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Amb el suport del Ministeri d'Administracions Públiques en el seu finançament, per mitjà del programa Projectes
e-Model, segons resolució de data 21 de juliol de 2006 de la Secretaria d'Estat de Cooperació Local
AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET. CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

¿Qué Quart Quieres?
El próxim 19 de gener de 2008 les associacions prenen la paraula.

El pròxim 19 de gener de 2008
les associacions prenen la paraula.
Fruit del treball del grup d'associacionisme del Consell de
Participació Ciutadana durant 2007, esta nova edició de la
Jornada d'Associacionisme es planteja com un espai per a
debatre, reflexionar i actuar sobre quin Quart volem, quin
paper tenen les associacions i com reforçar-lo.
Per això, és important la veu de totes les associacions i
entitats de Quart de Poblet, de les persones que les integren,
per a continuar treballant i ajustant els programes i serveis
a les necessitats reals de totes elles.
Esta és la nostra proposta de treball per a eixe dia, t'hi
apuntes?
PROGRAMA
9.30-10.00 hores Recepció i acreditacions.
10.00-10.15 hores Inauguració.
10.15 -11.00 hores Xarrada de presentació.
11.00-12.00 hores Tallers pràctics: Realitzarem tres tallers

paral·lels.
Cada participant s'integrarà en un d'ells. Són:

Taller 1 Disseny del pla de formació 2008 per a
associacions. Ningú coneix millor que les mateixes
associacions les necessitats formatives que tenen
per a exercir millor la seua activitat. Plantegem
este taller amb l'objectiu que els i les representants
de les associacions manifesten quines són les
seues necessitats per a organitzar el Pla de
Formació 2008, en funció de les conclusions i
prioritats expressades.

Taller 2 Organització de la Setmana de les Associacions
de Quart de Poblet. Es tracta d'una iniciativa
que persegueix fomentar i destacar la labor
realitzada per la ciutadania des del teixit associatiu
i difondre la tasca de les associacions del municipi.
Este taller es planteja per a crear les bases
organitzatives d'este projecte, la Setmana de les
Associacions, que es pretén iniciar en 2008 amb
l'objectiu que es consolide la seua convocatòria
anual. La setmana que dissenyem integrarà
accions desenvolupades per les associacions i
institucions locals.

Taller 3 Associacions i Agenda 21 Local. La defensa del
medi ambient competeix a tota la ciutadania.
La nostra llar, el nostre entorn laboral i, també,
la nostra associació, són àmbits quotidians en
què les bones pràctiques mediambientals
contribueixen a la sostenibilitat. Este taller
abordarà la creació d'una xarxa d'associacions
compromeses amb el desenvolupament
sostenible de Quart de Poblet.

12.00-12.30 hores. Pausa-café.
12.30-13.15 hores. Elaboració de les conclusions de cada

taller.
de la Jornada.

13.15-14.00 hores. Presentació de les conclusions generals

FITXA D'INSCRIPCIÓ

Nom i cognoms

Municipi

Telèfon mòbil

CP

Domicili

Telèfon

Correu electrònic

Associació

En quin taller desitges participar?

Taller 1: Disseny del pla de formació 2008 per a associacions

Taller 2: Organització de la Setmana de les Associacions de
Quart de Poblet

Taller 3: Associacions i Agenda 21 Local

no

L'organització posa a disposició de les persones interessades a participar
en la Jornada un servici de cangurs. Si necessites utilitzar-lo, marca la
casella corresponent (per qüestions organitzatives és necessari realitzar
la preinscripció abans del dia 10 de gener)

sí

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

