Denominació de la proposta
Fent camí junts: Reflexions en torn a la construcció d´un municipi sostenible
Descripció de la proposta presentada * (en què consisteix)
Entre les moltes coses que aquesta pandèmia ens ha portat, rescato que el marc del
possible s'ha ampliat i cal regenerar (es) per explorar nous futurs possibles.
Necessitem re configurar una comunitat local més propera, més actual, més
sostenible que valori la diversitat, consolidi novament la confiança, incorpori la
diferència i celebri la diversitat present en el nostre municipi.
L’objectiu de la proposta és posar sobre la taula una reflexió del que ha passat en
els últims sis mesos, posant focus sobretot en les cures (de les persones i el medi
ambient) i quines accions es podem dur a terme com a parts integrants i
relacionals d'una comunitat. Cicles de reflexió, presa de contacte - consciència
sobretot al voltant de temàtiques centrals vinculades a la salut, l'educació,
l'economia, la cultura passant per les bretxes digitals, el medi ambient i els drets
humans.
El focus està posat en anar creant una transformació des de dins, amb gent que viu
al territori i coneix la seva idiosincràsia, gent que està oberta amb capacitat de
motivar els seus veïns i crear xarxes locals adaptades a les circumstàncies
particulars. Cal posar en moviment iniciatives que ens reuneixin així com també
ens mobilitzin: com ens relacionem amb altres persones per treballar, per viure i
conviure, per compartir casa, per moure'ns, per fer la compra, per cuidar els
nostres fills? Com cuidem als nostres avis? Estem presents en la comunitat
educativa dels nostres fills? Cuidem la nostra salut i la de l'entorn? Què practiquem
diàriament per donar suport a l'economia i comerços locals? Em moc
sosteniblement dins el municipi?
Sis sessions amb una durada aproximada d'una hora/ hora i mitja que comptarà
amb la participació d'una persona experta (nacional o internacional) en el tema i
d'un convidat local (govern / entitats / associacions del municipi) per crear un
diàleg en clau local. A més del diàleg hi hauria un debat obert a la ciutadania per
recollir inquietuds, idees, propostes i reflexions entorn al que parlat.
Es proposa també com opció la creació d'un formulari abans del inici de les
xerrades per fer un sondeig de les opinions de la ciutadania en torn al què els
agradaria debatre per prioritzar les seves inquietuds i opinions..
Per últim i com cloenda d´aquest cicle, es proposa una trobada presencial en
centres cívics de Ribes i Roquetes que pugui recollir tot el que s’ha parlat per
treballar en conjunt i accionar una proposta en concret a curt - mitjà termini dins
del municipi.
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Justificació de la proposta presentada * (beneficis i avantatges que aporta)
● Impulsar i potenciar mecanismes d’apoderament ciutadà del municipi en
processos de participació ciutadana.
● Potenciar un entramat de xarxes participatives al municipi amb impacte
social i econòmic real a nivell local.
● Incloure totes les veus i col·lectius per visibilitzar els problemes i
necessitats reals de les persones del poble arran de la pandèmia.
● Co-dissenyar amb residents locals campanyes, projectes i iniciatives per
revertir el impacte de la pandèmia.
● Posar en valor i en el centre de les reflexions, l’economia de les cures.
Persones beneficiàries o destinatàries * (públic objectiu, a qui va adreçada)
●
●
●
●
●

Ciutadania en general de tot el municipi
Col·lectius i xarxes associatives de Ribes i Roquetes
Comerciants i locals del municipi
Comunitat educativa i de l'àmbit de la salut
Emprenedors locals

Pressupost
Pla de comunicació i difusió 1000€
Honoraris convidats ( experts i locals) 2400€
Infraestructura tècnica 300€
Hackathon (esdeveniment presencial) 3000
Coordinació, planificació i seguiment 1800€
Total (orientatiu) de la proposta: 8.500€
Explicació de la proposta (300 paraules):
Creació de xerrades i debats on line per reflexionar i construir en conjunt
comunitats locals sostenibles on la vida i les cures estiguin al centre.
Possibles temes a tractar:
Potenciar la participació ciutadana
Posada en valor de la població infantil i adulta al municipi
Visió social de la economia local ( economies col·laboratives i sostenibles)
Foment de la cultura veïnal
Optimització dels recurs existents al municipi amb mirada global i
sustentada amb el temps
● Reactivació econòmica del municipi en clau sustentable
●
●
●
●
●

Quantitat i duració de les sessions: 6 a llarg de sis mesos d´ una hora/ hora i mitja

Format i funcionament: Online. Es comptaria amb la participació d'una persona
experta (nacional o internacional) en el tema i d'un convidat local (govern /
entitats / associacions del municipi) per crear un diàleg en clau local. A més, hi
hauria un debat obert a la ciutadania per recollir inquietuds, idees, propostes i
reflexions entorn al que parlat.
En cas de poder fer-se de manera presencial, es proposa realizar-la en dos llocs:
Centre Cultural El Local o L´Escoxador ( Ribes ) i Centre Civic L´Espai ( Roquetes); i
posicionar-los com a centres activadors i innovadors tant d'aquests cicles com
d'una hackaton a colofó final que pugui recollir totes les propostes que han sortit i
treballar en conjunt amb la ciutadania per poder accionar una acció en concret a
curt - mitjà termini dins del municipi (exemples: formalitzar una xarxa de
plataforma de voluntaris post covid, creació d'una app que centralitzi sobrants de
menjar en bars i restaurants del municipi i que puguin ser donats a persones
vulnerables, proposar servei de cuidadors municipals (cura de persones grans,
dependència, infants, etc.).
Aquesta última trobada, tindrà una duració aproximada d´un o dos dies
consecutius i comptaria con la participació d´un expert en facilitació de grups i
processos així com membres del àrea de participació ciutadana del municipi per
poder treballar en clau colaborativa una proposta comunitària.
Qui som?
Soc Carolina Olmos, experta en direcció, organització i planificació
d'esdeveniments socials i culturals, en permanent procés de regeneració i re
invenció (ara més que mai), resident a Ribes i amb moltes ganes de fer, crear e
impulsar xarxes al meu municipi.
Estic més que convençuda que estem tots immersos en un fort procés de transició i
des de fa temps gaudeixo i comparteixo el lema: fer camí caminant, i si ho fem en
comunitat, molt millor.

