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AL TEU BARRI,
PREN LA PARAULA

Imagina el futur del teu barri

D’AQUÍ A 10 ANYS, PER QUÈ T’AGRADARIA QUE FOS CONEGUT  
EL TEU BARRI?

Propostes: al quadre que hi ha a continuació, proposa accions con-
cretes per millorar el barri amb una descripció breu i, si és possible, 
indica-hi la localització exacta de l’acció que proposes.

Com més concreta, detallada i acotada sigui la proposta, més fàcil 
serà de valorar per part de l’equip municipal.
Accions (descriu el que vulguis) Localització

Dades personals:
Sexe Edat Codi postal

Vius al barri? 
 SÍ        NO

Treballes al barri? 
 SÍ        NO

A quin municipi vius? 

Dades de contacte: per acabar, proporciona’ns les dades següents si 
vols rebre informació sobre el procés participatiu, com ara les dates de 
les sessions presencials, informació sobre els resultats obtinguts, etc.
Nom

Adreça electrònica Telèfon

En compliment del que s’estableix a l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, t’informem que 
les dades recollides en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer automatit-
zat propietat d’aquest Ajuntament i es tractaran amb la finalitat d’atendre la 
teva sol·licitud.

Et recordem que pots exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectifica-
ció, cancel·lació i oposició davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

la ciudad de la participación

www.lhon-participa.cat

 lhospitaleton

 @lh_on   #lhondelsbarris



TALLERS
FEBRER DE 2017. SESSIONS DE DIAGNÒSTIC:  
ELS ITINERARIS PELS BARRIS
Dissabte, 11 de febrer, de 10 a 12.30 h

•	 Sant	Josep-el	Centre	 •	 Sanfeliu
•	 Collblanc-la	Torrassa	 •	 Santa	Eulàlia

Dissabte, 18 de febrer, de 10 a 12.30 h

•	 Bellvitge-Gornal	 •	 Can	Serra
•	 Pubilla	Cases		 •	 La	Florida

MAIG DE 2017. SESSIONS DE VISIÓ I PROPOSTES  
De 18 a 20.30 h  

Districte I. 25 de maig  Districte IV. 18 de maig 
Districte II. 18 de maig  Districte V. 25 de maig 
Districte III. 11 de maig  Districte VI. 11 de maig

PUNTS DE RECOLLIDA DE LES BUTLLETES
Districte I. El Centre, Sant Josep i Sanfeliu
Regidoria	del	Districte	I	(el	Centre-Sant	Josep):	rambla	de	Just	Oliveras,	23
Regidoria	del	Districte	I	(Sanfeliu):	c.	de	l’Emigrant,	27
Biblioteca	Can	Sumarro:	c.	de	la	Riera	de	l’Escorxador,	2	
Biblioteca	Central	Tecla	Sala:	av.	de	Josep	Tarradellas	i	Joan,	44	
Centre	Cultural	Barradas:	rbla.	de	Just	Oliveras,	56	
Centre	Cultural	Sant	Josep:	av.	d’Isabel	la	Catòlica,	32
Centre	Cultural	Sanfeliu:	c.	de	l’Emigrant,	27
Oficina	d’Atenció	a	la	Ciutadania	(OAC):	La	Farga	-	c.	de	Girona,	10

Districte II. Collblanc-la Torrassa
Regidoria	del	Districte	II:	c.	de	la	Mare	de	Déu	dels	Desemparats,	87	
Biblioteca	Josep	Janés:	c.	del	Doctor	Martí	i	Julià,	33	
Centre	Cultural	Collblanc-la	Torrassa:	 
c.	de	la	Mare	de	Déu	dels	Desemparats,	87

Districte III. Santa Eulàlia i Granvia
Regidoria	del	Districte	III:	av.	del	Metro,	18
Biblioteca	Plaça	Europa:	c.	d’Amadeu	Torner,	57
Centre	Cultural	Santa	Eulàlia:	c.	de	Santa	Eulàlia,	60
Biblioteca	Santa	Eulàlia:	c.	de	Pareto,	22	

Districte IV-V. La Florida, les Planes, Pubilla Cases i Can Serra
Regidoria	dels	districtes	IV	i	V:	c.	de	Belchite,	5	
Biblioteca	la	Bòbila:	pl.	de	la	Bòbila,	1
Centre	Cultural	la	Bòbila:	pl.	de	la	Bòbila,	1
Biblioteca	la	Florida:	av.	del	Masnou,	40	
Centre	Municipal	la	Florida	Ana	Diaz	Rico:	pl.	dels	Blocs	de	la	Florida,	15	

Districte VI. Bellvitge i Gornal
Regidoria	del	Districte	VI:	pl.	de	la	Cultura,	1	
Biblioteca	Bellvitge:	pl.	de	la	Cultura,	1	
Centre	Cultural	Bellvitge:	pl.	de	la	Cultura,	1

QUI MILLOR QUE TU SAP 
QUÈ NECESSITA EL TEU BARRI?

