
 

Resum de l’activitat del 
Congrés Participatiu CATALUNYA I FUTUR 2017-2018 

En una època de grans canvis com ho van ser els anys setanta del segle passat, hem posat en 
marxa aquest congrés amb l’objectiu que compleixi una missió semblant al que va representar el 
Congrés de Cultura Catalana (1975-1977), amb el mateix esperit transformador, però aprofitant 
les noves tecnologies per involucrar el màxim de gent possible en la construcció d’un país molt 
millor per a tothom. Volem definir la Catalunya que Catalunya vol de manera oberta i 
participativa. 

El Congrés està estructurat en dues fases: la primera que compta amb la participació de 
professionals i experts dels respectius àmbits i, la segona, de participació ciutadana.  

El calendari 

I. Presentació. La fase de presentació del Congrés Participatiu Catalunya i Futur, iniciada el 27 de 
maig de 2017, va finalitzar el passat mes de març d’enguany.  

II. Debats. El 3 de juliol de 2017 s’inicià la fase de debats començant per l’àrea A, Catalunya al 
Món. A partir d’aquesta data, es van dur a terme els debats de les àrees B, Una societat 
cohesionada; C, L’equilibri amb la natura i D, Un model econòmic equitatiu, sostenible i 
eficient. 

Els debats realitzats fins ara, han comptat amb la participació d’acreditats experts, acadèmics i 
professionals que han aportat una gran quantitat de documents, estudis i anàlisis sobre els 
diferents àmbits objecte del debat.  

III Conclusions. Aquest mes de setembre hem iniciat la presentació de les conclusions, en la seva 
fase d’experts, de cadascuna de les àrees. El 15 de setembre es van presentar les de l’àrea C, 
L’equilibri amb la natura i, per al mes d’octubre, estan previstes les presentacions de l’àrea B, 
Una societat cohesionada. Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre tindran llocs els 
debats de les àrees E, La governança i F, L’Estat una eina al servei de les persones.  

IV. Participació. Paral·lelament, a les fases anteriors, continuem difonent el Congrés per tal 
d’eixamplar la xarxa territorial que ha de tenir un paper clau en la fase de participació ciutadana, 
prevista per l’any vinent. 

 

Presentacions del Congrés i debats de les respectives àrees  

S’han celebrat un total de 15 presentacions del Congrés arreu del país. 

 

Debat àrea A. El 3 de juliol de 2017 va tenir lloc el debat inaugural del Congrés sobre l’àrea A: 
Catalunya al món. Es va dividir en dues parts: Els reptes del segle XXI i La construcció d’un nou 
paradigma. 

 

Debats àrea B. Una societat cohesionada 

Sitges. La cultura catalana al segle XXI 

Barcelona. Els mitjans de comunicació que 
necessitem a Catalunya 

Barcelona. Complementar el nostre sistema 
de benestar social i reduir les desigualtats 

Vic. Coneixement i recerca 

Girona. Immigració i diversitat. Llengua 
catalana. Països Catalans 

Girona. Els mitjans de comunicació que 
necessitem a Catalunya 

 

 

 

 



Debats àrea C. L’equilibri amb la natura 

Reus. Planificació dels usos i ocupació del 
sòl 

Tortosa. L’aigua, dret humà bàsic 

Tarragona. Quin ha de ser el nou model 
energètic? 

Lleida. Agricultura sostenible? Sobirania 
alimentària? 

Palamós. Com preservem el nostre mar i les 
nostres platges? 

Olot. Com garantim la conservació dels 
ecosistemes? 

Debats àrea C. L’equilibri amb la natura 

Llinars del Vallès. L’equilibri amb la natura. 

Sabadell. El dret de la ciutadania a la 
mobilitat i al desplaçament 

Barcelona. Mesures per mitigar el canvi 
climàtic 

Barcelona. Aigua i canvi climàtic a 
Catalunya. Què fem? 

Barcelona. Energia. Transició a les 
renovables 

 

 

 

Debats àrea D. Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient 

Barcelona. Pressió fiscal, més o menys? 

Barcelona. El “precariat”, preu de la 
competitivitat? 

Barcelona. La renda bàsica, el nou contracte 
social? 

Lleida. L’euro, actiu o passiu? I una nova 
moneda social? 

Lleida. Política industrial. Sectors estratègics 

Barcelona La demografia: Quanta població 
volem ser? 

Barcelona. Economies alternatives. 
Solidària, verda, circular, social, humana... 

Barcelona. Infraestructures i la seva gestió 

 

 

Debats àrees E, la Governança i F, Un Estat al servei de les persones 

Tindran lloc un total de 10 debats durant els mesos de novembre i desembre de 2018 

La sobirania al segle XXI 

Els Estats del segle XXI 

Organització territorial 

Sistema electoral 

Funció pública 

Política i mitjans de 
comunicació 

Política i economia 

Regeneració de la política 

Aprofundiment democràtic 

Catalunya al món 

 

Conclusions de les àrees. Fase d’experts 

Conclusions de l’àrea C: L’equilibri amb la natura. Barcelona, 15 de setembre de 2018 

Sistema educatiu, universitats i recerca. Barcelona, 22 d’octubre de 2018

Programades 

Conclusions àrea B: Una societat cohesionada 

 Benestar social i sanitat. Barcelona, 8 de novembre de 2018  

 Cultura i comunicació. Barcelona, 22 de novembre de 2018  

Conclusions àrees D, Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient; E, la Governança i F, 
Un Estat al servei de les persones 

Tindran lloc durant el mes de desembre de 2018  

 

Programa de televisió a ETV Llobregat i el Punt Avui TV 

Durant els mesos de febrer a juny de 2018, ETV Llobregat i El Punt Avui TV han emès, 
setmanalment, 18 capítols del programa informatiu i d’opinió Catalunya segle XXI, que gira a 
l'entorn dels àmbits de debat del Congrés Participatiu Catalunya i Futur. El 8 d’octubre s’ha 
iniciat la segona temporada amb el programa dedicat a Immigració i diversitat.  


