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Participació i representació
La participació a totes les taules de treball era a títol individual i cap dels participants representava en 
sentit estricte la institució o l’entitat de la qual provenia. Tanmateix, entenent que el càrrec o el lloc de treball 
ocupat ofereix una perspectiva i un context específics a l’hora d’identificar reptes o de proposar soluci-
ons, es va buscar en tot moment que cada espai de debat i de reflexió i cada taula de treball comptés amb una 
combinació de perspectives el més diversa i complementària possible.

Excepte els ciutadans que participaven directament a la iniciativa, que van participar en dues taules de dos espais 
diferents, tota la resta d’actors van participar amb com a mínim un representant en com a mínim una 
de les taules de treball de cada espai de debat i reflexió.

Si baixem al nivell de les taules, van haver-hi representants i tècnics dels comuns a totes les taules, consellers gene-
rals a onze de les catorze taules de treball, representants o tècnics del Govern a deu d’elles, i, pel que fa a la resta 
d’institucions i de societats públiques i la societat civil organitzada, les primeres van tenir presència a nou taules i el 
teixit associatiu del país va ser present a totes excepte a una.

D’aquesta manera, totes les taules van ser plurals en perspectives: únicament a una d’elles hi va haver tres 
tipus de participants d’orígens diferents; a tota la resta hi va haver actors de com a mínim quatre tipus d’institucions 
diferents, arribant a una diversitat de cinc tipus d’actors en quatre taules i de sis en una altra.

Institucions representades per espais de debat i reflexió  
i per taules de treball:
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Origen dels 111 participants a les taules de treball: 

23
Societat civil organitzada
CEA, CCIS, EFA, Andorran Banking, 
ADEFI, COAA, COEA, ACA, ASIDCA, 
APTA, Actinn, Andorra esports cluster
Mediadors, Acció feminista i Federa-
ció de gent gran

21
Comuns

21
Govern

13
Altres institucions  
o societats públiques
Coprínceps, Raonador del 
ciutadà, Feda, SAAS, Andorra 
Turisme, CENMA, Obsa

20
Consell General

3
Ciutadania
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