
BENVOLGUDA FAMÍLIA,

Heu pensat alguna vegada què faríeu per millorar la vostra 
ciutat? Teniu alguna idea per millorar el transport, per crear zones 
d’esbarjo, àrees esportives, fer millores en els equipaments...?

Ara teniu l’oportunitat de decidir en què destinaríeu la quantitat 
de 250.000 € que l’Ajuntament de Valls posa a disposició dels 
seus ciutadans i ciutadanes, mitjançant la realització dels 
Pressupostos Participatius.

Us proposem aquesta eina didàctica per tal que formuleu les 
vostres propostes, les debateu, arribeu a un consens i les voteu.

D’aquesta manera volem aconseguir una participació plural i 
representativa de la nostra ciutat, intentant arribar a totes les 
franges d’edat: fills, pares, avis…, i fent de la participació una 
activitat per a tothom.

Per tant, el joc es converteix en un instrument per fomentar la 
cultura participativa i legitimar la presa col·lectiva de decisions, 
tant en infants com en persones adultes. El futur de la ciutat el 
dissenyem entre totes i tots.



Al joc hi poden jugar fins a 4 equips, que poden ser individuals o en 
grup, indistintament.

1 Col·loqueu les targetes apilades al centre del taulell de joc i les
 fitxes a la casella de sortida.

2 Comença la partida qui hagi tret el numero més alt, en la tirada
 del dau.

3 Si aneu a parar a la casella “AGAFA UNA TARGETA I FES UNA 
 PROPOSTA”, agafeu una targeta d’un tema i feu una proposta 
 sobre el tema en qüestió (a la part del darrera de les targetes hi 
 ha indicats alguns exemples). 
 L’anoteu i la guardeu juntament amb la targeta.

4 Si aneu a parar a la casella “FES UNA PROPOSTA DEL TEMA 
 QUE VULGUIS”, penseu un tema que us agradi o que us 
 interessi i feu una proposta sobre aquest tema. Anoteu-lo i deseu-lo.

5 Si caieu a les caselles:

 ALERTA! Estareu un torn sense tirar. 

6 S’acabarà la partida quan s’acabin les targetes temàtiques.

7 Al final es llegeixen totes les propostes que s’hagin fet.
 Ara, haureu de fer un debat amb els pros i contres de cada 
 proposta i finalment les votareu, per tal d’escollir-ne tres com a 
 màxim.

8 Escriviu les propostes en el full adjunt i ja les podeu presentar.

PER JUGAR NECESSITEU
• El tauler de joc i les 9 targetes.

• 4 fitxes de diferents colors i 1 dau.
• Paper o Post-it.
• Llapis o bolígraf.
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PROPOSTES!
Que les pugui fer l’Ajuntament.

Que no representin gastar més diners, un cop 
s’hagin executat.

Que siguin una INVERSIÓ.
Una inversió és una obra nova o el seu manteniment, o 

l’adquisició d’un material. Les inversions no es refereixen a 
activitats ni serveis (tallers, festes, contractació de personal...).

A continuació us posem alguns exemples:

 NO ÉS UNA INVERSIÓ

•  Tapar els forats d’un carrer.
•  Contractar més personal de neteja.
•  Repintar els bancs d’una plaça.
•  Organitzar un concert.
•  Contractar un monitor esportiu.

 SÍ ÉS UNA INVERSIÓ

• Ampliar una vorera per fer-la  
 accessible.
•  Col·locar més papereres.
•  Adequar una zona esportiva.
•  Instal·lar un parc infantil.
•  Millorar la senyalització 
 informativa.


