PROJECTES QUE REALITZEM A LA
TAULA D'ENTITATS DEL PDC
Més enllà del treball de cada associació, hi ha en
comú tres línies de treball:
 La Participació Comunitària:
1.-Suport a la Fira d'entitats
2.-Participació a les Fires del municipi
3.-Col·laboració i suport a actes organitzats per
alguna entitat pública o privada.
 La Sensibilització social:
1.-Suport al “Mercat del Vell 2014”
2.-Projecte “Presència”: Notícies als mitjans de
comunicació, presència a Internet i producció del
programa de ràdio “Més enllà del nas”.
3.-Participació “Festa del Comerç Just i la Banca
Ètica 2014”
4.-Suport a la “Marató tv3 2014”
5.-Suport al “Banc del Temps”
6.-Participació al “Corremón”
7.- Campanya “Què fem? Fem Comunitat!!”
 Atenció a col·lectius vulnerables:
1.-Suport a les Campanyes de recollida d'aliments,
Agape, Banc d'Aliments, Càritas...
2.-Suport a la “Taula d'Habitatge”
3.-Espai Cultures
4.-Suport a Projectes Innovadors i de Futur, Projecte
“Cultiva't” Horts Comunitaris
5.-Suport al Projecte “Esports al Casal”
6.-Suport a les activitats del 25N i 8M de l'Àrea de
la Dona del Consell Comarcal i de l'Ajuntament
de Balaguer

CONTACTE
Consell Comarcal de la Noguera
c/ Àngel Guimerà, 28-30
973 44 89 33
Adreça electrònica
pdcnoguera@gmail.com
Reunions de la taula d'entitats
Primer dilluns de cada mes
a les 19h a la Lapallavacara
C/ Pintor Francesc Borràs, 19 Balaguer

Amb el suport:

“Tot allò que ens afecta a
Amb la col·laboració:

Segueix-nos a:
www.ccnoguera.cat/pdc
www.facebook.com/pdc.noguera

tots i totes ho podem
treballar entre tots i totes”

QUÈ ÉS LA TAULA D'ENTITATS
DEL PDC?
 És un espai de trobada format per representants
de totes les entitats que formen part del PDC.
 Es tracta de coordinar les entitats del territori
per fer una tasca més eficaç en la nostra entitat i
en el nostre entorn.
 La Taula d'Entitats en algunes ocasions
desenvolupa projectes comunitaris, organitza
jornades i actes i en altres participa activament en
activitats impulsades per altres entitats.

COM VA COMENÇAR PDC?
El primer any de PDC a Balaguer (20062007) es va realitza un estudi de caràcter
social.
L’estudi, realitzat per la Universitat de
Lleida, va donar les primeres pistes
necessàries per a començar a treballar en la
comunitat.
La presentació de l’estudi que es va realitzar
el més d’Octubre de l’any 2007 està publicada
en
la
plana
web
del
PDC:
www.ccnoguera.cat/pdc

dificultat, que faciliti el coneixement mutu de les
diferents expressions culturals.
IMPULSAR
UNA
SOCIETAT
MÉS
SOLIDÀRIA I PARTICIPATIVA.
Ha d’impulsar el treball conjunt entre la societat
civil i les institucions públiques.

“Un dels objectius finals és augmentar i
potenciar la xarxa social i la solidaritat en la
nostra ciutat”

QUI POT COL·LABORAR?
Totes les entitats de Balaguer i de la comarca de
la Noguera poden formar part de la Taula
d'Entitats, i crear-ne una al seu poble. També
poden formar part persones no associades però
que volen treballar de forma coordinada per la
millora de la seva comunitat.
COM ES POT COL·LABORAR?
 A Balaguer es pot venir a les reunions de la
Taula d'Entitats el primer dilluns de cada mes a
les 19 h. a la sala “Lo Reng” del Casal
Lapallavacara.
 Pots ser una de les entitats que ens coneix, creu
en nosaltres i dóna suport a la Taula d'entitats.
ON PUC SABER MÉS DEL LA TAULA
D'ENTITATS DEL PDC?
A través del programa de ràdio “Més enllà del nas”
que podeu escoltar el primer dijous de cada mes a
les 20 h. per Ràdio Balaguer. (107.4 FM o
www.radiobalaguer.cat)

OBJECTIUS D’UN PDC
ACONSEGUIR UNA MILLORA SOCIAL
DEL TERRITORI.
Pretenen crear dinàmiques de treball en equip
i entre diferents ciutadans i associacions per
abordar temes importants per a la comunitat
com puguin ser la integració social i laboral,
la lluita contra la pobresa i altres aspectes
socials que siguin d’interès per al conjunt de
la població.
FER CRÈIXER L’AUTOESTIMA DE LES
PERSONES DE LA COMUNITAT.
A través dels treball en comunitat, es promou
el desenvolupament integral de les persones i
s’augmenta el compromís amb la societat.
AFAVORIR LA INTEGRACIÓ SOCIAL
DELS NOUS IMMIGRANTS.
Vol ser una eina per integrar les associacions
d’immigrants o altres col·lectius amb més

Tots i totes som imprescindibles per a
millorar la nostra ciutat

La teva participació és fonamental
fonamental!!!!!!

