
 

INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

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

1. NOM DE LA TROBADA: 

- Consell de Barri de la Salut 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

- 27/02/2020 

- Mercat provisional de l'Abaceria. Passeig de Sant Joan, 169 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  

- 54 (34 registrats) 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

- 48 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

33 21 X 

 

6. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

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

 

La sessió s’inicia amb l’elecció de la presidència de la comissió de seguiment i els torns oberts                 

de paraula. Aquesta primera part va omplir la primera hora de la sessió i va determinar la                 

dinàmica i treball previst. 

 

La sessió del PAM-PAD i Pressupostos Participatius, s’inicia a càrrec del conseller del districte              

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 a les              

persones assistents. 

 

Es realitza el treball en dos grups. A causa de la reducció de temps es simplifica la dinàmica                  

en dos moments: 

● Un primer moment de lectura de les propostes del PAD entre les mateixes persones              

participants, per plantejar noves propostes i concretar-les amb projectes d’inversió a           

manera de pluja d'idees. 

● Un segon moment perquè cada persona exposi la seva proposta amb la resta de              

participants i l’equip dinamitzador. 

 

 



 

 

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

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

NOVES PROPOSTES 
Accions per evitar que les motocicletes 
aparquin a les voreres 

 

Plataformes i millora de les parades dels 
autobusos del barri i millorar 
l'accessibilitat als busos del barri. 

Manquen seients i marquesines en les parades del bus 116, 24 i D40 
de la Travessera de Dalt 

Habitatge i serveis per a la gent gran a 
l'espai Quiró o un altre 

 

Centre de dia públic a Gràcia  
Apartaments de lloguer assequible per a 
gent gran amb espais i serveis comuns 

Una nova forma de vida comunitària per a la gent gran: apartaments 
de lloguer, amb preu assequible, espais i serveis comuns (neteja, 
menjador, bugaderia, sala d’estar, esbarjo...). 
Les residències per a la gent gran són útils i necessàries en 
determinats moments i en determinats estats físics de les persones 
grans, però massa sovint es mostren com l’única alternativa quan per 
diferents motius aquestes persones no poden o no volen romandre 
en el seu domicili. 
L’alternativa de la co-vivenda o habitatges col·laboratius (cohousing), 
en les seves diferents modalitats, ja fa un temps que s’han posat en 
marxa com una manera nova de viure en comunitat. 

Mantenir l'estètica i volumetria de     
l'Hospital evangèlic 

 

 

Total de comentaris a propostes existents 0 
Total de noves  propostes realitzades 6 

 

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

TROBADA 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Implementar un Boulevard 
Travessera de Dalt 

Canviar els arbres de la Travessera de Dalt completament, a fi que no sigui              
una autopista inhòspita i impersonal. Es tractaria d'arbres frondosos de fulla           
perenne i que donin aspecte de Bulevard. Potser així baixa la contaminació i             
el soroll. 
800.000,00 € 

Construcció d'un espai d'esbarjo    
pels gossos segons un cens de      
gossos fet prèviament 

Crear un cens de gossos del districte i la construcció d'un pipican. 
El lloc i el preu cal que sigui el resultat de l'estudi dels tècnics. Com veí no                 
tinc noció sobre el millor lloc o preu. 

Pilones protectores de passos de 
vianants en les escoles del 
cul-de-sac de La Salut, davant de 
l'entrada principal del Park Güell 

Posar pilones per a impedir que els cotxes i altres vehicles facin servir els              
passos de vianants com aparcament.  
Llocs on ubicar les pilones: al voltant de les escoles del cul-de-sac de La              
Salut, davant de l'entrada principal del Park Güell 
50.000,00 € 

Ascensor al carrer Mossèn Batlle  Instal·lació d'un ascensor al carrer Mossèn Batlle, per tal d'eliminar les           
barreres arquitectòniques, d'acord amb el projecte adjunt. 
850.000,00 € 
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Obres per tancar els jardins 
Menéndez Pelayo 

Posar una porta en carrer Maignon i Travessera de Dalt. Similar a les que              
estan en els jardins del carrer San Salvador. 
150.000,00 € 

Espai verd i nou parc a Mare de 
Déu de la Salut 

Recuperar el solar de Mare de Déu de la Salut i construir un parc públic com                
equipament pels joves 

Via verda a Mare de Déu de la 
Salut 

Volem que es faci un estudi del trànsit del carrer Mare de Déu de la Salut,                
que es talli a l'alçada de l'ermita, que totes les voreres siguin amples i s'hi               
posin zones enjardinades i arbres. Que tots els passos de vianants siguin            
elevats. 
1.400.000,00 € 

 

Total de projectes realitzats 7 

 

9. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

El col·lectiu de l’espai Quiró, fa la següent proposta. Decideixin pujar-la ells/elles mateixos a la               

plataforma: 

 

Adequació de l'espai La Font del      
Carbó per un desenvolupament    
comunitari al barri de La Salut 

Per a la continuïtat del projecte comunitari, activitats veïnals i hort urbà de 
l'espai Quiró. 
Ús de l'espai per recuperar zona verda, la vida social i activitats amb el 
veïnat Obres: horts urbans, jocs infantils, serveis, zona de picnic,  elements 
de seguretat i accessibilitat. 
90.000,00 € 
 

 

 

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