La Xarxa Participa de l’Horta Sud organitza una Jornada de
Participació Ciutadana per a personal tècnic i responsables
polítics.
10/10/2017 Torrent | La Jornada se celebrarà el dia 26 d’octubre al Centre Matilde
Salvador d’Aldaia.
“La participació ciutadana, una eina per a crear comunitat. De persones
consumidores de serveis a ciutadania compromesa ”. Amb aquest títol, la Xarxa
Participa de la Fundació Horta Sud ha organitzat per al pròxim dia 26 d’octubre,
dijous, una Jornada de Participació per a personal tècnic i responsables polítics de
participació ciutadana que té com a objectiu, d’una banda, conèixer i aprofitar
experiències i processos participatius dirigits a crear comunitat i, d’altra, establir
metodologies que promoguen una ciutadana més autònoma, amb major capacitat
crítica i més organitzada. És tracta d’una trobada que dóna l’ oportunitat de posar en
comú, valoritzar i identificar els elements a tindre en compte en un procés de
participació.
La Jornada comptarà amb un cartell de ponents d’excel·lència: ocuparan les
ponències centrals Sergio Castel, expert en Participació Ciutadana del Govern
d’Aragó, i Jordi Serrano, Rector de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya. A
la trobada es presentaran experiències i bones pràctiques dels municipis de la
comarca on la ciutadania ha devingut protagonista en la gestió municipal (Projecte
Xerrades pel Barri, de Catarroja; Foro Jove per la igualtat d’Aldaia; Recrea la teua
ciutat de Vilamarxant i Castelló; L’impacte de les associacions als municipis de Quart
de Poblet i Anima’t d’Alcoi). Obriran l’acte Alfred Domínguez, President de la
Fundació Horta Sud i Carlos Fernández, President de la Mancomunitat de l’Horta
Sud. Guillermo Luján, Alcalde d’Aldaia, i Manuel Alcaraz, Conseller de Participació
Ciutadana, participaran a l’acte de cloenda.
La jornada tindrà lloc al Centre Matilde Salvador d’Aldaia (carrer Mestre Serrano,
40). Cal fer inscripció reomplint el formulari que pot trobar-se a la pàgina web
www.fhortasud.org.
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La Xarxa Participa de l’Horta Sud organiza una Jornada de
Participación Ciudadana para personal técnico y responsables
políticos.
10/10/2017 Torrent | La Jornada se celebrará el día 26 de octubre en el Centro
Matilde Salvador de Aldaia.
“La participación ciudadana, una herramienta para crear comunidad. De personas
consumidoras de servicios a ciudadanía comprometida”. Con este título, la Xarxa
Participa de l’Horta Sud ha organizado para el próximo día 26 de octubre, jueves, una
Jornada de Participación para personal técnico y responsables políticos de participación
ciudadana que tiene como objetivo, por un lado, conocer y aprovechar experiencias y
procesos participativos dirigidos a crear comunidad y, por otro lado, establecer
metodologías que promuevan una ciudadanía más autónoma, con mayor capacidad
crítica y más organizada. Se trata de un encuentro que da la oportunidad de poner en
común, valorar e identificar los elementos a tener en cuenta en un proceso de
participación.
La Jornada contará con un cartel de ponentes de excelencia: ocuparán las ponencias
centrales Sergio Castel, experto en Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón, y
Jordi Serrano, Rector de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya. En el
encuentro se presentarán experiencias y buenas prácticas de los municipios de la
comarca en las que la ciudadanía se ha convertido en protagonista en la gestión
municipal (Projecte Xerrades pel Barri, de Catarroja; Foro Jove per la igualtat de
Aldaia; Recrea la teua ciutat de Vilamarxant y Castelló; L’impacte de les associacions
als municipis de Quart de Poblet i Anima’t d’Alcoy). Abrirán el acto Alfred Domínguez,
Presidente de la Fundació Horta Sud y Carlos Fernández, Presidente de la
Mancomunidad de l'Horta Sud. Guillermo Luján, Alcalde de Aldaia, y Manuel Alcaraz,
Conseller de Participación Ciudadana, participarán en el acto de clausura.
La jornada tendrá lugar en el Centro Matilde Salvador de Aldaia (calle Mestre Serrano,
40). Puede realizarse la inscripción rellenando el formulario que se encuentra en la
página web www.fhortasud.org.
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