
TAULA RODONA
El valor de les associacions
davant una ciutat que mira 
al futur

Presenta i modera 

Núria Toril, periodista. 

Participants 

“El paper de les entitats en la 
construcció de la ciutat”, per 
Merche Garcia. Síndica de 
Greuges de L’Hospitalet. 

“El treball en xarxa”, per Miky 
Aragón. President del Consell 
d’Associacions de Barcelona.

“Noves persectives sobre la 
participació”, per Joan 
Gallego.  Coordinadora 
d’AMPAs de Collblanc-La
Torrassa.

PROGRAMA

9h 10h

11h

11.30h

9.30h

RECEPCIÓ I ACREDITACIONS

PAUSA CAFÈ

CONCLUSIONS

 

 

BENVINGUDA i inauguració 
del 1er Congrés d’Entitats.

Núria Marin, Alcaldessa de 
L’Hospitalet. 

9.45h
PRESENTACIÓ del 1er
Congrés d’Entitats.

Jordi Ibañez, President de la 
Taula Sectorial de Drets de la 
Ciutadania i Cohesió Social del 
Consell de Ciutat de L’Hospitalet.

12h 13.30h

13.50h

GRUPS DE TREBALL
Compartim experiències
i coneixement 

Ens distribuirem per grups de 
treball. Cal haver-se inscrit abans 
en l’eix en què es participarà en 
el moment de realitzar la 
inscripció. 

Eix de treball 1: Reptes de 
finançament i sostenibilitat del 
sector associatiu. Hi col·labora: 
Joves per la Igualtat i la 
Solidaritat. 

Eix de treball 2: Les entitats per 
dins: valors, ètica i missió interna 
de les entitats. Hi col·labora: 
Fundació Akwaba.

Eix de treball 3: Base Social i 
noves formes d’organitzar-se. 
Hi col·labora: Associació de 
Persones aturades de més de 45 
anys de L’Hospitalet (ASSAT50)

Eix de treball 4: Comunicació i 
TIC. Hi col·labora: Associació 
Educativa Itaca. 

Exposició al plenari de les 
conclusions dels diferents grups 
de treball. 

CLOENDA del 1er Congrés 
d’Entitats de L’Hospitalet 

Manel Brinquis, Regidor de 
Participació de L’Hospitalet.

 

El 1er Congrés d’entitats és una  
trobada de les entitats de 
L’Hospitalet per parlar de base 
social, participació, finançament, 
valors, Tercer Sector, futur, canvi 
generacional, construir ciutat, ètica, 
compromís, societat civil, reptes, 

oportunitats i treball en xarxa. 

Reserva’t la data!
17 de novembre de 2018

de 9 a 14h, al Centre Cultural Bellvitge-Gornal.

Inscripció gratuïta. 
Aforament limitat. 

Servei de canguratge. 
Si penses fes ús del servei de canguratge,

indica el nombre d’infants, si us plau.

Més informació i inscripcions
www.lhon-participa.cat  
suportentitats@l-h.cat               

93 402 60 60
EL SECTOR ASSOCIATIU A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT



Des de la constitució dels ajuntaments 
democràtics, el suport a l’associacionisme ha 
estat un pilar fonamental en les polítiques del 
consistori. Al llarg d’aquest temps, L’Hospitalet 
s’ha transformat gràcies a l’impuls i al 
compromís del ric teixit associatiu de la ciutat. 

Les associacions són organitzacions socials 
i cíviques imprescindibles que col·laboren 
activament en el desenvolupament de la ciutat, 
faciliten espais de convivència i ajuden a teixir 
una ciutat més cohesionada i participativa. 

Amb l’objectiu de donar visibilitat a les entitats i generar un espai de reflexió 
vers els principals reptes i oportunitats del sector associatiu, la Taula Sectorial 
de Drets de la Ciutadania i Cohesió Social del Consell de Ciutat han impulsat 
el 1r Congrés d’Entitats de L’Hospitalet, que en el seu lema resum l’objectiu 
que guia l’Ajuntament i les associacions: “Treballem per construir ciutat”.

L’Hospitalet compta amb l’empenta i el compromís de les entitats que ens 
ajuden per avançar plegats cap al futur. Comptem amb tots vosaltres.

 
Desde la constitución de los ayuntamientos democráticos, el apoyo al 
asociacionismo ha sido un pilar fundamental en las políticas del consistorio. 
A lo largo de este tiempo, L’Hospitalet se ha transformado gracias al impulso 
y al compromiso del rico tejido asociativo de la ciudad.

Las asociaciones son organizaciones sociales y cívicas imprescindibles que 
colaboran activamente en el desarrollo de la ciudad, facilitan espacios de 
convivencia y ayudan a tejer una ciudad más cohesionada y participativa.

Con el objetivo de dar visibilidad a las entidades y generar un espacio de 
reflexión hacia los principales retos y oportunidades del sector asociativo, la 
Mesa Sectorial de Derechos de la Ciudadania y Cohesión Social del Consejo 
de Ciudad han impulsado el 1er Congreso de Entidades de L’Hospitalet, que 
en su lema resume el objetivo que guía a Ayuntamiento y asociaciones: 
“Trabajamos para construir ciudad”.

L’Hospitalet cuenta con el empuje y el compromiso de las entidades que nos 
ayudan para avanzar juntos hacia el futuro. Contamos con todos vosotros.
 

Núria Marín i Martínez
Alcaldesa de L’Hospitalet


