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Presentem una nova edició de l’Escola de Governs Locals (EGL), 
que enguany coincideix amb l’inici de la legislatura 2019-2023. En 
l’edició de l’any passat, celebrada al Monestir de Poblet, conscients 
que faltaven pocs mesos per acabar el mandat, vàrem programar 
un seguit de ponències i tallers per donar eines comunicatives útils 
per a la finalització del mandat. Enguany, el programa de l’EGL se 
centra en analitzar com tenim la societat, com saber comunicar i 
escoltar la ciutadania i com la fem corresponsable de l’acció dels 
electes en aquesta nova legislatura.

La nostra voluntat és que, a l’hora de dissenyar i executar el pla de 
mandat, trobeu en les ponències, els debats i els tallers de l’EGL 
diversos elements per incorporar a les diferents estratègies públi-
ques del nostre país.

Així, en la primera jornada comptarem amb ponents de prestigi 
que ens faran una anàlisi de com tenim la ciutadania, com ens 
veuen als servidors públics i què esperen de l’administració més 
propera al ciutadà. Tanmateix, en funció d’aquesta reflexió, dona-
rem pautes per saber com podem acostar-nos millor als nostres 
veïns i veïnes per comunicar amb eficiència l’acció municipal i, al 
mateix temps, saber escoltar les inquietuds de la ciutadania. 

Finalment, en la jornada de divendres hem programat tallers pràc-
tics que donin eines per posar en pràctica aquests plantejaments 
teòrics i convertir-ho en accions públiques concretes.

A la jornada del dissabte fem un pas més enllà per trobar ins-
truments per fer corresponsable i partícip de l’acció pública a la 
ciutadania. Des de les primeres experiències de pressupostos 
participatius fins a les iniciatives innovadores d’avui de moltes ad-
ministracions, s’ha recorregut un llarg camí. En aquest sentit, ana-
litzarem la situació al nostre país i en àmbit internacional, amb la 
voluntat de contrastar les dificultats i les oportunitats per fer cada 
vegada un  govern més obert, i avançar en la corresponsabilitat i la 
cogestió entre electes i ciutadans en la planificació i execució de les 
polítiques públiques.

Hi haurà també espais per a compartir experiències entre els 
electes que participen a l’Escola de Governs Locals i enriquir-nos 
amb la diversitat territorial de les persones que vulgueu compartir 
aquestes dues jornades en un espai immillorable com és la Vall 
de Núria.

INTRODUCCIÓ

DESTINATARIS
Electes i tècnics de les administracions locals de Catalunya.



PROGRAMA

16:15h a 16:45h:

16:45h: 

17h: 

18h a 18:45h: 

19h: 

19:15h a 20:30h: 

20:30h: 

21h: 

10h: 

11h: 

12h: 

12:15h: 

13:30h:

14h:

NOTES: 
- El paquet complet, inclou assistència a les dues jornades de l’Escola, sopar del divendres,  pernoctació del divendres en habitació individual o  doble, esmorzar i dinar del dissabte.
- L’assistència a una de les dues jornades té un preu diferent
- Hi haurà traducció per la intervenció del sr.  Kaufmann

DIVENDRES
Acreditacions

Inauguració de l’escola

• Sr. Joaquim Colomer, President del Consell Comarcal del Ripollès i Tinent d’Alcalde de l’Aj. de Ripoll
• Sra. Joana Ortega, Secretària General de l’ACM

Conferència inaugural “Compartim el mandat amb la ciutadania”. 

• Sra. Liliana Arroyo, Dra. en Sociologia i experta en l’impacte social de la transformació digital

Com comuniquem, com escoltem

• Sr. Toni Aira, Director del Màster en Comunicació Política i Institucional BSM-UPF

Pausa Cafè

Tallers: eines per comunicar, eines per escoltar

• Sr. Joan Queraltó i Jordi Oliveres, Estratègia Local

Finalització de la jornada

Sopar-taller dinamitzat per Neòpolis

DISSABTE

“La participació a Catalunya”

• Sr. Ismael Peña López, Director General de participació ciutadana de la Generalitat de  
Catalunya

 “Iniciatives innovadores a nivell internacional”

• Sr. Bruno Kaufmann, Director de la Swiss Democracy Foundation

Pausa-Cafè

Taula rodona d’experiències de participació als ens locals catalans

• Sr. Daniel Tarragó, Consultora Neòpolis
• Sr. Fernando Pindado, Professor col·laborador del Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) - UAB

Cloenda de la jornada i de l’Escola

• Sr. Miquel Àngel Escolar, Secretari d’Administracions Locals i Relacions amb l’Aran
• Il·lm. Sr. Lluís Soler, President de l’ACM

Dinar a peu dret



Lloc de realització   Hotel Vall de Núria
    
Calendari   Divendres 29/11
    Dissabte 30/11

Dades de contacte  formacio@acm.cat - 934.961.616

INFORMACIÓ GENERAL

Entitats col·laboradores:

Amb el suport de:

www.acm.cat/formacio

INSCRIPCIÓ

PREU

A- Inscripció: 15€ 
B- Inscripció + dinar dissabte: 25€ 
C- Inscripció + sopar divendres + dinar dissabte + habitació doble compartida: 70€/persona 
D- Suplement habitació individual: 25€/persona 
Els preus inclouen el bitllet per pujar i baixar amb el Cremallera. Properament us comunicarem els horaris de pujada i baixada.


