Districte de Sant Martí

INFORME DE LA SESSIÓ INFORMATIVA AMB ENTITATS DE PERSONES MIGRADES
PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I DELS
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Data:
Caràcter:
Horari:
Lloc:

Dimarts, 10 de març de 2020
Sessió extraordinària. Procés participatiu PAM i Pressupostos Participatius
De 18:30 hores a 21:00 hores
Casal de Barri Besòs

Assistència
Nombre de participants:
Edat mitjana:
Gènere de les participants:

7
A partir d’enquestes omplertes (aprox. 55 anys)
Femení (6), Masculí (1), No binari (-).

Ordre del dia
1. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos participatius
2. Recull de propostes del PAD i de projectes d’inversió dels pressupostos participatius
3. Altres observacions rellevants sobre la trobada

1. 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. L’import total del pressupost participatiu al Districte de Sant Martí és de 9 milions d’euros.
En la present sessió informativa s’explica el funcionament general del procés participatiu, posant
èmfasis a les diferents fases del procés, a les modalitats de participació, i als requisits tècnics que han
de reunir els projectes per tal de poder ser incorporats als pressupostos participatius.
En un segon moment, es deixa un espai de torn obert de paraula per a que les persones participants
puguin formular propostes i projectes, tant en relació al PAD com en relació als pressupostos
participatius. La persona dinamitzadora dóna suport en la redacció d’aquestes iniciatives.
Finalment, s’explica el funcionament de la plataforma Decidim.Barcelona i les possibilitats de
participació un cop acabada la sessió informativa.
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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2. Debat en grups sobre les propostes del PAD
Títol de la proposta

Descripció de la proposta

Dinamització dels parcs infantils al
Besòs i la Pau

Dinamitzar els parcs infantils amb activitats per als nens i les
nenes del barri del Besòs i la Pau. Sobretot els caps de setmana i
a l’estiu.

Total de propostes realitzades

1

3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius1
Títol del projecte

Descripció del projecte

Instal·lació de lavabos públics a la
zona del Fòrum

Moltes famílies van a la zona del Fòrum a passar el dia a l’aire
lliure amb infants i es troben que no tenen espais on fer les
seves necessitats. Cal instal·lar diversos banys públics per
pal·liar aquest dèficit.
Rehabilitar els parcs de la zona de Besòs amb l’objectiu de ferlos més còmodes per a les famílies, més salubres pels infants i
més accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.
2

Parcs infantils accessibles al barri
del Besòs
Total de projectes realitzats

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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