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1. Què vol dir ciutadania digital?

El poder prové cada vegada més de la tecnologia digital. 

Fins ara pensaven que el progrés tecnològic per sí mateix ens portaria a societats més democràtiques i més lliures.

Però dia a dia es constata que la tecnologia digital també pot afavorir sistemes censurats i no democràtics. 

Ja no hi ha prou en “digitalitzar la societat”, ni tan sols en defensar la societat digital. 

El problema ara es saber quin tipus de societat digital volem, i quin tipus de tecnologia es permet fer aquesta. 

A la vegada, ja no hi ha prou en afirmar que volem una “societat més democràtica, més humana”. 

Un món de ciutadans i ciutadanes digitals sobirans és possible, amb capacitat per determinar per sí mateix i amb 

responsabilitat les accions i normes que regiran el món digital on viuran.

1. La sobirania digital ciutadana

2. Una oportunitat per a Catalunya

Catalunya pot construir un nou model  de país digital, un model que la ciutadania pugui dissenyar i triar amb:

- Una carta de drets i responsabilitats ciutadanes a l’era digital que inspiri 

- una política digital experimental basada en el dret a innovar com nou dret universal i alimentada per 

- un pacte nacional per la societat digital entre les entitats de recerca, els poders públics, el mon empresarial i el 

conjunt de la societat civil que garanteixen aquests drets i responsabilitats i que es responsabilitzin a fer-los 

efectius. 
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2. Un Digital Policy Lab.

Els Policy Lab.

-Diferencia entre policy making i decision making.

-Diferencia entre polítiques experimentals i polítiques finals. 

El EU Policy Lab, primer laboratori de polítiques públiques 

de la Unió Europea.

-Hi ha més de 50 policy labs a la EU. 

El Laboratori de Ciutadania Digital es planteja com 

un dels  primers laboratoris de polítiques digitals a Europa.

-Un laboratori iniciat per la Conselleria de Polítiques Digitals i la Fundació i2cat i obert al disseny 

i experimentació de les noves polítiques digitals al país amb el conjunt d’actors de la Quàdruple Hèlix 

a Catalunya
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Mission-oriented Research and innovation:

El nou model europeu (2021-2027)

Exemple: German Energiewende. 

3. Una recerca i innovació orientada a missions

Missions inicials:

“Una ciutadania apoderada, capacitada i 

protegida”

“Un govern i una administració del segle XXI: 

Oberta, digital i eficient”.  
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3.1 “Ciutadania Digital: Apoderada, Capacitada i Protegida”. 

Ciutadania Digital: 
Apoderada, capacitada, protegida

Carta Catalana
De Drets i 

Deures 
Digitalts

Capacitació 
i inclusió 

Digitals dels 
Ciutadans

Nou model 
d’innovació 

digital 
territorial

Projecte  
1.1.1

Projecte 
1.1.2

Project
e 1.2.1

Projecte 
1.3.1

Projecte 
1.3.2

1ª Missió 

Missions per
respondre als
grans reptes

SubMissions 
amb objectius 
clars i limitats 
en el temps

Projectes per 
cada missió. 
Iniciatives de 
baix a dalt.

Projecte 
1.2.2
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3.1. “Ciutadania Digital: Apoderada, Capacitada i Protegida”. 

Projecte 1. 

Co-creació de la Carta de 

Drets i Responsabilitats 

Digitals amb la xarxa PUNT 

TIC en forma d’exercici de 

democràcia deliberativa.

Projecte 2. 

Models de sobirania 

digital ciutadana i el futur de la 

societat digital: el cas de la self-

sovereing digital identity com a 

sistema distribuït.

Carta de Drets i 

Responsabilitats 

de la Ciutadania a 

l’era digital

Foment de la 

capacitació i 

inclusió digital 

de la ciutadania

Implantar un 

nou model 

d’innovació 

digital territorial

Projecte 1. 

Aconseguir l'autonomia 

digital individual mitjançant

la capacitació en eines

que garanteixen els drets 

digitals 

Projecte 2.

