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Per què 
llancem 
aquest 
programa?

Gestionar una entitat sense afany de lucre de forma que les 

persones integrants participin activament en el projecte implica 

treballar la participació interna. En moltes ocasions, ens trobem 

que les persones vinculades a l’entitat no participen tant com 

desitjarien les entitats, els espais de debat no funcionen o que no hi 

ha candidats ni candidates per renovar les juntes de direcció. 

Aquest curs pretén ajudar a detectar i resoldre aquests i altres 

problemes de participació amb l’oferiment dels recursos i les 

tècniques per donar suport a les entitats en el disseny de plans de 

millora de la participació. 

El curs està promocionat per la Subdirecció general de Participació 

Ciutadana de la Direcció General de Participació, Processos 

Electorals i Qualitat Democràtica. 

El disseny, l’execució i el seguiment del curs és realitzat per 

Tandem Social amb la col·laboració de la Fundació Marianao.

http://www.tandemsocial.coop/
http://www.marianao.org/
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Què estem 
buscant?

Busquem entitats sense ànim de lucre amb seu a Catalunya i

amb voluntat de millorar la seva participació interna, entenent-

la com un element estratègic per a l’assoliment de la seva

missió.

Es requereix l'assistència d'un mínim de dues persones de

l’entitat de les quals, com a mínim una, ha de formar part dels

òrgans de govern. Es valorarà positivament que participin tres

persones de cada entitat.

Per a garantir que el programa generi canvis i millores efectives

es requereix que les dues o tres persones inscrites de cada

entitat assisteixin a la majoria de les sessions.

Al programa hi poden participar un màxim de trenta persones.
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#Programa 
gratuït i certificat 
d’aprofitament

Què oferim?

✔ 3 sessions virtuals grupals de 2 

hores de durada cadascuna per 

conèixer conceptes, eines i exemples 

de participació interna.

✔ Un màxim de 4 hores  

d’acompanyament a cada entitat per 

concretar el Pla de millora, en l’horari 

i format (virtual o presencial) que 

més s’adapti a cada entitat.

✔ 1 sessió presencial (a 

Barcelona) de 3 hores de durada  

per compartir i enriquir el Pla de 

millora de cada entitat i establir 

sinergies.

✔ Per rebre el certificat 

d’aprofitament cal assistir a un 

mínim del 80% de les sessions 

i entregar un Pla de millora de 

la participació interna.

#Formació 
grupal, pràctica I 
especialitzada

#Acompanyament 
individual i 
personalitzat

#Sessió de mirall, 
tancament i 
networking

Un del punts de partida del Programa serà la Guia per a millorar la participació interna de les entitats

https://governobert.gencat.cat/web/.content/30_ParticipacioCiutadana/04_Difusio_i_recerca/guies_breus_de_participacio_ciutadana/Guia_participaciointerna_entitats/Guies_breus_09_millora-participacio-interna.pdf
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Quin és el contingut i el calendari?
Calendari

Període de recepció de 
candidatures

Sessions d’acompanyament 
individual: horari i format a 
consensuar amb cada entitat.

Sessió de mirall, tancament i networking
[16:00 – 19:00]: sessió presencial (a 
Barcelona) on cada entitat presenta el seu 
Pla de millora i es generen sinergies entre 
les entitats participants. 

Entrevistes virtuals de 
selecció (30 minuts)

Formacions grupals virtuals [17:00 – 19:00]

Juny-22 Juliol-22

Contingut

• Sessió 1: Les bases de la participació interna i eines de 
diagnosi.

• Sessió 2: Elements clau per la definició del model de 
participació interna.

• Sessió 3: Cas pràctic: el cas de la Fundació Marianao.

Setembre-22 Octubre-22Maig-22
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Com funciona el 
procés de 
selecció?

Es poden presentar candidatures fins el divendres 27 

de maig (inclòs) mitjançant el formulari d’inscripció.

Es realitzarà una pre-selecció a partir del formulari i, 

addicionalment, es realitzaran entrevistes virtuals de 

selecció de 30 minuts a les entitats pre-seleccionades.

Per qualsevol dubte o suggeriment ens podeu 

contactar a evalmaseda@gencat.cat

https://form.typeform.com/to/kyiaopWJ
mailto:evalmaseda@gencat.cat
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