
Entra al web Decidim.Barcelona 
i trobaràs tota la informació! 

En el marc dels pressupostos participatius  de 2017 el Districte de 
Gràcia ha iniciat un procés participatiu de coproducció de projectes 
amb la ciutadania. Es tracta d’una prova pilot per explorar fórmules 
encaminades a la coproducció de polítiques públiques. 
Amb un exercici de treball col·lectiu veïns, veïnes i entitats han format 
part de diferents taules de coproducció, i s’han reunit durant dos mesos 
per debatre, consensuar i definir les propostes.      
Realitzada la primera i la segona fase del procés amb la coproducció de 
projectes i l’anàlisi i viabilitat de les propostes, el resultat ha estat de 
14 projectes definits 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 i l’Economia social i solidària.

www.decidim.barcelona
#DecidimGracia

Del 8 al 26 de febrer entra a 
www.decidim.barcelona i VOTA !

COPRODUCCIÓ DE PROJECTES
Pressupost Participatiu 2017 

DECIDIM GRÀCIA

Ara els vots del conjunt veïns i veïnes de Gràcia decideixen els projectes  i 
seran aquells que rebin més suports els que es duran a terme, amb un 
pressupost total de 150.000 euros disponibles per a aquest 2017.  

QUAN VOTEM?  Del 8 al 26 de febrer 
COM VOTEM?  Vota els projectes online a través del web  
   www.Decidim.barcelona  

Podeu participar i votar de manera senzilla totes les persones empadronades 
al Districte de Gràcia.  
Accedeix a la plataforma digital i entra a Coproducció de projectes de 
Gràcia. Amb el sistema de “cistella de la compra” podràs escollir els 
projectes dels tres àmbits que vulguis votar fins a arribar a un màxim de 
150.000 €.

També pots votar presencialment al punt informatiu del Districte 
(pl. de la Vila de Gràcia, 2). 
De dilluns a divendres de 12 a 14 h i dijous a la tarda de 17 a 19 h. 
A més comptarem amb un punt de votació mòbil que farà fins a 15 sortides 
per carrers, parcs i places dels barris de Gràcia.

I DESPRÉS  
El treball col·lectiu continuarà amb la creació d’una comissió que farà el 
seguiment i l’acompanyament dels projectes més votats.

LA VOTACIÓ

Els vots dels veïns i veïnes de Gràcia decideixen!



RESUM DELS PROJECTES PER ÀMBITS

CULTURA ALS BARRIS DEL COLL, VALLCARCA 
I ELS PENITENTS I LA SALUT 

Publicació del llibre ‘Gent del nostra barri, vista per gent 
del nostre barri’
Editar llibre del Grup d’Estudis Coll-Vallcarca elaborat de manera 
col·lectiva, per recuperar la memòria dels barris i promoure la 
intergeneracionalitat dels barris.

“Fes barris”: Mostra d’arts en viu
Dissenyar, programar, difondre i executar tres festivals de teatre, 
música i creació d’art als tres barris del Coll, Vallcarca i Els 
Penitents i la Salut. Festivals de cap de setmana (de dijous a 
diumenge) tres cops a l’any durant el 2017, un a cada barri.

Laboratori d’arts escèniques per a adolescents
Casal d’estiu per a joves de 12 a 18 anys d’arts escèniques i 
continuació amb un curs de setembre a desembre del 2017. 
També s’hi podran desenvolupar activitats d’art escènic com a 
rap, dansa  etc. 

Fem la bèstia i els capgrossos 
Construcció d’una bèstia i dos capgrossos a partir d’un concurs 
d’idees per fomentar la identitat popular dels barris de la Salut, el 
Coll, Vallcarca i Penitents.

Compartim: Sistema per compartir recursos entre entitats
Dissenyar un web que serveixi per a la difusió de les diferents 
activitats que es fan als barris. Per dinamitzar i promoure les 
relacions i l’intercanvi de recursos i d’activitats entre les diverses 
entitats. 

L’economia social i solidària al teu abast! Punts 
d’acompanyament i formació
Gran campanya unitària que consta de diferents accions 
vinculades a la formació i l'educació en ESS, la visibilitat, la 
comunicació i la interrelació entre entitats de l’ESS de Gràcia. 

Rutes amb Gràcia: Mapatge i rutes d’economia social i 
solidària a Gràcia
Generar un mapa en línia i interactiu que incorpori  l’activitat i les 
iniciatives de promoció de l’economia social i solidària (ESS) a 
Gràcia. Promoure un espai web que generi intercanvis entre els 
actors  que  impulsen l’ESS.

Diàlegs cooperatius
Activitat de les dues cadires: establir diàlegs amb persones 
referents de l’economia social i solidària. Comunicar, fer visible i 
difondre l’ESS i les experiències concretes a Gràcia. 

Els sabers ocults
Valorar els coneixements de totes les persones que viuen sota 
l’estigma de la invisibilitat social segons la perspectiva de 
gènere. Parlem de persones en situació de pobresa, persones en 
situació de refugi polític, persones migrades, persones grans. 

Espais de trobada i apoderament de dones grans
Oferir espais de trobada per a l’apoderament de les dones al 
districte de Gràcia. 

El Mes de les Dones de Gràcia 
Quatre caps de setmana dedicats a fer diferents activitats 
relacionades amb les dones al districte de Gràcia.

Passejant amb mirada de dona
Passejades per detectar zones considerades insegures i a 
través d’una aplicació indicar-les en el mapa i dur a terme 
millores. 

Memòria de les dones de Gràcia
Dissenyar i redactar una guia que serveixi com a ruta per les 
diferents zones del districte de Gràcia i que vincula les 
històries de les dones de Gràcia. 

Cuidem les cuidadores
Crear espais d’oci per a totes les dones que són cuidadores. 
La proposta pretén fer una diagnosi de les dones cuidadores 
del districte. 

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA DONES, FEMINISMES I DIVERSITAT SEXUAL


