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

1. NOM DE LA TROBADA: Propostes per a les polítiques de memòria històrica 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA: 4 de febrer de 2020 de 18:30 a 20:40 a la Seu del Districte de 
l’Eixample 
 
3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:   8 veïnes   
 
4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: Entre 50 i 55 anys 
 
5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 
 

Masculí Femení No binari 
2 6 0 

 
 
6. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  
 
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 
l’Eixample 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 l’Eixample 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 en matèria de memòria 
democràtica (eix Aprenentatge, creativitat i vincles del Programa d'Actuació Municipal) perquè 
siguin estudiades pel govern de Districte. En aquest sentit, sorgeixen vàries idees que es van 
perfilant en forma de propostes per al PAD i que es recullen a l’apartat 7 d’aquest informe. 

En un segon moment la ciutadania valora la definició, priorització o addició de projectes 
d’inversió per a incorporar al procediment de “pressupostos participatius”. En aquest cas s’ha 
realitzat una proposta de projecte que es detalla a l’apartat 8 d’aquest informe. 

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/processes/PressupostosParticipatius/f/3769/meetings/2703
https://www.decidim.barcelona/
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7. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 
Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Aportacions a proposta existent 
Eix 5: 
Anàlisi del nomenclàtor actual, i 
proposta de canvis: feminització 
del nomenclàtor i visibilització de 
dones en la memòria històrica 

La proposta de canvis en el nomenclàtor actual 
plantejada al PAD ha d’anar acompanyada 
d’explicacions detallades sobre les persones que 
apareixen en aquest per tal de preservar la seva 
memòria, treballar en pro de la memòria col·lectiva així 
com aprofundir en ella i enriquir-la. 

Articular o millorar la pàgina web 
municipal de Memòria 
Democràtica  

Per una banda, incloure nomenclàtor extens amb 
informació detallada de les biografies i, per una altra, 
adjuntar mapificació dels emplaçaments que es van 
volcar amb el projecte d’Itineraris 

Articular una maleta pedagògica en 
clau de memòria històrica 

 

Catalogació patrimonial i 
senyalització de memòria dels 
edificis històrics existents de 
l’Esquerra de l’Eixample i Sant 
Antoni. 

Catalogació de tots aquells edificis patrimonials  buits 
per tal de recuperar-los, rehabilitar-los si cal, donar-los 
un ús públic i col·lectiu i alhora recuperar memòria. 

Recuperació i musealització del 
Refugi Antiaeri de la Plaça Tetuan 

Existeixen encara refugis antiaeris i edificis del districte 
amb un alt contingut en clau de memòria històrica que 
s’han de recuperar. El de la Plaça Dr. Robert és un d’ells.  

Instal·lar plaques informatives en 
els edificis que participen a l’Open 
House 24h. 

 
 
 

Obrir una línia específica de 
Memòria democràtica de premis 
per als Treballs de Recerca del 
Districte 

Treballar amb els Instituts de Secundària del Districte 
per incentivar que es realitzin Treballs de Recerca 
vinculats a la Memòria democràtica i fomentar la 
recuperació de la Memòria en les generacions joves. 

 

Total de propostes realitzades 7 
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8. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA 
TROBADA1 

 
Títol del projecte Descripció del projecte 
Ampliació i recuperació 
d’informació del nomenclàtor 
dels interiors d’illa del districte 
de l’Eixample. 

Projecte d’ampliar i recuperar la informació del 
nomenclàtor als interiors d’illa del districte de 
l’Eixample a partir de l’aplicació de plaques, 
faristols i murals. Es necessari recuperar els espais 
d’interior d’illa en clau de memòria, ja que molts 
estan en mal estat i amb elements informatius 
vandalitzats o inexistents. En termes polítics, és 
necessari subratllar les memòries dèbils front 
aquelles fortes que es van imposar durant un 
període polític determinat: recuperar i posar en 
valor la memòria de les invisibles i les oblidades. 

 

Total de projectes realitzats 1 
 
 
9. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 
 
 
10. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 
 
Veïns i veïnes expliciten la voluntat de no participar en la dinàmica del termòmetre i els 
gomets. El plafó queda buit. 

 
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. 


