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Calendari i fases del procés de coproducció de projectes a Gràcia 

 

9 de novembre a 16 de desembre: coproducció de projectes  

 

Taules obertes per a la coproducció de projectes obertes als veïns, veïnes i 

entitats per presentar propostes, discutir-les i participar en la construcció 

col·lectiva dels projectes. El calendari de les taules és: 

 

 Economia social i solidària. Associació Catalana d'Integració i 

Desenvolupament Humà - ACIDH (C. Siracusa, 53) -> Dimarts 8, 15, 22, 29 de 

novembre i 13 de desembre.   

 Dones, feminismes i diversitat sexual. Centre Cívic La Sedeta (C. Sicília, 32) -

> Dimecres 9, 16, 23 i 30 de novembre i 14 de desembre. 

 Foment de la cultura al Coll, Vallcarca, els Penitents i la Salut. Centre Cívic 

El Coll (pl. Lesseps, 20-22) -> Dijous 10, 17, 24 novembre i 1 i 15 de desembre. 

 

19 de desembre a 6 de febrer: anàlisi de viabilitat 

 

El Districte i l’Ajuntament faran la valoració de la viabilitat tècnica, econòmica, de 

gènere i ambiental de les propostes prioritzades per les taules de coproducció de 

projectes a partir dels criteris establerts prèviament.  

 

Les taules de coproducció es podran trobar per ajustar la definició de les propostes 

en funció del resultat de la valoració (entre el 23 de gener i el 6 de febrer).  

 

El procés de valoració assignarà un pressupost aproximat a cada projecte proposat.  

 

15 a 28 de febrer: votació final  

 

La ciutadania del districte serà cridada a votar quins dels projectes proposats en 

cada eix vol que executi el Districte.  

La votació es farà a través del portal decidim.barcelona.  

 

Les propostes més votades fins a arribar a la totalitat de recursos disponibles per 

cada eix seran les que s’executaran.  

 

A partir de l’1 de març: execució dels projectes 

 

El Districte executarà els projectes més votats, dins del pressupost disponible, al 

llarg del 2017. S’establiran, a més, mecanismes per fer un seguiment del 

desplegament dels projectes, a través del portal decidim.barcelona i de sessions 

presencials de rendició de comptes durant i al final de l’execució dels projectes.   

http://www.decidim.barcelona/
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