


El febrer de 2013 L’Hospitalet va iniciar un procés participatiu de

reflexió estratègica amb la ciutadania per tal d’establir les bases

de la tercera transformació de la ciutat.

El document que va sorgir del procés participatiu estableix

l’objectiu estratègic general següent: fer la tercera transformació

de L’Hospitalet per millorar l’ocupació, la cultura, l’educació i el

benestar de la ciutadania, i que esdevingui una ciutat

capdavantera en el desenvolupament econòmic i cultural de

l’àrea metropolitana, donant serveis a l’àrea i a la resta del país.

Aquest document deixa clara la voluntat de continuar amb el

procés de reflexió estratègica de L’Hospitalet ON, però ara

centrant-nos en els diferents districtes i barris de la ciutat.

ANTECEDENTS
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L’Hospitalet ON dels Barris és un

procés participatiu, la finalitat del qual

és generar una visió compartida amb la

ciutadania sobre el posicionament, els

objectius de futur i les actuacions que

cal impulsar als districtes i barris de la

ciutat.

OBJECTIU DEL PROCÉS PARTICIPATIU
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CANALS DE PARTICIPACIÓ

• Web L’H ON dels Barris

• Xarxes socials

• Sessions i tallers presencials

• Butlleta del procés:

 Urnes a equipaments municipals

 Urnes a les entitats de la ciutat

 Campanya al carrer amb informadors

 Campanya a comunitats de veïns
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CONSELLERES I 
CONSELLERS

POSEM EN VALOR ELS 
CONSELLS DE DISTRICTE 

QUÈ FAREM?

COMPARTIR LA VISIÓ DELS BARRIS

DEFINIR ELS ITINERARIS QUE 
S’UTILITZARAN PER A LES SESSIONS 

PRESENCIALS DE DIAGNOSI 

PRESENTACIÓ L’H ON DELS BARRIS ALS CONSELLS DE 
DISTRICTE - Desembre 2016 i gener 2017
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A PARTIR DE GENER DE 2017

POSADA EN 

MARXA DE 

LA WEB

URNES ALS 

EQUIPAMENTS

INFORMADORS 

COMUNITATS 

DE VEÏNS

INFORMADORS 

AL CARRER

PROCÉS PARTICIPATIU SIMULTÀNI  A TOTA LA CIUTAT

XARXES 

SOCIALS
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FEBRER DE 2017

Els veïns i veïnes surten al carrer

9 itineraris a peu pels barris de la ciutat per compartir 

i posar en comú el diagnòstic
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MAIG DE 2017

Els veïns i veïnes proposen

6 tallers per posar en comú la visió de futur i 

proposar accions de millora als barris
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OCTUBRE DE 2017 

Devolució del procés

6 sessions de devolució de les sessions de diagnòstic i 

propostes
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INFORME PER BARRI: DIAGNOSI, VISIÓ DE FUTUR I PROPOSTES

NOVEMBRE / DESEMBRE DE 2017
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CONTINUÏTAT DEL PROCÉS 

TREBALLS AL CONSELL DE CIUTAT I ALS

CONSELLS DE DISTRICTE

Sessió monogràfica del Consell de Ciutat vinculada

a L’H ON dels Barris.

A partir de gener de 2018 es proposa que 6 grups

de treball (un per a cada districte) avaluïn els

avenços realitzats i actualitzin periòdicament el

document estratègic dels barris.
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MOLTES GRÀCIES
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