
retrobem-nos!
Estimem-nos!

mobilitzem-nos!

Descarrega’t la butlleta
digital en aquest QR
També pots accedir 
des de la nostra web!
kosmos.montornes.cat

ambit de la proposta?
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Atenció, has
d’omplir també
l’altra banda!

Nom de la proposta:

descripcio:

Quant costaRA?
0 €/500 € 500 €/1500 € 1500 €/3000 €
3000 €/4000 € 4000 €/5000 €

Joventut Solidaritat Inversions

Fins a 15.000 € (Només inversions)



que us proposem?

Les propostes han d’interessar al jovent
de Montornès i han de ser d’interès públic

Han de ser el més concretes possibles

Un criteri important serà que la proposta
bene�ciï al màxim de joves de Montornès

Han de ser legals, viables tècnicament i
econòmicament, i respectuoses amb els
drets humans i el medi ambient

com ha de ser
la proposta?

cost de les activitats

Un exercici de democràcia directa 
en què el jovent de Montornès decideixi a què 
es destinen 45.000 € del pressupost municipal:

 25.000 €  per a activitats del Departament de Joventut
 5.000 €  per a projectes solidaris joves
 15.000 €  per a inversions d’àmbit juvenil a l’espai públic  

L’objectiu és crear un mecanisme educatiu en què tots 
els/les joves de Montornès pugin participar, decidir 
i ser protagonistes de la vida social del municipi
 Si tens entre 12 i 30 anys, i fas vida a Montornès, pots participar
 Només pots fer una proposta

L’activitat pot costar com a màxim:

12-16 ANYS 17-30 ANYS
c c

SELECCIÓ DE PROPOSTES
 Debatrem en assemblea
 Escoltarem activament les opinions,
 preferències i prioritats de tothom
 Per decidir és imprescindible la teva 
 assistència a l’Assemblea

 Si surt escollida la teva proposta
 l’hauràs de liderar i organitzar, amb
 el suport del Departament de Joventut

Data màxima per fer la teva proposta: 
DILLUNS 8 DE NOVEMBRE

La butlleta ens la pots fer arribar al CJ Sputnik, al CJ Satèl·lit o 
enviar-nos-la per Whatsapp o al correu a kosmos@montornes.cat

                     Si tens dubtes pots trucar-nos 
o enviar-nos un missatge de 
whatsapp al 673 53 26 09 
ESTEM PER AJUDAR-TE!

assemblea jove
DIUMENGE 21/11/21 18 h
CARPA POLIVALENT EL SORRALET

L’ Ajuntament de Montornès del Vallès utilitzarà aquestes dades exclusivament per al desenvolupament 
del procés dels pressupostos participatius joves de Montornès. En cap cas se cedirà o comunicarà a tercers les 
dades recollides sense consentiment de la persona participant, excepte quan siguin requerides per les autoritats 
públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.
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Nom:

Cognoms:

e- mail:

Telefon:

Edat:

Atenció, has
d’omplir també
l’altra banda!


