PROPOSTES PER MILLORAR LA GOVERNANÇA LOCAL A
L'ESPAI CATALÀ TRANSFRONTERER
Intercanvi d'experiències i coneixement en processos de partcipació ciutadana

Amb el suport de

Justfcació del projecte
Emergència d'una ciutadania més actva i crítca amb els poders públics que genera
demandes de major transparència i de processos de partcipació.
Canvi en les expectatves dels ciutadans i les ciutadanes en relació al paper i el
lideratge que han d'exercir els ens locals per promoure polítques públiques que
millorin la qualitat de vida i el benestar quotdià.
Major demanda adreçada als governs locals per reforçar el seu lideratge i compromís,
tant en la defnició de problemes i polítques públiques com en la gestó de programes i
serveis, per garantr des de la proximitat un major benestar personal i comunitari, que
ampliï la legitmitat de les decisions que són signifcatves per als individus i les
comunitats.
Nous reptes per a la governança local: avançar en les dinàmiques de partcipació i
relació horitzontal amb la ciutadania.
Espai Català Transfronterer: oportunitat per generar coneixement aplicat entre
municipis en un àmbit poc explorat a escala transfronterera.

Objectus

7) GT transfronterer

1) Estratègies de
Partcipació local

2) Espais formals
de partcipació
6 )Detectar persones
expertes en l’àmbit
(xarxa professional)

Generar coneixement
aplicat sobre les
estratègies de partcipació
i governança
en l’àmbit local

5) Experiències
d’innovació social
i tecnològica en
processos de
partcipació

4) Estratègies
d’empoderament de
la ciutadania i
democràcia inclusiva

3) Difcultats i
problemàtques
detectades en la
implementació
d’eines de
partcipació
ciutadana

Principals accions i calendari de treball

Grup de treball transfronterer tècnic-polítc
Abril

Consttució del
Grup de treball
Transfronterer
(19 d’abril)

Abril-maig
Visita d’estudi municipis
del Departament
Pirineus Orientals

Visita d’estudi municipis
de l’Alt Empordà

Intercanvi
d’experiències

Maig-juny

Seminari 1

Identfcació de reptes
i difcultats en l'impuls
d'estratègies de partcipació
ciutadana a nivell local

Document de síntesi

Seminari 2

Defnició d’estratègies
Innovadores per a millorar
la governança local en
l’Espai Català Transfronterer

Refexió i prpppsta

Conferència fnal

Sistemattzació
i difusió
dels resultats

