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RECOLLIDA2011

En el blog es poden consultar les idees recollides 
que van penjant: recollida2011.wordpress.com
Un web montcadenc candidat als Premis20blogs

Volen que tothom pugui tenir accès a les idees anònimes de la ciutadania i de les 
organitzacions que ja han participat a la Recollida d’idees. La Junta de l’ABI també 
va aportar les seves idees per millorar Montcada i Reixac des del punt de vista 
sociocultural i va col·laborar en la realització de la segona presentació de les 
idees. De tot això ja han passat uns mesos i aquests joves no han perdut pas el 
temps. La tercera presentació la van fer al juliol a l’edifici Telefónica de Catalunya 
del Fòrum de Barcelona davant de centenars d’experts del món de les noves tec-
nologies de la comunicació i de la informació. A la sala d'actes un portaveu de la 
Recollida2011 va explicar quin seria el futur del projecte: “Volem fer més visible el 
que la ciutadania vol per millorar la seva localitat. Fer-ho saber és el primer pas i 
fer seguiment de les idees i actualitzar-les el segon”.

Dit i fet! Ara al desembre, han penjat en el blog un mapa de Google ple de xinxetes 
de colors. Idees fetes realitat: verdes. Idees en procès: grogues. Idees en vermell: 
cap novetat. Per actualitzar-les, demanen que la ciutadania i les organitzacions 
puguin fer un cop d’ull de tant en tant ja que aviat no quedaran prou carrers per 
tantes idees. Les han començat a posar per tots els barris i ja hi ha una barriada 
amb totes les idees que han recollit: Gallecs.

En una presentació a l’ABI al 
mes d’abril vam tenir la opor-
tunitat de sentir bona part de 
les idees que un grup de joves 
havien recollit per millorar 
Montcada i Reixac.
 
La Maribel Campos, l’Eduard 
Motos i el Jose Gómez, 
venien de presentar-les a La 
Unió i van aprofitar l’acte 
cel·lebrat a l’ABI per lliurar un 
exemplar del primer llistat 
d’idees a la Fundació Cultural 
Montcada.

De lʼABI al GoogleMaps!


