Promouen:

SI VOLS PARTICIPAR...

...POTS CONTACTAR AMB:

CEDRICAT
Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya
Marta Massana
Marta Rancaño

Ajuntament Ajuntament Ajuntament Ajuntament Ajuntament
d ’ Arsèguel de Cava
de
de
de
Pont de
Montellà i
Lles de
Bar
Martinet
Cerdanya

Amb el patrocini:

QUIN
FUTUR
VOLEM PER
AL BARIDÀ?

Amb la col·laboració de:

Ctra. de Coll de Jou, km 2
25280 SOLSONA- Lleida
Telèfon: 973.48.43.20
Fax: 973.48.09.10
Correu electrònic:
barida@cedricat.cat

Treballem pel FUTUR del nostre
TERRITORI
Amb el suport de:

I per estar al corrent de tot allò que
passa:

PA RT I C I PA - H I !

http://desdelbarida.wordpress.com
Executa:

QUIN FUTUR VOLEM
PER AL BARIDÀ?
Cada vegada més, els municipis han de visionar
el futur del seu territori per a patir menys els
efectes de les dinàmiques globals. Al Baridà
tenim, segurament, més recursos dels quins
hem pogut potenciar fins ara.

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS?
Reflexionar entre tots els baridans i baridanes cap
on volem enfocar el futur d'aquest territori, per a
millorar les condicions de vida i de treball de les
persones que hi vivim i de les que hi puguin viure
en el futur. Per a tirar endavant projectes com
aquest, que s'anomenen "de participació ciutadana", cal realitzar una sèrie de reunions que combi-

Pensant doncs, en el futur del nostre territori,

nen el treball dels tècnics amb l'opinió de les per-

els cinc municipis del Baridà i l’Institut per al

sones que viuen, treballen o tenen molta relació

Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Piri-

amb el Baridà.

neu i Aran (IDAPA) impulsem aquest projecte

QUINES ACTIVITATS ESTAN PREVISTES?

de procés participatiu per a veure si podem
trobar mesures que aprofitin millor els avantatges del nostre territori i resolguin o redueixin

1. Presentació pública del procés el dia 7 de novembre.

els problemes actuals, preveient també els del

2. Exposició fotogràfica del territori, comunitat i

futur de les properes generacions.

història del Baridà.
3. Elaborar el document d' "Oportunitats i debili-

Aquest projecte compta amb el suport i finançament de la Direcció General de Participació
Ciutadana del Departament d’Interior, Relaci-

tats del Baridà" amb l'ajuda de totes les persones
que hi vulguin participar (entrevistes i treball en
grup).

ons Institucionals i Participació de la Generali-

4. Acordar les propostes d'acció per a aconseguir

tat de Catalunya.

el territori que desitgem.

Per a elaborar l’exposició fotogràfica necessitem la col·laboració
de tothom que vulgui deixar-nos
fotografies dels pobles, la gent, les
festes, les cases etc. i també ens
expliqui qualsevol cosa referent a la
memòria dels nostres pobles i els
seus paisatges.

