
 

 

Districte de Sant Andreu  

ACTA – INFORME DEL CONSELL DE BARRI DE BON PASTOR 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 
Data:  Dijous, 6 de febrer de 2020 

Caràcter: Sessió extraordinària 

Horari:  De 18:30 hores a 20:30 hores 

Lloc:   Biblioteca del Bon Pastor 

 

Assistència 

Nombre de participants:   60 

Edat mitjana:    A partir d’enquestes omplertes (aprox. 60 anys) 

Gènere de les participants: Femení (27), Masculí (33), No binari (-). 

 

Consellers/res: 

Gerard Sentí Garcés, conseller tècnic del districte (GM BcnComú) 

Antonio Fortes Gutiérrez , conseller del barri ( GM PSC) 

Ruth Gabriel Zarco , (GM BcnComú ) 

Montserrat Reyes Mestre,  (GM ERC) 

Anna Satorra Sansano ( GM JuntsxCat) 

Anna Garcia Escrig (GM Barcelona pel Canvi) 

Tècnics municipals : 

 

Miquel Àngel Lozano, cap de projecte del Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver 

Adoración Garmón, Tècnica de barri del Bon Pastor 

Albert Martin, Tècnic de Participació del Districte 

Joan Escayola, Guàrdia Urbana de Barcelona 

Pau Gonzalvo, Guàrdia Urbana de Barcelona 

 

 

Ordre del dia 

 

1. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos participatius 

2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius 

4. Altres observacions rellevants sobre la trobada 
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1. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos participatius 

 

L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost participatiu en el que la ciutadania, de 

forma directa, decidirà a què es destinaran 75 milions per a la realització de projectes d’inversió als 

10 districtes. L’import total del pressupost participatiu al Districte de Sant Andreu és de 7,5 milions 

d’euros.  

En la present sessió extraordinària de debat s’inicia aquest procés participatiu valorant les propostes 

que presenta inicialment el Districte de Sant Andreu al PAD (Programa d’Actuació de Districte) en 

l’àmbit objecte del Consell.  

La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lectiu en grup. En un primer moment la 

ciutadania valora i delibera sobre les propostes del PAD perquè siguin estudiades pel govern de 

Districte; i en un segon moment la ciutadania valora la definició, priorització o addició de projectes 

d’inversió per a incorporar als procediment de “pressupostos participatius”. 

Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de les propostes i projectes sorgides 

de la sessió es pot consultar: https://www.decidim.barcelona/  

 

2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Cases Barates. Urbanització de la 4a fase 

de les Cases Barates. Urbanització seguint 

les conclusions del procés participatiu 

"Dissenyem la Zona Verda de les Cases 

Barates" 

1. S’ha d’incloure el pla d’acompanyament de les 

persones que viuen a les cases als nous pisos on 

aniran a viure. 

2. Construir cobertes verdes als edificis 

Ampliació de l'institut-escola el Til·ler 1. S’hauria d’ampliar a batxillerat i formació 

professional ja que a Bon Pastor no n’hi ha.  

2. Es demanda que en l’ampliació hi hagi un espai 

polivalent per les entitats que hi participen (d’ús i 

disseny). 

3. Urbanitzar el solar de davant (antiga escola 

d'adults), plaça Celestí Boada. Rehabilitar edifici 

Casal Gent Gran (edifici annex). 

Incrementar el verd urbà Es veu positiu sempre que hi hagi un bon manteniment 

i control de plagues (concretament de rates). 

S’esmenta que cal vigilar amb les espècies d’arbres que 

es posen perquè no donin problemes. Es demanda que 

el disseny dels espais estigui validat per la ciutadania. 

Es considera que part de la zona verda podrien ser 

horts urbans mantinguts per persones jubilades i 

estudiants de formació professional de jardineria. 

Es demanda donar impuls als terrats verds. 

Reurbanització dels carrers malmesos del 

barri, establint una priorització d’acord 

criteris tècnics i demandes veïnals. 

Es demanda major il·luminació a tot el barri en general. 

Es recalca la reurbanització de les Galeries Darsa. 

Cal una reurbanització de la plaça Celestí Boada i del 

parc infantil. 
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Programa de rehabilitació de finques d’alta 

complexitat. Continuació del projecte que 

ha permès adequar diversos edificis i 

instal·lar-hi ascensors en alguns casos. 

1. Dotar una reserva de pisos per persones joves i 

amb condicions econòmiques assumibles.  

2. Aprofundir en el projecte als edificis anys 60 a 

través del Pla de Barris 

Continuïtat del Pla del barris de Baró de 

Viver/Bon Pastor 

Reurbanitzar les Galeries Darsa. 

Rehabilitar i recuperar la Casa d'Enric 

Sanchís i construir un edifici annex de PB+1. 

Manteniment i neteja de l'edifici abans de les obres. 

Projecte d'urbanització del carrer Dosrius pensant en el 

trànsit rodat. 

NOVES PROPOSTES  

Potenciar Museu de la Maquinista Potenciar el museu com a part de la memòria històrica 

del barri. 

Manteniment zones verdes Cal millorar el manteniment de les zones verdes: poda, 

control de plagues, etc. 

Gimnàs exterior al Parc de la Maquinista Es demanda un gimnàs exterior per les persones grans 

al parc. 

Impuls de la Franja Besós Es creu que la franja precisa d’un major impuls i 

dinamització. 

Pipi can al barri Es precisa d’un espai per gossos al barri. 

Ampliar el servei del PIAD a Bon Pastor Ampliar el servei del PIAD unes hores/dies a la setmana. 

Revisió d’espais per la Festa Major Es demanda revisar els espais dels que es disposa per la 

organització de la Festa Major del barri, concretament 

de l’espai de fira. 

Rehabilitació del camp de futbol Es considera que el camp precisa de reformes. 

Millora de la seguretat del Barri El barri es percep com a insegur i es demanden més 

dotacions de la Guàrdia Urbana.  

Espais insonoritzats a la biblioteca Es demanda insonoritzar l’espai multimèdia per poder 

disposar d’espais silenciosos on estudiar. 

Reforma del polígon  Concretament a Torrent d’Estadella i Santander. 

Rehabilitació de la plaça Celestí Boada Es considera que l’espai precisa de diverses reformes. 

Plans ocupacionals Es demanden plans ocupacionals al barri relacionats 

amb la jardineria i amb altres camps amb els que es 

pugui establir sinèrgies.  

Substituir l'arbrat del carrer Estadella, 

entre el carrer Flix i el carrer Barri Vermell. 

Objectiu: que deixi passar la llum a les 

cases a l'estiu. 

- 

Portar a terme programes per tenir cura 

del medi ambient juntament amb altres 

municipis del Besòs 

- 

Canviar de nom l'última parada de la línia 

d'autobús H8 

- 

Millorar els parterres (Enric Sanchís, Plaça 

Mossen Joan Cortinas) 

- 

Podar plataners del carrer Sant Adrià, 

Llinars, Estadella (pati intern) 

- 

Reurbanitzar i humanitzar el Passatge 

Posoltega per a que no sigui un pipican. 

- 

Canviar la ruta de la línia d'autobús 133 

per a que passi pel Passeig de l'Habana 

- 
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Instal·lar una marquesina electrònica a la 

parada d'autobús del Parc de la 

Maquinista 

- 

Que el carrer Foc follet sigui de direcció 

única per afavorir el trànsit i reduir la 

contaminació 

- 

Construcció d'una comissaria de Guàrdia 

Urbana al barri del Bon Pastor 

- 

Dotar d'equipaments de formació i 

promoció econòmica (tipus Barcelona 

Activa) al solar de la antiga Mercedes Benz 

- 

Rehabilitació del Poliesportiu, els vestidors 

porten 40 anys sense cap canvi. 

- 

Total de de comentaris a propostes 

existents 

7 

Total de noves  propostes realitzades 24 

 

3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius
1
 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Espai de Lectura a través de la realitat 

virtual a la Biblioteca Bon Pastor 

Espai dedicat a facilitar la lectura als infants i joves a 

través de les noves tecnologies amb les ulleres de 

realitat virtual. 

Millorar espai d’estudi i remodelació de la 

Biblioteca Bon Pastor 

Insonoritzar l’espai multimèdia i convertir-lo en espai 

de silenci (cal mobiliari i obra d’insonorització. 

Remodelar la planta baixa per poder fer activitats 

(calen ordinadors portàtils i mobiliari) 

Horts urbans al Bon Pastor Creació d’horts urbans a diferents localitzacions del 

barri, concretament al triangle entre C/Formiga  i 

C/Frai Juniper Serra. No fer horts a la urbanització de la 

4ª fase de les Cases Barates. 

Gimnàs a l’aire lliure a La Maquinista Posar aparells de gimnàstica per les persones grans al 

passatge Posoltega (La Maquinista) 

Reforma del recinte Galeries Darsa Reformar el mal estat de l’espai que afecta als ciments 

i està ple de forats.  

Remodelació de la plaça Celestí Boada Dignificar la plaça, com una de les entrades al barri, 

que actualment està molt desestructurada.  

Pipi Can al Bon Pastor Disposar d’un pipi can al barri. Aquest es podria posar 

al solar on hi ha l’antiga escola d’adults al passeig 

Mollerussa.  

Reurbanitzar el pati interior de les Galeries 

Darsa. 

Acondicionar la zona amb clavegueram 

Ampliació de l'institut-escola el Til·ler Adequar amb noves aules l'Institut 

Camp esportiu al carrer Santander Es tracta d'un projecte de ciutat amb esports 

minoritaris que incorpora escoles esportives 

                                                           
1
 La informació ampliada dels projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i ha estat publicada a 

la plataforma Decidim.barcelona. 
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Urbanització Plaça Celestí Boada Ajardinament i acondicionament (bancs, escultura 

relacionada amb Celestí Boada, etc) 

Adequació (lavabos, accessibilitat) i 

millora del Centre Cívic Bon Pastor des 

d'una vessant de sostenibilitat 

Millora de l'accessibilitat per a persones amb mobilitat 

reduïda dels lavabos de la planta baixa del centre cívic 

Bon Pastor (mesura extensible d'acord amb revisió 

IMDB) i adequació de l'equipament a mesures de 

sostenibilitat ambiental. 

Horts urbans al carrer Santander Utilitzar els solars del carrer Santander i del carrer 

darrere el Institut Rubió i Tudurí per construir horts 

urbans 

Total de projectes realitzats 13 

 

 

 

4. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

 

 

  


