
 

ACTA-INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

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

1. NOM DE LA TROBADA:  

Parlem d’esport! 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

19/02/2020 

Casal de Barri Folch i Torres (Carrer Reina Amalia, 31 Barcelona) 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  

- 24 participants 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

- 44 anys 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

16 9 - 

 

6. ORDRE DEL DIA 

1. Explicació i presentació del procés participatiu i pressupostos participatius 
2. Debat i recollida de propostes del programa d’actuació del districte (PAD)  
3. Definició de projectes d’inversió concrets (PIM) 

 

 

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/


8. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

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

 

La sessió va arrencar en mans del conseller amb la presentació dels eixos, les línies               

estratègiques i les principals propostes del PAD. Seguidament el tècnic de participació va fer              

l’explicació del procés participatiu PAM amb pressupostos participatius, indicant els espais i            

mecanismes de participació ciutadana d’aquest. 

Un cop feta aquesta primera introducció, l’equip dinamitzador va presentar els objectius i             

agenda de la sessió als assistents. 

En aquesta sessió es va treballar en tres grups, diferenciant dos moments claus de debat amb                

els i les participants.  

 

Un primer moment de debat es va enfocar a les mesures destacades del PAD en materia                

d’esports, entorn a les següents propostes i la seva temàtica corresponent: 

 

EIX 1 DRETS SOCIALS  

1.2 Persones grans i envelliment 

● Desplegar àrees d’exercici, impulsar els programes “Baixem al carrer” i “Ciutat           

jugable”. 

1.5.Feminismes 

● Formacions a educadores en prevenció de violències, amb èmfasi en perspectiva de            

gènere i intercultural per tal de donar eines d'abordatge de les mateixes. 

1.8 Migració i acollida 

● Promoure l’ús del conjunt d’equipaments (esportius, culturals...) com un element per a            

la inclusió social de les persones immigrades i refugiades 

 

EIX 5 APRENENTATGES, CREATIVITAT I VINCLES 

5.3 Esports 

● Pla d'acció d'Esports del Districte  

○ Diagnosticar i actualitzar les infraestructures esportives municipals del        

districte. Potenciar els programes de dinamització esportiva. Promoure la         

diversitat d’activitats i entitats esportives.  

● Promoure la pràctica esportiva a l’espai públic dirigida a tota la ciutadania i facilitar-la              

mitjançant la senyalització de circuits urbans fent especial atenció al front litoral i als              

parcs urbans.  

● Facilitar l’accés a piscines dels CEM a infants i joves amb discapacitats 

● Fomentar i facilitar les activitats esportives tradicionals de col·lectius amb bagatge           

migratori i cultural divers  

● Desplegar l’estratègia de ciutat per combatre l’LGTBI-fòbia al districte amb especial           

incidència en l’àmbit de l’esport, des de l’esport escolar fins als centres municipals             

esportius  

● Taula de treball amb els clubs esportius petits del districte 
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○ Prioritzar la col·laboració integral amb clubs i entitats, i incloure el suport            

econòmic i la cessió o el lliurament de material esportiu, la cessió            

d’instal·lacions en determinats casos i la col·laboració tècnica 

 

EIX 6 GOVERNANÇA 

6.3 Participació, Acció comunitària i Innovació democràtica 

● Impulsar la participació inclusiva 

○ Facilitant el transport i accessibilitat als equipaments, intèrpret de llenguatge          

de signes i bucle auditiu. 

 

Després de fer una lectura ràpida individual, es va demanar a les i els participants de compartir                 

els seus comentaris al voltant de les propostes exposades, i també de fer-ne esmenes. Al               

mateix temps, es van poder afegir noves propostes als eixos del PAD exposats anteriorment. 

Un segon moment de debat es va enfocar en plantejar noves propostes concretes com a               

projectes d’inversió de pressupost participatiu. 

Al final de la sessió es van compartir en plenària les propostes de projectes d’inversió i es va                  

corroborar que alguns dels grups de treball coincidien en alguna proposta d’inversió de             

pressupost participatiu. 

 

 

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

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

COMENTARIS A PROPOSTES EXISTENTS  PAD 
Potenciar l'ús de l'espai públic per gent gran Cal fomentar la coordinació entre els CAP i les entitats esportives per a 

afavorir un envelliment actiu. 
Promoure l’ús del conjunt d’equipaments     
(esportius, culturals...) com un element per a       
la inclusió social de les persones immigrades i        
refugiades.  

