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ORDE DEL DIA :
 
 9.00-9.30: Recepció dels participants.
 9.30: Benvinguda institucional per part del vocal de Participació   
 ciutadana, el Sr. Xavier Gavaldà.
 9.45: Exposició de la situació actual de Valldoreix i dels eixos a treballar, 
 a càrrec del vocal de Participació.
 10.00: Debat participatiu en relació als eixos del PAM (en grups reduïts)
 12:30: Posada en comú de les propostes en relació a tots els eixos.
 13.15: Cloenda de la Jornada a càrrec del President de l’EMD de   
 Valldoreix, el Sr. Josep Puig i Belman.

2015-2019

Pla d’Actuació Municipal de Valldoreix

 El PAM estarà centrat en els següents eixos: 

• Una vila per a les persones 
• Una vila per a l’ensenyament
• Una vila cultural
• Una vila esportiva
• Una vila sostenible i un entorn urbanístic equilibrat
• Una vila que genera oportunitats
• Una vila segura, cívica i propera
• Una vila amb una administració transparent
• Una vila amb un equip humà

Recopilar les propostes per a la seva avaluació

� W�: Si no pots venir consulta el PAM a www.valldoreix.cat/pam i fes-nos 
allà la teva aportació. 

Crear un espai on l’EMD pugui debatre les polítiques municipals 
amb els agents socials i la ciutadania

VINE A:

Fer aportacions i propostes

Conèixer els projectes actuals i de futur de Valldoreix

Saber sobre quins eixos treballarà el PAM

Debatre sobre les diferents aportacions

JORNADA DE PARTICIPACIÓ
PAM 2015-2019 

Dissabte 28 de novembre de 2015 a les 9:00 del matí
Sala de Plens de l’EMD de Valldoreix 

• 1er pla Actuació Municipal de Valldoreix. És un full de ruta cap al  
 futur del Valldoreix dels pròxims 4 anys.
• Dóna resposta als reptes més importants dels propers 4 anys
• És una nova manera de fer: Transparència, participació, proximitat,  
 austeritat, amb la cultura de l’esforç, creativitat, innovació,   
 coneixement...
• Serà un document consensuat amb: Ciutadania, associacions,  
 entitats culturals, centres educatius, teixit comercial i partits polítics. Què vols per a VALLDOREIX 

en els pròxims anys?

Tu proposes, nos�res t’escoltem


