Ja és aquí la democràcia
contínua.
No esperis les pròximes eleccions per:
Donar veu a la ciutadania
Prendre millors decisions a partir de dades
Compartir aprenentatge amb
altres ciutats del món

La participació ciutadana a l’era digital
Comparteix què passa a la teva ciutat. Descobreix quins són els temes candents i per què.
Connecta amb els ciutadans i grups d’interès. Teixeix una xarxa de seguidors i construeix consens.
Involucra’ls en els assumptes de domini públic. Fomenta l’apertura i la innovació.
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Per ciutats
intel·ligents i
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totes les mides
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IMPULSA LA TEVA AGENDA
• Destaca les teves polítiques
• Entén les necessitats dels teus ciutadans
• Construeix consens i incrementa seguidors

2

MILLORA ELS SERVEIS

Ajuntaments

• Recopila les idees i opinions dels teus ciutadans

i administracions públiques

• Estructura la presa de decisions col·lectives
• Modernitza els serveis públics

Partits polítics
i associacions

3
ONGs i institucions
acadèmiques

INCLOU ALS TEUS CIUTADANS
• Promou la participació i la transparència
• Obre les dades i la informació pública
• Fes consultes fàcilment i accessibles

Una plataforma per a la participació ciutadana
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* Les aplicacions de tercers no estan incloses

Democràcia
contínua
Consultes segures

Dóna veu als
ciutadans.

Entén quines són
les seves necessitats.

Pren decisions
basades en dades.

Debat idees

Debat idees

Coneix la comunitat

Monitoritza la ciutat

¿Vols saber-ne més?
Civiciti és una plataforma independent que promou la relació entre els ciutadans, organitzacions i representats polítics.
Proporciona un canal de comunicació obert i segur que facilita la participació ciutadana i els governs oberts,
a la vegada que protegeix la privacitat i el respecte per les llibertats individuals.

www.civiciti.com | @civiciti | hola@civiciti.com
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L’encriptació garanteix

La tecnologia patentada de logs

Codis únics d’identiﬁcació

La tecnologia més segura en
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immutables garanteix la traçabilitat del
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procés, així com la seguretat externa.

recompta és igual a l'emès.

per 18 països.

Projectes implementats pels nostres socis fent servir versiones anteriors de la tecnologia

