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Què és l’Ordit? 
Un teixit o tapís està format per dues parts: l’ordit i la trama. L’ordit són els fils 

tensats perpendicularment en el teler. L’ordit és el suport de totes les 
trames, que van entrecreuant-se al seu voltant donant formes i textures de 

color infinitament diverses. 
 

• El programa parteix de la base que el teixit social del país és un important 
agent educador i transmissor de valors, especialment d’aquells relacionats 
amb el compromís cívic.  

• L’objectiu d’Ordit és enfortir aquest teixit social a partir de l’enfortiment de 
les persones joves que hi estan compromeses:  
– oferint-los una visió de conjunt del país i de la societat catalana, fent 

especial atenció a la descoberta de la complexitat com a característica 
de la societat contemporània.  

– facilitant l’establiment d’una xarxa relacional que pugui repercutir 
favorablement en les seves actuacions futures i en les dels seus 
col·lectius. 
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Com ho fem? 

• Organitzant les setmanes Ordit, que reuneixen dues 
vegades l’any –primavera i tardor- una quinzena de joves 
compromesos en moviments d’acció col·lectiva per 
conèixer persones, experiències i punts de vista molt 
diferents. S’han celebrat vuit edicions des del setembre de 
2007.  

• Seleccionant els participants mitjançant un procés de 
candidatures que proposen persones compromeses amb la 
realitat social i política del país (les nostres “antenes”). 

• Articulant espais de contacte i de formació conjunta dels 
joves que ja han passat per les setmanes Ordit. 
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Quins joves hi participen? 

Fins avui, han participat al programa 120 joves 
d’entre 22 i 35 anys. 
*Al gràfic, els participants per àmbits de la darrera edició del programa (tardor 2011) 
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La clau són les “antenes”. Si les antenes són 
diverses, els candidats també. Es revisen 
periòdicament per aconseguir: 

• Equilibri de gènere 

• Persones d’origen immigrat 

• Certa distribució territorial (tot i que, fins 
ara, clar predomini de l’àrea metropolitana) 

• Diversitat d’organitzacions i de sectors 

Quins joves hi participen? 
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La darrera setmana Ordit... 
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