
 

INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

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

1. NOM DE LA TROBADA: 

DEBAT SOBRE MEDI AMBIENT I EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

 

24/02/2020   LA LLEIALTAT SANTSENCA 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  16 

 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 45 

 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

10 6  

 

 

6. ORDRE DEL DIA 

 

1. Presentació de l’estratègia de l’Ajuntament per fer front a l’Emergència Climàtica 
2. Explicació PAM/PAD/Pressupostos Participatius  
3. Debat grupal  
4. Realització fitxes de Pressupostos Participatius   

 

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.   
 
La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lectiu en grup. En un primer moment 
les persones participants deliberen sobre les principals necessitats del districte en matèria de 
medi ambient, emergència climàtica, eficiència energètica, mobilitat sostenible, etc. amb la 
finalitat de recollir, posteriorment, idees de millora de les necessitats detectades. Aquestes 
idees poden fer-se en format de propostes pel PAD o de projectes d’inversió 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.) 

 

15’ PRESENTACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER FER FRONT A 
L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA  
  
10’ PRESENTACIÓ DE LES LÍNIES DE TREBALL DEL PAD VINCULADES AL MEDI AMBIENT I A 
L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 
 
5’ EXPLICACIÓ DE L’ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ I DEL FUNCIONAMENT DEL DEBAT 

  
30’ DETECCIÓ DE NECESSITATS I RECULL DE PROPOSTES (PAD) I PROJECTES (P. PART.)  

 Recull d’aportacions vinculades a àmbits del debat.  
 

20’ DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’INVERSIÓ  
 Desenvolupament de les fitxes de Pressupostos Participatius   
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9. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Sancions a les terrasses que utilitzen 
estufes amb combustibles fòssils. 

No és possible que estiguem l’any 2020 i encara hi hagi estufes amb 
combustible fòssil utilitzades per les empreses de restauració. 
Prohibició total per part de l’Ajuntament. 

Eliminació de la Zona de Baixes Emissions. Eliminació de la ZBE per tal de substituir-ho per un peatge urbà. 
Barcelona sense vehicles privats.  

Punt d’informació sobre emergència 
climàtica i medi ambient. 

Punt d’informació pels ciutadans i ciutadanes per tal de conèixer les 
possibilitats de canvi pel que fa a la construcció d’edificis 
sostenibles, repercussions d’aquests canvis, projectes del barri, 
consum energètic privat, etc. També, donar a conèixer les fórmules 
per a les comunitats energètiques. 

Reducció de la contaminació acústica.  Revisió mapa BCN contaminació acústica. 
Mesures coercitives i legislatives. 
Utilització de paviment reductor de contaminació acústica i 
pacificació de carrers amb límit 30km/h. 

Millora de la construcció dels edificis tant 
públics com privats.  

Espais, edificis preparats per tenir zones de reciclatge. No hi haurà 
excusa. Legislació i normativa per part de l’Ajuntament.  

Obligació per la utilització d’energia 
renovable en les grans fires, jornades a 
BCN. 

Normativa per l’obligatorietat d’utilitzar fórmules per la generació 
d’energia renovable en els grans actes que es duen a terme a la 
ciutat de Barcelona: fires, congressos, jornades, etc. 

Acreditació de mèrits als comerços i 
establiments per part de l’Ajuntament. 

Activar un protocol d’acreditació dels establiments i comerços que 
són exemple d’un consum sostenible i polítiques mediambientals. 
Donar a conèixer aquesta informació als ciutadans i ciutadanes.  

Millorar l’eficiència de la neteja viària. Valorar la necessitat de fer ús de les màquines de neteja els dies de 
pluja. Treballar per a reduir les actituds incíviques i, per tant, les 
activitats que embruten l’espai públic.  

Millorar el reciclatge al districte. Es detecta una manca de reciclatge entre molts veïns i veïnes. Calen 
actuacions de sensibilització i pedagogia per a incrementar el 
reciclatge i ensenyar a reciclar correctament. Es planteja també la 
creació d’un centre de reciclatge on les empreses paguin pels 
residus que la ciutadania retornin.  

Centre de distribució de mercaderies a 
Sants-Montjuïc (Prova pilot). 

Es tractaria d’un centre logístic on haurien de passar les mercaderies 
que arriben a la ciutat. En aquest centre s’establiria una taxa 
d’entrada d’aquestes a la ciutat i es determinaria el model de 
transport amb el qual s’han de distribuir. 

Redistribució de contenidors segons les 
necessitats del territori. 

Hi ha zona del districte on hi ha una evident manca de capacitat dels 
contenidors, que sempre estan plens. Caldria revisar la distribució i 
valorar la necessitat d’incrementar la capacitat o el nombre de 
contenidors. Al carrer Olzinelles o al carrer Elkano existeix aquesta 
problemàtica.   

Millorar els punts verds. Campanyes de sensibilització i informació sobre els tipus de residus 
que es poden reciclar als punts verds. Implantar punts verds amb 
persona assessora, tal com s’està fent a altres barris de la ciutat 
(Sagrada Família). 
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Limitar l’entrada de cotxes a la ciutat pel 
districte. 

Actualment el carrer de Sants, la Gran Via o l’avinguda Madrid són 
alguns dels principals accessos a la ciutat de Barcelona. És necessari 
restringir el pas de vehicle privat i incentivar l’ús de transport públic 
i mitjans de transport sostenibles. 

Augment dels punts verds del barri. Augment del reciclatge al districte de Sants Montjuïc 

 

Total de propostes realitzades 14 

 

 

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

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Substitució de la paret exterior de la 
Biblioteca Vapor Vell. 

Substituir la paret de metall per una paret verda i plaques 

fotovoltaiques. 

Naturalització dels accessos a Montjuïc. Naturalització i dignificació de l’accés a Montjuïc: camí de la 
Satalia (Camp de futbol) i carrer Margarit. 

Creació del camí escolar a les escoles Tres 
Pins i El Bosc. 

Millorar els diferents accessos des del Poble-sec a les escoles Tres 
Pins i El Bosc, senyalitzant els camins i reduint la velocitat dels 
vehicles per a protegir a les famílies.  

Fer un parc per skaters i patinadors. 
 

Si tenim un espai específic, no es patinaria ‘de manera boja’ a les 
places, pujant als bancs i fent malbé el mobiliari urbà, tenint 
espantats als que volen seure o jugar. Es rebaixaria la perillositat. 

Millora de la rambla de Badal.  
 

Cal realitzar algunes actuacions específiques a la rambla de Badal 
i a altres zones del barri per tal de millorar i dignificar l’espai, així 
com per millorar-ne la seguretat i la convivència. 

Elevar passos de vianants. Elevar els passos de vianants del carrer Sants, l’avinguda Madrid i 
la Gran Via, per tal que el vianant tingui més facilitats per a 
desplaçar-se. També és una mesura efectiva per a reduir la 
velocitat dels vehicles motoritzats.  

Érem i serem... Cucs de Terra (vermicultiva 
comunitària). 

Projecte de vermicultura comunitària. L’objectiu és captar la 
matèria orgànica de diferents establiments per tal de tractar-la 
amb cucs (vermicultura) a les diferents escoles del barri de Sants. 
Treballar el projecte amb expertes i formadores.  

 

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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11. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

 

Abans d’iniciar la sessió i durant la mateixa, algunes persones manifesten el seu rebuig cap al 

nou projecte del nou tanatori al barri de Sants. També esmenten que a la mateixa hora que es 

realitza aquesta sessió s’està fent una reunió sobre el mencionat projecte, i que per tant és 

incompatible l’assistència a ambdós espais.  

 

12. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 

 


