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REINICIA IMPULSA I DÓNA SUPORT ALS ESPAIS DE DEBAT
Reinicia treballa per un nou model de país, més participatiu i democràtic. En aquest sentit,
impulsarà la xarxa d’Espais de Debat als quals oferirà el suport organitzatiu, metodològic,
formatiu, de continguts i de coordinació. Així com una borsa de relators i la possibilitat de
compartir experiències.
La participació ciutadana en el procés de definició de la Catalunya del futur és l’essència i
compromís troncal de Reinicia. Per facilitar aquesta participació, Reinicia ha treballat en el disseny
d’un procés participatiu en dues fases.
En la primera fase, iniciada amb la presentació del conjunt del procés participatiu el passat cinc de
març de 2016 al Paranimf de la Facultat de Medicina de Barcelona, es van constituir els Àmbits de
Debat Temàtic, on gent amb expertesa debaten i consensuen, en cadascun d’ells, els reptes que
consideren més essencials i estudien els diferents posicionaments o solucions que s’hi podrien
donar amb l’objectiu de lliurar-los al debat ciutadà.
La segona, és la fase de debat ciutadà pròpiament dita i a Reinicia creiem que aquests debats han
de tenir lloc en espais:
- Oberts, transversals, integradors, plurals i participatius.
- Establerts en tot el territori, per tal que siguin fàcilment accessibles al major nombre de ciutadans.
- Que tinguin com a objectiu i finalitat sensibilitzar les persones dels nostres pobles, barris i ciutats
sobre la necessitat que s’incorporin al debat i puguin exercir el seu dret democràtic a definir quin
és el tipus de país en què els agradaria viure.
- Organitzats i liderats per les diferents entitats cíviques del territori, autogestionades i
autofinançades. Això significa que, de manera autònoma i independent, es podrà debatre i prendre
les decisions que es considerin, i on cada persona pugui expressar lliurement la seva opinió.
Com que volem un nou model de país, més participatiu i democràtic Reinicia pren, des d’ara, el
compromís d’impulsar la xarxa d’Espais de Debat, als quals oferirà el suport organitzatiu,
metodològic, formatiu, de continguts i de coordinació. Així com una borsa de relators i la
possibilitat de compartir experiències.
Les entitats que vulguin crear un Espai de Debat es poden posar en contacte amb Reinicia a través
dels correus:
info@reiniciacatalunya.cat

info@convenció.cat

Aquest país l’hem de canviar i de construir des de la ciutadania, i la millor forma de fer-ho és
començant a participar activament en la presa de decisions comunes.
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