FITXA D’INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms:

Associació:

Visita el nostre portal a Internet:
Càrrec:

associacions.quartdepoblet.org

Adreça de contacte:

Municipi:

Qué Quart Vols?

CP:
Tel.1:

Jornades d’ Associacionisme Local 2011

Les associacions

Tel.2:
Adreça electrònica:

Organitza:
Grup de Treball d’Associacionisme del Consell de Participació Ciutadana
amb el suport tècnic de l’Ajuntament

prenen la paraula
Quart de Poblet, ciutat participada

Patrocina:

Imprès en paper 100% reciclat
D’acord amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de
Comerç Electrònic, i a la vigent Llei Orgànica 15 13/12/1999 de
Protecció de Dades espanyoles, li informem que les dades que vostè
ens ha facilitat estan incloses en la nostra base de dades a fi de seguir
oferint-li les nostres notícies. Vostè pot exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició en els termes i terminis establits per
la LO 15/1999, dirigint-se a l’Ajuntament de Quart de Poblet, Pl. País
Valencià, núm.1 46930 Quart de Poblet.

Dissabte 29 de gener de 2011
Col·labora:

De 10.00 a 13.30 h
a Quart Jove (C/ de la Torreta, 1)

Jornades d’ Associacionisme Local 2011

Les associacions

prenen la paraula
Quart de Poblet, ciutat participada

El pròxim 29 de gener de 2011 les associacions de
Quart de Poblet tenim una cita. Com tots els anys,
dedicarem un matí del mes de gener a conèixer i valorar aquells projectes i recursos que, a proposta del
Consell de Participació Ciutadana a través del Grup
de Treball d’Associacionisme, desenvoluparem en el
nostre poble durant l’any 2011. Mantenim la nostra
ferma voluntat de potenciar Quart de Poblet com
una ciutat participada, i aquí les associacions tenim
molt que aportar. Millorar els sistemes i canals de
comunicació, conèixer els recursos i impulsar actuacions d’interès públic des del teixit social són bases
que configuren la construcció participada del Quart
de Poblet que tots i totes volem.

En aquesta edició ens proposem presentar-vos:

PROGRAMA

• El treball associatiu dóna els seus fruits: informarem dels
treballs impulsats i realitzats durant 2010 a fi d’enfortir i consolidar el paper de les associacions en la societat civil (cliCportal, Setmana de les Associacions, …).

10.00 a 10.15 h Acreditació d’assistents.

• El nostre municipi es dota progressivament d’instruments
que faciliten la participació i l’accés de les persones als serveis públics. En concret presentarem el Projecte Diego, que
té com a objectiu facilitar l’accés a l’administració electrònica,
l’e-Administració, a tota la ciutadania, amb especial atenció en
aquells col·lectius amb més dificultats per a utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Els usuaris i
usuàries podran fer les gestions des de casa, a través d’icones
grans, senzilles i clares que ompliran les pantalles dels seus
ordinadors, televisors, mòbils, i fins i tot de la Wii. D’aquesta
manera coneixerem com fer de forma senzilla i intuïtiva tràmits amb l’Ajuntament, millorar la capacitat de comunicació
i integració social i accedir de forma directa a la informació
pública.

10.15 a 10.30 h Obertura de les jornades.
10.30 a 11.00 h El treball associatiu dóna els seus fruits.
11.00 a 11.30 h Com poden les associacions participar en
		
la gestió municipal?
11.30 a 12.00 h Pausa-descans.
12.00 a 12.30 h Projecte Diego: un instrument al servei de
		
les associacions.
12.30 a 13.15 h Xarxes socials per a la dinamització i 		
		
participació associativa.
13.15 a 13.30 h Clausura.

• Analitzarem com poden les associacions participar en la
gestió municipal, quines estructures i òrgans s’han creat des
de l’inici de la democràcia per a garantir el seguiment i les aportacions del teixit associatiu a la gestió dels assumptes públics.
• Ens introduirem en el món de les xarxes socials, un recurs a
disposició de les associacions el coneixement i ús del qual, sens
dubte, incrementa considerablement la dinamització i participació de i en les nostres associacions.

Unir-se, estar ací, participar…

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
CASA DE CULTURA
Pl. Valldecabres, 19
46930 Quart de Poblet
Tel. 961547597
ciutada@quartdepoblet.org

Qué Quart Vols?

www.quartdepoblet.es
http://associacions.quartdepoblet.org

