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Una innovadora xarxa social per fer realitat
qualsevol idea s'estrena dissabte 7 de febrer
•
•
•

L'auditori de Montcada i Reixac acollirà l'acte obert al públic a les sis de la tarda
Diferents parlaments institucionals donaran la benvinguda a Cycleofideas.com
El web s'inaugurarà com una prova pilot per millorar la primera versió

Cycleofideas.com és l'evolució d'una iniciativa ciutadana que va començar a finals de
2010. Tres joves a l'atur van sortir al carrer a recollir idees per millorar Montcada i
Reixac i al cap de mig any recopilaven més de mil idees de veïns, escoles, associacions,
empreses i partits locals. Algunes propostes publicades al bloc del projecte van fer-se
realitat en qüestió de dies. Vist l'èxit es va començar a idear una xarxa social perquè tota
persona de qualsevol localitat pogués publicar i rebre idees d'interès. Per aquest motiu,
aquest dissabte 7 de febrer, a les 18h, s'estrena cycleofideas.com a l'auditori montcadenc.
L'acte inaugural serà presentat per l'Eduard Motos, fundador de Cycle of ideas, i
acompanyat de la Maribel Campos i del José Gómez, també promotors del projecte
inicial. Abans d'estrenar la xarxa social, hi haurà diferents parlaments per part de
l'alcaldessa accidental de Montcada i Reixac, els presidents de l'Ateneu ABI i de La Unió
de Mas Rampinyo i un representant del Barcelona Laboratori (BCNLab).
El web s'obrirà amb algunes idees publicades prèviament i Montcada i Reixac serà
l'exemple que inspirarà a la resta de poblacions a ser més actives amb l'ús de Cycle of
ideas. El BCNLab, una plataforma de l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona,
suggereix fer una prova del web al barri de Sant Andreu. Aquest nou repte es realitzaria
després de les primeres millores al web amb l'experiència de Montcada i Reixac.
Tot plegat és l'inici de tot un esdeveniment per promoure la innovació, la cooperació i la
productivitat d'aquí i d'arreu. Ciutadania, empreses, associacions i administracions
podran interactuar com mai amb comentaris a les seves propostes i amb la creació
opcional de llistes d'usuaris per una causa, votacions, recollida de firmes, donacions,
carnets, reserves o compres. Per a més informació: www.cycleofideas.com

