
Michael Donaldson:
. En els anys 80, molts ajuntaments van iniciar l’inici cap a la participació ciutadana i la transparència. 
Darrerament, hi ha rendició de comptes, dret d’accés a la informació, i sistemes d’integritat a 
partir del codi ètic (bústia anònima per recollir les denúncies). Tots aquests elements tenen com 
a objectiu un bon govern amb un vector de transparència.

Armand Balsebre:
. El títol “El dret a entendre” concreta molt bé l’objectiu de la transparència institucional. Les webs 
institucionals són els canals i els missatges són els continguts que les webs ens emeten. Però si 
les persones no comprenen els missatges, no existeix la comunicació. La transparència ofereix 
un sistema més democràtic.  

. L’administració pública ha de rendir comptes, però cal saber redactar i oferir bé el missatge per a 
la ciutadania. És una comunicació entre màquines i homes, no és una comunicació interpersonal. 
Dotem a el discurs de la transparència amb un llenguatge precís i senzill, sense tecnicismes de 
l’argot administrativista. Acompanyem aquest discurs amb una gràfica visual simplificadora, 
subratllant allò important sense estímuls de més que distreuen l’atenció.

Maria Eugènia Gay:
. Encara es comunica amb massa biaixos. Hem d’exigir més rigor, més transparència, més 
democràcia. Alguns mitjans de comunicació no gaudeixen d’una independència absoluta i això 
deixa a la ciutadania amb falta de transparència. Una comunicació neutra i transparent és 
l’objectiu.  

. El llenguatge jurídic ha de ser precís i concís, que no porti a dubtes. En seu judicial s’utilitzen 
tecnicismes però una demanda ha de ser clara, comprensible i concisa. Les sentències han de ser 
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redactades de manera concisa i clara. El poder legislatiu ha de redactar unes lleis entenedores 
per a la ciutadania, clares per facilitar el seu compliment.

. Els polítics han de ser empàtics sempre utilitzant un llenguatge no pompós sinó intel·ligible. Els 
poders públics tenen l’obligació de treballar per un estat de benestar social i de dret.  

. Els discursos dels polítics en aquesta etapa de Covid-19 en un moment de crisi sanitària 
i econòmica han estat força precisos. Han arribat al ciutadà i han de seguir comunicant amb 
transparència i rigor.

 Estrella Montolío:
. Pertanyem a una tradició, la hispanoparlant i romanicoparlant, en la qual conservem patrons 
discursius vuitcentistes i vetustos en ple segle XXI. Necessitem un compromís major de les 
nostres institucions per comunicar millor de manera més clara.  

. La ciutadania desconfia d’una administració a la qual no entén. Per la nostra maduresa demo-
cràtica, ara desconfiem d’aquelles empreses els productes o contractes no entenem en absolut. 
Reivindiquem el nostre dret ciutadà a entendre. Per exemple: el govern suec es distingeix per 
oferir claredat i confiança. Comunicació clara ofereix confiança a la gent. Els tributs condueixen a 
l’estat de benestar, però aquí ens tracten com a súbdits. Ens cal pedagogia i claredat.

. Si hi ha informació llarga, confusa i ambigua aquesta és dolenta per al consumidor. Per exemple, 
en els contractes bancaris, la magistratura europea ha donat la raó a consumidor. Hem de 
reclamar que els contractes siguin més clars, més rigorosos amb seguretat jurídica.  

. Necessitem un major compromís profund de totes les institucions i més recursos. Per exemple, 
amb la COVID-19, hem comptat amb magnífics periodistes de divulgació, amb infografies 
claríssimes, és a dir, tenim tradició de divulgació científica, menys tradició de bona divulgació 
jurídica i cal una major inversió en recursos a les administracions perquè comuniquin bé. 

. Mirant les pàgines web de les institucions públiques, pensem més en la innovació tecnològica 
que en aquesta innovació ha de portar amb si una reflexió de quina és la comunicació que cal 
acompanyar-lo. Hem trasllat pàgines de paper a la pantalla, però resulta que les persones no 
llegim igual en paper que a la pantalla. A la pantalla has de navegar, clicar, perds informació amb 
desesperació, etc. Necessitem molta més formació en comunicació per a escriptura en webs 
de les persones que dissenyen els aplicatius. Una administració oberta digital no pot pensar 
únicament en el tecnològic.

Sara Berbel:
. Un servei entre l’administració i la ciutadania de com anem a aconseguir un missatge clar si no 
sabem què volem compartir? Comporta un canvi de cultura organitzativa. Els nostres valors són 
a la base de les nostres actituds i cap comunicació serà percebuda com autèntica si no mostra 
els valors subjacents en ella.  

