
 

INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

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

1. NOM DE LA TROBADA: 

- Sessió especial Emergència Climàtica i Mobilitat a Gràcia 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  
 

- 24/02/2020 

- Sala de Plens ( Seu del Districte)  

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  

- 54 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

- 45 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

30 24 X 

 

6. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

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

 

La sessió del PAM-PAD i Pressupostos Participatius, s’inicia amb una exposició de la directora              

del Pla Clima de Barcelona Irma Ventayol, referida a l’Emergència climàtica. Després el             

conseller fa la presentació de les propostes del PAD referides a l’Emergència climàtica i              

mobilitat i l’explicació del procés participatiu PAM amb Pressupostos participatius. 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 tres grups. La dinàmica es desenvolupa en dos moments i un                

tancament: 

Un primer moment de debat mitjançant dues preguntes es valora: 

A) S’ha entès bé el que ha explicat el Conseller sobre la proposta? 

B) Algú té alguna aportació o comentari per millorar la proposta? 

Un segon moment, per plantejar noves propostes i concretar-les amb projectes d’inversió. 

Per últim es motiva a omplir les fitxes dels Pressupostos participatius, segons les aportacions 

treballades.  

Al final la sessió es tanca en plenària amb l’exposició de les propostes i projectes resultants. 

 

 



 

 

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

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

NOVES PROPOSTES 
Definir criteris per a la implementació dels 
horts urbans 

Sobre els horts urbans, es planteja treballar tres aspectes: 
- Els criteris d'implementació: ubicació, context, necessitat, 
relació amb l'entorn, etc. 
- El model de gestió: Que no estigui centrat en poques entitats. 
- Seguiment: Cura de com es gestiona, neteja de l'entorn, 
impacte en el paisatge, etc. 
Una altra idea esmentada és que es pugui incloure a la sessió 
de solars, espais privats que tinguin interès públic, o siguin 
estratègics pel barri. 

Pacificar i millorar la mobilitat dels carrers de 
La Salut, Vallcarca i Camp d'en Grassot. 

● En el Camp d'en Grassot, no es respecta els 30 km/h a 
prop de les escoles. Això és un perill i n'hi ha hagut 
accidents.  
Cal vigilar també la circulació de les bicis i patinets a les 
voreres. 
La pacificació de la circulació i millora de la mobilitat es 
concentra en la Vila de Gràcia. Cal intervenir per a 
millorar la mobilitat mitjançant plataformes úniques o 
carrils de bicicletes, en els barris de La Salut, Camp d'en 
Grassot, Vallcarca. 

 
● Garantir el compliment de la zona 30 mitjançant 

plataformes úniques (vigilar conflicte entre bicis i 
vianants). 

● Ampliar zones de seguretat a la Vila de Gràcia, en l'eix 
de Torrent de l'Olla, que sigui zona 20. 

● Fer un estudi i complementar zones de pacificació a 
Camp d'en Grassot. 

Pacificació i millora de vies bàsiques o eixos 
d'escala ciutat. 

Aquestes vies generalment pertanyen a més d'un Districte. Cal 
que es generin eixos verds. 

Eliminar els carrils bici de doble sentit.  
Pacificació de la Travessera de Dalt, al barri de 
la Salut.  

 

Eliminar o canviar la ruta dels busos turístics 
eix Park Güell. 

 

Incentivar la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques en edificis que no siguin de 
propietat municipal (casernes+instituts+CAP). 
Estudiar convenis de cessió d'espais. 

 

Donar a conèixer els punts verds o fomentar 
aquesta informació de l'Oficina d'atenció al 
reciclatge. Fer campanyes de conscienciació i 
informació als mercats. 

 

Aplicar criteris en les contractacions públiques, 
per afavorir a les empreses que fomentin les 
energies renovables. 

Establir criteris de contractació pública per afavorir la 
generació d'energia renovable: cooperatives o empreses. 
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Treballar la millora de la comunicació amb les 
comunitats de veïns i població envellida per a 
la rehabilitació energètica. 

Treballar la millor de la comunicació amb les comunitats de 
veïns i població envellida per a la rehabilitació energètica. 

Reduir la contaminació lumínica  
Fomentar el compostatge en els edificis de 
veïns/es 

 

Ampliar projecte Millor que nou  
Tractament d'aigües grises a casa i dins de la 
comunitat de veïns/es 

 

Oficina /telèfon d'Atenció Residus + APP. 
Conscienciar i informar 

 

Superilla Camp d'en Grassot Implementar la superilla a Camp d'en Grassot 
Recollida selectiva dins de les botigues  

 

Total de comentaris a propostes existents 0 
Total de noves  propostes realitzades 19 

 

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

TROBADA 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Pacificació de l'Avinguda Vallcarca Obres per a la reducció de carrils, arbrat i reutilització d'horts 
urbans. 
1.500.000,00 € 

Obres per a la millora de les zones verdes de la 
carretera Sant Cugat i Passeig de Vall d'Hebron 

Fer un diagnòstic de l’estat de les zones verdes (vegetació) i 
augmentar l’arbrat. 
300.000,00 € 

Escala mecànica a la baixada del Passeig Vall 
d'Hebron a Vallcarca 

230.000,00 € 

Fem verda l'escola Sagarra Fer intervencions en les façanes de l'escola Sagarra, i així siguin 
"Façanes verdes". Que aquesta escola sigui contemplada en les 
accions del PAD per a la promoció de façanes verdes. 
150.000,00 € 

Hort comunitari i Aula verda: petit equipament 
a Rambla Mercedes amb carrer Mariano. 

