
El Comú de Sant Julià de Lòria posa en marxa un nou procés participatiu amb voluntat que les 
lauredianes i lauredians puguem definir conjuntament com volem que sigui l’embelliment del 
nucli urbà de la parròquia. 
 
És per aquest motiu que volem convidar-vos a participar en alguna de les sessions de treball 
que estem organitzant. En aquesta primera fase, la vostra implicació consistiria en participar 
en una reunió de poc més d’una hora de durada. 
 
Per poder prendre part en el procés només heu de  trucar-nos o enviar un missatge al telèfon 
323908 o bé adreçar-nos un correu electrònic a ciutadania@comusanjulia.ad especificant el 
vostre nom i les vostres dades de contacte i indicant a quina de les sessions voleu inscriure-
us. 
 
Hores d’ara podeu participar en les sessions següents: 
 

• Dimarts 22 de novembre a les 18.00 h  
• Dijous 24 de novembre a les 19.30 h 
• Dimecres 14 de desembre a les 19.00 h 

 
 
Aquestes sessions es faran a la sala Sergi Mas de Casa Comuna. 
 
També està prevista una sessió telemàtica: 
 

• Dimarts 29 de novembre a les 21.30 h 
 
Si no teniu disponibilitat per participar en cap d’aquestes sessions ens podeu fer una proposta 
de dates per tenir-la en compte o fins i tot us podem fer arribar un qüestionari online per què 
hi pugueu dir la vostra. 
 
Aprofitem per avançar-vos que estem preparant activitats en col·laboració amb diferents 
col·lectius com ara la Universitat, els comerciants de la parròquia, la Llar de Lòria  i les escoles 
de la parròquia per tal que el procés sigui el més transversal possible. 
 
Des de la corporació comunal estem convençudes i convençuts que els valors de la 
democràcia i la participació ciutadana són cada dia més importants, i que aquesta és una tasca 
i una responsabilitat que hem d’afrontar de manera transversal i conjunta. 
 
Moltes gràcies per voler-nos acompanyar en aquest camí i ens posem a la vostra disposició si 
necessiteu qualsevol complement d’informació a través del correu electrònic 
ciutadania@comusantjulia.ad.  
 

  


