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Benvolguda senadora, benvolgut senador de la Comunitat Valenciana: 
És un plaer saludar-li.  
Ens posem en contacte amb vostè en relació a la pròxima tramitació en el Senat del 
Projecte de Llei de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern.  
Ens agradaria de forma molt breu presentar-li les demandes de la societat civil en 
aquesta matèria. 
Fa 9 anys que es prometia a Espanya per primera vegada l’aprovació d’una llei 
d'accés a la informació. Des de llavors la societat civil, a través de la Coalición Pro 
Acceso i altres organitzacions, ha dialogat amb els diferents governs a nivell estatal, 
autonòmic i local per a defensar que la futura norma garantisca el dret d’accés a la 
informació i siga tan bé com siga possible per a posar-nos al capdavant dels països 
amb lleis de transparència. 
Després d’aquests 9 anys, Espanya ja per fi compta amb un Proyecto de Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Açò sens dubte és una bona 
notícia encara que hi ha treball per fer per tal que aquesta norma estiga a l’altura dels 
estàndards internacionals en la matèria. Segons l’anàlisi de l’organització Access Info 
Europe (pot llegir l’anàlisi ací), aquesta norma té deficiències que deixarien a Espanya 
en la posició 72 de 96 països amb lleis de transparència en el món. 
Per a millorar el Projecte de Llei, des de la societat civil volem transmetre-li tres canvis 
fonamentals a aquesta norma perquè consideren presentar-ho com a esmena. Són els 
següents (al final s’expliquen aquests tres punts amb més detall):  

1. El reconeixement del dret d’accés a la informació com un dret fonamental. 
2. Que la llei no excloga del seu abast cap tipus d’informació. 
3. Que l’organisme de revisió siga independent i tinga poder vinculant. 

A més d’aquestes tres propostes, li suggerim la lectura de l’anàlisi d'Access 
InfoEurope en el qual plantegen de forma més detallada els canvis que es poden fer a 
aquest Projecte de Llei 
Un estudi sobre totes les lleis d’accés a la informació del món es pot trobar en: 
http://www.rti-rating.org/index.php  

També són de gran interès les recomanacions de l'organització Transparència 
Internacional 
Ens agradaria saber si el seu partit va a incloure aquestes demandes en les esmenes 
que present a aquesta llei, aconseguint així una millora substancial de la mateixa. 
Aprofitem l’avinentesa per a convidar-li a participar en la Jornada que demà 
desenvoluparem a València com a celebració de l'11 Dia Internacional del Dret a 
Saber (adjuntem informació), on ens agradaria saludar-li personalment. 
 

 
Jose Ignacio Pastor Pérez 

President ACICOM 
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Comunicat de Premsa:  
 

 

11é DIA INTERNACIONAL DEL DRET A SABER 
 

Sí es pot!. Exerceix el teu dret!. Uneix-te a la co nversa. 
ACICOM  (Associació Ciutadania i Comunicació) i Fòrum de Debats  
de la Universitat de València convoquen aquesta Jornada en el marc de la 
celebración de Dia Internacional del Dret a Saber,  amb la col·laboració d’un 
ample ventall d’organitzacions valencianes. 

 
Dia 27 de setembre a les 18h . a la Sala Seminaris de l’Edifici La Nau  de 
la Universitat de València.  C/ Universitat, 2. 46003 València 
 
El proper dia 28 de setembre, es celebra en tot el món l’11é Dia Internacional del Dret 
a Saber. El 'dret a saber' o d’accés a la informació és un dret humà reconegut en 
diferents instruments jurídics, nacionals i internacionals. Al setembre de 2002, durant 
una reunió a Sofia (Bulgària) diverses organitzacions defensores de l’accés a la 
informació van crear la 'Xarxa d’activistes per la llibertat d’informació' (xarxa FOIAnet).  

En el memoràndum per a l’establiment d’aquesta xarxa, es va considerar que "la 
transparència de l’administració pública i la disponibilitat d’informació en assumptes 
d’interès públic són pre-condicions fonamentals per a la participació del públic en la 
presa de decisions i per a la lluita contra la corrupció". Addicionalment es va fixar el 28 
de setembre de cada any com el Dia Internacional de la Llibertat d'Informació: 'Dret a 
Saber', sent l’objectiu d’aquesta celebració "conscienciar a tot els individus sobre el 
seu dret a l’accés d’informació de les actuacions i activitats dels governs. 
Addicionalment, no cal perdre de vista que una societat amb major possibilitat 
d’accedir als documents en poder de les administracions avançarà significativament en 
la lluita contra la corrupció.  

 Enguany la celebració coincideix en Espanya amb el moment de la tramitació 
de la Llei de Transparència, Accés a la Informació i del Bon Govern, que després de 
tant de temps esperant-la, apareix molt descafeïnada davant les reivindicacions de 
totes les entitats que formem part de la Coalició Proaccés. La no acceptació de les 
darreres esmenes pel grup popular, majoritari a les Corts, deixaran a Espanya ocupant 
el lloc 72 de les 96 lleis de transparència existents en el món http://www.access-
info.org/es. 
 
 ACICOM ha organitzat amb el Fòrum de Debats una Jornada que comprendrà 
l’exposició i coneixement d’algunes bones pràctiques valencianes d’accés a la 
informació i una taula rodona que abordarà la situació del Dret a Saber en Espanya.  
 
Invitem a tota la ciutadania interessada a participar.  
 
L’entrada és lliure fins omplir l’aforament. 
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PROGRAMA 
18h.: Benvinguda i presentació de la Jornada: Jose Ignacio Pastor Pérez, President 
ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació) 
 
18,15h. Panel Bones Pràctiques per exercir el Dret a Saber 

1. Volem Saber  a càrrec del seu coordinador Fran Ferri , diputat a Les Corts pel Grup 
Compromís i Secretari General del Bloc Jove. 

2. Govern Obert a l'Ajuntament de Quart de Poblet , a càrrec de Laura Juan Díez , 
Investigadora en anàlisi polític i treballadora becària en el projecte. 

3. Auditoria Ciutadana  amb els pressupostos de l'Ajuntament de València, a càrrec 
de Marga Vidal, representant de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute (PACD). 

4. Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cu ltural  a càrrec de Cesar 
Guardeño  President  

5. Analizo.info , a càrrec de Diego Alvarez  coordinador del projecte, que presentarà la 
nova plataforma. 

19,45h. Descans i converses amb ponents . 

20h. Taula Rodona El Dret a Saber en Espanya i la Llei de Transparènc ia  
- Victòria Anderica  (vídeoconferència) Coalición ProAcceso  i Info Acces Europe.  

- Salma Cantos, Secretària de Comunicació d’AVAPOL   
- Angel Ambroj  Plataforma Auditoria Ciutadana pel Deute (PACPD) 

- Margarita Soler , Directora del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política i de 
l’Administració  de la Universitat de València. 
- Jose Ignacio Pastor Pérez , President  Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM) 

20,45 Conclusions i propostes, Cloenda de la Jornada 

Organitzen: 

 
 

Col·laboren: 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Per a més informació 609427374 ACICOM 


