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Amb la col·laboració 

El Secretariat ha engegat un procés participatiu obert a totes les entitats federades per recollir 
propostes de cara a les eleccions municipals del mes de maig i fer-les arribar als partits polítics. 

És la primera vegada que el Secretariat actua d’interlocutor entre el teixit associatiu i les forces polítiques?
Fins ara, quan s’acostaven les eleccions la majoria de partits polítics amb representació a l’Ajuntament ens demanaven una 
reunió però ja tenien el programa electoral fet i nosaltres interactuàvem des de l’estructura del Secretariat. Enguany ens avancem 

i serem nosaltres, la Comissió Executiva del Secretariat, qui demanarà reunions amb 
els representants polítics per fer-los arribar totes les propostes de les entitats amb 
l’objectiu que les considerin i entrin als programes electorals. 

Per què és important la participació de les entitats en aquest procés?
Sovint la classe política mira només el seu entorn mentre que les entitats treballem a 
diari amb la gent, trepitjant el terreny. Entitats com el Grup de Solidaritat Sant Medir 
o les escoles, segur que tenen detectades situacions i mancances que un polític 
desconeix. Qui millor que els gegants, els diables o els castellers per indicar quines 
són les necessitats en cultura popular? Volem que els partits polítics elaborin un 
programa electoral des de la base amb les aportacions del teixit associatiu.

Les propostes han de ser en clau local o també d’àmbit ciutat? 
Hem considerat cinc àmbits que creiem que són els que poden interessar més la 
ciutadania i les entitats: cultura, esports, urbanisme, dinamització econòmica i polítiques 
socials i ciutadania. Hi ha àmbits com els esports o l’urbanisme que suposem que 
tindran propostes més locals, centrant-se en les mancances dels nostres barris. En 
canvi, les propostes que arribin sobre polítiques socials o la dinamització econòmica 
imaginem que seran en clau ciutat.

Eleccions municipals 2015: Digues-hi la teva!

La Comissió Executiva del Secretariat ha decidit obrir un procés participatiu entre les entitats associades per poder incidir en 
els programes electorals de les candidatures concurrents a les eleccions municipals del 24 de maig. Per fer-ho, hem elaborat 
un formulari on podeu deixar les vostres propostes en cinc àmbits diferenciats: cultura, esports, urbanisme, polítiques socials i 
ciutadania i dinamització econòmica. Podeu fer arribar les vostres propostes fins al 28 de febrer per les següents vies: 

Lluïsa Erill, presidenta del Secretariat: ‘‘Volem que els partits polítics elaborin un 
programa electoral des de la base amb les aportacions del teixit associatiu’’

 
El model de barris que volem està a les 
nostres mans. Aportem-hi idees!!!

Emplenant el formulari que trobareu a www.secretariat.cat/municipals2015  
Enviar un correu electrònic a info@secretariat.cat amb les vostres propostes
Emplenar el full que estarà disponible a la nostra Secretaria de Cotxeres de Sants
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DIA INTERNACIONAL DE LA LLENGUA MATERNA

Dissabte 21 de febrer a les 11 h 
sala d’actes de les cotxeres de sants

La Taula intercultural us convida a celebrar el Dia Internacional de la Llengua Materna 
el proper dissabte 21 de febrer d’11 a 13.45 h a la Sala d’Actes de les Cotxeres de 
Sants. L’objectiu de l’acte és celebrar aquest dia per consolidar la diversitat cultural i 
fomentar la pluralitat lingüística i el multilingüisme.

PROGRAMA DE L’ACTE 

• Lectura de textos en diferents llengües. Una desena de persones de diferents 
comunitats lingüístiques han cercat un text en la seva llengua materna que serà llegit 

per un lector d’una altra comunitat lingüística.

Participants
Ucraïnès: Volodymyr Petrushchak
Amazic: M’Hamed Abdelouahed

Àrab: Omar Agustí 
Sànscrit: Mika Sing
Urdú: Shezra Javed

Grec: Yorgos Konstantinou
Quítxua: Solange Terceros

Wòlof: Bouba Diaby
Xinès: Assoc. de Intercambio Cultural China-España

• Taula rodona ‘Diversitat lingüística i futur de Catalunya’ amb Carme Junyent, 
Evaristo Oko, Carles Castellanos i Jordi Esteban.

•  Actuació musical d’un grup multicultural

•  Cloenda amb tast de te


