
 

INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I 
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 

1. NOM DE LA TROBADA: 

- Consell de Gent Gran 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  
 

- 04/02/2020 

- Sala Ernest Lluch ( Seu del Districte)  

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  

- 28 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

- 70 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

10 18 X 

 

6. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

(METODOLOGIA, NOMBRE DE GRUPS CREATS, TEMÀTIQUES TRACTADES, ETC.) 

 

La sessió arrenca en mans de la consellera amb la presentació dels eixos, les línies               

estratègiques i les principals propostes del PAD. Seguidament el tècnic de participació, fa             

l’explicació del procés participatiu PAM amb pressupostos participatius, indicant els espais i            

mecanismes de participació ciutadana d’aquest. 

Un cop feta aquesta primera introducció, l’equip dinamitzador presenta els objectius i agenda             

de la sessió als assistents. 

En aquesta sessió s’ha treballat en gran grup, diferenciant dos moments clars de debat amb els                

participants, entorn aquestes propostes i la seva temàtica; 

● Proposta; Impulsar programa per a protegir persones amb contractes de lloguer de 

renda antiga. A través de "canviat d'habitatge" i campanyes informatives especialment 

adreçades a dones grans. (Passeig de Joan de Borbó 44 i altres), per a que la gent gran 

visqui als seus habitatges com a alternativa al seu ingrés residencial. 

Temàtica; Habitatges: Cases Nostres 

● Proposta; Construcció del Casal de gent gran i residència temporal per persones 

adultes en risc d'exclusió social al carrer Mestres Casals i Martorell. 

Temàtica; Equipaments: on podem anar acompanyades? 

● Proposta;Implementar àrees d'exercici, impuls de "baixem al carrer, i la ciutat jugable 

i millora de la xarxa de camins i dels entorns escolars, per potenciar l'ús de l'espai 

públic per gent gran i infants. 



 

 

Temàtica; Espai públic, moure’ns pels nostres carrers i gaudir de les nostres places 
 

Un primer moment de debat mitjançant dos preguntes es valora, en gran grup, cadascuna de               

les propostes;  

 

A) S’ha entès bé el que ha explicat la Consellera sobre la proposta? 

B) Algú té alguna aportació o comentari per millorar la proposta? 

 

Un segon moment, per plantejar noves propostes i concretar-les amb projectes d’inversió. 

Durant la sessió han sorgit diverses projectes pel que fa a l’espai públic i la necessitat de 

millorar paviments, voreres i carrers, equipaments…. 

També s’ha fet menció als solars buits per ús comunitari i pel barri, com per exemple la 

recuperació dels antics jutjats i fomentar al lloguer social, sobretot aquelles persones grans 

més vulnerables. 

Al final de la sessió s’ha deixat un petit espai perquè els participants puguin resoldre, 

esmentar i compartir altres preocupacions, necessitats i interessos pròpies del consell de Gent 

Gran. 
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7. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta Proposta 
de consens 
(X) 

COMENTARIS A PROPOSTES EXISTENTS 

Impulsar programa per a protegir 
persones amb contractes de 
lloguer de renda antiga. A través de 
"canviat d'habitatge" i campanyes 
informatives especialment 
adreçades a dones grans. 

Ampliació de la cláusula del contracte de lloguer de renda 
antiga fins a tres anys com a mínim. Actualment el període és 
de quatre mesos. 
 
 

 

Implementar àrees d'exercici, 
impuls de "baixem al carrer, i la 
ciutat jugable  i millora de la xarxa 
de camins i dels entorns escolars, 
per potenciar l'ús de l'espai públic 
per gent gran i infants. 

Que el programa “Baixem al carrer” es ampli a tot el districte i 
es connecti amb les altres activitats i iniciatives  comunitàries 
dels barris. 
 

 

NOVES PROPOSTES 
Habitatges Socials Creació i ampliació d’oferta i bossa municipal de lloguer social 

en tot al districte 
x 

Identificació i millora d’habitatges Identificació  i millora dels habitatges amb mal estat o en pels 
col·lectius amb condicions de vulnerabilitat 

 

Rehabilitació de finques a Ciutat 
Vella 

Rehabilitació de finques a Ciutat Vella per al lloguer social 
 

x 

Recuperació solars Barceloneta Recuperació dels solars buits que es troben al barri de la 
Barceloneta enfocats a la construcció d'un equipament 
sociosanitaris i a habitatge social. 

x 

Recuperar espais per ús comunitari Recuperació i rehabilitació d’aquests espais per ús comunitari 
o habitatges socials:  Segle XX 

x 

Recuperar espais per ús comunitari Recuperació i rehabilitació d’aquests espais per ús comunitari 
o habitatges socials:  Las Damas 

x 

Recuperar espais per ús comunitari Recuperació i rehabilitació d’aquests espais per ús comunitari 
o habitatges socials:  Clínica Barceloneta 

x 

Repensar els usos actuals a la plaça 
de la Gardunya 

Millora dels usos d’aquesta plaça 
 

 

Creació de “camins amics o 
amables” per la gent gran. 

Creació de camins amics pels recorreguts habituals de la Gent 
gran al llarg del tot districte (manteniment del terra, cadires i 
bancs, lavabos, ...) 

x 

Millora dels paviments a tot al 
districte 

Millora i remodelació dels paviments del districte, més 
concretament al barri del Raval, així com, ampliar voreres 

x 

Conciliació de la mobilitat  Compaginar i conciliar la mobilitat als barris 
 

 

Recuperació del solar dels antics     

jutjats. 

Recuperació del solar per usos socials ( Habitatge, 
equipaments, ..) 

x 
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Total de comentaris a propostes existents 2 
Total de noves  propostes realitzades 10 

 

 

8. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA TROBADA  
1

 

Títol del projecte Descripció del projecte Projecte de 
consens (X) 

Millora del carrer Doctor Giner 
(Barceloneta) 

Millora del paviment i ampliació de vorera del carrer Doctor 
Giner 
 

 

Construcció de pistes de petanca Creació de pistes de petanca al barri del Gòtic, a la part sud 
(Plaça del Duc de Medinaceli) 
 

 

Millora del paviment al c/ Tallers Millora de paviment c/ Tallers - Jovellanos fins a la Rambla del 
Raval 
 

x 

Millora de la plaça Folch i Torres Millora de la plaça Folch i Torres, creació d’una tanca a la pista 
de petanca 
 

 

Remodelació de la Plaça dels 
Àngels 

Remodelació de la plaça diferenciant una zona destinada als 
skaters i una altra més amable per als transeünts i els veïns i 
veïnes del barri. 

 

Millora del carrer Carrer del Dr. 
Giné i Partagàs a la Barceloneta. 
 

Remodelació del carrer per a solucionar el problema 
d'estancament de l'aigua pluvial. 

 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

Total de projectes realitzats 6 

 

  

1 La informació ampliada els projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i ha estat                  
publicada a la plataforma Decidim.barcelona. 
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9. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

 

Reivindicació col·lectiva sobre la necessitat de recuperar i rehabilitar els solars o locals buits del               

districte, per ús comunitari, com és el cas, del solar dels antics jutjats amb la presentació d’un                 

manifest per part de la Plataforma salvem el solar dels jutjats. 

Necessitat de crear i ampliar habitatges socials 

Ampliar i remodelar els paviments i voreres del districte. 

 

10. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 
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