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Oportunitats i reptes de la participació ciutadana
Presentació
Dins el marc del govern obert, una nova relació entre
l'Administració i la ciutadania passa per escoltar-la
activament, i poder establir canals de diàleg que
permetin que aflori la diversitat de la ciutadania.

Metodologia

Com a empleats públics, hem de ser capaços
d'incorporar aquest coneixement i de fer més curta la
distància que ens separa de la ciutadania, millorant les
polítiques públiques i alhora generant confiança i
legitimitat institucional. Es tracta de grans reptes que se
sumen a les dificultats quotidianes de la gestió pública i
d'equips, per això és necessari abordar-los amb
capacitació i espais de reflexió conjunta.
En aquest curs es compartiran alguns aprenentatges
clau a tenir en compte per aprofitar al màxim les
oportunitats que ens ofereix la participació ciutadana i
per preveure i minimitzar els seus principals riscos.

Objectius
1. Situar la participació ciutadana com a element clau per
al canvi de paradigma de les administracions vers el
govern obert.
2. Conèixer els aspectes bàsics que s'han de tenir en
compte a l'hora d’obrir canals de participació deliberativa
de qualitat i detectar riscos associats a la participació
ciutadania per minimitzar-los.

Inscripció

Programa
1.

La complexitat de les societats actuals requereix
administracions obertes, àgils i flexibles que donin
respostes adients i comprensibles. El coneixement està
distribuït entre la ciutadania, que alhora desconfia d'una
Administració que sent llunyana i sovint ineficient.

Metodologia didàctica que combina l'exposició teòrica
amb l'anàlisi de casos reals.

3. Conèixer els principals canals de participació
ciutadana del portal participa.gencat.cat

2.
3.

La participació ciutadana com a oportunitat de
transformació.
Aspectes clau per a una participació de qualitat.
Canals de participació ciutadana de la Generalitat:
el portal participa.gencat.cat

Comandaments intermedis Generalitat de Catalunya i
Sector públic: a través d’ATRI i persones responsables
de formació de cada departament.
Personal directiu de la Generalitat de Catalunya, Sector
públic i Administració local: a través d’aquest enllaç

Professorat

Termini d’inscripció: divendres, 4 de febrer.

Laura Suñé
Subdirectora general de Participació Ciutadana del
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència.

Certificat

Destinataris
Directius i comandaments intermedis de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, Sector públic i
Administració Local amb responsabilitat de dissenyar i
desenvolupar una política pública.

S'expedirà un certificat d'assistència a l'alumnat que
assisteixi al 80 % de les hores lectives.

Per resoldre dubtes o fer suggeriments
directiva.eapc@gencat.cat
Codi de l’activitat: 790009/2021

Lloc
Les dues primeres sessions es realitzaran a la seu de
Barcelona de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya i la darrera sessió en línia per la plataforma
Zoom.

Horari i data
17 i 24 de febrer de 2022 de 9.30 a 11.30 h.
3 de març de 2022 de 9. 30 h a 11. 30 h.

www.eapc.cat

