DIJOUS 29 DE MAIG,
5, 12 i 19 DE JUNY

Cicle de Tallers
de Participació
Ciutadana

A LES 19: 30 HORES
AL MOLÍ DEL REI
(CAMÍ DES CASTELL 53, MAÓ)

ORGANITZA:

PARTICIPAR PER
TRANSFORMAR
COM FER-HO?

El FÒRUM D'ENTITATS DEL TERCER SECTOR DE MENORCA
(FÒRUM ETS) organitza el Cicle de Tallers de Participació
ciutadana.

TALLERS
•

Moure'ns pel món públic. Desfent-ne l'entrellat. A càrrec
de Joan Florit Pujol.

PARTICIPAR PER TRANSFORMAR

Cas pràctic: La reforma de les
càrrec de Mateu Martínez.

COM FER-HO?
En aquestes quatre sessions es donaran a conèixer les diferents

•

eines de participació pública que disposa la ciutadania i la
manera efectiva en la realitat que volem transformar.

•

relació a la temàtica del taller. Posteriorment s’obrirà un debat amb

L’auge de la mobilització ciutadana que hem viscut en els darrers

Cas pràctic: La Iniciativa Legislativa Popular . A càrrec
d'Olivia Méndez.

anys és una llavor d’esperança per avançar cap a alternatives

enfortir-nos com col·lectius ciutadans motivats per a la
transformació social.
*Aquest curs té pendent de confirmació 1 hora de formació permanent al
professorat

3a Sessió. Dijous 12 de juny. 19:30 hores.
Junts fem pinya. L'acció ciutadana de base col·lectiva. A
càrrec d'Anselm Barber.

el públic assistent.

necessari plantejar i discutir les eines que tenim els ciutadans per

2a Sessió. Dijous 5 de juny. 19:30 hores.

Cas pràctic: Seguiment d'expedients ambientals. A càrrec de
Miquel Camps.

Els tallers tindran una part expositiva de les diferents eines de

socials de progrés real. En aquest procés de canvi creiem

administracions locals. A

El poder d'un sol ciutadà. L'acció ciutadana de base
individual. A càrrec de Joan Caules.

manera de fer-les servir per fer sentir la nostra veu i incidir de

participació ciutadana i una cas pràctic real d'una experiència en

1a Sessió. Dijous 29 de maig. 19:30 hores.

•

4a Sessió. Dijous 19 de juny. 19:30 hores.
La nova era dels moviments socials. A càrrec de Sara
Casero.
Cas pràctic: La mobilització ciutadana en el dragatge del
Port de Maó. A càrrec d'Ilia Lorenzo.

