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INTRODUCCIÓ
Els governs locals són una peça clau en el procés de reforma i
adaptació de l’Administració pública als nous temps. La crisi econòmica i financera que ha planat els darrers anys sobre el nostre país,
juntament amb l’aprovació d’una pluralitat de normes generals i
sectorials que afecten de ple els governs locals (algunes de marcat caràcter involucionista), són factors que han obligat aquestes
institucions a replantejar-se el seu paper en el si del sector públic.
La necessitat d’adaptar-se als canvis fa que els governs locals hagin de repensar les estratègies i mecanismes de gestió de la cosa
pública local, prioritzant els objectius a assolir i posant en valor els
seus actius més preuats (proximitat, capital humà, participació ciutadana …). En aquest context, l’Escola d’Estiu de Governs Locals vol
oferir una formació especialitzada i d’actualitat adreçada als representants dels governs locals de Catalunya que els permeti afrontar
amb èxit els reptes que planteja la Catalunya del futur.

vei de les administracions locals i promouen aquesta Escola Universitària d’Estiu, juntament amb la Fundació Aula d’Alts Estudis
d’Electes i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals
de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’Escola aspira a esdevenir un clúster d’intercanvi d’experiències i de debat al voltant de la
gestió pública local que permeti avançar en la millora de la qualitat dels nostres governs locals perquè, com s’afirmava en el marc
d’aquella obra formativa, “Tant o més urgent que preparar funcionaris és esvair l’atmósfera d’indiferència que plana damunt la vida
municipal, portar discussió i cercar orientacions als problemes que
ara bateguen amb més força; i, per a això, cal atreure els Alcaldes i
Regidors, i a tothom a qui interessin aquestes coses”.

El 2019 és any electoral i l’Escola vol oferir eines en temes relacionats directament o indirectament amb la comunicació. Començarem amb una conferència, clourem amb una taula rodona i durant
L’Escola d’Estiu pren com a referent l’obra formativa que va desen- els dos dies hi ha programats 8 tallers que abasten l’anàlisi de a
volupar la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925) i que va contri- qui ens adrecem, quan ho hem de fer, com ho fem i amb quin
buir decisivament, mitjançant l’excel·lència formativa i instructiva, a contingut. Durant l’escola hi haurà la trobada de Regidors i Regidola modernització i europeització del país. Igual que succeí el 1914, res de joventut, amb dos tallers programats de manera paral·lela i
les quatre diputacions catalanes reafirmen avui el seu compromís complementària als d’aquest programa.
amb la formació dels nostres electes locals i del personal al ser		

Formació i Àmbits Sectorials

Direcció de la Càtedra: Dra. Judith Gifreu Font, professora titular de dret administratiu

DESTINATARIS
Electes locals de Catalunya, candidats, tècnics municipals i equips de campanya

PROGRAMA
DIVENDRES
16:00 a 16:15: Acreditació
16:15 a 16:30: Inauguració de l’escola
16:30 a 17:10: Conferència inaugural “Què hem de fer perquè ens entenguin? Claus d’una bona comunicació en l’era actual”. Ferran
Ramon Cortés, director de l’Institut 5 Fars.
17:15 a 18:45: Tallers
• Comunicació de crisi: assumir responsabilitats o repartir culpes? David Espinós, Khimera
• Com trobar els electors que s’amaguen: segmentar per comunicar millor. Jordi Oliveres, Estratègia local
18:30: Pausa Cafè
18:45 a 20:15: Tallers
• Dades i la comunicació municipal. Míriam Hatibi, Sibilare
• Missatges força i oratòria per persuadir i seduir. Helena Marzo i Meritxell Jordana, aPortada
21:00 Sopar-tertúlia

DISSABTE
09:45 a 11:00: Tallers
• Com connectar les campanyes electorals on i offline. Xavier Peytibí, Ideograma
• Lectura de taules estadístiques per elaborar un pla de comunicació. Jordi Sauret, Feedback
11:00: Pausa-cafè
11:15 a 12:30: Tallers
• Els ajuntaments com a canals de comunicació. Una mirada digital. Albert Sàez.
• Les bases de l’estratègia comunicativa per a la campanya. Diagnòstic, escenari i opinió pública. Pau Canaleta
12:45: Taula rodona amb:
•
•
•
•

Quico Sallés (Periodista a ElMon.cat)
Sara González (Periodista a NacioDigital.cat)
Neus Tomàs (Periodista a ElDiario.es)
Jordi Barbeta (Periodista a ElNacional.cat)

14:00: Cloenda

INSCRIPCIÓ
www.acm.cat/formacio
Tallers pràctics: cal seleccionar-ne un. Les places són limitades i s’assignaran per ordre d’inscripció

PREU
A- Inscripció: 10€
B- Inscripció + sopar: 30€ (el sopar al mateix hotel)
C- Inscripció + sopar + habitació + esmorzar: 90€/individual
D- Inscripció + sopar + habitació compartida + esmorzar: 50€/persona (cal especificar el nom de la persona amb qui es comparteix.
També es pot compartir amb qualsevol altre persona que també ho vulgui i no tingui a ningú concret).

INFORMACIÓ GENERAL
Lloc de realització
				

Palau de l’Abat. Hostatgeria de Poblet. Monestir de Sta Maria de Poblet
Plaza Corona de Aragón, núm. 11, 43448 Poblet, Tarragona

Calendari			 Divendres, 28 de setembre de 2018, de 16h a 21h
				
Dissabte, 29 de setembre de 2018, de 9.30 a 14 hores
Dades de contacte		

Entitats col·laboradores:

Amb el suport de:

ACM - Àrea de formació 93.496.16.11 o formacio@acm.cat

