
	

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

1.	NOM	DE	LA	TROBADA:	

TIAF	La	Marina,	Taula	d’Infància,	Adolescència	i	Famílies	

2.	DATA	I	LLOC	DE	LA	TROBADA:		
03/05/2020																				ESPAI	QUÍMICA	
	
3.	NOMBRE	DE	PERSONES	PARTICIPANTS:		11	
	
	
4.	EDAT	MITJANA	DE	LES	PERSONES	PARTICIPANTS:	45	
	
	
5.	GÈNERE	DE	LES	PERSONES	PARTICIPANTS:	
	

Masculí	 Femení	 No	binari	
2	 9	 --	

	
	
6.	ORDRE	DEL	DIA	
	

1. Presentació	del	Programa	d'Actuació	del	Districte	(PAD)	i	dels	pressupostos	participatius	
2. Debat	sobre	les	propostes	del	PAD	
3. Debat	sobre	projectes	d’inversió	dels	pressupostos	participatius	
4. Presentació	 del	 seguiment	 del	 procés	 a	 través	 del	 Decidim.barcelona	 i	 properes	

trobades	
	
	
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,	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/	 
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8.	BREU	DESCRIPCIÓ	DEL	DESENVOLUPAMENT	DEL	DEBAT		
(METODOLOGIA,	NOMBRE	DE	GRUPS	CREATS,	TEMÀTIQUES	TRACTADES,	ETC.)	
	
15’	PRESENTACIÓ	PAD/PAM	+	PRESSUPOSTOS	PARTICIPATIUS	
	
30’	DEBAT	NECESSITATS	+	RECULL	D’APORTACIONS	

• Sobre	els	àmbits	d’economia.	
	

30’	TREBALL	EN	ELS	PROJECTES	D’INVERSIÓ	
• Recull	de	fitxes	de	projectes	desenvolupades	per	les	persones	participants.		

	
10’	TANCAMENT	

• Explicació	del	funcionament	del	Decidim	i	pròximes	sessions	de	debat.		
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9.	PROPOSTES	(PAM/PAD)	REALITZADES	DURANT	LA	TROBADA	
	

Títol	de	la	proposta	 Descripció	de	la	proposta	

Rehabilitació	d’equipaments	
privats	d’entitats	que	donen	
servei	públic	

Alguns	equipaments	d’entitats,	tot	i	que	son	de	titularitat	
privada,	donen	un	servei	públic.	S’hauria	d’obrir	una	línia	de	
subvenció	específica	per	poder	rehabilitar	i	adequar	aquests	
espais	per	poder	oferir	uns	serveis	en	uns	espais	òptims.		

Ubicar	el	sistema	de	salut	mental	
a	través	d’una	antena	al	barri	

El	barri	de	la	Marina	necessita	un	espai	que	faci	d’antena	per	
poder	cobrir	les	necessitats	d’aquest	col·lectiu	al	barri.	Es	
proposa	per	tal	que	no	s’hagin	de	fer	desplaçaments	per	a	les	
visites	que	s’ubiqui	al	barri	una	antena.		

Valorar	la	integració	del	CAI	
Marina	al	pla	funcional	

S’ha	de	valorar	si	el	servei	de	CSMIJ	del	CAI	de	la	Marina	ha	de	
ser	integrat	al	pla	funcional	

Impulsar	la	incorporació	de	perfils	
socioeducatius	als	serveis	de	salut	
i	atenció	domiciliària	

Potenciar	la	incorporació	als	serveis	de	salut	i	atenció	
domiciliària	del	barri	perfils	professionals	socioeducatius	per	
tal	de	millorar	les	atencions	d’aquests	col·lectius.		

Construcció	d’una	piscina	al	barri	 És	una	demanda	des	de	fa	molts	anys	per	part	de	diversos	
col·lectius	del	barri	la	construcció	d’un	equipament	que	
disposi	de	piscina	per	a	la	pràctica	esportiva	i	de	lleure.		

Recuperar	la	Brigada	jove	 Recuperació	del	projecte	de	brigada	jove	per	realitzar	tasques	
de	jardineria	al	barri	

Creació	d’una	escola	de	música	 Adequar	un	equipament	públic	on	les	persones	del	barri	
poguessin	formar-se	en	aquesta	disciplina	artística.		

Obertura	del	parc	de	Can	Sabater	 Actualment	l’accés	al	parc	de	Can	Sabater	a	la	Zona	Franca	no	
és	de	fàcil	accés	per	les	diferents	ubicacions,	es	proposa	
l’obertura	d’accés	al		parc	des	de	la	part	del	“triangle”.		

Potenciar	les	AFAS	 Les	AFAs	tenen	un	fort	potencial	de	tenir	un	efecte	positiu	
entre	les	persones	més	joves,	es	considera	que	caldria	
impulsar	actuacions	per	potenciar-les.		

Incorporar	mirada	infantil	als	
espais	de	joc	

Sovint	els	parcs	infantils	no	disposen	d’elements	per	tal	que	
infants	de	més	de	8	anys	en	puguin	fer	ús,	es	considera	que	
s’hauria	d’incorporar	la	seva	mirada	i	necessitats	en	els	parcs	
actuals	i	futurs,	realitzant	els	arranjaments	infraestructurals	
que	pertoquin.		

	

Total	de	propostes	
realitzades	

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

Títol	del	projecte	 Descripció	del	projecte	
Habilitar	un	espai	de	
menjador	a	l’Institut	
Montjuïc	

Actualment	aquest	institut	no	compta	amb	un	espai	de	menjador	el	
qual	es	considera	necessari.	

