CURS D’INTRODUCCIÓ A LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA EN TEMÀTIQUES TERRITORIALS
Curs d’especialització de la Universitat de Girona
Olot, del 4 al 25 de novembre de 2011

La participació ciutadana ha demostrat ser una eina útil
per millorar les decisions polítiques i per generar una
cultura participativa en el si de la societat. Concretament,
la participació en temàtiques territorials ja és una eina
consolidada en els àmbits de l’urbanisme, la planificació
de l’aigua, dels espais naturals protegits o el paisatge. Per
tant, és important conèixer i dominar les eines de
participació per tal de reforçar-ne l’ús en l’àmbit del
territori.
OBJECTIUS
- Definir els conceptes bàsics de la participació ciutadana
- Conèixer la diversitat d’eines i de metodologies per
fomentar la participació ciutadana
- Conèixer i analitzar casos pràctics de participació ciutadana
en temàtiques territorials
PROFESSORAT
Xavier Sabaté. Llicenciat en Ciències Ambientals (UAB).
Especialista en Espais Naturals Protegits (Universidad
Autónoma de Madrid). DEA de medi ambient (UdG).
Codirector d’X3 Estudis Ambientals. Coordinador acadèmic
del curs.
Jordi Romero-Lengua. Ambientòleg i urbanista. Codirector
d’X3 Estudis Ambientals.
Sigrid Muñiz. Llicenciada i doctora en Ciències Ambientals
i tècnica freelance en matèria de participació ciutadana.
Marc Parés. Politòleg i doctor en Ciències Ambientals.
Professor del departament de Geografia de la UAB.
Clara Soler. Politòloga i experta en urbanisme participatiu.
DESTINATARIS
Els curs va dirigit a professionals de disciplines territorials:
ambientòlegs, arquitectes, geògrafs, urbanistes, sociòlegs...
que treballin en administracions, empreses o entitats del
tercer sector i que vulguin formar-se per aplicar eines de
participació al seu dia a dia.

PROGRAMA
DIVENDRES 4 DE NOVEMBRE
INTRODUCCIÓ. MARC TEÒRIC DE LA PARTICIPACIÓ
Matí (4h). Xavier Sabaté
Introducció al curs
- Estructura i funcionament del curs
- El sentit de la participació en temes ambientals. El
Conveni d’Aarhus
- La participació en temps de crisi
Claus teòriques de la participació
- Què entenem per participació?
- Democràcia representativa, directa i deliberativa
- La investigació-acció-participativa
- Marc legal de la participació
Tarda (2h). Sigrid Muñiz
Els conflictes ambientals i territorials a Catalunya
La investigació-acció com a eina de resolució de
conflictes
Cas pràctic: El conflicte entre el canal Segarra-Garrigues
i la Xarxa Natura 2000
DIVENDRES 11 DE NOVEMBRE
LA PARTICIPACIÓ COM A PROCÉS
Matí (4h). Xavier Sabaté
La participació com a procés
- Aspectes que incideixen sobre un procés participatiu
- Les fases d’un procés participatiu
- Eines de comunicació per a la participació ciutadana
- El retorn. Devolució de resultats
Tarda (2h). Marc Parés
L’avaluació de la participació
-La necessitat d’avaluar les experiències participatives
-Metodologies d’avaluació
-Experiències d’avaluació de la participació

DIVENDRES DIVENDRES 18 DE NOVEMBRE
EINES DE PARTICIPACIÓ
Matí (4h). Xavier Sabaté
Eines de participació
- El model de recerca social
- Tipus d’eines al nostre abast
- Tècniques distributives: enquestes i estudis d’opinió. Casos
pràctics
- Tècniques estructurals: entrevistes i grups de discussió.
Casos pràctics
Fil conductor: Participació en l’ordenació del paisatge:
catàlegs i cartes de paisatge
Tarda (2h). Xavier Sabaté i Xavier Basora
Eines de participació
- Tècniques dialèctiques: tallers de participació. Casos
pràctics
- Balanç de tècniques en el marc d’un procés
DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE
PARTICIPACIÓ A LA PRÀCTICA
Matí (4h). Xavier Sabaté/Jordi Romero-Lengua
Participació en espais naturals protegits
La custòdia del territori, una eina de concertació
Joc de Rol: un taller de participació sobre els espais naturals
protegits
Clara Soler
Urbanisme participatiu
Tarda (2h). Xavier Sabaté/Jordi Romero-Lengua
Exercici pràctic: dissenyant un procés participatiu (els
participants al curs elaboren, en grups, un procés participatiu)
Avaluació del curs
INFORMACIÓ D’INTERÈS
Lloc de realització
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot
C/ Joan Pere Fontanella, 3 – 17800 Olot. Tel 972 26 21 28
mfontaniol@olot.cat

Reconeixement
El curs està reconegut com a curs d’especialització de la
Universitat de Girona
Calendari i horari
Divendres del mes de novembre (del 4 al 25 d’octubre)
De les 10 a les 14h i de les 15.30 a les 17.30h.
Durada
24 hores
Preu
200 euros/alumne ( 160 euros/alumne pels socis del COAMB)
Inscripcions
1.Reservar plaça a la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot .
Tel. 972 26 21 28 – mfontaniol@olot.cat
2.Fer l’ingrés indicant el nom de qui s’inscriu i el codi 230806
al número de compte corrent de La Caixa 2100 8102 31
2100372173
Organitza

Col·labora:

