SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Participació Ciutadana des del Consell Comarcal de l’Anoia
Serveis als Ajuntaments
Accions de suport i assessorament a les iniciatives locals de participació
ciutadana
1. Suport en processos i accions de participació ciutadana municipals
-

Assessorament en la definició, gestió, execució i preparació de projectes de
participació ciutadana.

-

Suport per sol·licitar subvencions a la Direcció general de Participació
Ciutadana i amb l’Oficina de Participació de la Diputació de Barcelona.

-

Suport en el disseny, gestió i/o dinamització de processos i òrgans participatius.

-

Aportació d’elements argumentals en favor de la participació.

-

Realitzar el seguiment i avaluació de projectes de dinamització i estructuració de
la participació.

2. Crear espai de trobada i promoure relacions de col·laboració per elaborar
projectes de participació municipals i/o supramunicipals.
-

Taula Comarcal de tècnics/ques i regidors/es de Participació Ciutadana.

-

Trobades amb la Direcció General de Participació Ciutadana i amb l’Oficina de
Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona.

-

Crear un canal estable de traspàs d’informació i d’intercanvi d’experiències a
nivell comarcal.

3. Organització de formacions entorn la participació ciutadana.
-

Per a responsables polítics.

-

Per a responsables tècnics.

-

Per a membres d’entitats o d’associacions.

Responsables i dades de contacte
Susanna Llopart
Tècnica comarcal de participació ciutadana
Tel. 93 805 15 85
participacio@anoia.cat

SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Participació Ciutadana des del Consell Comarcal de l’Anoia
Serveis a les àrees del Consell Comarcal
Accions de suport i assessorament a les iniciatives comarcals de participació
ciutadana
1. Suport en processos i accions de participació ciutadana comarcal
-

Assessorament i suport tècnic en matèria de participació ciutadana a les
diferents àrees del Consell Comarcal.

-

Suport en disseny, execució i avaluació de projectes de participació ciutadana,
per promoure i consolidar espais de participació en les polítiques del Consell.

-

Suport en el seguiment dels processos participatius endegats.

-

Seguiment de projectes.

-

Gestionar i/o dinamitzar alguns processos i òrgans participatius en casos
excepcionals.

2. Crear un espai de treball transversal i promoure relacions de col·laboració
entre àrees del Consell Comarcal.
-

Conèixer tots els processos i taules participatives engegades des de les
diferents àrees del Consell Comarcal.

-

Saber els interessos i accions participatives que es preveuen dins cada àrea.

-

Crear una taula de treball transversal per promoure l’intercanvi de projectes de
les diferents àrees.

-

Informar, promoure i difondre les accions relacionades amb la participació.

3. Organització de formacions entorn la participació ciutadana.
-

Programar i implementar formació en matèria de participació ciutadana
adreçada a tècnics i polítics del Consell Comarcal.

-

Crear una “borsa de recursos” de participació ciutadana activa: metodologia,
experiències, orientacions, ... i fer-la accessible a tècnics i polítics.

Responsables i dades de contacte
Susanna Llopart
Tècnica comarcal de participació ciutadana
Tel. 93 805 15 85

SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

participacio@anoia.cat

Participació Ciutadana des del Consell Comarcal de l’Anoia
Serveis a les Entitats i Associacions
Accions de suport i assessorament a les iniciatives de participació ciutadana de
les entitats i associacions de l’Anoia

1. Suport en plans, processos i accions de participació ciutadana.
-

Suport en el disseny, redacció i consecució de plans de participació de
l’associació.

-

Suport en el seguiment i avaluació de les accions participatives engegades.

-

Assessorament en metodologies i eines participatives.

-

Suport per sol·licitar subvencions a la Direcció General de Participació
Ciutadana.

2. Crear espai de trobada i promoure relacions de col·laboració per elaborar
projectes de participació.
-

Crear un canal estable de traspàs d’informació.

-

Afavorir els treballs en xarxa.

3. Organització de formacions entorn la participació ciutadana.
-

Per a representants d’entitats.

-

Per a tècnics d’entitats.

-

Per a membres d’entitats o d’associacions.

Responsable i dades de contacte
Susanna Llopart
Tècnica comarcal de participació ciutadana
Tel. 93 805 15 85
participacio@anoia.cat

SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Participació Ciutadana des del Consell Comarcal de l’Anoia
Serveis Generals
Accions del Servei de Participació Ciutadana
1. Promoure la participació ciutadana de les polítiques municipals i comarcals.
-

Millorar la qualitat dels projectes de participació ciutadana que es desenvolupen
a la comarca.

-

Optimitzar els recursos existents mitjançant la coordinació de projectes i/o
l’articulació d’aquests.

-

Dotar als ens d’eines metodològiques i teòriques per a la planificació, el disseny,
l’execució i l’avaluació dels projectes de participació ciutadana.

-

Coordinar les actuacions, els projectes i els tècnics que treballen en projectes
de participació ciutadana a la comarca, fomentant la creació de xarxes
supramunicipals i el seu manteniment.

2. Gestionar la informació que es genera entorn la participació ciutadana.
-

Difondre les accions i processos que tenen lloc a la comarca i la d’altres
administracions que estiguin relacionades amb la participació ciutadana.

-

Mantenir activa una borsa de recursos de participació ciutadana i fer-la
accessible a tècnics i polítics.

-

Col·laborar i representar tècnicament al Consell Comarcal de l’Anoia en la
creació de xarxes intercomarcals de participació ciutadana.

3. Crear formacions entorn la participació ciutadana.
-

Organitzar formacions en temes de participació ciutadana adreçada a
responsables polítics, tècnics o a la ciutadania organitzada i no organitzada.

-

Sensibilitzar i informar tècnics, polítics i ciutadania de tota la comarca en matèria
de participació ciutadana.

Responsables i dades de contacte
Susanna Llopart
Tècnica comarcal de participació ciutadana
Tel. 93 805 15 85
participacio@anoia.cat