Adequació	d’un	espai	per	
cedir	a	projectes	externs	que	
donen	servei	públic	al	barri	

Des	de	fa	temps,	la	Fundació	Mans	a	les	mans	realitza	una	tasca	de	
servei	públic	al	barri.	No	obstant	això,	l’equipament	on	s’ubiquen	és	
privat	i	necessita	d’una	reforma.	Per	tant,	es	proposa	rehabilitar	un	
equipament	públic	per	tal	d’aquesta	entitat	pugui	exercir-hi	les	
seves	actuacions.	

Adquisició	de	material	i	
arranjament	d’espais	per	a	la	
millora	dels	projectes	
vinculats	al	foment	de	la	
comunicació	(audiovisuals,	
ràdio,	etc.)	

Es	proposa	l’adquisició	i	instal·lació	de	material	audiovisual	a	
diferents	equipaments	juvenils	del	barri,	promovent	el	treball	
col·laboratiu	entre	adolescents	i	joves	i	amb	altres	sectors	de	
població,	tot	reforçant	la	participació	i	les	dinàmiques	comunitàries	
a	través	dels	mitjans	de	comunicació.	

Arranjament	de	l’espai	de	
jardí	situat	entre	l’INS	
Montjuïc	i	l’escola	Barkeno	

Entre	l’institut	Montjuïc	i	l’escola	Barkeno	hi	ha	un	espai	obert	
comú,	que	podria	ser	punt	de	trobada	entre	les	dues	comunitats	
educatives	i	el	barri,	si	s'arrangés.	Fins	i	tot	compta	ja	amb	una	
proposta	dissenyada	per	l’escola	de	jardineria	del	Castell	de	St	Foix,	
a	petició	de	l’escola	i	el	CEB.	
Es	proposa	desenvolupar	aquest	projecte,	per	recuperar	aquest	
espai	per	l’alumnat,	famílies	i	veïnat.	

Construcció	d’una	cuina	
comunitària	a	l’equipament	
Pepita	Casanellas	

A	l’equipament	Pepita	Casanelles	es	proposa	la	construcció	d’una	
cuina	comunitària	on	s’hi	realitzessin	tallers,	dinàmiques,	cursos	
ocupacionals,	etc.	per	part	de	les	diferents	entitats	i	serveis	del	
barri.		

Adequació	dels	parcs	
infantils	de	la	Marina			

Sovint	els	parcs	infantils	no	disposen	d’elements	per	tal	que	infants	
de	més	de	8	anys	en	puguin	fer	ús,	es	considera	que	s’hauria	
d’incorporar	la	seva	mirada	i	necessitats	en	els	parcs	actuals	i	futurs,	
realitzant	els	arranjaments	infraestructurals	que	pertoquin.	

Ubicar	a	la	Marina,	una	
antena	d’atenció	del	Centre	
de	Salut	Mental	Infantil	i	
Juvenil	(CSMIJ)	

Des	de	que	l’antiga	seu	del	CSMIJ	de	Sants-Montjuïc	es	va	traslladar	
a	Cal	Muns,	es	va	demanar	l’ampliació	i	aproximació	d’aquest	servei	
a	la	Marina,	donada	la	preocupació	per	l’elevada	incidència	de	
situacions	que	requereixen	tant	de	prevenció	com	d’atenció	de	la	
salut	mental	d’infants	i	adolescents	de	la	zona.	
Aquesta	demanda	es	va	atendre	des	dels	serveis	competents	de	
salut	i	es	va	ampliar	la	dotació	de	professionals	per	a	cobrir	aquesta	
zona.	Tanmateix,	no	s’ha	pogut	implementar	l’antena,	per	no	
disposar	d’un	espai	físic	adient.	
Es	proposa	adequar	un	local	o	espai	per	a	prestar	ja	aquest	servei	
tan	necessari	als	barris	de	la	Marina.	

APP	per	joves	de	la	Marina	 Crear	una	aplicació	mòbil	que	serveixi	com	a	mitjà	per	a	que	els	
joves	coneguin	i	participin	de	la	vida	comunitària	del	barri.	
	

																																																													

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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	 Aquest	projecte	ha	estat	pujat	al	Decidim	per	part	d’una	persona	
assistent	a	la	trobada:	
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatiu
s/f/3768/proposals/20158	

Aplicació	mòbil	d'activitats	
culturals	i	comunitàries	

APP	per	a	mòbils	que	ens	serveixi	com	a	eina	de	comunicació	de	les	
activitats	culturals	i	comunitàries	de	la	Marina.	
 
Aquest	projecte	ha	estat	pujat	al	Decidim	per	part	d’una	persona	
assistent	a	la	trobada:	
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatiu
s/f/3768/proposals/20770	

	

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

Les	 persones	 participants	 a	 la	 trobada	 consensuen	 el	 lideratge	 i	 la	 redacció	 dels	 diferents	
projectes	de	pressupostos	d’inversió	entre	els	i	les	assistents.	De	manera	que	seran	integrades	
a	 la	plataforma	Decidim.barcelona	des	del	perfil	professional	o	d’entitats.	Hi	han	alguns	dels	
projectes	que	es	consensua	que	es	treballaran	i	redactaran	col·laborativament	entre	diferents	
persones.		
	
	
12.	FOTOGRAFIA	DEL	PLAFÓ	DE	VALORACIÓ	DE	LA	TROBADA	
	

	