. A l’Ajuntament de Barcelona vam presentar una iniciativa on la direcció dels valors és bàsic. A la 
segona meitat de segle XX va començar la direcció per objectius i, actualment, apareix la direcció 
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per valors. La comunicació clara ens obliga a revisar els nostres valors. Hem de tenir en compte 
també un llenguatge diferenciat per a les dones i els homes que conformen la ciutadania.

. Des de l’Ajuntament de Barcelona vam iniciar un projecte molt important de canvi en la 
comunicació al mateix temps que en el canvi en la metodologia en la direcció per valors. Volem 
millorar l’accés de la ciutadania a l’administració al mateix temps que els nostres professionals 
estiguin altament formats i sensibilitzats en aquesta metodologia que reforçarà la confiança en 
l’ajuntament. Farem tres proves pilot: una a drets socials, una altra als serveis jurídics, i també en  
aquesta jornada sobre transparència.

José Antonio Antona:
. Des de l’any 2017 treballem per a què la comunicació sigui correcta amb la ciutadania de de 
Madrid. El propòsit d’una comunicació clara, senzilla, directa i entenedora és la nostra prioritat a 
l’ajuntament. Iniciem el projecte de la comunicació clara fàcil, simple i eficaç perquè la ciutadania 
pugui tenir els seus drets. Volem una cultura de la comprensió total del que es vol comunicar. 
Hem utilitzat una metodologia que combina el llenguatge clar, el llenguatge visual, els llenguatges 
d’especialitat. Ens basem en dos vessants: una interacció contínua amb la ciutadania, i una altra 
cap als empleats públics de l’administració. Iniciem la redacció dels documents, vam tenir una 
jornada sobre el compromís amb el dret a entendre -amb èxit-, i vam realitzar fins a 14 versions 
de la transformació i clarificació de el document d’una sanció de trànsit, coneguda popularment 
com “multa”.

Albert Barenys:
. Les cartes de serveis de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet tenen rellevància a partir de 
2014 quan s’aproven les lleis de Transparència, a Catalunya. Eren un catàleg descriptiu de serveis 
cap a la ciutadania i actualment es converteixen en compromisos comunicatius de com anem 
a atendre els ciutadans. Tenim 59 cartes de serveis elaborades entre 2016 i 2017, amb rang 
reglamentari. Es va constituir un equip impulsor, es va elaborar unes cartes de serveis a nivell 
intern, extern i mixt. Alguns dels indicadors són la identificació, els valors, els compromisos, la 
formulació de queixes, les formes de participació, etc. Tota la plantilla de l’ajuntament va passar la 
formació referent a les cartes de serveis. És un catàleg integral i uniforme, perquè totes les cartes 
de serveis són iguals on els compromisos tenen una línia continuista per ser ben compresa. 

. La rendició de comptes és important per avaluar si es compleixen els compromisos i millorar-los. 
Es fa durant el primer trimestre del mes posterior de l’any avaluable. A través del web de 
l’ajuntament i altres canals, els ciutadans poden comunicar amb el seu consistori.

. A partir d’un circuit de queixes i suggeriments destinat a la ciutadania, anem millorant allò 
avaluat i suggerit pels veïns de Santa Coloma. El document, que es va aprovar en 2018, va obtenir 
un premi especial de Bona pràctica de bon govern i informació pública, atorgat per la UAB, i també 
va ser esmentat pel Síndic de Greuges de Catalunya en la seva Memòria anual de 2017 que la 
carta de serveis de l’Ajuntament de Santa Coloma té un bon catàleg de serveis adequat a la llei 
de transparència.
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Hermínia Vilches:
. Fa 3 anys es va formar un equip multidisciplinari per realitzar una eina explicativa dels 
pressupostos: un web per explicar amb claredat i transparència totes les dades econòmiques, 
facilitar l’explicació de l’acció de govern, realitzar la rendició de comptes, i implicar la col·laboració 
dels ciutadans. Les dades d’execució s’obtenen de la plataforma d’Open data i d’aquí s’enllacen al 
web de pressupostos. La informació que pot consultar l’interventor de l’Ajuntament de Gavà és 
la mateixa que un ciutadà de Gavà pot veure a la pàgina web.

Mariela González:
. A l’Ajuntament de Mataró tenim diferents portals: portal de transparència, portal de mapes amb 
informació del padró o del cadastre, portal de dades obertes, portal de pressupostos. Aquest 
portal de pressupostos ha tingut més de 50.000 visualitzacions.  

. Esperem tenir en un mes el pressupost en elaboració per mostrar a la ciutadania. Un apartat 
interessant del portal és l’apartat de proveïdors i factures des de l’any 2013 fins avui dia. I ofereix 
una rica informació estadística referent a distribució de les factures per mesos, dels proveïdors 
més importants per al consistori, etc.


