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A les 1 2 del migdia, del dissabte 9 de març, plantem
l'Arbre de les idees al costat de l 'ermita de Reixac. Per
fer-ho possible, comptem amb el suport dels Amics de
Reixac, l 'Agrupació de Defensa Forestal 301 de La Se-
rralada i l 'Associació La Màquia de Reixac.

Serà un acte breu i obert a tothom per a qui ens vulgui
acompanyar a plantar l 'arbre. No cal confirmar assistència
però és recomanable dir-nos si vindreu. Podeu enviar-nos
un correu electrònic a l 'adreça: recoll ida2011@gmail .com
o trucar-nos al telèfon: 697443270.

Hem vist la previsió del temps i sembla que a partir del
divendres farà sol. Bona senyal per gaudir d'aquest
dissabte tant especial, de l 'espai natural de Reixac i de les
seves vistes.

En aquesta foto, la Maribel ens va
explicar com era de gran l 'alzina original
de Terra Nostra. Esperem que l'Arbre de
les idees, que també és una alzina, creixi
força. Per aconseguir-ho, ja anirem
pujant a l 'ermita a fer-l i un cop d'ul l .

Plantem l'Arbre de les idees

D'esquerra a dreta: Eduard de la Recoll ida, Jul io Nolasco de l'ADF La Serralada i Antonio Álvarez de
La Màquia de Reixac. Tots tres al costat de l 'alzina seleccionada i que portarem el dia de la plantada.
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"Serà un moment força especial per
representar els fruits de la recollida
d'idees i per agraïr la participació i la
col· laboració en la iniciativa."

Maribel Campos, José Gómez i Eduard Motos,
promotors de la Recoll ida d'idees.



Presentació d'una nova etapa
El dissabte dia 9 de març, a part de plantar l 'Arbre de les
idees, aprofitarem l'acte per presentar: Cycle of ideas. Un
innovador projecte preparat amb temps i dedicació.

A l 'any 2011 , un cop començàvem a publicar les idees
recoll ides, vam iniciar un estudi sobre com podríem potenciar
més la participació i la cooperació entre ciutadans i
organitzacions.

L'assessorament de Joan Batl le, Cap de Cooperació
Internacional en Administració Electrònica i Innovació de
l 'Ajuntament de Barcelona, i l 'interes del projecte per part de
Maria del Mar Viera de Planificació Estratègica de
l 'Ajuntament de Montcada i Reixac, van ser claus per animar-
nos a seguir endavant. L'impuls va continuar amb Telefónica
de Catalunya que ens va convidar a presentar el nostre ful l
de ruta en un acte sobre iniciatives ciutadanes. Joan
Carreras periodista del 324, va fer un extens article de tot
pegat i va acabar l 'escrit com un punt i seguit cap al futur:

"El que de debò pretenen és cridar l'atenció sobre una

manera de fer, que ha consistit a donar veu a la gent de la

ciutat. Per això sostenen que el model és replicable i els

agradaria traslladar-lo a les ciutats veïnes."

Durant tot el 201 2 hem estat amb contacte amb diferents
professionals per fer realitat el projecte. Des de principis de
març d'enguany que ja es pot entrar al nou web per sol· l icitar
més informació sobre la seva estrena: www.cycleofideas.com

Ara mateix, els usuaris que entren al web i introdueixen el
seu correu electrònic poden ser avisats del dia de la
inauguració del web i d'altres novetats. També es poden
veure les entitats que ja hi col· laboren. Es calcula que
l 'estrena serà per aquest setembre i es permetrà publicar
idees i interactuar amb elles com mai s'ha fet fins ara.

Diverses organitzacions
ja s'hi han adherit

Cycle of ideas serà un innovador espai de
trobada entre ciutadans i organitzacions.
L'objectiu serà fomentar la participació i la
col· laboració en les idees que proposin els
usuaris del web. S'estima que la plataforma
s'inaugurarà al setembre i podrà estrenar-se
amb propostes noves gràcies al suport de les
entitats i empreses que s'hi estan adherint.

Els dos ateneus de Montcada i Reixac, La
Unió de Mas Rampinyo i l 'Ateneu Domingo
Fins, han estat dels primers en apuntar-se.
Un exemple de la diversitat de temes que
ens hi esperen és la participació del Club de
Korfbal Montcada i del Grup de Puntaires de
Terra Nostra. La l l ista d'adhesions segueix
oberta per a tot tipus d'entitats i empreses.

Un cop s'inauguri www.cycleofideas.com, la
ciutadania podrà participar i formular idees.
Serà una plataforma que incentivarà les
propostes locals, nacionals i globals a fi de
que hi puguin participar altres localitats.

Les organitzacions que vulguin sol· l icitar més
informació per participar-hi, poden contactar
amb l'Eduard Motos, responsable del web, al
telèfon: 697443270 o per correu electrònic:
info@cycleofideas.com
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Quan tot suma

Sembla que fos ahir, 29 de novembre de 201 0, quan vam començar a sortir al carrer
a preguntar "Què mil loraries de Montcada i Reixac?". Amb aquesta pregunta, les
respostes van ser de qualsevol temàtica com de civisme, esport, oci, medi ambient,
comerç, administració, urbanisme, transport i de cultura per citar-ne uns exemples.
Val a dir que, un cop publicades, sobre les idees que vam notar més canvis en poc
temps eren les de mil lora de la via pública. El camió abandonat, des de feia anys a
la Ferreria, va desaparèixer en menys de dues setmanes i els arbustos de
l 'Avinguda Riera de Sant Cugat amb Carrer Quarters, que restaven visibi l itat als
conductors i cicl istes, van ser tal lats com mai fins a la meitat d'un dia per l 'altre.

Tenim constància que totes les idees han estat revisades per l 'administració local,
per part dels partits, entitats socials i ciutadans que ens han demanat on consultar-
les. Una de les idees era fer sabó de l'ol i de la cuina, doncs al cap d'uns mesos es
van fer uns tal lers per la causa i ara s'ha engegat una campanya intermunicipal de
recoll ida d'ol i . És evident que hi ha idees que han sorgit per altres l locs, més enllà
de la recoll ida d'idees, pero la gràcia és contribuir-hi. Ja que quan tot suma, res
sobra. Dit això, agrair la participació i l 'atenció per aquesta iniciativa. Moltes gràcies!
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