
 

INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

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

1. NOM DE LA TROBADA: Debat de Salut i Gent Gran a Sarrià-Sant Gervasi 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  26 de febrer al CAP Sarrià 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS: 22 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 60-70  anys 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

10 12  

 

 

6. ORDRE DEL DIA 

1. Benvinguda i presentació del PAD i els pressupostos participatius 

2. Presentació de la dinàmica participativa 

3. Debat al voltant de les actuacions de salut i gent gran al districte 

4. Debat al voltant de recollir i definir projectes d’inversió  

5. Tancament i avaluació de la sessió  

 

 

7. 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/  

 

 

 

 

 

 

https://www.decidim.barcelona/
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8. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

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

 

La sessió ha tingut el funcionament: 

- Benvinguda i presentació de la sessió a càrrec del conseller Blas Navalón i explicació del 
procés de participació del PAM i els pressupostos participatius a càrrec del conseller Joan 
Manel del Llano. 

- Explicació de la dinàmica de treball proposada a càrrec d’Alba Puy de Delibera, empresa 
dinamitzadora. 

- A continuació, els i les participants es divideixen en tres grups de treball en funció de la 
seva temàtica d’interès: salut i cures (eix 1), emergència climàtica i dret a la cuitat (eix 2 i 
4 respectivament) on s’hi agrupen 13 persones, i per últim envelliment saludable de les 
persones grans (eix 1, drets socials) .  

- Mitjançant una fitxa de treball es fa un repàs de les propostes incloses actualment al PAD 
en matèria de salut en genèric, i en polítiques per a la gent gran. L’objectiu és esmenar, 
modificar i validar les propostes existents, així com afegir-ne de noves. 

- Els i les participants construeixen consensos al voltant de les actuacions del PAD, de 
manera que les concreten i amplien.  

- Finalment, es fa una posada en comú de les propostes noves que s’han fet per incorporar-
les al PAD, i dels projectes d’inversió per al procés de pressupostos participatius. En la 
posada en comú també es prioritzen els projectes d’inversió, per tal de veure quins d’ells 
es consideren més prioritaris que els altres. 

Es plantegen diverses idees per a projectes d’inversió,  que són finalment incorporats com a 
propostes per al PAD degut a què no reunien els criteris tècnics per als projectes d’inversió. 

En el cas del projecte de les escales mecàniques del Peu de Funicular, s’inclou com a projecte 
d’inversió, tot i que les persones promotores afirmen que el presentaran conjuntament amb 
l’associació de veïns i veïnes de Vallvidrera.  

En l’eix de salut hi ha força consens i preocupació per allò que succeeix en el territori i de les 
noves propostes que creuen que s'han d’impulsar des del PAD. Les persones participants 
pertanyen al mon associatiu però també de professionals que gestionen recursos en el territori 
dirigits sobretot per a la gent gran. Els veïns i veïnes vénen en part de la zona de Collserola i en 
part de Sant Gervasi. 

 

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

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

1. Posar en marxa accions contra la 
violència de gènere 

Campanyes de sensibilització per als homes sobre violència de gènere, 
ampliant la proposta ja existent en el PIAD. Específicament es creu que 
s’ha d’impulsar formació i informació als joves  

2. Impulsar una taula específica de 
gent gran amb deteriorament 
cognitiu a Sarrià-Sant Gervasi 

 
 
 

3. Potenciar l’escola de Salut i 
Benestar en relació a la gent gran 
de Sarrià-Sant Gervasi 

Promoure a través de tallers el benestar i la salut de la gent gran del 
districte 
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4. Impulsar proves de control de 
prevenció de malalties.  

Ampliació de campanyes de promoció de la salut 
 
 

5. Impulsar accions d’envelliment 
actiu per prevenir dèficits amb la 
gent gran 

 
 
 

6. Recuperar la iniciativa del Bus del 
barri perquè abarqui més zones i 
que tingui més freqüència 

Més freqüència dels transports especialment l’autobús, i amb 
recorreguts més llargs. Es considera que per anar a fer tràmits a Sarrià 
o als metges, les persones residents a Les Planes i Vallvidrera a vegades 
perden tot el dia.  

