


Context 



Què està passant 

El sistema polític i institucional creat ara fa 40 anys, sembla un 

model esgotat. Hi ha molts indicadors que així ho manifesten: des 

de les persistents mobilitzacions de la societat catalana promogudes 

per l’ANC a d’altres moviments també de gran repercussió social: 

15M, la PAH, … 

 

Tot plegat ens dibuixa un gran descontent, catalitzat també per la 

greu crisi econòmica, sistèmica, que estem patint.  

 

Els actuals mecanismes polítics i institucionals troben 

dificultats per donar respostes a aquesta nova situació. 



...i quan la política no se’n surt,  

la societat fa un pas endavant.  



Què ens inspira 

El Congrés de Cultura Catalana 

 

Celebrat a finals dels anys 70, va ser capaç d’involucrar molts sectors 

socials que fins llavors havien estat deslligats de l’activitat política, en 

la demanda d’una societat avançada i moderna. 

 

Moltes de les propostes i idees sorgides d’aquell congrés han 

alimentat durant anys els idearis dels partits polítics 

catalanistes. 



El marc polític actual 

El conflicte institucional entre Catalunya i Espanya ha arribat a una 

situació in extremis. Les eleccions del 21D han resultat un veritable 

plebiscit que ha servit per conèixer el suport afectiu, emocional, a 

dues identitats nacionals cada cop més diferents. 

 

Aquesta dinàmica ha eclipsat que no s’estigui parlant de com és el 

país on volem viure, tots plegats.  

 



La polarització política, emocional, impedeix un debat seré, ric en continguts, plural.  

 

El debat obert, sense condicions ni 

limitacions és necessari i imprescindible per 

arribar a tots els sectors socials i decidir, 

entre tots, el nostre futur col·lectiu 



Què proposem 



Celebrar un Congrés 3.0 

“Un projecte engrescador que arribi al màxim nombre de 

ciutadans de Catalunya i que tingui com objectiu la definició 

de les eines de les que ens hem de dotar, i de les polítiques 

que haurem d’aplicar, per assegurar el benestar i el progrés 

de la nostra societat.” 
 



A qui ens adrecem 

Aquest nou congrés… 

 

“S’adreça a tots els ciutadans que viuen a Catalunya i volen 

construir-hi el seu futur, sense distinció de posicionaments 

polítics, creences o d’origen”.  

 

Els convida a participar en el gran debat ciutadà que 

proposem.  



El nostre compromís 

Som radicalment demòcrates:  

 

“La conclusió sobre si aquest futur millor el podrem construir 

des d’un Estat propi o dins el marc de l’Estat espanyol, no ha 

de ser una premissa sinó més aviat una conseqüència.” 



L’objectiu principal 

La participació de la ciutadania n’és l’element clau: 

 

“El primer i gran objectiu és que la participació en aquest 

Congrés sigui tant important, quantitativament i 

qualitativament, que les seves conclusions esdevinguin un 

referent ineludible per construir el futur del nostre país.” 
 

Només d’aquesta manera podrem aconseguir la legitimitat perquè la 

proposta sigui creïble i vinculant. 



Què volem 



Volem el millor per a nosaltres, per a la nostra vida, per a la 

nostra família, per a la nostra professió, per a la nostra ciutat, 

o país… volem aspirar a viure i conviure en un món millor, 

tant nosaltres com les generacions que vindran. 

 

Volem apel·lar a la voluntat de millorar, i sobretot de no 

conformar-nos amb el que tenim. Volem exercir la llibertat 

d’exigir com volem que siguin les coses, com volem que sigui 

el nostre futur. Com volem que sigui el nostre país.  



I volem convidar tothom a dir  

tot allò que vulgui dir... 

 

L’eina que hem construït i que posem 

a les vostres mans és... 



 

 



El Congrés es planteja com un procés obert de generació d’idees i 

propostes per influir de manera decisiva en la construcció del futur del nostre 

país.  

 

Parteix d’una ponència base  que ofereix una idea de conjunt del projecte, 

fragmentada en més de 300 temes que poden consultar-se directament i fer-hi 

propostes, comentaris o, simplement, valorant-les. 

 

Al final del procés participatiu el Comitè Científic redactarà una proposta de 

conclusions que debatrem i aprovarem en les sessions de cloenda del 

Congrés.  



