Districte de Sarrià - Sant Gervasi
Regidoria
MESURA DE GOVERN: LÍNIES D’ACTUACIÓ DEL DISTRICTE

Barcelona, 22 de novembre de 2016
» 00. Justificació
El passat 18 de novembre de 2015 es va presentar una Mesura de Govern de ciutat
que detallava el procés participatiu per elaborar el PAM 2016-2019, amb els objectius
següents:
1. Elaborar el PAM i els PAD 2016-2019 amb participació activa de la ciutadania, de
manera oberta, transparent i en xarxa.
2. Donar protagonisme a la ciutadania de Barcelona i als barris, per fer ciutat des dels
barris i perquè siguin tinguts en compte a l’hora d’elaborar polítiques de ciutat.
4. Aconseguir aportacions d’una diversitat i pluralitat d’opinions i interessos.
5. Facilitar la participació dels col·lectius menys actius o amb més dificultats.
6. Fomentar una cultura de la participació activa, de construcció col·lectiva del govern
de la ciutat i de la democràcia ciutadana.
7. Enfortir les bases per a futurs processos de participació ciutadana.
El procés va ser una experiència de construcció ciutadana amplíssima estructurada en
tres fases:
1) Novembre 2015 - gener 2016: debats amb els òrgans de participació de
l’ajuntament, consells de barri, comissions sectorials, reunions amb entitats, etc. En
total més de 130 reunions
2) Febrer 2016 – abril 2016:
a) Més de 400 espais de debat a tota la ciutat (sectorials, territorials, de
problemes concrets de barri...), per generar propostes que s’incorporen a la
plataforma Decidim Barcelona.
b) Plataforma digital Decidim Barcelona, per la qual la ciutadania va poder afegir
propostes, votar-les, comentar-les... i visualitzar tot el procés de manera oberta
i transparent.
3) Abril 2016 - juny-juliol 2016:elaboració del document definitiu per ser aprovat pel
Plenari.

Els més de 400 debats presencials es van organitzar considerant els àmbits
temàtics, els territoris (es van fer sessions a 65 barris) i la metodologia, en funció
del sector de població i les característiques del tema. Això ha permès una pluralitat
d’opinions i interessos notable i també la incorporació de col·lectius que tenen
dificultats per participar en els afers ciutadans per les seves circumstàncies
personals o socials, que en el futur han de poder tenir més veu encara.
En aquest context, tots objectius anteriors es van assolir de manera satisfactòria,
com ho testimonien les dades següents:
1r procés de participació de la ciutat híbrid (presencial i digital)
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10.860 propostes recollides
1.300 de l’Ajuntament de Barcelona
9.560 aportades per la ciutadania
Participants totals: 39.049.
24.028 via digital
15.021 presencialment (en les més de 540 reunions presencials)
Entitats participants: 1.741
339 digitalment
1.494 via cites presencials
Visites al web decidim.barcelona: 247.000 visites i 207.971 interaccions en línia
amb propostes (suports, comentaris i suport a comentaris).
197 punts mòbils a tots els districtes per fer arribar el procés participatiu al màxim
de persones possibles.

79 cites presencials dirigides a col·lectius específics (infants, joves, gent
gran...)
Quant al districte, la dades han estat:
463 propostes recollides
96 de l’Ajuntament de Barcelona
367 aportades per la ciutadania participació de
Més de 640 persones participants via digital
Una vintena de debats (oci nocturn, pobresa oculta, tinença responsable
d’animals...)
296 assistents i 85 entitats participants als debats presencials. Més les
sessions de treball de les comissions de seguiment dels consells de barri (en total
15 en aquest procés), les 2 sessions del consell escolar o el consell de dones i una
sessió del consell de salut.
5 de les 10 propostes més votades han quedat recollides:
• Horts urbans per als barris – 568 suports
• Transport públic nocturn i de cap de setmana per als barris de muntanya – 342
suports
• Retirada de les plaques franquistes – 238 suports
• Estudi de viabilitat d'una planta de compostatge i pèl·lets a Collserola – 123
suports
• Mercat de Vallvidrera – 118 suports
» 01. Projecte
Malgrat a impossibilitat d’aprovar el PAM i els PAD en el plenari de l’Ajuntament de
Barcelona i atesa la justificació anterior, assumim les 88 línies d’actuació sorgides en
aquest procés de construcció ciutadana com a projecte de districte fins al 2019.
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