
ACTA-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 barri Roquetes 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

Biblioteca de Roquetes, 13 de febrer de 2020 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  36 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 55 anys 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

6. ORDRE DEL DIA 

1. Presentació de l'equip tècnic i polític del Districte de Nou Barris de l'Ajuntament de 
Barcelona 
2. Exposició de demandes i propostes de la Plataforma d'Associacions del Barri Roquetes 
3. Presentació de l'equip dinamitzador: explicació i motivació de les activitats a realitzar 
4. Treball en grups: cadascun amb suport d'un dinamitzador 
5. Recollida dels resultats dels treballs en grups 
6. Comiat i tancament.  

*tanmateix, el punt dos s’allargà i la presentació de l’equip dinamitzador no va tenir 
cabuda. Sota unes breus indicacions de la tècnica de participació s’inicià la dinàmica. 

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 que la 
ciutadania, de forma directa, decidirà a què es destinaran 75 milions per a la realització 
de projectes d’inversió als 10 districtes.  

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 el procés 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/  
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https://www.decidim.barcelona/


8. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  
(METODOLOGIA, NOMBRE DE GRUPS CREATS, TEMÀTIQUES TRACTADES, ETC.) 

La sessió es va iniciar amb les exposicions per part dels representants de Districte i 
posteriorment va continuar amb una exposició de projectes per part de la plataforma 
d’entitats del barri. 

L'exposició de la Plataforma va començar amb una representant que va explicar els seus 
objectius i activitats, especialment el treball previ per a preparar les seves propostes a 
aquesta convocatòria. Posteriorment i de manera consecutiva, van prendre la paraula 
altres sis representants, els qui van exposar detalladament cadascuna de les seves 
propostes, classificades segons eixos estratègics com ara: Salut, Medi ambient, 
Educació, Seguretat pública, Convivència barrial, Joventut, Infància i Gent gran. 

Després, la tècnica de Democràcia activa va fer de portaveu, acollint les propostes de la 
Plataforma, precisant les fases i formes de participació previstes. 

Després l'equip dinamitzador va poder iniciar el seu treball, fent una breu presentació de 
la sessió i engegant dues activitats simultànies a realitzar: 

1) Ingrés a la plataforma “decidim.barcelona” de les propostes ja exposades per la 
Plataforma, a càrrec de la tècnica de Democràcia activa. 

2) Treball grupal per a la recollida de propostes, preferentment projectes d'inversió per a 
pressupostos participatius, a càrrec de l'equip dinamitzador. 

Es van conformar quatre grups que van treballar durant 30 minuts, els quals van 
aconseguir identificar  8 Projectes d'inversió i 8 propostes PAM-PAD. 

Cada grup va comptar amb suport directe d'un dinamitzador, els quals en tots els casos 
van haver de re-emmarcar l'activitat reiterant les fases del procés, vies de participació, 
tipus d'iniciatives, actors involucrats i els seus rols. 

El tancament del treball grupal va estar a càrrec de l'equip dinamitzador. 

9. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 
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Títol de la proposta Descripció de la proposta

1. Suport al veïns amb pis 
ocupats 

Creació d’un Pla d’actuació, ajuda i suport als veïns 
que troben el seu pis ocupat

2 . F o r m a c i ó e n n o v e s 
masculinitats 

Recurs per nens, joves i adults on es tractin noves 
referents i noves masculinitats

3. Seguiment y aplicació 
resultats Marxa exploratòria 

Integrar les conclusions de la Marxa exploratòria de 
novembre 2019

4. Millores Carrer Artesania Revisió i pavimentació de carrer Artesania al carrer 
de la Ronda on cau molta gent.

5. Millora i manteniment de 
Escales mecàniques i 
Ascensors sortida del metro 
Roquetes

Manteniment insuficient per ara ja que constantment 
estan espatllats, dificultant la mobilitat dels usuaris 
del metro i veïnat del barri. 

6. Casal de Joves de Roquetes 

Necessitat d’ ubicar el projecte del Kasal de Joves a 
l’Anfiteatro de Roquetes amb suport del veïnatge, 
plataforma de entitats, centres educatius. XX 
diverses aspectes.  

7. Residència de Avis 
Demanda històrica de creació d’una residència d’avis 
al barri, des de 2007 

8 Recuperació comunitària del 
Solar “Castro-Alcántara-
LLoberas”

Sanejar la situació del solar ubicat entre els carrers 
Rodrigo Caro, Alcantara i Lloberas. Utilitzar aquest 
solar per a  construir un equipament que inclogui: 
1)Centre de dia per a persones amb discapacitat i 
gente gran, 2) Residència per a gent gran, 3) un 
Mirador a Colserolla, 4) Parking públic en les plantes 
subterrànees. 

Total de propostes 
realitzades

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

Títol del projecte Descripció del projecte

1. Remodelació Jocs infantils 
del Barri 

Canvi del jocs infantils en tot el barri perquè estan 
deteriorats i adequació de l’ espai on els ubiquin. 

2. Millora Plaça Roquetes
Aplicació del procés participatiu de remodelació de 
la Plaça Roquetes. Aplicació de les idees facilitades. 

3. Remodelació Plaza 
Roquetes 

Problemes de filtració, mal estat de la plaça. L’espai 
obert no te utilitat. 

4. Remodelació Plaça Raïm i 
Plaça Del Titellaires 

Remodelació de les places amb jocs qui evitin jugar 
a la pilota en Plaça Raïm (insonorització CAP). 

5. Remodelació Plaça Raïm 
Millora de l’ àrea infantil. Afegir un espai de 
maquinària i esport. Zona per seure. Més plantes. 

6. Millorar la il·luminació al 
barri 

Van fer les marxes exploratòries i hi ha una recollida 
de llocs suggerits amb punts foscos

7. Soterrament de cables de 
el tendit elèctric

Soterrar cables de carrer Artesania entre Rodrigo 
Caro y Las Torres 

8. Soterrament xarxa d'alta 
tensió d'electricitat, 
especialment en sector 
Collserola

Soterrar el tendit elèctric que passa pel sector 
Collserola per a usar aquests sòls com a espai de 
trobada amb la naturalesa

Total de projectes 
realitzats

8

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

estat publicada a la plataforma Decidim.barcelona.
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11. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

Cap. 

12. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 
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