
 

 

Districte de Sant Andreu  

ACTA – INFORME DEL DEBAT SECTORIAL SOBRE CULTURA 
PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 
Data:  Dimecres 11 de març de 2020 
Caràcter: Sessió extraordinària 
Horari:  De 18:30 hores a 20:30 hores 
Lloc:   Espai Jove Garcilaso 
 

Assistència 

Nombre de participants:  2  
Edat mitjana: 35    
Gènere de les participants: Femení (1), Masculí (1), No binari (-). 
 

Ordre del dia 
 

1. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos participatius 
2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 
3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius 
4. 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.  

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/  

 

2. Breu descripció del desenvolupament del debat 
 
La sessió es produeix en condicions excepcionals degut a la propagació del virus COVID-19. Hores 
abans, una roda de premsa de l’alcaldessa de Barcelona havia anunciat l’aturada de totes les 
activitats grupals de l’administració que no fossin absolutament necessàries portar a terme, 
l’endemà d’aquesta declaració. És per això que es creu que el debat té tanta poca assistència. 
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Donada la baixa assistència de persones es concentra el debat sobre el PAD i PIM en el mateix 
moment.  
  

3. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Mantenir els usos de Fabra i Coats 
 

Es demana mantenir els usos de la Fabra i Coats, abans de la 
construcció dels nous habitatges 

Insonoritzar els espais culturals 
 

Es demana la insonorització de tots els espais culturals, ja 
que es considera que si no estan insonoritzats hi ha activitats 
culturals que no s'hi poden fer 

Eliminar l'ordenança de civisme 
 

Es considera que l'ordenança de civisme impedeix el bon 
desenvolupament de la vida urbana, ja que impedeix 
desenvolupar certes activitats i queda sota la subjectivitat 
dels veïns; ja que només s'activa a partir de queixes. Per 
aquest motiu es demana que s'elimini. 

Adequació i ampliació dels espais del Centre 
Cívic de Sant Andreu 
 

Davant la manca d'espais al Centre Cívic de Sant Andreu, es 
demana que s'hi faci una ampliació i adequació. Es proposa 
que s’ampliï amb el local annex, que es troba buit. 

Espais d'homenatge a Joaquin Vea i a Jordi 
Sabater 
 

Es demana que es faci un espai d'homenatge a Joaquim Vea i 
a Jordi Sabater, i es proposa que es faci a la Biblioteca de la 
Sagrera convertint-la en un referent de primatologia i posant 
el nom de Sabater i Vea a la secció. 

Espai d’homenatge a Narcís Montoriol 
 

Es demana que al barri de la Sagrera hi hagi una placa 
d'homenatge de Narcís Montoriol, ja que és aquí on va 
morir. 

Col·locació del panell de memòria a pl. de les 
Palmeres 

"Col·locació del panell de memòria a pl. de les Palmeres 
(Sant Andreu de Palomar), en record a la biblioteca que hi 
havia durant la guerra, l'escola bressol i l'ateneu obrer".  

Total de noves  propostes realitzades 7 
 

4. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius1 
 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Ampliació Centre Cívic Sant Andreu Degut a la sobreocupació i a la manca d'espais del Centre 
Cívic de Sant Andreu, es proposa ampliar-lo amb l'espai 
adjacent. Aquest últim, es troba buit i es podria comprar i 
adequar com a espai polivalent annex-se al centre cívic. 

Total de projectes realitzats 1 

 
5. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

 
Tres persones de l’espai La Cinètika van venir al debat. No obstant, en quant van  poder fer la seva 
proposta van marxar de l’acte. És per això que no estan comptabilitzades com assistents a la sessió, 
ja que la seva presencia va ser de curta durada.  

 
1 La informació ampliada dels projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i ha estat publicada a 
la plataforma Decidim.barcelona. 
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6. Valoració de la trobada 
 

Degut a la baixa assistència de persones no es va fer valoració de la trobada, ja que no hagués estat 
representatiu.  
 

 
7. Plafons de la sessió 

 

 


