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Preguntes que ens fem: 

- Què entenem per control social?  
o Conceptes i matisos que ens ajudin a definir quin tipus de control volem 

planificar i exercir: control social, control democràtic, fiscalització, co-
producció de serveis públics, democràcia directa, PCP (partnerships público-
comunitàries), etc. 

o Altres experiències i referents que hagin dissenyat i/o exercit control social. 
o Desgranar les dimensions que pot tenir el control social (principis OAT?): 

processos de presa de decisions, control econòmic/pressupostari, control 
sobre els òrgans/càrrecs, en base als objectius, etc. 
 

- Què és el que volem i podem controlar?  
o Quin és el sistema/subjecte a controlar? TAIGUA, el cicle de l’aigua, l’accés a 

l’aigua, etc.? 
o Desgranar els diferents processos de decisió que poden ocórrer dins de 

TAIGUA per entendre en quines qüestions i en quin moment té sentit que 
decideixi i/o participada cada actor. 

o Competències que té l’OAT. 
 

- Com ho controlem?  Processos de rendició de comptes: 
o Referents: quines pràctiques, instruments i indicadors existeixen? 
o Obrint via: quines pràctiques, instruments i indicadors podem crear? 
o Identificar límits assumibles i límits a transformar (ex. pressupost OAT, 

caràcter vinculant, poder efectiu, nivell d’expertesa necessari, dependència 
del cicle polític, etc.) 

 
Passos: 

1) Enviar materials ja una mica digerits  
a. Resum (2-3 línies): de què tracta el document 
b. Perquè contribueix a respondre les preguntes que ens fem 
c. Especialment: materials ja generats OAT  

2) Compartir el conjunt de materials  
a. Passar els materials organitzats i els resums endreçats 
b. Treball personal: demanar preparar-s’ho abans d’assistir a la reunió 

3) Trobada presencial facilitada  
a. Dividir temps segons les dues preguntes llançades 
b. Extreure: Consensos / Debats pendents / Preguntes concretes sense resoldre 

/ Referents útils 
c. Capturar totes les aportacions  
d. Sistematitzar la informació  

4) RESULTATS: què n’esperem? Caldrà sistematitzar la informació d’aquests eixos: 
a. Consensos / acords bàsics 
b. Desacords = caldrà seguir debatent 
c. Preguntes sense resoldre: per la Jornada, pels altres grups de treball, per 

properes sessions de formació, pel futur. 
d. Pluja d’idees resultat de la reflexió al voltant d’altres experiències 
e. OBJECTIU FINAL: concretar jornada, pla de control i exercir el control 

 
RECLAMAR: facilitació/dinamització en els espais de discussió ciutadana 