Àrees i àmbits 



CATALUNYA 
AL MÓN 

> Els reptes del Segle XXI 

> La construcció d'un nou 

paradigma  

UNA SOCIETAT 
COHESIONADA 

> Cultura, Educació, Llengua, Coneixement 

 i Comunicació 

> L'Estat del Benestar i la Justícia social  

EQUILIBRI 
AMB LA 
NATURA 

> El Medi Natural  

> L'equilibri Territorial 

> L’energia 

 

UN MODEL  

ECONÒMIC  

SOSTENIBLE,  

EQUITATIU I  

EFICIENT 

 
> Model productiu i repartiment 

de la riquesa 

> Els sectors públic, privat i 

social 

LA  
GOVERNANÇA 

> Drets i Deures 

> La sobirania 

> La política 

> Participació ciutadana  

i mentalitat cívica 

L'ESTAT, 
UNA EINA AL 
SERVEI DE 

LA SOCIETAT  

> El paper de l'Estat 

> L'estructura de l'Estat 

> La funció pública  

> Les relacions internacionals 



Com es participa 



La participació en el Congrés 
1. Directament al web, presentant esmenes o comentaris a la ponència base, fent propostes 

de nous temes i valorant les aportacions fetes 
 

2. Participant en els debats presencials, en els actes que es faran arreu del territori, en els 

que els relators recolliran les aportacions i les penjaran al web  

 

3. A les xarxes socials (facebook, tuiter, ...) comentant i/o valorant el tema del dia que, 

diàriament, es plantejarà en forma de pregunta o proposta 
 

4. La participació serà a títol individual, encara que les aportacions siguin elaborades per un 

grup o col·lectiu  
 

5. Totes les aportacions seran tingudes en compte a l’hora de redactar les conclusions   



Des del web 

www.futurcat.cat 





El web permet 
  

1. Recollir i endreçar les opinions, interessos, voluntats, peticions/demandes, de la 

ciutadania. És un espai capaç d’aplegar totes les inquietuds i propostes i detectar els grans 

àmbits coincidents, per tal de desenvolupar-los. 
 

2. Proposar reptes i solucions, que arribin a tots els participants, per debatre’ls i, entre 

tots, trobar la millor forma de resoldre’ls o veure quines propostes tenen el suport més gran. 

 

3. Informar i inspirar els visitants mitjançant dades, continguts i informes que proporcionin 

eines i fomentin l’opinió personal. 
 

4. El resultat final es trasllada a les institucions i entitats del país, per tal que escoltin el 

model de país que s’està proposant i reclamant, perquè actuïn en conseqüència.  



Des de les xarxes 

socials 



Des de les xarxes socials  
  

1. Cada dia es plantejarà un repte, una pregunta o una proposta relacionada amb algun 

dels temes de l’àrea que s’estigui tractant  

 

2. Els participants podran fer el seu comentari, respondre la pregunta o rebatre la 

proposta del dia   

 

3. Els participants podran limitar-se a valorar el tema del dia amb un   

 

4. El resultat final de les valoracions fetes hauran de ser tingudes en compte a l’hora de 

redactar la proposta de conclusions finals   



Altres accions 



Tipus d’accions previstes 
Actes | Debats 

Sessions que pot organitzar una entitat 

adherida, a qualsevol lloc del país, sobre 

qualsevol àmbit del Congrés.  

 

Hackatons d’idees 

Sessions intensives (24 o 48 hores) per 

llançar idees sobre una àrea concreta. 

 

Fòrums | Simposis 

Trobades d’experts en una/diverses  

àrees de continguts. 

 

 

 

 

 

Speaker’s corner   

Punt itinerant on es deixen les  

propostes enregistrades en vídeo. 

 

El tema del dia  

Cada dia es llançarà un tema de debat a 

través del web o de les xarxes socials. 

 

Plató obert   

Tertúlia d’experts sobre el tema del dia, 

emesa per ràdio, TV i penjada al web. 

 

 



 
 
abril 2017  

gener 2018 

Participació 
ciutadana 

Redacció 
Ponència 
inicial i 
organització 

Proposta de 
conclusions 

Procés 
esmenes 
web 

Sessions 
de cloenda 
per àrees 

Congrés 
nacional    

febrer –març 

2018 

 

 
març - juliol 

2018 

 

 
juliol- setembre 

2018 

 

 
octubre 

2018 

 

 
2 desembre 

2018 

 

 
14/16 desembre 

2018 

Calendari general 

Publicació 

de la ponència 

inicial, per 

temes 

 

