
                                                             
 

 

 

 

 

La incorporació d’una ciutadania activa en els processos de decisió i disseny de les polítiques públiques 

es manifesta amb pràctiques cada cop més habituals als governs locals. Aquesta diversitat és mostra de 

la necessitat per part dels ajuntaments d’introduïr processos participatius per aconseguir prendre 

decisions més intel·ligents, una implementació més eficient de les polítiques i per construïr ciutadania.  

En aquest acte de presentació de la nova Guia per dissenyar i executar processos participatius en l’àmbit 

municipal, realitzada pel Govern de la Generalitat, es vol, juntament amb la Diputació de Girona, 

abordar aquells elements més rellevants per qualssevol municipi que vulgui impulsar un procés 

participatiu. Diferents municipis de Girona ens explicaràn també la seva experiència per tal d’il·lustrar 

els reptes, obstacles i solucions que van implementar.  

Data:  23 de juny del 2017 
Horari: de 10.00 h a 12.00 h 
Lloc: Delegació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya a Girona. Sala Carles Rahola- Plaça 
Pompeu Fabra, 1  
 

Programa:  

 

09.45- 10.00 h Rebuda dels assistents 

 

10.00 - 10.15 h Salutació i benvinguda  a càrrec de Jordi Foz Dalmau, secretari de Transparència i 

Govern Obert de la Generalitat de Catalunya i Fermí Santamaria Mulero, vicepresident segon de la 

Diputació de Girona.  

 

10.15 - 11.00 h Conferència “Claus per a l’impuls de processos participatius”, a càrrec de Quim Brugué 

Torruella, catedràtic en Ciència Política i de l’Administració i professor de la Universitat de Girona. Autor 

de la Guia per dissenyar i executar processos participatius en l’àmbit municipal. 

 

11.00 - 11.40 h Presentació de tres experiències municipals en processos participatius. 

Moderació a càrrec d’Anna Brunsó, tècnica de participació de la Diputació de Girona. 

 Ajuntament de Mieres 
Enric Domènec, Alcalde 

 Ajuntament de Celrà 
Núria Fortià, Alcaldia; Elisenda Ferrer, Regidora de Participació Ciutadana 

 Ajuntament de Palamós 
Maria Puig, Regidora de participació ciutadana; Joan Fugarolas, Tècnic de Participació  
Ciutadana 

 

11.40 - 11.55 h Torn de preguntes. 

 

11.55 - 12.00 h  Cloenda a càrrec de Jordi Foz Dalmau, secretari de Transparència i Govern Obert de la 

Generalitat de Catalunya. 

Acte de presentació de la nova Guia per dissenyar i executar processos 

participatius en l’àmbit municipal 


