PROCÉS PARTICIPATIU
Ajuntament de Juneda


Des de la Regidoria de Festes iniciem un procés de participació
ciutadana, obert a totes les edats, per treballar la Festa Major
2018.
Què necessitem? LA VOSTRA OPINIÓ.
Volem que ens feu arribar opinions i valoracions de la Festa
passada i també propostes i suggeriments per la Festa Major de
l'any vinent.
Tot es pot millorar, hi ha coses que s’han fet bé i d’altres que no
tant, hi ha gustos per a tot… És per això que volem saber la vostra
opinió.
Hem preparat una butlleta en format imprès i en format digital
perquè ens la feu arribar amb la vostra opinió sobre la Festa Major
d’aquest estiu.
Creiem que una opinió ha d’anar acompanyada d’una identitat.
Volem que sigui un procés real amb opinions reals.
Fins al dia 11 d’octubre ens podeu fer arribar la vostra butlleta a la
bústia de l’Ajuntament de Juneda, a la bústia del Complex Cultural
o per correu electrònic a junedaparticipaciociutadana@gmail.com.
Us podem assegurar que aquest procés participatiu no quedarà en
sac buit. Ha de ser i serà la base que teixirà el futur de les nostres
festes i la longevitat de les nostres tradicions.
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Com valores la Festa Major d’aquest any?

Què creus que hi sobra o que hi falta?

Què creus que es pot millorar?

Deixa’ns les teves propostes...

Nom i cognoms:
Telèfon:
GRÀCIES PER LA TEUA PARTICIPACIÓ!
D’acord amb l’article 5 de la LOPD, us informem que les vostres dades s’han incorporat en un fitxer correctament inscrit davant ACPD, el responsable del qual és
AJUNTAMENT DE JUNEDA les vostres dades es tractaran amb l’única finalitat de poder prestar els serveis citats anteriorment així com tots aquells que se’n derivin.
En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una
fotocòpia del DNI, adreçada a la seu de C/ Major, 13 – 25430 JUNEDA (Lleida).

