
 

INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

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

1. NOM DE LA TROBADA: 

Sessió amb persones usuàries d’entitats del Poble-sec: Bona Voluntat en Acció i la Formiga 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

 

27/02/2020  a la seu de Bona Voluntat en Acció 

 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  33 

 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 40 

 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

9 24  

 

 

6. ORDRE DEL DIA 

 

1. Presentació 

2. Debat recollida d’aportacions 

3. Elaboració de fitxes 

4. Tancament 

 

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/
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8. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

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

 

 Presentació en forma de plenari 

 Divisió en 2 grups amb 10-15 persones  

 Inici debat: temes urbanístics, construcció parc i tema de millora de serveis 

 Fitxes de Pressupostos Participatius: les dinamitzadores hem donat suport a les 

participants en l’emplenament de les fitxes 

 Tancament sessió  
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9. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Millora del servei de la línia V-11 Millora del servei: busos amb més freqüència, més 
sensibilització per part de les persones conductores (hi pugen 
molts nens i nenes que van a l’escola) 

Millora del tractament de les 
usuàries als Serveis socials 

Hi ha usuaris que no es senten còmodes amb les persones 
treballadores dels Serveis Socials. Demanen més empatia i 
comprensió cap a les seves necessitats.  

Millora de la neteja general dels 
carrers del barri 

Acompanyar les actuacions de neteja amb campanyes de 
sensibilització sobre la cura de l’espai públic, sobre com 
reciclar, com actuar amb animals domèstics a l’espai públic, 
sobre la contaminació acústica.  

Hotel d’entitats Espai per a què les entitats puguin desenvolupar les seves 
activitats.  

Centre Educatiu de primària  Fa un temps van tancar una escola i totes les alumnes van ser 
direccionades a altres centres. Construcció d’una escola 
pública, entre carrer Parlament i Sant Antoni.  

Canvi de local de l'Església 
Evangèlica de carrer Carreteres: 
subvenció 

Canvi de local ja que les persones participants en aquesta 
comunitat religiosa es troben insegures en el barri. Ajuda 
econòmica per poder fer aquest traspàs. 

Espais per oferir activitats i cursos Es demana l’augment de classes d’idiomes (català i castellà) en 
horaris ajustables a la conciliació i treball. Amb serveis 
d’acollida. També cursos per als joves que normalment estan al 
carrer.  

Línia de bus 55: més freqüència Augmentar la freqüència d’aquest bus.  

Oficina d’habitatge Preparar un espai per atendre les demandes d’habitatge o 
construir una oficina, ja que les usuàries s’han de desplaçar de 
barri. 

Revisió de les condicions de la 0-16  Revisar les condicions per poder ser usuàries d’aquesta targeta. 
El grup comenta que hi ha persones sense recursos que no hi 
accedeixen.  

Millorar el mercat setmanal de les 
Tres Xemeneies 

Al parc de les Tres Xemeneies s’instal·la cada dissabte un 
mercat itinerant. Aquest mercat s’ha de reformular i fer-se més 
gran, ja que actualment és massa petit. 

Recuperar l’escola d’adults al barri Actualment no hi ha un servei d’aquestes característiques que 
doni resposta a la demanda existent. Fa anys existia una escola 
d’adults, que van tancar degut a les retallades, ara cal 
recuperar aquest servei.  

Reforçar la seguretat i la presència 
policial a Montjuïc 

Cal instal·lar un punt de control fixe de la Guàrdia urbana, que 
incrementi el control a Montjuïc i a l’entorn de la muntanya, 
generalment zones amb poca il·luminació que genera alta 
sensació d’inseguretat. 

Millorar el control del trànsit als 
accessos de l’escola del Poble-sec 

Instal·lar un semàfor o incrementar el control policial a les 
hores d’entrada i sortida dels infants del centre.  

Residències de gent gran Cal adequar el nombre de places de residència públiques a la 
demanda existent.  
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Millorar el servei de Wi-Fi públic El Wi-Fi a l’espai públic sovint presenta problemes. Caldria 
revisar-ne el seu funcionament per a donar cobertura a la 
demanda existent.  

Espais d’acollida d’infants Espais amb monitoratge per a poder acollir infants, permetent 
a les persones responsables poder realitzar altres coses durant 
unes hores al dia.  

Millora de l’oferta de català El català és una llengua oficial, necessària pel dia a dia, però no 
hi ha una oferta suficient i assequible de professors de català 
per a persones del barri que el volen aprendre.  

Reforçar els programes d’inclusió 
laboral per a persones sense 
papers 

Potenciar els programes d’atenció i suport integral a les 
persones sense documentació. Millora de la capacitació 
professional, suport a les entitats que treballen amb aquest 
col·lectiu, acompanyament en la tramitació de la 
documentació, etc. 

Instar a racionalitzar les ajudes 
d’accés al transport públic per a 
persones sense documentació 

Per a accedir a aquestes ajudes és necessari el registre al SOC, 
un registre que no es pot fer sense NIE. Per tant, moltes 
persones no poden accedir a aquestes prestacions malgrat 
necessitar-les.  

Limpieza fachadas Poble-sec Limpieza de las fachadas, restauración del pintado de las 
paredes.  

 

Total de propostes realitzades 21 

 

 

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

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Construcción de un jardín agrícola urbano Construcción de un jardín dónde los vecinos puedan 
sembrar hortalizas de forma sostenible. 

Reforma del parque de las Tres Xemeneies Rehabilitación del parque infantil, construcción de una 
cancha múltiple y mejora de áreas verdes.  

Mejora de las veredas y aceras del barrio Desde el Molino hasta la Calle Vila i Vilà. 

Mejora del espacio “Biblioteca Francesc Boix” Mejora del espacio, ludoteca, renovar los ordenadores. 

Instalación de lavabos públicos 
 

Hay muy pocos en el barrio del Poble-sec, son especialmente 
necesarios en las zonas de bares y de ocio. 
Se requiere la instalación de lavabos públicos en la calle Blai, 
en el Paral·lel i en los jardines de les Hortes de Sant Bertran. 

Zones per a fer exercici al Poble-sec Instal·lació d’una zona per a la pràctica esportiva a l’aire 
lliure. Es podria fer als jardins de les Hortes de Sant Bertran o 
en algun espai de la muntanya de Montjuïc. Caldria, a més, 
instal·lar rampes per a facilitar l’accés de persones grans o 
amb mobilitat reduïda.  

Mejora de la iluminación del carrer Blai Hay muy poca iluminación de la calle y la mayoría proviene 
de las terrazas y los bares. Es necesario revisar y ampliar el 

                                                           
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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número de faroles de la calle, y cambiar las bombillas por 
luces LED (luz blanca). 

Bancos públicos en la calle Blai y en las paradas 
de bus del barrio 
 

Faltan bancos y asientos en la calle Blai para que la gente 
mayor pueda estar en la calle sin tener que pagar. Y también 
en las paradas del bus. 

Peatonalizar la calle de l’Om 
 
 

Es necesario iniciar un proceso de peatonalización de las 
calles estrechas del Poble-sec. Se podría empezar por la 
calle de l’Om. 

 

Total de projectes realitzats 9  

 

11. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 
 