En l'estratègia municipal per a l'acollida de joves no acompanyats cal 
entendre l'esport com un mitjà per a ajudar la seva integració. A més de 
cobrir les necessitats bàsiques (on dormen, on mengen ...) s'hauria 
d'afegir l'esport com un punt més de l'estratègia d'acollida. 

Pla d'acció d'Esports del Districte Hi ha molta més demanda que oferta d'equipaments per futbol sala i 
encara menys per futbol 11. Tampoc hi ha molta disponibilitat d'espais 
per marxa nòrdica (espai tancat per sessions inicials) ni per skaters.  
S'ha d'ampliar l'oferta d'equipaments esportius a tot el Districte 

Promoure la pràctica esportiva a l'espai 
públic dirigida a tota la ciutadania i facilitar-la 
mitjançant la senyalització de circuits urbans 
fent especial atenció al front litoral i als parcs 
urbans 

S'ha d'informar a la ciutadania sobre l'existència i l'ús dels circuits 
existents. 
És fonamental que els circuits urbans coincideixin amb zones de trànsit 
reduït  
Fomentar Futtoc i altres varietats d'esports tenint en compte la 
diversitat cultural existent en als barris.  

Facilitar l'accés a piscines dels CEMS a infants 
i joves amb discapacitats 

S'ha de revisar si la quantitat d'equipaments adequats i accessibles és 
proporcional a la demanda. 
Vestidors CEM, pensar a habilitar vestidor que acullin diversitat 
(vestidors inclusius), que tinguin usos flexibles. Que d' aquests vestidors 
en puguin fer ús tant pares i mares amb fills, persones trans, etc...amb 
un ús compartit i flexible. 

Taula de treball amb els clubs esportius 
petits del Districte 

El material per futbol 11 és poc accessible econòmicament, sobretot per 
entitats que treballen amb joves en risc d'exclusió social 
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Formacions a educadores en prevenció de 
violències, amb èmfasi en perspectiva de 
gènere i intercultural per tal de donar eines 
d'abordatge de les mateixes. 

Cal formar a tot professional de l'àmbit no tan sols als educadors i 
monitors, sinó a tot aquell professional amb contacte. 
Generar itineraris i espais segurs als centres esportius i espais públics 
propers. 

Desplegar l’estratègia de ciutat per combatre 
l’LGTBI-fòbia al districte amb especial 
incidència en l’àmbit de l’esport, des de 
l’esport escolar fins als centres municipals 
esportius 

Que tant els nous equipaments com els existents habilitin els vestidors 
inclusius (diversitat funcional, no binari, home, dona...) 

NOVES PROPOSTES PAD 
Pla pel foment de la participació femenina en 
l'esport a Ciutat Vella 

Crear una estratègia a escala de districte per a fomentar la participació 
femenina en l'esport. Es proposa implicar el Consell de Dones i el 
Consell de Gent Gran. 
Particular esforç s'hauria de posar per a implicar la població femenina 
d'origen divers, per a elles es veu com una oportunitat treballar des de 
la xarxa d'educació primària i secundària. 

Adaptació de diferents punts del Districte per 
esports urbans 

Es podrien adaptar algunes places i altres punts del Districte i de la 
ciutat per ús de diferents esports urbans com el skateboarding. Habilitar 
pistes específiques de patins, promocionar l'ús de les pistes de skate per 
alliberar l'espai públic de patinets.Molts joves aficionats a aquest esport 
utilitzen mobiliari i altres infraestructures urbanes de l'espai públic, ja 
que no existeixen moltes pistes específiques de patins, posant així en 
perill els vianants i invadint l'espai públic, sobretot a les persones amb 
mobilitat reduïda. 

Habilitar pistas de Cricket als barris  
Formació educadors i educadores 
esportius/ives 

 

Itineraris especials per a infants i joves amb 
discapacitats 

Generar o crear itineraris sensibles i incloure senyalització inclusiva en 
aquests itineraris (semàfors llamatius, o amb soroll). 

Generar espais segurs al voltant de les  àrees 
d’exercici existents al barri. 

Hem de generar espais segurs - necessitat de més seguretat al barri. 

Augmentar els horaris de les pistes per 
adaptar-les als horaris de la gent gran. 

 

Incorporar el col·lectiu dones en les activitats 
esportives  

Es demana que en les activitats esportives tradicionals de col·lectius 
amb bagatge migratori i cultural divers, es contempli i s’incorpori el 
col·lectiu de dones. 
 

