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2a Vesprada a l'hort-Present i Futur de la pagesia a la Canonja  
 

Data: 07/ 08/ 09. 

Membres de l'Entitat: 3. 

Entitats Assistents: 13. 

� A.E.i G. Bisbe Borràs. 

� Càritas. 

� CECPC. 

� CiU. 

� Club Excursionista. 

� Estímul. 

� Fundació Mare de Déu de l'Esperança (guarderia). 

� Gegants. 

� La Canonja 3. 

� PSC. 

� Mina 2 hortes. 

� Orfeó Canongí. 

� Unió de Comerciants. 

 

 

Ordre de la Vesprada: 

1. Quin paper tenen o haurien de tenir les entitats al poble? 

2. Com ens hem de coordinar les entitats? 

3. RELLEU. Els “nous” canongins s'impliquen en les entitats? 

 

 

    1· Quin paper tenen o haurien de tenir les entitats al poble? 

- Les entitats són el camí per conèixer temes, aficions, interessos comuns, 
altruisme... 

- Falta que les entitats s'obrin i es donin a conèixer al poble. 
- Si la gent es preocupés i es mogués, trobaria entitats on estar. 
- Hi ha un ventall suficient per a tothom. 
- Les entitats han de fer teixit social→ moltes fan “endogàmia” i no treballen per 

a tot el poble. 
- Han de crear vida a un poble→ són les que el tiren endavant. 
- Vivim una manca de compromís en general. 
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- Han de tenir voluntat d'oferir coses al poble. 
 
 2· Com ens hem de coordinar les entitats? 

� Cal una organització a nivell de calendari. 
� Des del Patronat de Cultura es coordinen els actes, s'ofereix informació i se'n fa 

difusió.  
� Des de la Regidoria de Comunicació es gestiona el web i es comunica si hi ha un 

solapament. 
� Un “Hotel d'Entitats” no solucionaria el teixit entre entitats, sinó que seria una 

solució al problema dels locals. 
� L'objectiu de la coordinació és debatre el que li cal al poble, parlar sobre el que 

hem d'oferir. 
� La cavalcada és un exemple de coordinació entre gent i entitats. 
� Noves cartelleres. 
� Esforç per a enviar informació al Butlletí municipal i a l'Estímul. 

 
 3· RELLEU. Els “nous” canongins s'impliquen en les entitats? 

� Cal que les entitats facin un esforç general per arribar a la gent. 
� Hi ha socis passius que tampoc s'impliquen en les entitats. 
� Hi ha una manca de relleu en general. 
� El relleu generacional es veu condicionat per la manera de voluntat de fer les 

coses sense gratitut. 
� Curiosament les entitats amb més _________ social són les que tenen més 

problemes per trobar relleu. 


