
 

Del 15 d’octubre al 3 de desembre, Barcelona 

Governança per a la sostenibilitat 

Participació, mediació i concertació de grups 

d’interès en projectes ambientals 

 
Davant de qualsevol projecte, progra-
ma o actuació que té una incidència 
ambiental, els professionals necessi-
ten eines que els ajudin a millorar la 
governança d’aquestes iniciatives: 
 

· Incrementant la implicació i la      
responsabilitat dels diversos grups 
d’interès respecte el programa o    
projecte que té lloc al territori; 
· Promovent i posant en pràctica la 
participació de la ciutadania; 
· Gestionant i resolent conflictes   
ambientals; 
· Promovent l a concertació social, la responsabilitat social i el treball amb dels grups d’interès 
per part de les institucions, empreses i entitats. 
 
Des de l’Escola de Formació del COAMB us proposem un curs únic en el seu format i contin-
guts, durant el qual:  
 
 Es definirà el concepte de governança per a la sostenibilitat 
 S’oferiran criteris per dissenyar un procés de governança d’acord amb els seus objectius 

i abast. 
 S’identificaran els agents clau i els grups d’interès en un procés de governança. 
 S’aplicaran estratègies de comunicació emmarcades en un procés de governança. 
 Es presentaran els plantejaments i recursos que aporten la pedagogia i la psicologia  

social a la gestió de processos de diàleg i generació de consens. 
 Es presentaran les eines quantitatives (enquestes i qüestionaris), qualitatives 

(entrevistes) i participatives (tallers) aplicables en un procés de governança. 
 S’oferiran mètodes per analitzar i avaluar la governança.   
 s'oferiran instruments per a la gestió i resolució de conflictes ambientals i/o territorials. 
 

Metodologia 
 

Les sessions seran participatives i inclouran: 
 
· Exercicis pràctics a realitzar per part dels alumnes. 
· Materials i documentació de suport per als participants. 
· Reflexió grupal i contrast d’experiències i punts de vista entre els assistents. 
· Explicació i debat de casos pràctics de temàtica ambiental. 
 
A més, al llarg del curs els alumnes realitzaran un treball en grup amb el suport i seguiment de 
docents experts en la temàtica.  
Els assistents també disposaran d’accés a la plataforma de formació online del COAMB per a 
accedir a la documentació del curs i interaccionar amb els docents tutors de l’exercici i la resta 
d’alumnes participants al curs. 

Presentació 

Informació pràctica 
 

On 

Sala de formació  
del COAMB. C/ Muntaner, 
81, 6è 1a. Barcelona.    
Com arribar: FGC (“Provença”), 
Metro (L1 “Universitat”, L5 
“Hospital Clínic”). Bus (43, 44). 

  

 

 

Quan 

15, 22 i 29 d’octubre, 5, 12, 
19, 29 de novembre i 3 de 
desembre. 
 

Horari 

De 17:00 a 20:00 h. 

Idioma 

Català / Castellà 
 
 
Hores lectives 

24 hores 
 
Certificat que s’obté 

Certificat d’assistència al 
curs “Governança ambien-
tal” del COAMB. 

 
Inscripcions fins a l’1 d’octubre o 

fins omplir places . 

Més informació o dubtes, a 

coamb@coamb.cat. 

INSCRIPCIONS 

1a edició 

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blan-

quejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals. 

https://docs.google.com/forms/d/1jHD6yeG6PveJul7H5tuDpsSexkKTbrTLGm4tjkf96WM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1jHD6yeG6PveJul7H5tuDpsSexkKTbrTLGm4tjkf96WM/viewform
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=6


Destinataris 
 

El curs va dirigit a totes aquelles persones que durant la seva tasca professional es veuen implicades en el 
disseny i la gestió de programes i projectes amb incidència ambiental, com ara consultors en medi ambient 
o tècnics de l’administració pública, tant si són professionals provinents de les ciències ambientals com de 
l’enginyeria, la geografia, la sociologia, la psicologia o la gestió de conflictes. 
 
El curs també serà de l’interès d’aquells professionals de la gestió alternativa de conflictes (facilitació, parti-
cipació, mediació comunitària, etc.) amb la inquietud d’ampliar coneixements en matèria de medi ambient. 

 
 

Programa i ponents 
 

Sessió 1         Dijous 15/10/2015 

Introducció i presentació del curs. Introducció a l’exercici pràctic que realitzaran els alumnes. A càr-
rec de Xavier Sabaté (Espai TReS) i Daniel Pons (GENERA). 

Governança per la sostenibilitat. Teoria del bé comú. Justícia Ambiental. Equitat i capacitat del terri-
tori.  

Ponent: Pendent de confirmació. 

 

 

Sessió  2         Dijous 22/10/2015 

Gestió apreciativa, generativa i transformadora de processos.  

Ponents: Sònia Miguel (DIALÒGIC) i Daniel Pons (GENERA).  

Tutoria de l’exercici pràctic.  

 

Sessió  3         Dijous 29/10/2015 

Grups d’interès i medi ambient. Identificació, caracterització i gestió de grups d’interès. Casos pràctics. 

Ponent: Jose Antonio Lavado (BIDEA).  

 

Sessió  4         Dijous 05/11/2015 

Processos de participació ciutadana. Plans, normativa, pressupost. Casos pràctics. 

Ponent: Xavier Sabaté (Espai TReS). 

Tutoria de seguiment de l’exercici pràctic.  

 

 

Sessió  5         Dijous 12/11/2015 

Eines: negociació, mediació i arbitratge. Casos pràctics. 

Gestió Integrada de Zones Costaneres. Cas pràctic. 

Ponent: Joan Pons (INSTA). 

 

 



 

Sessió  6         Dijous 19/11/2015 

Eines: facilitació i concertació. Consensus Building. Avaluació i seguiment de processos de 

governança. Casos pràctics. 

Ponents: Sònia Miguel (DIALÒGIC) i Daniel Pons (GENERA).  

 

Sessió  7         Dijous 26/11/2015 

Eines: comunicació i governança. 

Custòdia (territori, agrària i urbana). Cas pràctic. 

Ponent: Xavier Sabaté (Espai TReS). 

 

Sessió  8         Dijous 03/12/2015 

Clausura del curs. 

Presentació dels exercicis grupals. 

Diàleg i mentoria amb els alumnes. 

Valoració del curs amb els alumnes. 

Ponents: Xavier Sabaté (Espai TReS) i Daniel Pons (GENERA). 

Tens dubtes? Més informació a coamb@coamb.cat o el 93 304 21 09. 

 

                          

  

 

 Membres del COAMB a l’atur 180 € 

 Membres del COAMB  260 € 

 Altres    360 € 

  

Preus 
INSCRIPCIONS 

RECORDA:  

Pots recuperar el cost 

d’aquest curs ja que és 

bonificable amb els fons 

de la Fundació Tripartita.  

Indica-ho al formulari 

d’inscripció i el COAMB 

farà la gestió!  

https://docs.google.com/forms/d/1jHD6yeG6PveJul7H5tuDpsSexkKTbrTLGm4tjkf96WM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1jHD6yeG6PveJul7H5tuDpsSexkKTbrTLGm4tjkf96WM/viewform

