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QUÈ SÓN ELS PRESSUPOSTOS
PARTICIPATS?

INFORMA�T A:

Els Pressupostos Participats són un 
procés obert a través del qual els veïns 
i les veïnes de Figueres podeu decidir 
en què invertir una part del pressupost 
municipal per millorar la ciutat.
L'Ajuntament de Figueres reserva una 
quantitat de 750.000 euros de la 
partida d'inversions del pressupost 
municipal de 2017 en 
concepte de Pressupostos Participats. 
Enguany, per primera 
vegada, els �guerencs i les 
�guerenques podeu decidir de 
manera directa la destinació d'aquests 
diners per realitzar els 
projectes de millora que voteu.
Hem dividit la ciutat en zones de 
treball que, en properes edicions, seran 
substituïdes pels futurs districtes, 
actualment en fase de creació en un 
altre procés participatiu.
Us convidem a assistir a les trobades 
veïnals programades per zones. Cada 
reunió consistirà en una sessió de 
presentació del procés i en una 
recollida de possibles propostes.

Fes-te escoltar. Fes Figueres.

www.fes�gueres.cat
Tel: 972 67 42 61

QUAN SE CELEBRARAN
LES REUNIONS VEÏNALS?

Zona 1. Centre
Dilluns 6 de novembre, de 19.00 a
21.00 h, a la sala de plens de
l'Ajuntament de Figueres
(Pl. Ajuntament, 12)

Zona 2. Plaça de l'Estació / Ronda Sud
Dimarts 7 de novembre, de 
19.30 a 21.30 h, al Centre de 
Formació Integrat Ferran 
Sunyer i Balaguer (Ronda Sud, 3)

Zona 3. Cendrassos / Eixample
Dijous 9 de novembre, de 19.30 a
21.30 h, al Centre Social de
l'Eixample (Narcís Soler, 6)

Zona 4. Av. Marignane / 
Serra Floreta / Horta Capallera
Dimecres 15 de novembre, de 
19.30 a 21.30 h, al Centre Social
Horta Capallera (Puig Rom, 36 bis)

Zona 5. Oest
Dilluns 13 de novembre, de 19.30
a 21.30 h, al Centre Social Juncària
Parc Bosc (Mariana Pineda, 5)

Zona 6. Poble Nou / Turó Baix / 
Olivar Gran
Dimarts 14 de novembre, de 19.30 a
21.30 h, a l'Àrea de Promoció 
Econòmica de l�Aj. de Figueres 
(Maria Àngels Anglada, 15)

Zona 7. Creu de la Mà / Correus /
Rally Sud
Divendres 10 de novembre, de 
19.30 a 21.30 h, al Centre Cívic
Creu de la Mà (Pl. Remei Bosch, 1)

Zona 8. Marca de l'Ham / Vilatenim
Divendres 17 de novembre, de 
19.30 a 21.30 h, al Consell Municipal
de Vilatenim (Nou de Vilatenim, 9)



          A Figueres presentem els primers pressupostos participatius amb ganes 
d'implicar els �guerencs en els projectes de millora de la ciutat. El gener 
d'aquest 2017 vam fer un primer pas obrint a la ciutadania l'APP Figueres Millora 
per tal que els �guerencs ens ajudessin a millorar l'espai públic, comunicant les 
incidències que detectessin al carrer. Aquesta iniciativa  ha tingut molt bona 
rebuda i s'ha convertit en una eina molt útil.

          Ara fem un nou pas per posar a l'abast de tothom aquesta APP, tant als qui 
ja hi participen habitualment i activament en la vida social o política de la ciutat, 
com als qui volen començar a participar-hi o simplement dir-hi la seva. 

          Figueres és una ciutat molt diversa i amb necessitats i problemàtiques 
molt variades; per aquest motiu, des de l'Ajuntament hem volgut posar a l'abast 
dels ciutadans una eina de participació que permeti a tothom que ho desitgi, 
visqui al barri que visqui, ja sigui des de casa o presencialment, fer propostes i 
votar els projectes que volen que es tirin endavant a la ciutat.

          Obrim, doncs, amb aquesta nova eina, un espai per donar veu i vot a tots 
els �guerencs mitjançant propostes, debat i votació. D'aquesta manera entre 
tots millorarem Figueres. 

Marta Felip i Torres
Alcaldessa de Figueres

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.


