
Help! vull
participar 
Guia per participar en el procés de consulta ciutadana del PAM a la

Plataforma de participació digital Gavà participa, Gavà decideix



El primer de tot 

Entra a la Plataforma

 

Entra a Gavà participa, Gavà decideix.

 

Si ja tens un compte a la Plataforma, accedeix amb

les teves dades, si no en tens, creat un fent clic al

botó de Registra't per poder participar.

https://participa.gavaciutat.cat/


El teu primer cop 

És el moment de crear el teu compte a la Plataforma 

(si no en tenies) 

Pots tenir el nickname que vulguis (no cal que posis el

teu nom real). El que sí que és necessari és que acceptis

els termes i condicions d'ús. 

 

També pots seleccionar si voldràs rebre el butlletí de la

Plataforma amb notícies sobre Participació en la ciutat. 

 

Un cop fet això, ja tindràs compte personal i podràs

participar!



Ja estàs

dins
És el moment d'explorar la Plataforma

 

Veuràs que apareixen en la portada de la web els

processos actius, entre els quals es troba el d'informació i

consulta ciutadana del PAM.

 

També pots accedir des de la pestanya superior de

processos.



Informa't a fons
És el moment de conèixer el PAM

Entra al procés fent clic a sobre d'ell. Un cop dins, en la

pestanya inicial trobaràs informació del PAM,

explicació de com participar i documents de suport.

 

Al costat dret, en la part superior, pots veure les fases

que té el procés. Aquest consta de dues, la primera,

fins a l'1 de març, és la de consulta, on podràs dir la

teva.

 

La segona fase serà de retorn, on es facilitarà el

document final del PAM i es farà un retorn del procés

realitzat amb la ciutadania, notificant les possibles

aportacions que s'incorporin al document.



Informa't a fons
És el moment de conèixer el PAM 

En la segona pestanya, compromisos, trobaràs els 76

compromisos que es volen assolir amb el PAM. 

 

Al costat esquerre, si vols, pots filtrar els compromisos

pels diferents objectius que es volen assolir, com et

sigui més còmode!

 



Participa
És el moment de donar la teva opinió

sobre els compromisos del PAM

Aquí totes les opinions conten i tenen el mateix pes.

Pots dir la teva en qualsevol compromís. 

 

No hi ha limitacions a l'hora de participar (més enllà de

fer les teves aportacions des del respecte) així que fes-

ho tant  com vulguis!

 



la principiant
Donant suport als

compromisos amb els

quals estàs d'acord

Com participar?

la pro
Donant la teva opinió a un

compromís en un

comentari

la follower/hater
Mostrant el teu acord o

desacord amb un

comentari fet per una altra

persona



Dóna suport als compromisos amb els quals estàs

d'acord.

 

Fes clic al botó de donar suport amb un compromís.

 

No hi ha límit! Pots donar suport a tants compromisos

com vulguis. 

La principiant



 

Dóna la teva opinió a un compromís en un comentari.

 

Sota de cada compromís, tens l'opció de fer un comentari

de fins a 1.000 caràcters.

La pro



 

Mostra el teu acord o desacord amb un comentari fet una

altra persona.

 

Fes clic a la fletxa amunt o a baix, segons si estàs d'acord

o no.

La follower/hater



Ara ja saps
com
funciona...
Entra i participa tants cops com vulguis.

 

Accedeix, entrant amb les dades del teu compte a Gavà

participa, Gavà decideix.

 

Si no vols perdre't res, fes clic a la campaneta de

notificacions del procés o dels compromisos que

t'interessin.

https://participa.gavaciutat.cat/


Si tens qualsevol dubte,

 Contacta amb l'Àrea de
Participació ciutadana

932639100- ext. 9558/9181

participa@gava.cat


