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La participació ciutadana esdevé
el gran repte de les Agendes 21
Local, en tant que processos de
planificació estratègica.

En un moment en què la ciutadania
sembla distanciar-se dels agents
polítics, en l’àmbit local s’es-
tan desenvolupant noves fórmules
i tècniques amb l’objectiu de re-
definir la democràcia a partir de
la idea bàsica de la participació
dels col·lectius i les persones. 

Com actuen i
es motiven
els dife-

r e n t s
agents
socials
d a v a n t

les pro-
blemàtiques am-

bientals? Qui participa i qui
se’n desentén? És possible obte-
nir la complicitat del ciutadà i
compartir amb ell la presa de de-
cisions?

Aquestes i força altres qüestions
són les que aquest curs ens vol
ajudar a resoldre. Responsables
polítics, tècnics municipals,
agents del canvi i ciutadans en
general esteu convidats a parti-
cipar –ara més que mai– i a dir-
hi la vostra.

Data màxima d’inscripció:

15 d’octubre de 2001

Preu:

Adherits al CILMA
18.000 ptes.

No adherits
25.000 ptes.

Transferència a:

Caixa de Girona
2030.0116.83.3110000159

Santa Eugènia, 10, 4t.
17005 GIRONA

Tf.: 972 42 61 05
Fax: 972 42 61 06 

http://www.cilma.org
cilma@ddgi.es

Inscripcions:

Organitza:
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Divendres,
19 d’octubre de 2001

MARTA ROVIRA
Sociòloga. Professora de la Universitat
Autònoma de Barcelona

16.00 h La implicació dels grups
socials en el medi
ambient

17.50 h Pausa

18.10 h Formes d’implicació dels
ciutadans en el medi
ambient

Divendres,
26 d’octubre de 2001

JOAN FONT
Politòleg. Professor de ciència política de
la Universitat Autònoma de Barcelona.
Investigador de l’Equip d’Anàlisi Política.

16.00 h La participació local com
a nou referent polític

17.50 h Pausa

18.10 h Tècniques de participació
en l’àmbit municipal

Divendres,
9 de novembre de 2001

JORDI CODINA
Biòleg. Responsable del desenvolupament
d’Agendes 21L de l’empresa La Vola.

16.00 h La participació ciutadana
en els PALS i l’Agenda 21
Local

17.50 h Pausa

18.10 h Experiències de
participació ciutadana.
Casos pràctics

Divendres,
16 de novembre de 2001

LAIA TORRAS
Politòloga de la Fundació Jaume Bofill.
Coordinadora de Democraciaweb.org.

16.00 h Projectes i aplicacions
de la participació en les
noves formes de
comunicació. La
democràcia a internet

17.50 h Pausa

18.10 h Usos i aplicacions
pràctiques de les noves
tecnologies

Coordinació del curs:

MARTA ROVIRA
Sociòloga. Professora de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Notes:

Les classes es faran als mateixos
locals del CILMA.

El curs és limitat a un nombre
màxim de 30 alumnes.

Es lliurarà als participants
documentació per cadascuna de les
sessions.

En acabar el curs es lliurarà
certificació acreditativa
d’assistència, en cas que així
escaigui.