Impulsar un model de 

comunicació digital, pública 

ciutadana, distribuïda i 

sobirana que permeti els 

debats ciutadans

Projecte 1. 

Incorporar a la xarxa PUNT TIC, 

els centres de recerca digital de 

les xarxes CERCA i TECNIO per 

formar una primera xarxa de 

recerca i innovació social digital 

de Catalunya.

Projecte 2.

Construcció d’un model teòric de 

sistemes universals d’innovació 

distribuïts, i les corresponents 

infraestructures digitals. 
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3.2 “Un govern i una administració del segle XXI: oberta, digital i eficient”. 

“Govern i Administració del segle XXI: 
Oberta, digital i eficient”

“Estratègies 
per una 

Administració 
innovadora i 

digital”

“Implementar 
serveis publics

Digitals 
innovadors”

“Instaurar 
model 

d’administració 
pública digital”

Projecte
2.1.1

Projecte
2.2.1

Projecte
2.3.1

2ª Missió 

Missions de país 
per donar resposta 
a  grans reptes

Sub-Missions amb 
objectius clars

Projectes  per cada 
missió.
Iniciatives de baix a 
dalt.
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3.2 “Un govern i una administració del segle XXI: oberta, digital i eficient”. 

Projecte 1. 

Governs digitalitzats 

i governs digitals: 

Per una nova aproximació 

sobre els governs i les 

administracions a l'era digital.

“Estratègies per

Una Administració 

innovadora i 

Digital”

Implementar 

serveis digitals 

innovadors

Instaurar un model

d’Adminstració 

Pública Digital.

Projecte 2. 

Nous serveis públics digitals 

i innovadors: Redissenyant el 

serveis socio-sanitaris dels 

Departaments de Salut i 

Serveis Socials i els docents 

dels centres públics del 

Departament d’Ensenyament.

Projecte 3

Vers models de Governança 

Digital Distribuïda: 

Redissenyar el Pacte Nacional 

per la Societat Digital, com a 

estudi de cas.
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4. Direcció i Financiació

DIRECCIÓ

Polìtica. 
Direcció de Societat Digital

De la Conselleria de Polítiques

Digitals.
Eventualment membres del Patronat de 

la Fundació i2cat i membres del Pacte 

Nacional per la Societat Digital.

Recerca i innovació
Fundació i2cat, Unitat de 

Innovació Social i Living Labs.  

FINANCIACIÓ

Basal i per projectes.
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Propers projectes i activitats : Juny-Desembre 2019

+ Construcció d’un 
programa de formació 
dels dinamitzadors dels 
Punt TIC com agents 
d’innovació social digital. 

+ Fet en col·laboració amb 
la Oficina Tècnica de 
Dinamització de la xarxa 
PUNT TIC i l’Associació 
de Dinamitzadors de la 
mateixa xarxa.

+ Construcció d’un prototip 
de nou sistema
d’Innovació Digital entre 
centres de la xarxa  
CERCA, la URV i 
membres de la xarxa 
PUNT TIC de la 
Catalunya Sud.

+ Jornada de la Internet 
Social 27 de juny 2019

+ Presentació pública del
Laboratori de Ciutadania
Digital 2a quinzena de 
juliol (participació de la 
ENOLL, EU Policy Lab i 
l’Institut for Digital 
Futures de la Universitat 
de Bristol)

+ Rightscon Tunisia. 11-12 
Juny 2019

+ Open Living Labs Days
ENoLL. Tesaloniki, 2-5 
September.

+ European School of 
Social Innovation. Global 
Congress on Social 
Innovation. Dortmund. 
October 2019.

Projecte de 

disseny d’un

sistema universal

d’innovació digital 

a la Catalunya 

Sud.

Presentació 

pública del LCD

dins l’any i2Cat.

Presentacions 

internacionals 

del LCD. 

2 3 41
Projecte  de 
Formació dels
Agents 
d’Innovació 
Social Digitals


