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LES 

ASSOCIACIONS, 

COM PODEM 

TRANSFORMAR 

LA CIUTAT? 



La CIUTAT la construïm tots els veïnes i les veïnes a partir de la 
nostra experiència, del coneixement i de la implicació, perquè la 

ciutat pertany a les persones. Les associacions teniu un paper 
imprescindible en el PROJECTE DE CIUTAT, perquè contribuïu a 
convertir Ciutadella en un municipi millor, tot enriquint-ne la vida 

social, cultural, esportiva, veïnal... 
 

L'Ajuntament de Ciutadella valora i agraeix molt la vostra tasca i 
dedicació, i vol donar-hi suport en posar a la vostra disposició eines 
que us puguin ajudar a fer-vos forts i a millorar la vostra gestió. Per 

açò, hem organitzat un programa de formació sobre alguns temes que 
ens heu manifestat que us interessen especialment. 

Aprofitam l'ocasió per encoratjar-vos a continuar amb el vostre treball 
i per manifestar-vos que volem seguir FENT POBLE junts i juntes. 

 
Laura Anglada Seara 

Regidora de Projecte de Ciutat, Participació Ciutadana i Igualtat 
 
 

Presentació



ESPAI DE CIUTADANIA. Les associacions i l'Ajuntament, com podem 
transformar junts la CIUTAT? 
Les associacions fan una aportació cabdal en la construcció de la ciutat, i són 
una oportunitat per construir xarxa i impulsar autèntics projectes 
transformadors i educatius de ciutat. A Granollers porten molts d'anys amb 
aquesta visió i volem que ens expliquin algunes experiències. 
A càrrec d'Albert Soler, coordinador del Projecte de Ciutat de Granollers.             
Data: dijous 27 d'abril (19.30 h)
 
Xarxes Socials i Comunicació. (Amb incripció prèvia.) L'objectiu és donar a 
conèixer com es poden aprofitar les diferents formes de comunicació existents 
a través d'Internet, com fer difusió de les activitats que organitzam a través de 
mitjans i com millorar la comunicació en públic, tenint en compte que va 
dirigit a un públic no expert. 
A càrrec del Fòrum ETS Menorca 
Data: divendres 5 maig (de 19 a 21 h) i dissabte 6 de maig (de 10 a 12 h) 
 
Organització Interna i Llei de protecció de dades. (Amb inscripció prèvia.) 
L'objectiu es donar eines bàsiques per millorar la gestió i l'organització interna 
de les entitats, així com també introduir algunes consideracions bàsiques sobre 
les implicacions de la LLei de protecció de dades.                                                    
A càrrec del Fòrum ETS Menorca i Alejandro Blanco                                                   
Data: divendres 26 maig (de 19 a 21 h) i dissabte 27 de maig (de 10 a 12 h)

Programa



Fòrum ETS Menorca 

El Fòrum ETS Menorca és una associació sense ànim de lucre 
que aglutina les entitats del tercer sector de la societat 
menorquina. La nostra raó de ser és promocionar 
l'associacionisme, la consolidació de les entitats, el 
reconeixement de la seva tasca i crear projectes en conjunt que 
millorin les condicions de vida de la ciutadania.
Per a més informació: www.forumetsmenorca.org 

Inscripcions
Lloc: Ajuntament de Ciutadella 
Persona de contacte: Pilar Gonzalo 
Telèfon: 971 38 10 50 ext. 202 
A/e:projectedeciutat@ajciutadella.org 

Organitzadors

Lloc de realització de les sessions 

Sala d'actes Joana de Vigo i Esquella (Casa de Cultura)