Implementar i crear equipaments esportius 
al Gòtic  

Actualment no existeixen equipaments esportius al Gòtic, ni en espai 
públic ni en espai tancat 

 

Total de comentaris a propostes existents 8 
Total de noves  propostes realitzades 9 

 

 

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

TROBADA  
1

 

Títol del projecte Descripció del projecte 
Millora de la Plaça Charles Darwin  Millora de la superficie de la Plaça i del jardí i millora de la imatge de 

l'entorn. Arranjament del paviment de la Plaça amb tres objectius: 
evitar les infiltracions d'aigua al CEM Marítim (que n'ocupa el subsòl) 
que malmeten l'estructura de l'edifici; refer la superficie de fusta de 

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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la plaça amb material més estable i que necessiti menys 
manteniment; treure la jardinera, ja que al estar descuidada, fa que 
la imatge de l'entorn sigui molt negativa. 

Pistas de petanca al Parque de la Barceloneta 
(Parque de la Catalana) 

Construcción de un grupo de 4 pistas de petanca Seniors y de 3 
pistas de petanca Feminas. Complementos: 2 bancos, varios 
soportes para bolsas y soportes para marcadores. 

Remodelació total del Parc de Sant Pau Remodelar el pàrquing sota el parc. Fer un parc a nivell de terra(i no 
elevat com és ara) i així evitar que sigui un espai poc visible i 
propens a ser un focus de delinqüència i consum de drogues. 

Integració de l'Eix Carrer Maria Aurèlia 
Capmany -Rambla del Raval - Carrer de Sant 
Oleguer - Av. de les Drassanes mitjançant un 
circuit esportiu inclusiu 

Es proposa unificar aquest Eix del Raval (Carrer Maria Aurèlia 
Capmany -Rambla del Raval - Carrer de Sant Oleguer - Av. de les 
Drassanes) amb serveis, espais i usos utilitzant l'esport com mitja. 
Aquesta intervenció obriria el Raval cap al Paral·lel i Colon i 
impulsaria la creació d'un eix comercial nou. La proposta implica 
disminuir els cotxes, millorar el carril bici i l'espai públic en general. 
Millora de la il·luminació de la zona pròxima al CEIM Can Ricart i en 
general a tot l'eix per millorar la seguretat. 

Requalificació de zones verdes del Pou de la 
Figuera i adaptació per activitats esportives 

Millora i rehabilitació de l'espai del Pou de la Figuera per requalificar 
les seves zones verdes a zones d'equipaments esportius que siguin 
accessibles i  agradables per les persones que els facin servir 

Una nueva plaza de skate a Ciutat Vella en el 
Parque de la Barceloneta 

El proyecto ya está activo en el CEM del Parc de Ciutadella, e incluye 
clases de skateboarding para niñas y niños. La idea sería replicarlo 
en el Parque de la Barceloneta 

Cubrir la Pista del Campillo  Cubrir la pista al Passeig de Circumval·lació 2 i fer-la servir per 
activitats grupals del CAP del Gòtic. Especial atenció a activitats del 
CAP amb Gent Gran i també a activitats de marxa nòrdica. 

Mejoras Camp Municipal de Futbol Parc de la 
Barceloneta, Carrer Aiguader 58 

Mejora de: el perimetro del Camp, elevación del muro; de la 
iluminación del terreno de juego; de vestuarios y de las infiltraciones 
de agua; del sistema de ACS (Agua Caliente Sanitaria) y distribución 
de las tuberías. Incluir la pasarela como parte de la instalación 
deportiva. Marcador electrónico. 

Pistes de patinatge Distribuïdes per al Districte, per habilitar espais per a les persones 
que practiquen aquest esport i no utilitzen les vies públiques 

FUTTOC des de Barcelona al món Ubicar places i llocs esportius on es puguin instal·lar taules de Futtoc 
desenvolupant el joc en espai reduït. Fer campionats i tallers per 
practicar el Futtoc i gaudir al carrer fent esport. És un esport nascut 
a Barcelona. Es projecta a futur la creació d'un campionat entre tots 
els Districtes de Barcelona. 

Millora de la Pista Negra i la Pista Sant Rafael Un participant del grup 1 i un participant del grup 3 van fer la 
mateixa proposta i van acordar que es reuniran posteriorment a la 
sessió per ajuntar les propostes en una única i pujar-la a la 
plataforma Decidim 

 

Total de projectes realitzats 11 
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9. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

Es va reforçar un dels grups de treball amb la presència d’una dinamitzadora i un dinamitzador                

per garantir una atenció individualitzada a un participant amb diversitat funcional. 

 

 

 

10. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 
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