
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 Canyelles_ 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

Dimarts 11 18:30. C/ Federico lorca 27.  

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  26 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 50-70 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'Ajunta-
ment de Barcelona 

2. Exposició de demandes i propostes de la Plataforma d'Associacions del Barri 
de Canyelles 

3. 3. Presentació de l'equip dinamitzador: explicació i motivació de les activitats a 
realitzar 

4. 4. Treball en grups: cadascun amb suport d'un dinamitzador 
5. 5. Recollida dels resultats dels treballs en grups 
6. 6. Comiat i tancament 

7. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ DEL DISTRICTE (PAD) I DELS PRESSU-
POSTOS 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 realit-
zació de projectes d’inversió als 10 districtes.  

La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lectiu en grup. En un pri-
mer 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 de-
finició, priorització o addició de projectes d’inversió per a incorporar el procés de 
“Pressupostos participatius”. 

Masculí Femen
í

No binari
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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/  

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

La regidora de districte va fer una presentació sobre el que era el PAM i les propostes 
que hi poden entrar i també va fer una presentació del PIM. Acte seguit el gestor va 
acabar desenvolupant més la idea.  
En un inici la gent va mostrar reticència sobre la manera com es podia votar en els 
pressupostos participatius. Consideren, que és injust perquè al ser un barri més petit 
tindran menys oportunitat de vot. Es va aclarir que potser es faria alguna mesura de 
correcció per tal d'equilibrar el tema territorial. No és el mateix la quantitat de gent 
de trinitat que de canyelles.  
Un cop es va posar la dinàmica en pràctica es va treballar en grups . A la posada en 
comú hi va haver vàries persones que van  expressar la seva desconfiança a veure si 
realment s'executaran les seves demandes, ja que alguns temes venen del PAM ante-
rior i d’altres també, s’han portat a través del consell de barris.   
També existeix la por que si no entren els projectes dins el “PIM” què passarà, no 
s’executaran? Es va respondre que es tindran en compte les propostes i es valoraria, 
de poder-les executar amb altres partides, si és que entren com a prioritat.  
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9. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

Títol de la proposta Descripció de la proposta Propost
a de 
consens 
(X)

projecte d’interior  
d’illes fase 3 canyelles Reformar per complert el C/ Antonio 

Machado 

x

projecte i construcció 
del nou CEM Artesania

És prioritari perquè fa 20 anys que es va 
prometre i el final el poliesportiu s'ha fet al 
barri del costat. Caldria una piscina més 
gran.

x

Ampliació biblioteca Buscar nova ubicació per la biblioteca de 
Canyelles . 

Plantar arbres Replantar els arbres parc de canyelles i del 
parc collserola 

x

millora viària Cubrir el cinturó des de via favència. 

Millora de viària. Posar bancs a Miguel hernandez/ garcia Lorca 

Implantacions dels 
entorns escolars

Millora dels voltants del col·legi públic de 
primària de canyelles.

x

Millora transport públic
Ampliació horari nocturn

Millorar la neteja
neteja general de Canyelles méss sovint.

Treballar l’esport com 
una eina de salut

posar maquinària per a la gent gran en el 
parc. 
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10. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT 
LA TROBADA  1

Total de propostes 
realitzades

10

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

Ascensor per l’edifici Pau 
Casals.

Es demana un ascensor  per salvar el 5-7 
metres d’altura, que connecten l’edifici Pau 
Casals de Canyelles amb el carrer Miguel 
Hernández.

Casal de Joves de 
Canyelles.

Aquest projecte respon a la necessitat d’un 
espai pels joves del barri, ja que no hi ha 
ningun casal o espai per a joves del barri on 
es realitzin activitats socioculturals, de 
lleure o educatives.

Creació àrea d’esbarjo 
gossos.

Construcció d’un gran pipi can.

Espai joc singular per la 
gent gran  “Aus”.

Fer un espai amb maquinària per a la gent 
gran “AUS” per fer esport a l’aire lliure. 
L’ubicació seria al Parc de Canyelles Josep 
serra i Martí”.

Il·luminació baixos 
Antonio machado ( num 
38-36 ).

Hi ha poca il·luminació en els baixo i crea 
inseguretat .

Plaça sense nom.

Reforestament de 
Collserola.

Replantació forestal de la part de muntanya 
de Collserola que dona a Canyelles y en 
general al Districte de Nou Barris.

 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 

L'assistència va ser de 43 persones tot i que el full només van signar 26.  

12. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

Total de projectes realitzats

 5
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