PROGRAMA PROVISIONAL
VI CONFERENCIA DEL OIDP
del 28/11 al 02/12, 2006
RECIFE, BR

Dia 28 de Novembre
9:00- 18 hs
Reunió Interna dels “Observatoris locals de Democràcia Participativa”
Dia 29 de Novembre
9:00- 18 hs
Reunió Interna dels socis de l’Observatori Internacional de Democràcia
Participativa

*Tots els socis de l’OIDP rebran l’ordre del dia i la documentació de la reunió per e-mail.
Aquells socis que hagin canviat de direcció, si us plau feu-nos arribar la vostra nova
informació de contacte a través de l’e-mail oidp@bcn.cat.

Dia 30 de Novembre
9:00hs –Obertura i Benvinguda
Paraules a càrrec de la ciutat de Recife i de Barcelona

9:30hs Conferència Inaugural:
Democràcia Participativa i Planificació Municipal:
Pràctica Innovadora de la Gestió Pública
Boaventura de Souza Santos (a confirmar)
Professor Catedràtic de la Facultat d’Economia de la Universitat de Coimbra i de la
Facultat de Dret de la Universitat de Wisconsin-Madison.
Erminia Maricato
Professora d’Arquitectura i Urbanisme de la Universitat de Sao Paulo. Ex Secretària
executiva del Ministeri de les Ciutats (2003-2005)

11:00 – 11:30hs Pausa - Cafè
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11:30hs –13:30hs- Mesa 1
Eix temàtic: Instruments de Planificació Participativa
Objectiu: estimular el debat i la reflexió sobre la implementació d’Instruments
Participatius per a definir la Planificació del pressupost local, del pla director de
cada ciutat, dels plans sectorials, etc. estimulant la construcció col·lectiva de les
nostres ciutats, guiades pel paradigma democràtic i l’exercici efectiu del control
social sobre les activitats públiques.
Maria da Gloria Gohn
Professora de la Universitat de Campinas (Brasil)
Jan Bitou
Professor de la Universitat Federal de Pernambuco (Brasil)
15:00 – 16:30 hs- Mesa 2
Eix temàtico: Pedagogia de la Participació
Objectiu: Estimular la reflexió sobre les necessitats dels processos de Capacitació
i Formació per l’exercici d’ una ciutadania plena, on els ciutadans i les
ciutadanes també tinguin coneixement de les tècniques de govern, les informacions
necessàries per a les preses de decisions, i principalment, que proporcionin
autonomia a la ciutadania a l’ hora de participar. També centrarem el debat sobre la
necessitat de la formació dels actors de govern municipal, perquè aquests puguin, a
partir del seu dia a dia incorporar les noves dinàmiques que neixin a partir de la
participació.
Rudá Ricci
Professor de la Universitat Federal de Minas Gerais (Brasil) i Director de l’ Instituto
Cultiva.
Fundació Kaleidos
Eva Salaberria, Directora de Participació de l’ Ajuntament de Donostia - San
Sebastián (Espanya)

02 de Octubre de 2006

PROGRAMA PROVISIONAL
VI CONFERENCIA DEL OIDP
del 28/11 al 02/12, 2006
RECIFE, BR

16:30 – 18:00hs- Mesa 3
Eix temàtic: Inclusió Social i Convivència a la ciutat
Objectiu: estimular la discussió sobre la necessitat de reconèixer les múltiples
visions que conviuen a les nostres ciutats, no totes reconegudes com a part
constitutiva de les ciutats. El nostre objectiu serà discutir sobre la Inclusió Social i
la Convivència a les Ciutats, basant la nostra reflexió en la diversitat de les
persones, desitjos, necessitats i històries. Com a element transversal a aquesta
diversitat, es troben també les situacions i processos d’exclusions que dificulten
l’accés de les persones a l’espai públic, impossibilitant l’exercici d’una ciutadania
plena.
Alejandro Socorro
Professor de la Universitat de Cienfuegos (Cuba)
Oscar Sogliano
Municipalitat de La Paz (Bolivia)
18:00-19:00hs
I Distinció OIDP – Bona Pràctica en Participació Ciutadana
Dedicarem aquest espai a l’entrega de la I Distinció OIDP i a la presentació de
l’experiència de la ciudad distingida pel jurat com a Buena Pràctica.
19:00h–20:00hs
Fòrum d’ Autoritats Locals de Perifèria
Aquesta mesa s’organitzarà per la xarxa FALP i es dedicarà a la presentació dels
treballs i de la mateixa xarxa així com també a la presentació de les conclusions de
l’últim FALP realitzat a la ciutat francesa de Nanterre.
20:00hs
Recepció
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Dia 01 de Desembre
9:00-13:30hs (amb interval a les 11hs)
Eixos temàtics - Treball en Grups Simultanis
Amb l’objectiu d’aprofundir en la discussió dels tres eixos temàtics definits, la
Conferència proposa una metodologia de treball que privilegia el coneixement de
totes les persones participants.

15:00 – 16:30 hs
Presentació de les conclusions dels grups de treball
Del debat de cada grup s’elaboraran documents de conclusions, que reculliran les
idees i propostes principals de cada un dels temes.

16:30 – 18:00hs
El rol de les Institucions Supramunicipals en els processos d’aprofundiment
democràtic.
L’objectiu d’aquesta mesa és estimular el debat sobre quin és el paper de les
Institucions Internacionals amb el suport i profundització de la Democràcia
Participativa. Serà també un espai privilegiat per a que aquestes institucions exposin
als i les participants els seus treballs en relació a la democràcia participativa i al
govern local, així com també els seus programes.
Participants:
Cités et Gouvernements Locaux Unis
Federació Espanyola de Municipis i Províncies
World Bank
Centro Internacional de Gestión Urbana
Frente Nacional de Prefeitos
Banco Nacional de Desenvolvimento

18:00-19:00hs
Clausura
Síntesi de l’esdeveniment, desde la Conferència inicial fins les conclusions dels grups
de treball.
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