Recull d’idees 

al web, actes  

presencials i  

xarxes socials 

Presentació 

Conclusions 

definitives 

DECLARACIÓ DE 

BARCELONA 2018 

Congrés 
internacional 

Redacció de les 

Propostes de 

conclusions 

provisionals 

de cada àrea 

Presentació 
del Congrés 

 

 
novembre 

2018 

Presentació 

d’esmenes finals a 

la proposta de 

conclusions  

de cada àrea 

Votació de les 

esmenes finals i 

aprovació de les 

conclusions per  

cada àrea 



Àrea A 

 

 
9 a 29 d’abril 

  

 

 
30 d’abril  

a 20 de maig 

 

 
21 de maig  

a 10 de juny 

 

 
19 de març  

 a 8 d’abril 

Fase de participació 

Debat 

participatiu i 

temes del dia  

de  l’àrea 

Catalunya  

al món 

 

 

 
11 de juny  

a 8 de juliol  

Àrea B Àrea C Àrea D Àrees E i F 

Debat 

participatiu  i 

temes del dia 

de  l’àrea  

Una societat 

cohesionada 

Debat 

participatiu  i 

temes del dia 

de  l’àrea 

L’equilibri 

amb la natura 

Debat participatiu  i 

temes del dia 

de  l’àrea  

Un model econòmic 

sostenible, equitatiu 

i eficient 

 

Debat participatiu i 

temes del dia  

de  les àrees La 

governança i l’Estat, 

una eina al servei de 

la societat 







Com ens hem organitzat 



CONSELL 
CIENTÍFIC 

CONSELL 
DIRECTIU 

COMITÉ 
ORGANITZADOR 

ENTITATS 
ADHERIDES 

ENTITATS 
PATROCINADORES 

Nuclis 
territorials i 
sectorials 

Gestió de Relators 

Organització d’actes 

Promoció i difusió 



Consell Directiu:  
 Eudald Carbonell  President 

 Joandomènec Ros   Vicepresident 1r.   President Institut d’Estudis Catalans 

 Núria Carrera   Vicepresidenta 2a.   Vicepresidenta de l’Associació intercol·legial dels Col·legis  

         professionals de Catalunya 

 Miquel Strubell   Vicepresident 3r.   President Fundació Congrés Cultura Catalana 

 Josep Ferrer    Vicepresident 4t.   Exrector UPC. Responsable del Comitè Científic 

 Pere Pugès    Vicepresident 5è.   Responsable del Comitè Organitzador 

 Jordi Manyà   Secretari 

Comitè Científic:  
 coordinadors d’àrea: Imma Tubella, Josep Fontana, Alicia Casals, Núria Carrera, Esteve León, Pere Oriol Costa, 

 Marina Geli, Rafel Niubó, David Serrat, Joaquim Sempere, Jaume Miranda, Miquel Puig, Jordi Angusto, Arcadi Oliveres, 

 Dolors Feliu, Jaume López, Jordi Borja, Ferran Mascarell i Germà Bel 

 dinamitzadors d’àrea: Josep Pinyol, Rosa Maria Dumenjó, Joan Guarch, Josep Lluís Fernàndez,  

 Mireia Juanola i Guillem López 

Comitè Organitzador:  
 coordinadors d’àrees tècniques: Jordi Manyà, Pere Oriol Costa, Joan Carles Roca, Rosa Maria Quintana i Jaume 

 Marfany.  

 





Si voleu participar en un projecte ciutadà innovador que 

pretén parlar de realitats i incidir en les esferes influents. 

 

Si penseu que la política, cada cop més, es fa des de les 

persones i no des d’estructures tancades i opaques. 

 

Si creieu que Catalunya ha de ser allò que  

les persones volem que sigui... 

Participeu en el Congrés Catalunya i Futur 



Si voleu formar part d’aquest gran projecte col·lectiu, us demanem   

que participeu en els Nuclis territorials de la vostra zona per a 

portar a terme el Congrés Participatiu Catalunya i Futur per: 

 
1. Preparar actes de presentació i activar nuclis locals a la vostra zona. 

2. Organitzar rodes de premsa de presentació del Congrés amb els mitjans del 

vostre entorn. 

3. Contactar, a la vostra zona, amb entitats (per organitzar debats) i 

patrocinadors (per suport financer). 

4. Pensar i contactar amb ponents de la vostra zona que vulguin participar en 

el Congrés. 

5. Planificar actes de debat per fer en la fase de participació (19 de març a 8 

de juliol de 2018). 



...i per això us demanem que entreu a www.futurcat.cat , us 

inscriviu com a participants i comenceu a dir-hi la vostra...  

 

 Gràcies! 

http://www.futurcat.cat/


Contacta’ns 
info@futurcat.cat 

www.futurcat.cat 


