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Els tallers són oberts a tota la població.

El primer taller “Com veiem Castellar?” del Pla Estratègic es
dedicarà a l’àmbit econòmic

Dimecres 31 de maig de 2017

La sessió tindrà lloc dijous 8 de juny a la Sala OpenSurf d’El Mirador

La Sala OpenSurf d’El Mirador acollirà dijous de la setmana que ve, dia 8 de juny,
el primer dels tres tallers deliberatius “Com veiem Castellar?” del Pla Estratègic,
que es duran a terme durant aquest mes de juny i que són oberts a la participació de
tota la ciutadania.

Aquesta primera sessió, que tractarà sobre l’àmbit econòmic del municipi,
començarà a les 18.30 hores i té com a objectiu que els assistents responguin la
pregunta “Com veus la situació del teixit econòmic de Castellar?” mitjançant la
creació de grups de discussió. Així, entre d’altres, es parlarà sobre temes relatius a
ocupació, empresa, comerç, polígons industrials, formació, innovació o promoció de
la vila.

A aquest taller el seguiran, el 15 de juny, el que versarà sobre l’àmbit social i, el dia
29, el relatiu a l’àmbit de territori. Com el dia 8, aquests també començaran a les
18.30 hores a la Sala OpenSurf d’El Mirador.

Per assistir a qualsevol dels tallers, de dues hores i mitja de durada cadascun,  es
poden formalitzar inscripcions trucant al telèfon 93 714 40 40 o a través del web
www.castellarvalles.cat/plaestrategic.

Aquests tres tallers donaran lloc a una síntesi de la diagnosi en forma de matriu
DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi) i a la realització
d’una jornada de treball també oberta a tota la ciutadania que permetrà elaborar un
informe final de diagnosi a la tardor de 2017.

“Participa des d’on vulguis!”

A banda dels tres tallers programats durant el mes de juny, la participació ciutadana
en el procés d’elaboració del Pla Estratègic de Castellar és oberta també a través de
les xarxes socials. En aquest sentit, s’han creat les etiquetes #femunpla i
#castellar2020 perquè es puguin utilitzar a Twitter i a Facebook. També es pot
participar a través d’un grup de LinkedIn, www.castellarvalles.cat/linkedin2020 (cal
estar registrat a aquesta xarxa social).

Constitució de la Comissió Permanent
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D’altra banda, aquesta mateixa setmana s’ha constituït la Comissió Permanent del
Pla Estratègic, un òrgan format per representants de tots els consells de participació
ciutadana existents al municipi i de diferents àmbits temàtics. La seva funció serà
fer seguiment del procés des d’una perspectiva ciutadana, i també participarà
singularment en diferents moments de l’elaboració del pla.

A més, hi va haver reunió de la Comissió Política, que compta amb la participació
de representants dels diferents partits polítics que van concórrer a les darreres
eleccions municipals. Aquest òrgan té per objectiu garantir l’elaboració d’un
projecte de vila, que vagi més enllà de les legislatures, i que compti amb el consens
necessari, i desenvolupa tasques d’avaluació i seguiment del procés. En aquest
sentit, durant la reunió que va tenir lloc dilluns passat la Comissió Política va revisar
el procés en vista de les properes convocatòries obertes a tota la ciutadania.
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