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Presentem una nova edició de l’Escola de Governs 
Locals (EGL 2022), després de l’aturada obligada per 
la pandèmia. Enguany coincideix amb el període de 
formació preelectoral, i, per tant, el programa se centra 
en temàtiques d’interès per als electes amb vista a les 
municipals del 2023.

Així, en la primera jornada comptarem amb una lliçó 
inaugural sobre el comportament electoral a Catalunya 
en unes municipals. Es presentarà l’Estudi del Baròmetre 
municipal de l’ACM sobre “Expectatives i demandes 
ciutadanes per les eleccions municipals del 2023” i 
es duran a terme dos tallers que pivotaran en com els 
participants perceben en la seva realitat municipal les 
conclusions de l’estudi, i en com aborden les respostes i 
polítiques a emprendre de cara el final del mandat.

El dissabte s’iniciarà amb una sessió magistral 
inspiradora sobre la innovació en la gestió pública 
municipal, i continuarà amb unes píndoles 
formatives sobre lideratge i emprenedoria des de les 
administracions locals, sobre les claus per assolir la 
transformació d’un municipi i en com emprendre grans 
projectes des de la col·laboració publicoprivada local.

L’Escola de Governs Locals també comptarà el 
dissabte amb una taula de periodistes per glossar 
l’estat de l’opinió pública de la pàgina política municipal 
a nou mesos vista de les eleccions.

Objectius
• Formació i dinamització preelectoral i interacció 

entre càrrecs electes.

• Inspiració amb temàtiques sobre tendències i 
canvi social: innovació, administracions locals i 
municipalisme.

• Tallers d’aprenentatge dinàmic sobre expectatives 
i demandes de la ciutadania vers la política local de 
cara a les eleccions 2023, i respostes actuacions a 
emprendre.

• Anàlisi política demoscòpica catalana i comparada. 
Estat de l’opinió pública política. Reflexió sobre de 
què aniran les eleccions municipals del 2023.

Introducció

Destinataris

Electes i 
tècnics/ques

de les administracions
locals de Catalunya 
i candidats/es a les 

municipals 2023



Programa

16:00 a 
16:30 h 

9:30 h 

16:30 h

10:30 h

16:45 h

11:30 h

12:00 h
18:15 h

20:30 h

13:30 h
21:30 h

18:30h a 
19:30h

17.30h 

Acreditacions 

Inauguració de l’EGL
• Il·lm. Sr. Pere Segura 
Alcalde de Vila-seca
• Sra. Joana Ortega  
Secretària General de l’ACM

Sessió inaugural “El comportament 
electoral a Catalunya en unes municipals: 
mites i realitats”.
• Sr. Jordi Muñoz 
Director del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO)  

Presentació de l’estudi de l’Observatori 
municipal: “Anàlisi expectatives i 
demandes ciutadanes per les eleccions 
municipals de 2023” 
• Sr. Jordi Sauret 
Director de Feedback

Pausa Berenar

Taller 1: Dinàmica de grups sobre “Quines 
són i com s’expressen les demandes 
ciutadanes al meu municipi”?

Taller 2: Elaboració de conclusions i 
presentació per grups: “Passem a l’acció: 
actuacions i polítiques a emprendre”
• Dinamitza: Neòpolis

Finalització de la jornada

Sopar + dinàmica Mentimeter amb els 
participants
• Sr. Daniel Tarragó
Sociòleg i soci-director de Neòpolis

“Innovació i gestió pública municipal”
• Sr. Xavier Marcet 
Consultor d’innovació estratègica, CEO de 
Lead To Change

Taller de lideratge i emprenedoria des de 
les administracions locals
‘Claus per a la transformació dels municipis’
• Sr. Joaquim Nadal
Exalcalde de Girona i exconseller de la 
Presidència, i de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya

‘Com emprendre grans projectes 
municipals  des de la col·laboració 
publicoprivada local’
• Sr. Marc Esteve
Director del Master in Public Administration 
and Management a l’School of Public Policy de 
la University College London

Pausa-Cafè

Taula rodona de periodistes: ‘De què aniran 
les municipals 2023?’
• Sr. Ferran Casas  
Director de NacióDigital.cat
• Sr. Quico Sallés  
Periodista d’El Món.cat
• Sra. Joana Vallès 
Directora de continguts de la Xarxa de 
Comunicació Local
• Sra. Sara González 
Periodista d’El Periódico
Modera: Sr. Toni Marin, periodista, CEO 
KeKiKom

Cloenda de l’EGL
• Il·lm. Sr. Lluís Soler  
President de l’ACM i alcalde de Deltebre

Divendres Dissabte

•  El paquet complet, inclou assistència a les dues jornades de l’Escola, sopar del divendres,  pernoctació del divendres  
   en habitació individual o doble i esmorzar.

•  L’assistència a una de les dues jornades té un preu diferent

19:30h a 
20:30h



PreuInscripció

Informació

www.acm.cat/formacio

Hotel Gran Palas - Carrer de la Sèquia Major, 5 - Vila-seca (Tarragonès)

Divendres 16/09 · Dissabte 17/09

eva.bataye@acm.cat - 934.961.616 Ext. 107

Inscripció: 20€

Inscripció + sopar divendres: 30€

Inscripció + sopar divendres + esmorzar dissabte + 
habitació doble compartida: 70€/persona

Suplement habitació individual: 20€/persona

Entitats col·laboradores

Amb el suport de:


