
 

INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

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

1. NOM DE LA TROBADA: 

SESSIÓ GRUP SERVEIS SOCIALS “ENTRE TOTES TOT” 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

20/02/2020                                                     LLEIALTAT SANTSENCA 

 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  10 

 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 40 

 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

 10  

 

 

6. ORDRE DEL DIA 

 

1. Debat sobre els pressupostos participatius i el PAD. 

 

 

7. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ DEL DISTRICTE (PAD) I DELS PRESSUPOSTOS 

PARTICIPATIUS 

 

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

de forma directa, decidirà a què es destinaran 75 milions per a la realització de projectes 

d’inversió als 10 districtes. En el cas de Sants-Montjuïc, es disposa d’un total de 9 milions per al 

desenvolupament dels projectes d’inversió escollits al districte. 

La sessió s’ha desenvolupat a partir d’una primera presentació del procés participatiu, per 

posteriorment iniciar el debat en dos grups i l’intercanvi de punts de vista entre les persones 

participants.  El debat s’ha centrat al voltant de la realitat del barri, el funcionament dels 

equipaments i dels serveis, la millora de l’espai públic, etc. Temes sobre els quals s’han recollit 

diverses aportacions, tant en forma de propostes pel PAD com de projectes d’inversió específics 

pels 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/  

 

https://www.decidim.barcelona/
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8. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

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

 

10’ PRESENTACIÓ PAD/PAM + PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

 

30’ DEBAT AMB PROPOSTES + PROJECTES 

Qüestions pel debat: 

 Valora l’espai públic del barri: carrers/places/parcs/conjunt del barri i del districte 

 Valora equipaments que utilitzes 

 Proposa per millorar la teva vida al teu barri 

 

30’ TREBALL DE PROJECTES 

Es creen dos grups, amb els projectes repartits. Les tècniques de Serveis Socials  donen 

suport als grups per realitzar les fitxes.  

 

10’ EXPLICACIÓ PLATAFORMA DECIDIM I CONCLUSIÓ 
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9. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Hotel d’entitats Espai de trobada de les diferents entitats del barri. El grup “Entre 
TOTES tot” demana un espai de trobada per actuar com a 
associació. 

Espais per extraescolars Dificultats per les famílies del barri per apuntar als seus fills/es a les 
activitats extraescolars (de pagament). Construcció d’un espai on 
facin diferents activitats: música, esports, idiomes, etc. Per a joves i 
adolescents, gratuït.  

Increment de les beques i 
subvencions pels espais d’esport. 

Falten recursos econòmics a les famílies del barri per poder fer 
esport. Benefici de salut pública. 

Convertir escoles concertades en 
públiques  

 
 

Espais d’acollida d’infants Espais d’acollida d’infants per tal de descarregar a les famílies i 
poder, en aquestes estones, poder fer tràmits de documentació i 
conciliació amb la resta de tasques familiars.  

Soterrament contenidors 
c/Panissars 

Demanem que es soterrin els contenidors del Carrer Panissars 
perquè no ho estan. La gent s’hi pixa, els mou, els volca al carrer (és 
un carrer per a vianants) on passa molta gent. 

S’insta a la Generalitat de Catalunya 
a realitzar una revisió de la Llei 
d’Estrangeria. 

Dificultats de les persones estrangeres a aconseguir un treball o 
habitatge per culpa de normes, tempos de la llei d’estrangeria.  
 

Millora de les polítiques de TMB Passar la T-16 a T-18, facilitar els tràmits i fer-los presencials.  

 

Total de propostes realitzades 8 

 

 

10. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA TROBADA1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Construcció d’un parc infantil al 
carrer Feliu Casanova 

En tot el carrer no hi ha un parc infantil i queda molt descobert. 

Com a veïna t’has de desplaçar molt per poder trobar un parc amb 

equipaments.  

Millora del Parc de la Plaça de 
l’Olivereta 

Fer més gran la zona infantil, ja que és més gran la zona de l’espai 
d’esbarjo per a gossos. Canviar els jocs infantils i posar-ne de nous. 
Treure el pont que està dins del parc infantil i posar un a altra cosa. 

Millora del Parc Espanya Industrial Hi ha molt poca neteja en tot el parc, equipaments vells on els més 
menuts prenen mal, sensació d’inseguretat. És un parc molt gran 
però té molt pocs equipaments. 
 

                                                           
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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Parc Infantil Placeta Ramón Torres 
Casanova 

Implantació d’un joc singular en aquesta plaça.     
 
 

 

Total de projectes realitzats 4 

 

 

11. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

Les participants van ser molt participatives i les tècniques van donar suport en tot moment 

(debat + grups de treball) 

 

12. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 

 


