
 
 
Prendre més mesures per combatre el canvi climàtic és 
l’opció més votada en el procés participatiu Mollet el teu 
barri   
  
442 molletans i molletanes han participat en el procés participatiu obert 
per l’Ajuntament Mollet el teu barri. De totes les opcions plantejades, 4 
han superat el 10% dels suports. Un cop finalitzat el procés, les propostes 
més votades s’inclouran al pressupost municipal de l’any 2023. En total, 
la participació ha estat d’un 76,5% a través de butlletes dipositades a les 
urnes instal·lades a diferents equipaments municipals i d’un 23,5% a 
través de la plataforma digital Decidim.  
 
Durant el procés els molletans i les molletanes han pogut triar entre 12 projectes 
que sorgeixen del treball i anàlisi del procés Mollet, el teu barri, un procés 
participatiu que va comptar amb 13 carpes informatives, en el que van participar 
518 persones i es van recollir un total de 601 propostes.  
 
Opcions més votades del procés, i que s’inclouran en el pressupost 
municipal 2023, han estat:  
 

 Incrementar la vegetació a parcs i places per combatre el canvi climàtic 

(132 vots /16,6%) 

 Ombrejar espais de la ciutat durant els mesos de major insolació (101 

vots /12,7%) 

 Ampliar l’oferta de lleure juvenil durant els caps de setmana (92 vots 

/11,5%) 

 Renovar i ampliar les zones de jocs infantils (90 vots /11,3%) 

 
 
 
 



L’alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio Calé, ha valorat “molt 

positivament la resposta ciutadana i el seu compromís amb la nostra 

ciutat participant en aquest procés” tot recordant que “aquest Ajuntament 

sempre ha tingut clar que el present i el futur de Mollet l’hem de construir 

entre tots i totes, i amb aquest objectiu, per aquest equip de govern, els 

processos participatius són una eina bàsica per recollir i implementar les 

propostes dels molletans i les molletanes”. 

 

Per la seva banda, la regidora de participació, Núria Muñoz Herrera, també ha 

volgut “valorar molt positivament les aportacions ciutadanes” destacant 

“la importància d’incloure la participació ciutadana en les preses de 

decisions amb el propòsit de continuar vetllant pel benestar dels 

molletans i molletanes amb aquelles propostes que ens ajudin a seguir 

millorant la nostra ciutat”     

 
Resultats de la resta de propostes: 

 Crear un programa d’activitats adreçades a infants-famílies. 

o 65/8,2% 

 Afegir nous espais per a vianants per facilitar la mobilitat i la dinamització 

comercial 

o 62/7,8% 

 Posar més aparells d’activitat saludable, especialment per a gent gran a parcs i 

places. 

o 59/7,4% 

 Augmentar els parcs amb elements d’aigua per combatre la calor. 

o 56/7% 

 Instal·lar més semàfors amb senyals acústics per a persones amb necessitats 

especials. 

o 49/6,1% 

 Promocionar el voluntariat social i ambiental. 

o 37/4,6% 

 Facilitar punts de càrrega per a vehicles de mobilitat personal . 

o 32/4%  

 Col·locar més plafons comercials i pantalles dinàmiques. 

o 11/1,4%  

 


