
 

INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

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

1. NOM DE LA TROBADA: 

- Consell Sectorial de Gent gran 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  
 

- 25/02/2020 

- Sala de Plens (Seu del Districte)  

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  

- 23 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

- 68 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

7 16 X 

 

6. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

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

 

La sessió 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 als assistents. 

 

Es va realitzar el treball en un únic grup. La dinàmica es va desenvolupar en dos moments i                  

un tancament: 

Un primer moment de “pensa i escolta”. Entre les mateixes persones participants, es             

comenten les propostes PAD-PAM, mitjançant dues preguntes: S’ha entès bé el que ha explicat              

la Consellera sobre la proposta? 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 va motivar a omplir les fitxes dels Pressupostos participatius, segons les aportacions 

treballades. 

Al final de la sessió es va posar en comú el treball realitzat. 

 



 

 

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

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

NOVES PROPOSTES 
Desenvolupar programes de voluntariat 
especialitzat en la demència senil. 

Pot incloure espais en la web, jornades, formacions. Cal que les 
entitats i l'Ajuntament s'involucrin.  

Desenvolupar programes de voluntariat 
especialitzat en l'acompanyament contra 
la soledat de la gent gran. 

Potenciar el projecte Vincles. 
 

Potenciar la formació i conscienciació del 
voluntariat dirigit a la gent gran 

Aquestes persones, cal que estiguin preparades, és una activitat en 
la qual es generen vincles, compromís i acompanyament. Es pot 
reforçar el que ja existeix. 

Potenciar més apartaments assistits a 
Gràcia 

Amb aquest model es pot generar interrelacions entre la gent gran i 
major vida en comunitat amb els veïns i veïnes. 

Major difusió de les activitats d'entitats 
com l'Aula d'extensió universitària de 
Gràcia. 

 

Fomentar una ciutat amable, amb civisme 
i seguretat, amb agents que facin complir 
les ordenances 

 

Abordar les problemàtiques de soroll a la 
plaça del Sol 

 

 

Total de comentaris a propostes existents 0 
Total de noves  propostes realitzades 7 

 

 

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

TROBADA 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Millora de les escales mecàniques a 
Móra d'Ebre amb Mare de Déu del 
Coll: carrer Eudald, baixada Sant 
Marià i baixada Solanell 

Les persones participants es van portar la fitxa per pujar-la al Decidim ells 
mateixos/es 

Implementar un circuit accessible 
perquè la gent gran pugui fer 
esport. Carrer Alzina i plaça Joanic 

Construir un circuit per a un gimnàs adaptat per a la gent gran, amb 
paral·leles, baranes, bicicletes fixes, etc. en carrer Alzina i plaça Joanic 
150.000,00 € 

Reparació de les escales carrer 
Baixada de la Gloria 

Reparació de les escales automàtiques entre carrer Verdi i Sostre, a baixada 
de la Gloria. Estan espatllades fa dos anys. 
150.000,00 € 

Ampliació de voreres al carrer 
Betània 

Voreres estretes que generen problemes d'accessibilitat molt greus. Els 
usuaris d'aquest carrer són persones grans i altres amb mobilitat reduïda. 
60.000,00 € 

 

Total de projectes realitzats 4 
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9. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

 

Sense comentaris 

 

10. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA (substituir foto) 
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