Àmbit de Badalona Democràtica
Comunicació i Imatge

Nota de premsa

El govern de Badalona agraeix a la ciutadania la seva
participació en la consulta ciutadana per decidir en
què es distribuiran 500.000 euros del pressupost
3.730 persones prenen part en el procés participatiu, la qual
cosa representa el 2,07% de la població i multiplica per 10 la
mitjana de participació de les ciutats de més de 200.000
habitants
El govern de Badalona agraeix a la ciutadania la seva participació en el
procés participatiu que s’ha dut a terme del 12 al 24 de gener i que ha servit
per decidir com es distribuiran 500.000 euros del pressupost ordinari del
2016. En aquesta consulta ciutadana hi han participat un total de 3.730
persones, la qual cosa representa el 2,07% de la població total de la ciutat.
Amb aquesta xifra, Badalona multiplica per 10 l’índex de participació de
consultes similars que han tingut lloc en ciutats de més de 200.000 habitants
i que registraven una participació mitjana del 0,2%.
El regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica, Jose Téllez, ha explicat que
“el fet que hagin participat en la consulta més de 3.700 ciutadans i ciutadanes
estableix un precedent a la ciutat en processos d’aquestes característiques”.
“S’ha tractat d’una prova pilot que obra la porta a un canvi de model en la
implicació de la ciutadania en el dia a dia de Badalona ja que permet que els
badalonins i les badalonines decideixin quina ciutat volen”, ha afegit.
Jose Téllez ha assegurat que “es tracta d’anar més enllà de les eleccions
municipals cada quatre anys i fer que els ciutadans i les ciutadanes recuperin
el poder i el dret a decidir que els pertanyen”. Respecte els resultats, el

Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12, planta baixa
08911 Badalona
T. 93 483 26 30  F. 93 483 26 15
departament_comunicacio@badalona.cat

Àmbit de Badalona Democràtica
Comunicació i Imatge

regidor ha deixat clar que “s’han superat les previsions que estaven situades
en un 0,2% de participació i hem començat a construir un ‘model Badalona’
sobre votacions ciutadanes”. “Badalona ha votat i també ha participat
activament a les sis audiències públiques que s’han fet a tots els districtes de
la ciutat. Ara ningú pot dir que a la ciutadania no li interessa decidir sobre la
ciutat. S’ha demostrat que només se li han de donar les eines i la informació”,
ha conclòs.
En el procés participatiu, els ciutadans havien de valorar set propostes. La
que ha obtingut més suport ciutadà ha estat la de fer més activitats culturals
descentralitzades en biblioteques i centres cívics de tots els barris.
Cadascuna de les 7 propostes podia rebre una puntuació que anava des del
0 fins al 5. El repartiment dels 500.000 euros es farà ponderat i en funció de
les votacions de la ciutadania.
Els resultats finals han estat els següents:
•

Activitats culturals descentralitzades: biblioteques i centres cívics de
tots els barris de la ciutat. 12.697 vots i una nota mitjana de 3,40

•

Oficina Local de l’Energia: 12.444 vots i una nota mitjana de 3,34

•

Ajuts reintegrables microcrèdits: 11.959 vots i una nota mitjana de 3,21

•

Envelliment actiu amb programes de dinamització als Casals de Gent
Gran: 11.365 vots i una nota mitjana de 3, 05

•

Campanyes de comunicació i conscienciació per cuidar l’espai públic:
10.625 vots i una nota mitjana de 2,85

•

Creació de material per a la promoció de la ciutat: 8.228 vots i una
nota mitjana de 2,21

•

Contractació de llums de Nadal a les zones comercials: 4.370 vots i
una nota mitjana de 1,17

Badalona, 28 de gener de 2016
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