
OBJECTIUS	  DEL	  TALLER	  
	  
•  Adquirir	  coneixements	  teòrics	  i	  pràc3cs	  que	  perme3n	  millorar	  les	  intervencions	  

municipals	  davant	  de	  conflictes	  amb	  el	  veïnat	  a	  l’entorn	  de	  l’ús	  de	  l’espai	  públic.	  
•  Donar	  eines	  pràc3ques	  per	  intervenir	  davant	  de	  conflictes	  en	  l’espai	  públic	  a	  tècnics	  

municipals	  de	  procedències	  diverses.	  
•  Adquirir	  habilitats	  tècniques	  i	  de	  dinamització	  favorables	  per	  tal	  d’aconseguir	  que	  

les	  TIC	  siguin	  aliades	  favorables	  cap	  al	  procés	  de	  ges3ó	  i	  par3cipació.	  
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METODOLOGIA	  

•  Casos	  pràc3cs	  
•  Jocs	  de	  Rol	  
•  Pràc3ca	  en	  simulació	  grupal	  
•  Debat	  grupal	  
•  Pràc3ca	  cas	  TIC	  
•  Durada	  del	  Taller:	  8	  h	  

DESTINATARIS	  

•  Tècnics	  municipals	  
•  Regidors	  ajuntaments	  
•  Responsables	  en3tats	  no	  lucra3ves	  
•  En3tats	  veïnals	  

LLOC	  I	  DATES	  

•  10	  d‘octubre	  a	  Barcelona	  
•  24	  d‘octubre	  a	  Lleida	  
•  13	  de	  novembre	  a	  Girona	  
•  20	  de	  novembre	  a	  Tarragona	  

PREU	  I	  INSCRIPCIONS	  

•  El	  preu	  del	  taller	  és	  de	  150	  €	  
•  Descompte	  10%	  més	  d’un	  inscrit	  
•  Inclou	  dinar	  i	  plataforma	  online	  
•  Inscripcions:	  (a	  par3r	  de	  setembre)	  
•  Més	  informació:	  info@vegga.org	  



CONTINGUTS	  

BLOC	  1.	  
•  L’anàlisi	  de	  polí3ques	  públiques	  com	  a	  disciplina	  per	  millorar	  les	  intervencions	  de	  l’administració.	  
•  Perquè	  introduir	  la	  par3cipació	  en	  la	  resolució	  de	  conflictes	  públics?	  
•  Què	  significa	  "par3cipació"	  i	  com	  hem	  d'entendre-‐la	  en	  el	  context	  dels	  conflictes	  públics?	  
•  Com	  s'ar3cula	  i	  es	  materialitza	  la	  par3cipació?	  
•  Casos	  de	  referència	  en	  la	  ges3ó	  par3cipa3va	  dels	  conflictes	  (pla	  de	  presons,	  ges3ó	  de	  l’aigua,	  estacions	  

d'esquí	  al	  Pirineu,	  etc.)	  
	  
BLOC	  2.	  
•  El	  conflicte,	  la	  perspec3va	  transforma3va	  del	  conflicte	  
•  La	  provenció.	  	  
•  Eines	  per	  a	  la	  comunicació	  
•  Eines	  per	  a	  la	  facilitació	  de	  reunions	  
•  La	  cooperació	  com	  a	  cultura	  
	  
BLOC	  3.	  
•  Tècniques	  par3cipa3ves	  online	  
•  Indicadors	  de	  qualitat	  
•  Estratègies	  de	  dinamització	  i	  canalització	  
•  Casos	  d’us	  
•  Anàlisi	  experiències	  
•  Exercici:	  resolució	  micro	  conflicte	  real	  en	  línia	  
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