OIDP, la signatura d'un acord de col·laboració amb la xarxa Mercociudades i el traspàs de
presidència entre Canoas i la ciutat de Madrid.
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La distinció OIDP Bona Pràctica en Participació Ciutadana va ser lliurada a la ciutat xinesa de
Chengdu pel seu “pressupost participatiu en els serveis públics rurals”. Així mateix van rebre
menció especial les experiències de la “Contraloría General” de la Ciutat de Mèxic, els pressupostos
participatius amb sensibilitat de gènere de Penang (Malàisia) i els projectes comunitaris de la
Municipalitat de Huachis (Perú).
En confluència amb la Conferència es van celebrar altres trobades d'altres xarxes que col·laboren amb
l’OIDP, així com visites a les experiències participatives de la ciutat de Canoas, com les obres del
pressupost participatiu, serveis comunitaris o “Alcalde al Carrer”.
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