EIX 2. TEIXIT CIUTADÀ. POTENCIAR LA DINAMITZACIÓ DE LA CIUTADANIA I
L’ENFORTIMENT DEL TEIXIT ASSOCIATIU LOCAL.

Assistents: Roser Huete, Teresa García, Joan Fugarolas.
En aquest eix de treball hem contemplat dos objectius operatius:
1. Impulsar estratègies per millorar la relació, coordinació i interacció entre moviments
socials (entitats constituïdes o no).
2. Impulsar estratègies per provocar més implicació ciutadana en la vida col·lectiva del
municipi (ciutadans i associacions).
En aquesta taula de treball hem proposat possibles activitats per a intentar assolir
cadascun dels dos objectius operatius.
OBJECTIU 1.- MILLORAR LA INTERACCIÓ ENTRE ENTITATS
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Que l’Ajuntament organitzi assessoraments i formacions en gestió per a les
entitats, de manera periòdica ( cada 2 o 3 anys).
Crear un espai virtual comú a totes les entitats, fent ús de les xarxes socials.
Crear una cartellera d’activitats.
Crear una APP de les entitats des d’on es pugui enllaçar als diferents espais
de cada entitat.
Crear un hotel d’entitats sobri “una fonda d’entitats”.
Crear un banc de recursos per poder compartir-los i optimitzar-los.
Organitzar jornades de diferents àmbits temàtics.
Treballar en una guia única d’entitats, donar-li visibilitat, tenir-la actualitzada.
Crear un premi per a entitats, fer una cerimònia per visualitzar-lo.
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OBJECTIU 2.- PROVOCAR MÉS IMPLICACIÓ CIUADANA
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Gestionar el voluntariat. Mantenir el contacte amb els voluntaris...
Fer alguna acció el dia del voluntariat (5 de desembre).
Posar en marxa diferents processos participatius.
Fer taules de barri per tractar temes específics de cadascun.
Que els òrgans de participació es trobin en diferents espais i zones.
Fer un programa de l’estil “Miri sr. Alcalde”

Una altra reflexió que s’ha fet és que la ciutadania participa / s’implica poc en la vida
comunitària perquè gaudeix d’un cert grau de benestar.
Quan sorgeix algun tema que atempta directament contra el benestar de les persones,
aquestes ja es mobilitzen.
Així doncs, una manera de provocar més implicació ciutadana és generar situacions que
perjudiquin la ciutadania en espera que aquesta es rebel·li, organitzi i mobilitzi.

