
Nou procés de
participació 2022

Una ciutat més saludable pensada 
de forma col·lectiva 

 



Passar de la perspectiva individual a la
mirada col·lectiva

Un nou procés àgil que esdevingui un
espai de participació on la ciutadania
proposi idees noves que passen a ser
compartides en el marc dels debats
dels Consells Municipals de Districte.
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Nou paradigma 
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Enfortir el paper dels Consells Municipals de districte 

Donar a conèixer els
consells a la
ciutadania

Veritables espais de
deliberació i

construcció col·lectiva

Comissió de seguiment
formada per les

vicepresidències dels
Consells Municipals de

Districte

Consolidar un nou
mecanisme

d'incorporació de
propostes en el

pressupost municipal
construïdes dels Consells



Aconseguir uns barris i una ciutat
més saludables en el context de
la nova etapa post pandèmia 

 

Una ciutat més saludable pensada de forma col·lectiva 
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Idees i propostes encaminades a
fomentar uns hàbits saludables

Enfortir l'acció de les
comunitats, la xarxa

comunitària i el suport social
 



Enfortir el paper dels Consells Municipals de Districte:
construcció i priorització de les propostes

Elements clau del nou procés
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Nou paradigma: la participació esdevé col·lectiva i conjunta 

La ciutadania forma part dels assumptes dels barris i dels
districtes

Propostes de despesa corrent: pensem en projectes

Procés àgil i protagonista
 



Informació i
Comunicació

Valoració
equip de
govern

 

Fases del procés
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Propostes de
la ciutadania

Revisió
criteris
propostes

Presentació
propostes
als consells

Debat i
construcció
als consells

Retorn

2021 2022
Setembre - octubre Novembre Gener Febrer Març

Accions de
difusió del
procés

Punts informació
i suport als
districtes/barris

Ciutadania (+16),
entitats o
col·lectius

Propostes despesa
corrent (no
inversions) a la
plataforma Participa
a Terrassa

Màxim 5 propostes
per participant

Validació de
propostes

Contacte amb
proposant per
aclarir informació
si s'escau

Sessió de
presentació de les
propostes als
plenaris dels
consells,
convidant a les
persones que han
fet propostes

Debat, construcció
col·lectiva i
priorització en
sessió dinamitzada

Elevació de
propostes a l'Equip
de Govern

Estudi i elecció de
propostes a
realitzar

Derivació de
propostes a
realitzar als
serveis municipals

Retorn a la ciutadania
(plataforma, consells,
sessió pública) 


