
                                                               
DIGUES LA TEVA! 

 
Consulta participativa del Pla de Barris 2019 

 

El Pograma Treball als Barris ®s un projecte subvencionat per la Generalitat de 

Catalunya en colĿlaboraci· amb les administracions p¼bliques locals, que vol afavorir 

iniciatives en pro del desenvolupament integral de les zones en les quals interv®. 

L'equip de treball als barris creiem que vosaltres en sou els principals representants. 

Amb la intenci· de poder recollir els vostres interessos, necessitats i propostes, hem 

generat aquesta consulta participativa. 

Digues la teva! Entre tots podem aconseguir que el barri que desitgem sigui m®s 

aprop. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En quin barri vius: 

   Sa Massaneda       SôAuguer        Altres 

 

M'agradaria que Treball als Barris intervingu®s sobre els seg¿ents aspectes 

dels barris de Sa Massaneda o S'Auguer... 

 

 

 

 

 

Seria interessant que es fessin les seg¿ents activitats, tallers o accions al 

meu barri...  

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
Si tôagradaria implicar-te en les accions que has plantejat o creus que tens coses per 

aportar al barri deixa un contacte. Lôequip del pla de barris es posar¨ en contacte amb 

tu! 

 

Nom: 

Adrea electr¸nica: 

Tel¯fon: 

Dôacord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,de 27 dôabril de 2016,  relatiu  a  la protecci·  de les  persones f²siques  pel que fa  al tractament
de dades personals i a la lliure circulaci· dôaquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i amb la llei org¨nica en mat¯ria de protecci· de dades, les dades personals
declarades en aquest formulari seran incloses en un fitxer de dades de car¨cter personal del qual ®s responsable  lôAjuntament de Blanes.   La  finalitat ®s gestionar les dades del 
curs en el marc del  Projecte  Treball als barris.   Podeu exercir els drets dôacc®s,rectificaci·, cancelĿlaci·,  oposici·  i  limitaci·  del  tractament  mitjanant  un  escrit  adreat a 
Promoci· de la Ciutat de Blanes ( Avinguda de lôEstaci· 43,17300,Blanes) o a lôadrea electr¸nica promocio@blanes.cat. 

 
 

“Aquesta acció esta subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte de 

Treball als barris” 
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