
Què volem fer?

Qui hi pot participar?

Com i quan participar-hi?

Procés de participació 
de la diagnosi de la Festa Major

PARTICIPACIÓ CIUTADANA ALELLA 

1 2 3Realitzar 
una diagnosi 
participativa sobre 
la identitat de la 
Festa Major.

És important tenir clar que no cal que durant tot el 
projecte ho estiguem debatent tot entre tots, sinó 
que trobarem moments que hi participa més gent 
perquè el projecte així ho requereix i moments més 
de consulta o de treballar-hi les persones que estan 
més implicades en l’organització del procés.

La nostra intenció és garantir la màxima diversitat 
de veus i persones que viviu al poble i treballeu per 
ell, per així fer la Festa Major de l’any vinent més 
diversa, enriquidora i participativa.

Hi participaran 

Càrrecs electes

Personal tècnic municipal

Associacions 

Col·lectius ciutadans

L’Ajuntament d’Alella inicia un procés participatiu que finalitza el 2021 per buscar opinions 
compartides i fer una anàlisi de la Festa Major. La participació comporta un cert temps, i no és un 
fet puntual sinó que és la suma de molt moments, i per això en diem procés. 

Volem que tu formis part d’aquest projecte amb la teva opinió i des de la teva vivència sobre 
què significa per a tu la Festa Major. Per això et presentem les bases i les diferents maneres que 
tindràs per participar-hi durant aquest any.

alella.participacio@alella.cat                         667 554 970                #participaFMAlella

Analitzar 
quin és el seu eix 
identitari i altres 
elements que 
influeixen en la seva 
organització.

Crear xarxa 
entre els diferents agents del 
poble: entitats, ciutadania a 
títol individual, ajuntament, 
escoles, espais culturals, etc. 

Elaboració de 
proposta de les 

bases del projecte.
Constitució del 

grup motor.

Constitució de grup 
de treball 

polític-tècnic.
Primera sessió de 

treball de les 
comissions de 

seguiment.

Enquesta ciutadana.
Segona sessió dels 
grups de treballs.

Debats temàtics i 
tallers participatius.
Tercera sessió dels 

grups de treball i les 
comissions.

Treball amb les 
escoles (servei 

comunitari i tallers a 
l’aula).

Quarta sessió del 
grup de treball i les 

comissions.

Presentació dels 
resultats i aprovació.
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