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PROGRAMME PROGRAMA

09 h 30 – 09 h 45  Accueil café

09 h 45  – 10 h 00  Introduction de la 
journée    

10 h 00 – 11h 15  Table ronde

11 h 15 – 11 h 30  Pause

11 h 30 – 12 h 30  Ateliers thématiques 
en groupes mixtes franco-catalan

12 h 30 – 13 h 00  Restitutions des 
résultats et conclusion

A qui es dirigeix?

A totes les persones que treballen en el 
marc d’una de les 30 activitats del 

projecte, així com a persones externes al 
projecte que se senten interessades o 
concernides. L’objectiu és divulgar les 

conclusions i les anàlisis mitjançant 
l’experiència d’un treball col·lectiu 

d’intercanvi.

La taula rodona

Permet que circuli la paraula entre 
encarregats o socis d’activitats, ja siguin les 

activitats més directament relacionades 
amb la temàtica de la participació o bé 

qualsevol altra. També garanteix la 
transversalitat entre les activitats del 

projecte.

Els tallers

Són útils per obrir les discussions al conjunt dels 
participants de la jornada. Els encarregats i 

els socis de les diferents activitats i els diversos 
participants exteriors al projecte podran 

intercanviar les seves experiències i les seves 
anàlisis de la pràctica de la participació en 

els seus entorns corresponents.

Les síntesis i conclusions

Cada relator de taller presenta el treball que 
s’ha dut a terme en dos temps: en primer lloc, 

exposa sintèticament els tipus de qüestions 
plantejades, a continuació, centra la seva 

presentació en el que considera la idea 
principal derivada dels intercanvis. 

09.30  – 09.45 h  Acollida – Cafè

09.45 – 10.00 h  Introducció de la 
jornada

10.00 – 11.15 h  Taula rodona 

11.15 – 11.30 h  Pausa

11.30 – 12.30 h  Tallers temàtics en 
grups mixts franco-catalans

12.30 – 13.00 h  Recopilació de 
resultats i conclusió


