Contingut de l’Espai d’Idees:
Pots trobar el formulari per a presentar la teva idea a:

https://sabadell.power-h2020.eu/?location=challenge&loadP=1220
Aquí has de proporcionar un títol atractiu per a la teva idea així com una descripció
curta i pujar un document addicional explicant més detalladament la teva idea.
Títol: proporciona un títol curt de la teva idea
Descripció: proporciona una descripció curta
de la teva idea de forma resumida (2-3 frases)

Document explicatiu (adjunt):
El document (PDF) que adjuntis per explicar la teva idea de forma més detalla ha de
contenir les següents seccions:
El títol: Si us plau, torna a proporcionar el títol curt de la teva idea
El problema:
Proporciona una descripció curta del problema de sostenibilitat que vols intentar
resoldre amb la teva idea. Està connectat amb la falta de coneixement i educació d’un
tema en concret? O és més un problema tecnològic – per exemple, com regar les
plantes en el teu jardí comunitari d’una forma més sostenible? El problema pot ser
més complex, però també pot ser alguna cosa pràctica amb la que et trobes cada dia.
Sobretot assegura’t que està descrita de forma comprensible.
La solució:
Descriu la solució al problema que aporta la teva idea. Vols desenvolupar una
campanya de conscienciació? O un prototip d’una nova eina? Pot ser vols crear una
App o plataforma tecnològica? O tallers cara a cara? Quin són els destinataris (target
group) del teu projecte (ex: infants d’escoles, comunitat científica, activistes, polítics,
negocis, etc..)? Com els ajudaria exactament la teva idea? Quins són els resultats
esperats si s’implementa la teva idea? També ets lliure de descriure un projecte en el
que ja estàs treballant actualment.
Aplicació a Leicester, Milton Keynes, Jerusalem o Sabadell:
Assegura’t que mostres com la teva idea pot ser aplicada a UNA de les “key
demonstration cities” del POWER (Leicester, Milton Keynes, Jerusalem o Sabadell). Per

exemple, comprova si hi ha un tòpic que és més específic o rellevant en una ciutat o en
una altra i mira com el teu projecte podria solucionar-ho. Hi ha un grup específic en
una de ciutats clau del POWER que és particularment rellevant per la teva idea (ex:
infants en edat escolar)? Hi ha un repte específic en una de les webs de les ciutat del
POWER que podria ser millorat gràcies a la teva idea (ex: si estàs desenvolupant un
App que connecta a voluntaris per a netejar el riu, pot ser inclosa com una font al
repte de la Comunitat d’Aigua de Sabadell “Conexi el nostre riu: el riu Ripoll!”).
Transferibilitat a una altra ciutat / comunitat de la teva elecció:
Tria qualsevol altra ciutat, poble o comunitat local del món on voldries aplicar la teva
idea. Igual és el municipi on vas néixer? O una ciutat que pateix problemes similars als
de Leicester, Milton Keynes, Jerusalem o Sabadell? Pot ser gran o petita, molt lluny o
just al costat – l’elecció és teva. Només assegura’t que expliques en un poques frases la
raó per la qual has triada aquella ciutat i després explica com s’aplicaria la teva idea a
aquella ciutat / poble / comunitat local.

