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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: Dissenyem un Eixample per les persones grans (Sessió a l’espai de 

Gent Gran de Sagrada Família) 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA: 5 de febrer 2019 a les 17:30, Espai de la Gent Gran de 

Sagrada Família 

 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS: 21 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 75 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

7 14  

 

 

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 debat.  

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 gent gran 

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 les 

propostes de projecte es detallen 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/2705
https://www.decidim.barcelona/
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7. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Residència i centre de dia  
 

Habitatges cooperatives per a gent 
gran 

Crear habitatge en que hi hagi espais compartits (cuina, 
menjador...), però que a la vegada cadascú conservi el seu 
espai. 

La gent gran en-rampa  
 

Millora de l’accessibilitat a les botigues i comerços del barri de 
la Sagrada Família per facilitar l’entrada a persones grans i 
amb mobilitat reduïda  

Mantenir i donar a conèixer els 
programes Radars i Vincles 

 
Implicació dels centres de salut en la detecció. 
 

Alliberar espai a les voreres 
(motos, bicicletes...) 

 

Que no hi hagi carrils bici de dos 
sentits 

Alliberar espai a les voreres (motos, bicicletes...). Que no hi 
hagi carrils bici de dos sentits. 

Matriculació de les bicicletes i els 
patinets elèctrics 

Matriculació de les bicicletes i els patinets elèctrics, per tal de 
que es pugui identificar a la persona en cas d’accident o 
infracció. Així com obligar-los a tenir una assegurança 

 

Total de propostes realitzades 7 

 

 

 

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

TROBADA1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Reformem els nostres barris Millorar el mobiliari urbà i les voreres: posar més bancs, 
manteniment i millora de les rajoles de les voreres... 
 

 

Total de projectes realitzats 1 

 

9. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

Totes les propostes són de consens perquè les participants ho veuen com una millora per la 

ciutat i tot que algunes no els involucren directament a ells.  

 

                                                           
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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En general, les participants estan cansades i els costa creure que realment sigui un procés útil 

que porti les millores que demanen a la ciutat. També expressen que fa molts anys que fan 

demandes i no han estat escoltades. Tot i això, s’animen i participen en el procés amb 

l’esperança de que aquest sigui diferent. 

 

La proposta de residència i centre de dia, la de “en-rampa” i la d’habitatges cooperatius per a 

gent gran surten al debat de pressupostos participatius, però al no complir amb els criteris 

s’incorporen com a proposta PAD. 

 

 

10. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 

Les persones assistents van anar marxant i no van voler col·locar gomet al plafó de valoració.  


