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1

Practiques de control social i els Obsevatoris.                                   
Les práctiques de fiscalització més rellevants en 
espais col·lectius han sigut portades a terme per 
espais com l'Obsevatori del deute i els OCM. 
Coneixer DAFO

Observatori del deute/OCM/GCS 
Iolanda Fresnillo

Propaganda                                  Espai: 
CC/Biblioteca/Ateneu Equip  de so i 
projecció

Local-cost amb 
desplaçament

4ª setmana de  
Novembre 1ª de 
Desembre

laboral tarda de 
18 a 20.30h

2

Xerrada Participació i control social.                                         
Objectius: La participació i el control social 
visualitzat des de la academia/generar un marc 
de colaboració (terrassa i participació, 
desenvolupament enquesta i resultats

IGOP Quim Brugé/Municipi obert a 
la participació de referencia a 
Catalunya en qualsevol area

Propaganda  
Espai:CC/Biblioteca/Ateneu             
Equip de so i projecció/

Local-cost amb 
desplaçament

Per Programar laboral tarda de 
18 a 20.30h

3

Governançes participades. Empresa publica, 
Govern obert i Participació, entre la justificació i 
la legitimació

trobar un parell de referencies 
d'altres ciutats

Espai CC/Biblioteca central equip de 
so/projector

Local-cost amb 
desplaçament 

Per Programar laboral tarda de 
18 a 20.30h

4

Auditoria Ciutadana sobre el coneixement que es 
té del sistema, que voldria conneixer i que voldria 
decidir.

Elaboració de 1500/2000 enquestes 
(15/p/d) i valoració resultats amb 
l'intenció de construir canals 
d'intercanvi i contacte amb la 
ciutadania GCS/IGOP/Treball de 
recerca/Master

Material d'enquestes i per a la 
recollida de dades.

Cos economic de 
contracte temporal 2 
persones durant 2 
mesos per a la 
recollida de dades .   

Elaboració de 
l'enquesta i posada 
al carrer

comissió interna 
de grup.

Enquesta encaminada a 
coneixer les percepcions de la 
ciutadania i recollir que volen, 
com ho volen coneixer i els 
temes participatius

5

La Coproducció als bens comuns.   Taller tancat 
per a organitzacions previa inscripció (cup de 
participants màxim)

Organitza GCS/ARC Multisales Centre Civic equip de 
so/projecció/taules/Cadires/Material 
fungible/

Consultar ARC Per Programar Matinal de 
dissabte 9 a 13h

La idea seria condensar 
l'apress als anteriors debats

6

1 any d'aigua Pública.              Preparació de la 
rendició de comptes a la ciutat 

Administració-Gestor-OAT Espai CC/Biblioteca central equip de 
so/projector

Posibilitat de 
conductor de l'espai

Per Programar laboral tarda de 
18 a 20.30h

Explicació del projectat i fet i 
les propostes de futur a curt i 
mig plaç
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