GRANOLLERS PARTICIPA

Pacte de Ciutat per recuperar el dinamisme i la vitalitat de la ciutat arran de la Covid-19

Obrim el procés de participació ciutadana per desplegar el Pacte de Ciutat.
Un pacte impulsat pel Consell de Ciutat entre la ciutadania, les entitats, les empreses i l'administració
pública per recuperar el dinamisme i la vitalitat de la ciutat arran dels efectes de la Covid-19.
Entre els mesos d’octubre i desembre es definiran accions concretes per desplegar-lo, proposades a
través de la plataforma Granollers Participa i els grups de treball creats per a cadascun dels
compromisos que estableix el pacte:

Una ciutat
SALUDABLE
i SOSTENIBLE

Una ciutat
EDUCADORA
i CULTURAL

Una ciutat
amb VALORS

Una ciutat
DIGITAL

granollers.cat/participa

Una ciutat
PRÒSPERA

Una ciutat per a
les PERSONES

IMAGINA
PARTICIPA
DECIDEIX
Per tu,
quines són les accions
que, entre totes i tots,
podem impulsar
per afrontar col·lectivament
els reptes que se’ns presenten
arran de la covid-19?

Envia’ns la teva proposta!

Com?
* També pots compartir el que et preocupa
perquè es pugui debatre als grups de treball
i pensar accions per donar-hi resposta.

Què pots proposar?

1

Llegeix i adhereix-te
al Pacte

2

Una vegada t’hi hagis adherit, entra a
“Granollers Participa”: granollers.cat/participa

3

Registra’t

4

Crea una nova proposta o dona suport
a alguna de les publicades

Explica’ns què creus que podria enfortir la ciutat per donar resposta a l'impacte de la Covid-19
i COM ho podem fer col·lectivament, des de diversos àmbits.
Defineix una acció per dur a terme des de tres nivells: COMPROMÍS COL·LECTIU

Exemple:

Promoure el comerç local

Quan?

a títol individual

des de les empreses
o entitats

des de l’Ajuntament
o administracions públiques

comprar
als comerços del barri

crear una xarxa comuna
de compra online

facilitar formació als petits
comerços en plataformes
de venda online

Fins al 29 de novembre del 2020

