
 

INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

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

1. NOM DE LA TROBADA: 

- Consell de Barri del Coll 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

- 04/03/2020 

- Finca Sant Salvador. Avinguda mare de Deu del Coll, 79 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  

- 22 veins i veines 

- 6 tècnics i tècniques municipals i de l’empresa dinamitzadora 

- 5 consellers i conselleres i el regidor del districte. 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

- 55 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

16 6 X 

 

6. ORDRE DEL DIA 

 

● Inici (30 min) 

○ Explicació del PAM – PAD 2020 – 2023 i del procés participatiu 

○ Explicació de la sessió d’avui 

● Debat sobre necessitats i definició de propostes del PAD (30 min) 

● Debat i concreció de projectes d’inversió (plànol) (30 min) 

● Posada en comú dels resultats i priorització (15 min) 

● Tancament (15min) 

○ Explicació de la plataforma Decidim.Barcelona 

○ Dinàmica final d’avaluació de la sessió  

 

7. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

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

 

La sessió s’inicia amb l’elecció de la presidència de la comissió de seguiment i els torns oberts                 

de paraula. Aquesta primera part va omplir la primera hora de la sessió i va determinar la                 

dinàmica i treball previst. 

 



 

 

La sessió del PAM-PAD i Pressupostos Participatius, s’inicia a càrrec de la Consellera amb la               

presentació dels eixos, les línies estratègiques i les principals propostes del PAD. Seguidament             

fa 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 presenta els objectius i agenda de la sessió a les persones assistents. 

 

Es realitza el treball en un únic grup. La dinàmica es replanteja per treballar els projectes en                 

els quaranta minuts de sessió. Es proposa una pluja d’idees en dos moments: 

● Un primer moment de lectura de les propostes del PAD entre les mateixes persones              

participants, per plantejar noves propostes i concretar-les amb projectes d’inversió a           

manera de pluja d'idees. 

● Un segon moment perquè cada persona exposi la seva proposta amb la resta de              

participants i l’equip dinamitzador. 

 
Cal destacar que la Comissió d’Urbanisme i Sostenibilitat del Consell de Barri, coneixedora de              

moltes necessitats del barri, va aportar moltes propostes que finalment van acordar            

pujar-les a la plataforma ells mateixos.  

 

 

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

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

NOVES PROPOSTES 
Punt de bicicletes elèctriques al barri del 
Coll 

Punt de bicicletes elèctriques al barri del Coll 

Millorar el sistema de recollida de residus al 
barri del Coll 

Proposta 1: s'hauria de valorar l'opció de soterrar els contenidors o bé 
tornar al sistema de recollida sense contenidors (porta a porta) que 
facilita la correcta separació. 
Proposta 2: d'altra banda, els contenidors que estan actualment al 
carrer Santuari núm. 4 haurien de tornar on estaven abans. En 
l'emplaçament actual generen problemes. 

Soterrament de les línies elèctriques a 
carrers del Coll 

Cal soterrar les línies elèctriques a carrers del Coll 

Expropiació de la finca del carrer Torrent 
del Remei 73 que impedeix construir una 
vorera digna en aquest carrer fins al Parc 
de la fusta. 

 

Plantar pins en la Muntanya Pelada 
(Horta-Guinardó) 

Tot i no estar al barri del Coll, molts dels veïns i veïnes del Coll 
freqüentem aquesta muntanya. 

 

Total de comentaris a propostes existents 0 
Total de noves  propostes realitzades 5 

 

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

TROBADA 

Títol del projecte Descripció del projecte 
Reforma integral del Centre Cívic El 
Coll-La Bruguera 

El Centre Cívic El Coll-La Bruguera és un equipament fonamental per a la vida 
socio-cultural del Coll. El CC té 27 anys de funcionament però l'edifici és més 
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antic. Necessita una reforma integral dels seus espais: ampliació sala d'actes, 
millora espai d'exposicions, sales per reunions, accés accesible, etc. 

1.500.000,00 € 
Dignificar les parades d'autobús del 
barri del Coll 

Dignificar les parades instal·lant marquesines, plataforma, seients, etc. 
50.000,00 € 

Reforma de les zones de joc infantils 
al Coll 

Reforma de les zones de joc infantils als parcs: 
-Maria Baldó 
-Parc de la Fusta 
-Creueta del Coll 

300.000,00 € 
Remodelació del Passeig Mare de 
Déu del Coll 

Remodelació des del carrer Santuari fins la plaça Mons. Renovar l'arbrat i 
completar les zones on encara no n'hi ha arbres. Il·luminació, voreres i 
mobiliari (posar-hi bancs per a la gent gran) 

1.000.000,00 € 
Lavabos públics i vestuaris 
accessibles per a la piscina de La 
Creueta del Coll 

Si es tracta d'una piscina pública cal tenir aquestes infraestructures. 
500.000,00 € 

Construcció d'espais d'esbarjo pels 
gossos al barri del Coll 

Més zones d'esbarjo pels gossos al parc de la Creueta i Plaça de la Laguna de 
Lanao 

500.000,00 € 
Instal·lació d'escales mecàniques al 
C/Balears 

Facilitar el trànsit a peu al carrer Balears (entre el carrer Farigola i Passeig 
Mare de Déu del Coll) 

500.000,00 € 
Construir plataforma única als 
carrers: 
-Beat Almató 
-Torrent del Remei 
-Mora d'Ebre 1.000.000,00 € 

 

Total de projectes realitzats 8 

 

10. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

Sense comentaris 
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11. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 
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