
 

INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

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

1. NOM DE LA TROBADA: 

Debat d'emergència climàtica a Sarrià-Sant Gervasi 
 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

21 de febrer 2020. CMU Sant Jordi, Passatge de Ricard Zamora, 4, 8, 08017 Barcelona 

 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS: 10 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 54  

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

4 6  

 

 

6. ORDRE DEL DIA 

 

1. Benvinguda i presentació del PAD i els pressupostos participatius 

2. Presentació de la dinàmica participativa 

3. Debat al voltant de les actuacions districte 

4. Debat al voltant de recollir i definir projectes d’inversió  

5. Tancament i avaluació de la sessió  

 

 

 

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/  

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/3769/meetings/2943
https://www.decidim.barcelona/
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8. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

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

 

Presentació dels processos participatius per part del Conseller de Participació del Districte, Joan 

Manel del Llano. Explicació per part de Delibera de la metodologia a emprar durant la sessió. 

Organització de la dinàmica participativa a partir de dos grups de treball segons criteris temàtics. 

 

A cada grup, treball individual amb el formulari de Delibera sobre les propostes ja existents de 

PAD Sarrià - Sant Gervasi relacionades amb la temàtica de la sessió. Posada en comú (votació) 

de les propostes ja existents, deliberació sobre aquestes i construcció de consens de millora en 

alguns casos. Posteriorment construcció en comú de projectes per a pressupostos participatius. 

A destacar, l’actitud de les persones participants és molt activa i sovint es dóna el diàleg i 

l’escolta activa entre les diferents propostes, situacions i valoracions.  

 

En plenària, posada en comú dels consensos construïts tant en propostes de millora per a 

accions previstes a les línies estratègiques del PAD del districte com dels projectes per a 

pressupostos participatius. Finalment, breu explicació del funcionament del decidim.barcelona 

i dels horaris d’atenció presencial al districte. 
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9. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

(millora de la proposta 
inicial) 

Eix 2. Emergència climàtica | 2.2. Nou model energètic. Impuls a 
les Aules Ambientals de Vil.la Urània i el Centre Cívic Vázquez 
Montalbán per convertir-les en centres de referència. Seguir treballant 
en aquesta línia per poder implementar aquestes mesures a Sarrià. 

(millora de la proposta 
inicial) 

Eix 2. Emergència climàtica | 2.2. Nou model energètic. Redacció 
del projecte d’una pèrgola fotovoltaica a la Llosa de Sarrià. I que hi 
hagi una possibilitat de traçabilitat de l’energia generada i de retorn en 
forma d’informació a la ciutadania, de grau d’utilitat de la mesura. 

(millora de la proposta 
inicial) 

Eix 2. Emergència climàtica | 2.3. Verd urbà i biodiversitat. 

Estudiar la viabilitat futura d'una planta de compostatge (i/o 
alternatives) als nuclis de Collserola, posant especial atenció en 
l’impacte que pugui generar en veïns i veïnes de la zona. 

Autobús comunitari Per tal d’evitar l’ús del cotxe privat per al transport escolar, es 
proposa habilitar un autobús comunitari que passés per 
determinats punts per recollir o deixar els alumnes en els seus 
corresponents emplaçaments escolars. 

Cobertura de la Ronda de 
Dalt i sortida de Túnels de 
Vallvidrera. 

Encarregar l’estudi de la cobertura de la Ronda de Dalt i la 
sortida del trajecte que connecta als túnels de Vallvidrera amb 
la Via Augusta; per tal de fer una rambla o espai urbà, 
disminuint  així la contaminació acústica i atmosfèrica. 

Internet de l’energia “L’internet de l’energia": acords amb comunitats i administració 
per a la instal·lació comunitària de captadors solars que 
permetin l'ús propi energètic i també  aportar els excedents a la 
xarxa pública d'enllumenat. També es proposa fer-ho en els 
equipaments municipals. 

Ajardinament pendent a 
Oriol Martorell 

Acabar l’ajardinament pendent als jardins Oriol Martorell, 

davant la casa Orlandai. 

Carril bici al túnel de 
Vallvidrera 

Transformar el carril  de seguretat del túnel Vallvidrera  en un 
carrir bici per connectar Vallvidrera i Sarrià. 

Carril bici a Via Augusta Especialitzar en un carril bici part de la vorera de la Via Augusta 

des del carrer Muntaner   i pel carrer Vergós fins que arriba a la 

Plaça Artós. Buscar la connexió d’una via ciclable urbana des 

d’aquesta zona fins a la  diagonal. 

Pacificació de la plaça 
ADriano. 

Pacificació de la Plaça Adriano. Treure el tràfic i ampliar les 
voreres fins als edificis, donat que no hi ha entrades 
d’aparcaments. 

Bus de barri a Galvany - 
Farró 

Bus de barri per a Galvany-Farró, que connecti amb el Cap Adrià 
i la clínica Plató. 

Recollida subterrània 
d’escombaries 

Recollida subterrània d’escombaries 
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Pacificació de Ricardo 
Villa 

Peatonalització del carrer Ricardo Villa, per ser una via veïnal i 
que només té els cotxes que accedeixen a la benzinera del 
costat. 

 

 

Total de propostes realitzades 13 

 

 

 

 

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

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Camins escolars verds i saludables Pacificar i omplir de verd els camins escolars, sense oblidar 

l’accessibilitat d’altres veïns i veïnes. Funció també de les 

escoles d’aprenentatge – servei i servei comunitari, que cada 

escola hi dediqui un grup d’alumnes que s’impliquin en la 

implementació del projecte. 

Jardins Oriol Martorell Enverdir i ajardinar els jardins Oriol Martorell i aprofitar 
perquè formin part d’ un eix verd que connecti Collserola 
amb sarrià ( fins al carrer Vergós) 

Carril bici Via Agusta carril bici per la via agusta que uneixi el carrer Vergós 
amb el carrer Muntaner . 

Pacificació  del carrer Ricardo 
Villa 

Fer peatonal el carrer, per tal que no es converteixi en un 
carrer especialitzat només en donar accés a la benzinera 
. 

Pacificación de la Plaza Adriano Eliminación del tráfico  de la Plaza Adriano y de las plazas 
de párking en superfície. 

internet de l’energia : plaques 
fotovoltaiques en illes de barri 

seleccionar illes del barri i equipaments i posar plaques 
solars per ser utilitzades pels veïns . Fer-ho amb 
col.laboració amb BCN Energia 

Edifici bioclimàtic a la Biblioteca 

Poeta Foix 

construcció de la Biblioteca de Sarrià en un edifici 

autosuficient energèticament 

 

Total de projectes realitzats 7 

  

                                                           
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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9. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

 

El baix nombre de participants (10) permet una participació qualitativament rica i 

quantitativament equitativa. Alhora la predisposició a la participació, l'interès específic en la 

temàtica i el nombre reduït de participants crea un espai adient per treballar amb profunditat 

les propostes i els projectes. Es detecta, però, una manca de temps per al bon desenvolupament 

dels tempos necessaris en la construcció comuna de consens. 

 

10. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 

 


