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OPEN COESIONE

www.opencoesione.it

Es tracta d'una iniciativa de govern obert sobre polítiques de cohesió a Itàlia, 
l'objecte de la qual és fomentar l'eficàcia de les intervencions públiques mitjançant la 
publicació de dades relacionades amb projectes finançats i una àmplia participació 
cívica.

Està coordinada pel DEPARTMENT DE POLÍTIQUES DE COHESIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 
DEL CONSELL DEL MINISTERI.
Està dirigida a ciutadans, administradors, tècnics d'innovació i emprenedors, 
investigadors i periodistes, de manera que tots tinguen dades i informació al seu 
abast per avaluar l'eficàcia i la coherència del compromís dels recursos públics 
provinents de la Política de Cohesió.

Els fons estan destinats a infraestructures i serveis, encara que també s'inverteixen en 
qüestions socials.

La iniciativa OpenCoesione permet identificar els projectes finançats i, després de la 
seua implantació, estimular els processos de programació a través d'iniciatives de 
participació i reutilització de dades.





MONITHON
www.monithon.it

MONITHON (MONItoring+maraTHON) va nàixer com una iniciativa 
desenvolupada de manera independent amb la finalitat de fomentar el 
control ciutadà dels projectes de desenvolupament finançats pel govern 
italià i la UE a través de la Política de Cohesió.

Els projectes inclouen una àmplia gamma d'intervencions, com ara grans 
infraestructures de transport, digitals, de recerca o mediambientals 
(ferrocarrils, autopistes, xarxes de banda ampla, sistemes de gestió de 
residus...) i altres fons dedicats a eficiència energètica, inclusió social, 
educació i formació, ocupació i mobilitat dels treballadors, turisme, etc.

Des del lloc web de OpenCoesion, els ciutadans poden realitzar el seguiment 
d'un projecte. La iniciativa Monithon porta la transparència un pas més enllà: 
sol·licita als ciutadans que participen de manera activa a través de les dades 
de govern obert per a poder generar informació valuosa.



COM FUNCIONA?

 Ciutadans, periodistes, experts, investigadors, estudiants, o tots ells de 
manera conjunta, recapten informació sobre un projecte concret escollit de 
la base de dades OpenCoesione.

 La informació pot carregar-se a la plataforma Monithon seleccionant els 
projectes d'una llista, i pot així mateix georeferenciarse i millorar-se 
mitjançant entrevistes, dades quantitatives, imatges o vídeos.

 Els ciutadans poden informar sobre males pràctiques, però també col·laborar 
perquè tots els projectes funcionen, i acceleren la seua finalització, o per a 
comprovar si realment responen a les necessitats locals. 

En participar en les “maratons de verificació”, els ciutadans beneficien 
tota la comunitat i, en última instància, les polítiques: poden emplenar 

informació que manca, assenyalar errors, informar sobre el 
desenvolupament real de projectes, enviar els seus suggeriments i 

idees als responsables de les polítiques amb la finalitat de millorar la 
qualitat del seu disseny, planificació i implantació.



Exemples pràctics

Escolliu tema

Escolliu zona local/
regional/ciutat que voleu 

investigar

Escolliu projecte/
infraestructura concreta

Verifiqueu dades!



EXEMPLE D'INFORME 
PUBLICAT EN 
MONITHON



CONCLUSIONS:

Les dues iniciatives representen la voluntat de les entitats públiques i 
dels ciutadans de formar part del procés polític mitjançant la inspecció 
de la despesa (diners) pública.

Mitjançant aquests projectes, tothom, inclosos estudiants, 
administradors, ciutadans, periodistes... poden comprendre on i com es 
gasten els diners públics. A més, les qüestions comunes (socials, 
econòmiques o administratives) se sotmeten a la inspecció de la 
ciutadania.

CERCA        VERIFICACIÓ FEU-HO 
PÚBLIC!




