EIX 4 Enfortiment de la cooperació entre Solsona i Cardona en l’àmbit del Desenvolupament
Local i millora de la governança
Programa 4.1 Programa d’organització i coordinació del desenvolupament local
supramunicipal
Projecte 4.1.1 Sensibilització i promoció de l’organisme de cooperació
supramunicipal en Desenvolupament Local Cardona-Solsona
Objectiu específic
Generació d’un clima propici per a la cooperació público-privada, augment del suport i increment
entre la ciutadania de les dues ciutats del coneixement sobre la iniciativa i la seva evolució.
Activitats
 Identificar les 30 empreses tractores i influents de Cardona i Solsona i les 10 entitats
més importants a efectes de ressò
 Programar xerrades grupals (e.g a l’assemblea de les associacions d’empresaris o per
convocatòria expressa) i reunions específiques a les empreses i entitats per explicar el
projecte i explorar vies d’implicació en el projecte
 Elaborar un pla de comunicació en premsa i xarxes socials per als 6 primers mesos
 Crear una pàgina web on s’expliquin els principals trets, el pla d’acció, la governança i
els projectes desenvolupats per l’organisme de cooperació supramunicipal en
Desenvolupament local Cardona-Solsona
 Dissenyar material gràfic de divulgació (tipus tríptic, fulletó o dossier)
Resultats esperats
40 entitats tractores identificades (30 empreses i 10 entitats)
6 presentacions grupals desenvolupades
30 presentacions a empreses i entitats identificades
2 conferències divulgatives sobre desenvolupament local, la cooperació público-privada i
presentació de casos d’èxit
1 pla de comunicació per als 6 primers mesos
1 pàgina web
1 material gràfic editat i imprès
Identificació dels actors
Associacions d’empresaris de Cardona i Solsona
Empreses i entitats tractores
Identificació dels destinataris
Teixit empresarial i social de Cardona i Solsona
Ciutadania en general
Altres agents socials que desenvolupen accions de desenvolupament local al territori (Cedricat,
CTFC, Consell Comarcal del Solsonès, Consell Comarcal del Bages, Goral)
Pressupost i fonts de finançament
Ponents sobre desenvolupament local: 2500 euros, Web: 5000 euros, Material gràfic imprès:
1500 euros, Tècnic finançat pel programa de suport d’AODLs del SOC
Recursos humans i tecnològics i de serveis
Tècnics de promoció econòmica dels dos ajuntaments.
Indicadors de seguiment
Nombre de presentacions grupals realitzades
Nombre d’empreses i entitats visitades
Nombre de conferències divulgatives desenvolupades
Existència del document anomenat Pla de comunicació a la base documental Existència d’una
pàgina web operativa
Existència del material gràfic editat i imprès
Cronograma
2015, 2016

