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CALENDARI SESSIONS TAULES DE COPRODUCCIÓ PER ÀMBITS

de les 18.30 a les 20.30 h
Biblioteca Jaume Fuster,  
Plaça de Lesseps 20-22 
22, 24, 27, 32, 87, V17

 Lesseps

de les 18.30 a les 20.30 h
Centre cívic del Coll,  
c/ Aldea 15
87, 129

 El Coll i La Teixonera 
 Penitents

10 17 24

1

DE  
NOVEMBRE

DE DESEMBRE

15 DE DESEMBRE

FOMENT DE LA CULTURA AL COLL, VALLCARCA I ELS PENITENTS I LA SALUT

Dijous

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Dimarts

8 15

22 29 DE NOVEMBRE

13 DE DESEMBRE

de les 18.30 a les 20.30 h 
Fundació ACIDh,  
c/ Siracusa, 53
114, 20, 39, 45, 47, 55, H8

 Joanic

de les 18.30 a les 20.30 h
Centre cívic La Sedeta,  
c/ Sícilia 321

20, 45, 47, H8 
 Joanic    Verdaguer

DONES, FEMINISMES I DIVERSITAT SEXUAL 

Dimecres

23 30 DE NOVEMBRE

14 DE DESEMBRE

9 16



El districte de Gràcia engega un procés  
participatiu de coproducció de projectes  
amb la ciutadania que defineixi actuacions  
a desenvolupar en els següents àmbits: 

 El foment de la cultura als barris del Coll,  
Vallcarca i els Penitents i la Salut.

 Les dones, feminismes i diversitat sexual.

 L’economia social i solidària.

Aquesta iniciativa, en forma de prova pilot, és una aposta  
per impulsar nous processos de participació encaminats 
a la coproducció de polítiques municipals.

Es posarà a disposició del teixit veïnal  
i associatiu un pressupost total de 150.000 euros  
per desenvolupar projectes en cadascun dels tres àmbits. 

En cada àmbit es convoca una taula de treball  
a la que es crida a participar al teixit associatiu  
i als veïns i veïnes del territori que estiguin 
interessats en coproduir projectes,  
que seran desenvolupats al llarg de 2017.

COM ES FARÀ?

PRIMERA FASE: COPRODUCCIÓ DELS PROJECTES  
Del 9 de novembre al 16 de desembre

Ens organitzem a través de les taules de coproducció  
de projectes. Aquestes taules tenen l’objectiu de proposar, 
elaborar, debatre i definir les propostes de manera col·lectiva. 

Es convoquen cinc sessions de treball  
per a cadascun dels àmbits.

Es proposa que cada taula treballi entre  
un mínim de 3 i un màxim de 10 propostes. 

SEGONA FASE: ANÀLISI DE VIABILITAT  
I DEFINICIÓ DEFINITIVA DE PROPOSTES  
Del 19 de desembre al 6 de febrer de 2017
 

 Valoració de la viabilitat de les propostes per  
part de l’ajuntament a partir dels criteris establerts.

 Valoració econòmica estimada dels projectes. 

 Retorn a la taula de coproducció de la valoració  
de la viabilitat.

 Incorporació de les aportacions i definició final  
de la proposta.

TERCERA FASE: VOTACIÓ FINAL 
Del 15 al 28 de febrer de 2017 

Definides les propostes se sotmetran a votació oberta  
del veïnat empadronat al Districte a través del portal  
www.Decidim.barcelona. La votació serà vinculant  
i decidirà els projectes que es duran a terme. 

COM ENS ORGANITZEM