7. Incorporar una perspectiva de 
salut per als joves: treballar temes 
de sexualitat, bullying, addiccions. 

 
 
 

8. Crear una residència de barri o un 
centre de dia que sigui de gestió 
pública, a Vallvidrera i a les 
Planes. 

 
 
 

9. Xarxa de suport mutu per 
coordinar acompanyaments a 
gent gran o persones amb 
dependència per part de 
voluntariat 

Es considera que es pot fer una aplicació per a posar en contacte a 
persones voluntàries i persones amb necessitats específiques 
d’acompanyament amb possibilitat de sol·licitar perfils concrets.  
Aquesta proposta no gaudeix de consens, ja que algunes persones 
participants consideren que els perfils requerits per a certes persones 
dependents requereixen d’un perfil més tècnic i professionalitzat que 
no pot satisfer una persona voluntària.  

10. Pacificar el xamfrà del Centre 
Cívic Can Castelló (C/ Castelló 
amb C/Freixa) 

Els vehicles que circulen pel carrer Freixa van a molta velocitat, caldria 
pacificar el mateix C/Freixa, i especialment el xamfrà amb C/Castelló, 
just davant dels jardins Can Castelló, on es troba el Centre Cívic. 

11. Crear una residència de barri o un 
centre de dia que sigui de gestió 
pública, a Vallvidrera i a les 
Planes. 

No existeixen centres de dia ni residències públiques a Vallvidrera ni a 
la Les Planes. 

 

Total de propostes realitzades 11 

 

 

10. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA TROBADA1 

Títol del projecte Descripció del projecte 

1. En Forma als Parcs 
 

Instal·lacions a les zones d’ús comú (parcs, zones verdes...) d’elements 

per fer exercici. Activació del programa “Activa’t als parcs dels 

districte”. 

2. El carril amic* 
 

Asfaltar amb material apte per les cadires de rodes, etc. , traces de 

voreres per prevenció de caigudes, millora de la mobilitat (caminadors, 

cotxets)etc. (Via Augusta, Ronda del Mig, Bonanova) 

                                                           
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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3. Escales mecàniques a la zona del 
funicular de Vallvidrera* 

Actualment hi ha trams de les escales que es troben en molt mal estat, 
i el desnivell és molt pronunciat. 

4. Millora del Centre Cívic Can 
Castelló 

Dins el centre cívic caldria crear una àrea d'ombra mitjançant una 

pèrgola o similar. A més col·locar una font amb aigua potable i perquè 

no crear un circuit d'aigua a l'estil àrab per ajudar a refrescar l’aire en 

èpoques de calor. 

Fora del mateix és importantíssim pacificar el xamfrà. Els automòbils i 

motos que vénen pel carrer Freixa i segueixen per carrer Castelló 

vénen a molta velocitat 

5. Substitución y mejora de la 
iluminación de la C/ Muntaner 

Substitución y mejora de la iluminación de la calle Montaner entre la 
plaza Bonanova y General Mitre. 
Existe iluminación, pero no es eficiente. Las farolas iluminan más la 
calzada que a las aceras. La intensidad de la luz es débil, hay oscuridad 
(inseguridad y caídas entre otros problemas) y los árboles en verano 
(cuando tienen hojas) tapan la poca luz que hay... es una zona oscura. 
 

6. Bus de barri/interbarris amb 
itinerari mèdic a Sarrià 

 Implementació d'un autobús que faci un recorregut per diferents 
centres mèdics i centres de gent gran. Recorregut proposat pels veïns i 
veïnes. 
 

*Ho pujaran al decidim els propis promotors de la iniciativa  

Total de projectes realitzats 6 
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11. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

 

 

12. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 

 

(Valoracions d’una part dels participants; del grup que va treballar els eixos 2 i 4) 


