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L’Observatori Internacional de la Demo-
cràcia Participativa (OIDP) és una xarxa 
de més de 1000 ciutats d’arreu del món, 
entitats, organitzacions i centres d’inves-
tigació que volen conèixer, intercanviar 
i aplicar experiències sobre democràcia 
participativa en l’àmbit local per aprofundir 
la democràcia en el govern de les ciutats.

La xarxa neix el 2001 en el marc dels Pro-
jectes de Cooperació Descentralitzada del 
Programa URB-AL de la Comissió Europea. 
Des de 2006 l’OIDP treballa en col·labora-
ció amb l’organització de Ciutats i Governs
Locals Units (CGLU); actualment contri-
bueix al desenvolupament de les línies 
estratègiques de l’organització produint 
coneixement innovador al servei dels go-
verns locals en el camp de la democràcia 
participativa.

La Secretaria Tècnica de l’OIDP l’ostenta
l’Ajuntament de Barcelona des de l’origen 
de la xarxa, reconegut referent internacio-
nal en l’ intercanvi d’experiències en demo-
cràcia participativa que aposta per la coope-
ració entre els governs locals del món.

L’ OIDP és un centre de 
referència mundial per a la
producció de coneixement.
(l’R+D de la democràcia
participativa).

L’ OIDP es consolidat com 
a espai d’intercanvi d’expe-
riències de democràcia
participativa. 

L’OIDP contribueix amb
tota aquesta producció a
enriquir les polítiques 
públiques dels governs 
municipals.



www.oidp.net

MÉS DE 1000 CIUTATS
95 PAÏSOS EN XARXA

TIPUS DE MEMBRES:
SOCIS:
GOVERNS LOCALS I REGIONALS

COL·LABORADORS:
UNIVERSITATS, CENTRES
D’INVESTIGACIÓ I MÓN ASSOCIATIU

XARXA DE COMPROMISOS COMPARTITS:

PRESIDÈNCIA ROTATÒRIA ANUAL

SECRETARIA GENERAL
BARCELONA

CONFERÈNCIA



COM PRODUÏM I MILLOREM
EL CONEIXEMENT EN EL CAMP DE
LA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA A
NIVELL LOCAL?

CONFERÈNCIA
INTERNACIONAL DISTINCIÓ

SINÈRGIES

ÀMBIT LOCAL

WEB ACTUALITZADA

GRUPS
DE TREBALL

DIVERSIFICACIÓ I
DESCENTRALITZACIÓ

Anualment i des del seu origen la Presidència 
de la xarxa és exercida per un període d’un 
any per un govern local membre de l’OIDP que, 
assumint el compromís d’avançar en el debat 
sobre democràcia participativa i compartir ex-
periències i coneixement en aquest camp, or-
ganitza una conferència internacional.

L’OIDP també promou la Distinció “Bona Pràcti-
ca en Participació Ciutadana” amb l’objectiu de 
reconèixer aquelles experiències innovadores 
en el camp de la democràcia participativa des-
envolupades en l’àmbit local que afavoreixin 
l’implicació de la ciutadania i la participació en
els processos d’elaboració i implementació de 
les polítiques públiques.

Creant sinèrgies amb altres xarxes, organitza-
cions i món acadèmic.

Reactivant la xarxa d’Observatoris Locals de
Democràcia Participativa.

Millorant la web per tal de que els membres de
la xarxa contribueixin a la producció col·lectiva
constant de coneixement.

A través de la reflexió col·lectiva en una àrea 
concreta de treball es pretén promoure instru-
ments que permetin als governs locals enfortir
la democràcia i impulsar l’exercici de la ciutada-
nia protagonista en el debat, disseny, decisió i
implementació de les polítiques públiques.

Diversificant la composició dels membres de la
xarxa per arribar a totes les regions del món i 
descentralitzant l’estructura.



COM
ADHERIR-SE?

www.oidp.net

Per ser membre de la xarxa només
cal omplir el formulari d’adhesió

que trobareu a l’apartat “Adherirse”
de la nostra web.

No existeixen quotes de membresia.

Contacta’ns per a més informació:

Secretaria Tècnica OIDP
c/Avinyó 15

08002 Barcelona
Tel +34 93 481 58 22

info@oidp.net



Secretaria Tècnica OIDP
c/Avinyó 15
08002 Barcelona
Tel +34 93 481 58 22
info@oidp.net

www.oidp.net

twitter: @oidpoidp

Co-organitzador

En col·laboració amb


