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Dinamització dels consells de participació ciutadana  
 

Presentació 

La Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, té, entre d’altres, l’objectiu de millorar 

els canals de participació existents per afrontar els nous reptes que la societat planteja. Per tal de contribuir-hi, 

s’ha fet un pla de treball per racionalitzar i millorar els consells de participació, com a un dels principals canals de 

participació de la Generalitat. Aquest curs s’emmarca en aquest Pla de i pretén donar una visió general sobre els 

consells de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya, la seva potencialitat i les seves mancances, així 

com oferir al personal que els dinamitza propostes i eines per millorar-ne el seu funcionament. 

 

Objectius 

Conèixer el rol dels consells com a òrgans permanents d’interlocució amb la ciutadania. 

Conèixer els aspectes bàsics del funcionament dels consells de participació ciutadana. 

Disposar d’eines metodològiques per a la seva aplicació. 

 

Persones destinatàries 

Preferentment personal tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb funcions de secretari/a o 

dinamitzador/a dels consells de participació ciutadana. 

Personal tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya interessat en la temàtica. 

 

Programa 

El curs s’estructura en 4 grans blocs: 

1. Definició, funció i diagnosi dels consells de participació 

2. Eines per a millorar els consells 

3. Casos pràctics  

4. Tècniques de dinamització grupal 

 

Dia 18/10 (de 10 a 14h) 

 

 Consells de participació: què són i quina funció tenen 

 Diagnosi dels consells: què topa amb la lògica de la democràcia deliberativa? Problemàtiques detectades 

en el seu funcionament 

 Eines: Proposta de reglament de funcionament dels consells i Mapes d’actors. Què són? Per a què 

serveixen? Com fer-los? 

 

Dia 20/10 (de 10 a 14h) 

 

 Cas pràctic: funcionament d’un consell de participació ciutadana 

 

Dia 25/10 (de 10 a 14h) 

 

 Tècniques de dinamització de grups 

 

Metodologia 

La metodologia didàctica combina exposició teòrica i exercicis pràctics amb l’anàlisi d’un cas real 

 

Professorat 

Jordi Pacheco Canals, tècnic de la Subdirecció General de Participació Ciutadana 
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Tècniques de dinamització: 

Marc Majós Cullell 

Manel Ruiz Pla 

 

Dates i horari 

18, 20 i 25 d’octubre, de 10 a 14h. 

 

Lloc 

Escola d'Administració Pública de Catalunya 

C/Girona 20 

08010 Barcelona 

 

Places 

20  

 

Hores lectives 

12 hores 

 

Inscripció 

A través de l’Atri, la relació definitiva d’admissió al curs es validarà per la Sub-direcció General de Participació 

Ciutadana 

 

Metodologia 

La metodologia didàctica combina exposició teòrica i exercicis pràctics, amb l’anàlisi de casos reals.  

 

Certificat 

A l’alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s’estableixin, se li expedirà un 

certificat d’assistència i aprofitament 

 

Organització 

Subdirecció General de Participació Ciutadana 

 
Responsable 

Francesc Xavier Moreno de Haro 

 


