
Jornades de formació transfronterera

ACTIVA LA PARTICIPACIÓ! 

EINES PER DINAMITZAR EL TEU MUNICIPI

Lloc: Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer (Ronda Sud, 3, Figueres)

Dates i horari : 25 i 26 de juny de 9 a 14h

25 de juny

La pràctca  d la  dmocràcia partcipatia als municipis: marc concdptual, mdto ologiia i dinds 

Aquesta sessió vol  fer una aproximació als coneixement bàsics,  conceptes i  eines que ajudin a
desenvolupar una partcipació ciutadana efcaç i de qualitat en els projectes locals, i identfcar els
aspectes clau que s’han de tenir en compte per poder dissenyar i executar un procés partcipatui 

Formador:

Marc Majós (INDIC-Iniciatves i  Dinàmiques Comunitàries)i  És tècnic especialista en partcipació
ciutadana i dinàmiques comunitàriesi Llicenciat en Ciències Polítques i de l’Administració (UB)i

26 de juny

La gidsti decidnt  d la comunicacii dn dscdnaris  d partcipacii ciuta ana

Sessió  orientada  a  conjunt  d'elements  que  cal  tenir  en  compte  en  el  moment  de  gestonar,
planifcar  i  prendre  decisions  de  comunicació  davant  un  entorn  de  partcipació  ciutadanai
S'abordaran els conceptes generals de comunicació i el marc de gestó específc que hem de tenir
present per prendre decisions i planifcar efcientment la comunicació en entorns de partcipaciói 

Formadors:

Loreto  Rubio  (Sinergia  Value)i  Sòcia  i  Directora  de  Sinergia  Valuei  És  Doctora  en  Managment
Sciencies (URL), llicenciada en administració MBA i Màster en Direcció Pública por ESADEi

Guillem Rovira (Sinergia Value)i  Membre de l’equip de Sinergia Valuei És llicenciat en Ciències
Polítques (UAB), màster en Marketng i Vendes (ESADE) i postgrau en marketng digitali 

https://goo.gl/maps/rqYRUt7NEKqPHsZC9


Hords ldctids

10h

Cdrtecat

La persona que assisteixi a les dues sessions previstes se li expedirà un certfcat d'assistència

Inscripcii  giratuïta  a  traiés   ’aqudst  dnllaç: https://docsigoogleicom/forms/d/e/1FAIpsLScpp-
9M0pa3LlcWBiDaYU5dqlRArMFc5c0zkjN8X4mp4JrFwg/viewform?usp=sfplink 

Pdr a més informacii

Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat

Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

972i67i70i50 (de 9a 14h)

inclusio@altemporda.cat 

Organitza: Amb el suport de

mailto:inclusio@altemporda.cat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_p-9M0_a3LlcWBiDaYU5dqlRArMFc5c0zkjN8X4mp4JrFwg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_p-9M0_a3LlcWBiDaYU5dqlRArMFc5c0zkjN8X4mp4JrFwg/viewform?usp=sf_link

