V edició del curs "Ciutat
col·lectiva, participació"
Creus que és possible una transformació social des de les ciutats?
En Arquitectura Sense Fronteres creiem que les ciutats es formen a partir de l’opinió, el debat,
l’organització i la participació dels seus ciutadans i ciutadanes. Per fer-ho realitat, optem per la
implicació activa de tots els agents amb un objectiu en comú:
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“L’empoderament de la ciutadania en els processos de millora i/o producció de l’hàbitat.”

¿Comparteixes el nostre objectiu?
¡ASForma!
V Edició del curs en línia:

LA CIUTAT COL·LECTIVA, PARTICIPACIÓ.
- Vols aprofundir en el concepte de participació ciutadana?
- T’agradaria executar un procés participatiu en la teva ciutat?
- Tens a mà eines i mecanismes per portar-ne a terme un?
- Tenim les respostes a les teves inquietuds.

PREN NOTA!
Primer:
Com a reflexió inicial, el plantegem:
- Què és la participació ciutadana?
- Quins són els resultats que busquem en un procés participatiu?
- Què és el que mou a participar o no en un procés participatiu?
- Quins rols creus que ha de tenir el personal tècnic que el porta a terme?
Segon:
Una part pràctica on podràs triar el projecte en el qual estiguis treballant actualment o, si no,
treballar en un cas real en què ASF estigui col·laborant.
Tercer:
Què busquem? Participació i ganes d’aprendre!
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