
 
 
 
 
 
 
 
 

Districte de les Corts 
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www.bcn.cat/lescorts 

Benvolguts i benvolgudes,  
 
El dijous 27 de febrer a les 18 hores tindrà lloc a l’Institut les Corts, Travessera de les 

Corts, 131-159, el debat sobre educació a les Corts, en el marc del procés participatiu de 

Pressupostos Participatius i d'elaboració del Programa d'Actuació de Districte (PAD) 2020-

2023.  

Hi haurà el següent ordre del dia: 

 

1. Explicació del procés participatiu  

2. Debat participatiu d’Educació sobre:  

- Programa d’Actuació del Districte de les Corts 2020 - 2023  

                     - Pressupostos participatius 

3. Posada en comú  

 

Per primera vegada, l'Ajuntament de Barcelona promou un procés de Pressupostos 

Participatius per al conjunt de la ciutat. S'han reservat 75 milions d'euros del pressupost 

municipal, 5 milions dels quals per al Districte Les Corts, perquè els veïns i les veïnes 

decideixin en què volen invertir-los. Podeu trobar la informació detallada del procés a 

https://www.decidim.barcelona  

Així, en aquesta trobada, mitjançant una dinàmica participativa, el veïns i veïnes podreu 

debatre i treballar projectes d'inversió per desenvolupar als barris del districte i, alhora, 

conèixer, debatre i fer aportacions a la proposta de PAD del districte que ha elaborat el govern 

municipal.  

Us convidem a assistir a la trobada i a participar en el debat. També podeu participar a través 

de la plataforma https://www.decidim.barcelona.  

Il·lustríssimes veïnes i veïns, DECIDIM.BARCELONA.  

 

 Comptarem amb servei de cures d’infants.  
 

 Si necessiteu alguna mesura d’accessibilitat podeu sol·licitar-la fins a 5 dies laborables 
al correu electrònic direccioSP_TRlescorts@bcn.cat 

 

 Disposeu d’un servei de suport per aquelles persones que vulguin proposar projectes 

d’inversió i necessitin ajuda per dissenyar-lo. El punt de suport i acompanyament us 

atendrà els dijous 20 i 27 de febrer i 5, 12, 19 i 26 de març, de 16.00 a 18.00h a la Seu 

del Districte (Plaça Comas 18, 3a planta). 
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