
      
                          
                                                                         
 
 
 

CURS 
Seminari 

Els plans integrals de ciutadania: elements per afavorir 
la cohesió social, la convivència ciutadana i el civisme 

                                    7,9 i 14 de novembre 
Consell Comarcal del Maresme 

Plaça Miquel Biada,1 
Mataró, 0831 

     
 

 
 
Les nostres ciutats i pobles cada cop són més diverses, existeixen noves formes 
d’ocupar l’espai públic, sorgeixen noves demandes socials, noves expressions 
culturals, etc. Aquesta nova realitat enriqueix la ciutat però al mateix temps 
comporta la necessitat de planificació. 
 
El coneixement per part dels gestors municipals de  les metodologies de planificació 
per a la elaboració de plans locals de ciutadania o de plans de recepció i acollida de 
població nouvinguda, és quelcom necessari per a crear un clima que afavoreixi el 
diàleg entre les persones i potenciï la comunicació entre administració local i 
ciutadania. 
 
Destinataris de la formació 
 
Polítics i tècnics municipals que formin part del nucli impulsor polític i tècnic 
d’ajuntaments que vulguin engegar el Pla Integral de Ciutadania.  

 
Objectius 
 
• 

• 

• 

• 

• 

Disposar d’un espai per posar en comú diferents experiències sobre intervenció 
municipal en la implantació de plans locals de ciutadania. Debatre sobre les 
dificultats, els límits, les possibilitats, etc. 

 
Donar suport als ajuntaments i acompanyar-los en el procés d’implantació del 
Pla local de ciutadania. Definir el contingut del Pla i determinar la metodologia 
per a la seva elaboració. 

 
Determinar els programes i les accions concretes que s’han de desenvolupar en 
el marc del Pla local de ciutadania. 

 
Recollir els trets més significatius (punts forts i febles, experiències més viables, 
etc.) en la implantació de plans locals de ciutadania. 

 
Donar a conèixer iniciatives i experiències municipals de gestió de la diversitat 
cultural. 

 



      
                          
                                                                         
 
Contingut 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Definició i metodologia de treball 
 Disseny, implantació, seguiment i avaluació  
 Concreció de programes d’acció 
 Tipologia de programes i accions que potenciïn la convivència ciutadana. 

 
Polítiques per a la gestió dels plans locals de ciutadania 
 Compromís municipal amb el projecte de convivència ciutadana 
 Polítiques per a la convivència de la diversitat 

 
Governabilitat i de lideratge polític 
 Lideratge polític i lideratge tècnic (impulsors tècnics) 

 
Gestió de la transversalitat en l’organització 
 Concepte de transversalitat 
 Transversalitat en el tractament de la diversitat 
 Organització transversal dels serveis municipals 
 Cobriment de les necessitats urgents 

 
 
Gestió i treball amb la xarxa d’entitats de la ciutat 
 La xarxa d’entitats en la gestió de la diversitat (recepció i acollida 

d’immigrants, etc.) 
 Paper de l’administració en la gestió de xarxes (lideratge, coordinació) 
 Instruments i dinamització (comissions ciutadanes, consells de participació, 

fòrums de debat, etc.) 
 Funcions de les diferents entitats (acompanyament, orientació, formació 

d’adults —llengua i coneixement de l’entorn— educació en el lleure, etc.)  
 
La participació dels ciutadans 
 Foment de la participació 
 Incidències municipals en els espais cívics compartits 

 
 
 
 
Metodologia 

 
Combinació de la intervenció més teòrica per part d’un expert coneixedor de la 
realitat municipal i la presentació d’iniciatives i experiències municipals amb 
referència al tema que es tracta. 
odologia 
Docent 
 
COLCPIS: COL·LEGI DE DOCTORS I LLICENCIATS EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I 
SOCIOLOGIA DE CATALUNYA) 



      
                          
                                                                         
 
 
 

ASPECTES ORGANITZATIUS 
Organ 
Organitza 
 
Diputació de Barcelona 
Àrea d’ Igualtat i Ciutadania.  
Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania 
 
Consell Comarcal del Maresme 
 

Lloc 

 
Consell Comarcal del Maresme 
Plaça Miquel Biada,1 
Mataró, 0831 
 
Calendari 

 
 7,9 i 14 de novembre de 9 a 14h. 

 
Durada 
 
15 hores 

 
Diploma 

 
Es lliurarà un diploma acreditatiu als participants que hagin assistit al 80% 
de les sessions 
 
Informació i inscripció 
 
Per les característiques del curs, el nombre de places està limitat a 20 
participants. La organització del curs confirmarà als inscrits la possibilitat de 
cursar la formació. 
Per formalitzar la inscripció cal enviar la butlleta d’inscripció degudament 
complimentada abans del dia 31 d’ octubre, al núm. de fax 93 .757.21.12,  
a l’atenció de Victor Bassas Segura. 

 
Telèfon de contacte 93. 741. 16.16.  

 
És imprescindible que les butlletes estiguin degudament signades. 
 
 



      
                          
                                                                         
 

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ 

Seminari 
Els plans integrals de ciutadania: elements per afavorir 
la cohesió social, la convivència ciutadana i el civisme 

7,9 i 14 de novembre 
 

 
NOM I COGNOMS  

OCUPACIÓ O CÀRREC  

ENTITAT  

DEPT. O ÀREA   

ADREÇA LABORAL  

TELÈFON  

FAX  

POBLACIÓ  

DISTRICTE POSTAL  

ADREÇA ELECTRÒNICA  

 
D’acord amb la Llei 17/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un 
fitxer automatitzat i que compta amb la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant un escrit 
presentat al Registre de la Diputació de Barcelona.  
 
SIGNATURA DE L’INTERESSAT,      
 
 
 
 
Barcelona,  
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	BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