QUÈ ÉS L’H ON DELS BARRIS?
El procés participatiu L’H on dels barris té com a finalitat generar una 
visió compartida amb la ciutadania sobre els objectius de futur i les 
actuacions que s’han d’impulsar als diferents districtes i barris de la 
ciutat durant els propers anys.
L’Hospitalet	ja	va	iniciar	el	2013	el	procés	participatiu	L’H	on.	El	futur	
per endavant, que va servir per definir la tercera transformació de la 
ciutat. Un procés que va comptar amb la participació i les aportacions 
de	prop	de	8.000	ciutadans	i	ciutadanes.

El	procés	L’H	on	dels	barris	consta	de	tres	fases:	
•	 Diagnòstic	(el	barri	que	tenim)	
•	 Visió	(el	barri	que	volem)
•	 Propostes	(què	cal	fer)

QUI HI POT PARTICIPAR?
L’H on dels barris és un procés obert a tota la ciutadania. 
Hi poden participar totes les persones que viuen o que treballen a 
L’Hospitalet que vulguin aportar idees per millorar-ne els barris.

VULL PARTICIPAR-HI.  
QUÈ PUC FER?
•	 Pots	entrar	al	web	www.lhon-participa.cat.
•	 Pots	 demanar	 una	 reunió	 per	 a	 la	 teva	 comunitat	 de	 veïns,	 que	 comp-

tarà amb la presència del regidor de Districte, mitjançant un correu a 
comunitats@l-h.cat.

•	 Pots	connectar-te	a	les	xarxes	socials:	

  Facebook: lhospitaleton

  Twitter: @lh_on #lhondelsbarris 

•	 Pots	inscriure’t	als	tallers	enviant	un	correu	a	lhondelsbarris@l-h.cat.

•	 Pots	emplenar	la	butlleta.

BUTLLETA DEL PROCÉS PARTICIPATIU
L’Ajuntament de L’Hospitalet està impulsant el procés participatiu L’H 
on dels barris, amb el qual es pretén obtenir una visió compartida amb 
la ciutadania sobre el posicionament i els objectius de futur dels dife-
rents districtes i barris de la nostra ciutat.
Una de les eines que estem utilitzant en aquest procés és aquesta but-
lleta, en què et demanem la teva opinió sobre les prioritats de les quals 
creus que ens hem d’ocupar al teu barri els propers anys.

Tria	el	barri	sobre	el	qual	vols	opinar:	cada butlleta només es pot re-
ferir a un barri.

 El Centre  Sant	Josep	  Sanfeliu  Collblanc 
 La Torrassa  Santa Eulàlia  Granvia	  La	Florida	
 Les	Planes	  Pubilla	Cases	  Can Serra  Bellvitge	
 Gornal

Prioritats del meu barri: indica amb una X els	4	temes	que	trobis	que	
són	prioritaris	al	teu	barri	per	als	propers	10	anys.

Urbanisme i espai públic: estat dels carrers, parcs, places, etc.

Activitat econòmica i ocupació: activitat comercial,  
promoció econòmica, noves activitats econòmiques, etc.

Transport públic

Equipaments i serveis públics: biblioteques, centres culturals,  
centres esportius, serveis socials, etc.

Neteja

Activitats culturals i de lleure

Habitatge

Educació i formació

Convivència i civisme

Medi ambient i sostenibilitat

Sanitat i salut

Altres	temes	que	consideris	que	són	prioritaris	(especifica’ls):

SI NECESSITES 
MÉS INFORMACIÓ,  
CONTACTA AMB NOSALTRES
Regidoria	de	Govern	de	Participació	Ciutadana

Telèfon:	93 402 60 60
Correu:	lhondelsbarris@l-h.cat 
Web:	www.lhon-participa.cat