És un sòl municipal i n'hi ha moltes escoles a prop. Podria ser un 
espai de sinergia i pedagogia per a la comunitat educativa. 
350.000,00 € 

Pacificació i canvi a zona de vianants com 
plataforma única de prioritat invertida del 
carrer Mare de Déu de la Salut 

Demanen convertir el carrer Mare de Déu de la Salut en una 
zona segura i saludable pels veïns/es del barri, mitjançant una 
plataforma única amb prioritat invertida: 450.000,00 € 
 

Obres de pacificació de la Travessera de 
Dalt-zona Gràcia 

A la zona del costat de muntanya de la Travessera de Dalt 
(Alegre de Dalt-Escorial). Col·locar "coixí berlinès" o plataformes 
d'obra, per fer disminuir la velocitat dels vehicles. 
Implementació de 2 carrils bici i disminuir els carrils dels cotxes 
150.000,00 € 

Pacificació del carrer Torrent de l'Olla Fer obres per limitar la velocitat al carrer Torrent de l'Olla: 
Col·locar "coixí berlinès", semàfors, indicaciones i 
senyalitzacions i plataformes d'obra en tots els carrers 
transversals al carrer Torrent de l’Olla. Eliminar aparcaments 
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que es puguin. Així disminuir la contaminació de l'aire, acústica i 
millorar la seguretat dels vianants. 
150.000,00 € 

Pacificació de carrers a Camp d'en Grassot: 
Roger de Flor, Bailèn, Indústria, Sicília. 

Pacificar els carrers de Roger de Flor, Nàpols, Sicília i Bailèn al 
tram de carrer Claret amb Travessera. També Indústria entre 
Bailen i Passeig Sant Joan: Col·locar "coixí berlinès", semàfors, 
indicaciones i senyalitzacions i plataformes d'obra en tots els 
carrers. 
80.000,00 € 

Eliminar xamfrans de Camp d'en Grassot del 
voltant de les escoles del barri 

Eliminar els xamfrans i reverdir-los. Fer aquesta obra en tots els 
xamfrans que estan a prop de les escoles del barri del Camp 
d'en Grassot. 
80.000,00 € 

Eliminar un carril de carrer Indústria Reduir carrer Indústria de 3 carrils (2 + bus) a 2 carrils més un 
parc lineal. 
50.000 € 

Carril bici en l'avinguda Escorial entre Passeig 
Sant Joan i carrer Camèlies 

Fer un carril bici al carrer Escorial, per connectar els carrils des 
del Passeig de Sant Joan fins a Carrer Camèlies. 

Potenciar el verd i espais infantils a la plaça del 
Sol 

Ampliar el verd de la plaça del Sol i ampliar els jocs d'infants i 
millorar-los. 
 

Obres de pacificació als carrers: Passatge d'Alió, 
Grassot, Llavallol on creuen a Indústria o Pare 
Claret.  

Obres de senyalització, pas de vianants, coixins berlinès, 
plataformes d’obra als carrers i pilones: Passatge d'Alió, 
Grassot, Llavallol on creuen a Indústria o Pare Claret.  
50.000,00 € 

Reforma de la plaça Caterina Albert i entorn Millora i reforma de la plaça Caterina Albert en concordança 
amb els nous equipaments del voltant i inaugurar. 
Tallar accés del carrer Mariner, des de carrer Sicília amb 
pilones. Fer accessible sol pel veïnat. 
1.400.000,00 € 

Espais interactius als mercats per conscienciar 
sobre el consum responsable 

Instal·lar en els mercats municipals del Districte de Gràcia, 
pantalles interactives (30 ud), perquè el públic pugui fer 
consultes sobre el consum responsable, el reciclatge, productes 
de proximitat, etc. 
60.000,00 € 

Protegim els mercats del Pagès: sostres 
ecològics 

Fem mercat a Vallcarca i altres mercats de pagès: construir 
sostres fixos per protegir del sol amb. Sostres amb plaques 
solars per a l'electricitat o una coberta verda. 
300.000,00 € 

AMBITECA: Punt de reutilització circular del 
Districte de Gràcia 

Trobar un espai al districte per a la instal·lació d'una tenda de 
reutilització de residus. Aquests "reutilitzables", en aquests 
punts, han de ser nets i amb possibilitat d'un segon ús. En 
aquest punt es pot intercanviar sense cap transacció mercantil. 
100.000,00 € 

Màquina de retorn de residus per diners Als mercats, al metro, parc de la Creueta del Coll i al Centre cívic 
del Coll, instal·lar màquines (replicar les que s'utilitzen en altres 
països), de retorn i recollida dels envasos reciclables a canvi de 
diners. Per exemple 10 cèntims l'envàs. 
60.000,00 € 
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Total de projectes realitzats 19 

 

9. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

En un dels grups de treball, els representants de la coordinadora d’AMPA de Gràcia van               

manifestar la seva reivindicació i alguns veïns i veïnes van fer la seva rèplica. Aquest tema va                 

monopolitzar el treball del grup. Tot així els i les participants van dir la seva i al final de la sessió                     

es van recollir algunes propostes per als pressupostos participatius. 

 

10. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA  
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