
 

 

 

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 d’Horta 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

 

11/03/2020. Centre Cívic Matas i Ramis 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  18 

 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 50 anys 

 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

6 12  

 

 

6. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

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

 

La sessió ha tingut el següent desenvolupament: 

 

- Benvinguda, presentació de la sessió i retorn dels temes pendents del barri a càrrec del 

Conseller d’Horta, Víctor Valls  

- Presentació dels Pressupostos Participatius i de les actuacions del PAD al barri d’Horta, 

a càrrec del Conseller d’Horta, Víctor Valls. 

- Explicació del procés de participació del PAM, el procés dels pressupostos participatius 

i la dinàmica de treball de la trobada a càrrec de la tècnica de Democràcia Activa, Elena 

Martín. 

- S’habiliten 2 grups de debat ciutadà dinamitzats per l’equip tècnic de Quòrum. Cada 

grup de debat ciutadà treballa els mateixos continguts: esmenes i propostes noves del 

PAD / projectes ciutadans pels pressupostos participatius. 

- Finalment es fa una posada en comú, en plenari, on l’equip de Quòrum les aportacions 

ciutadanes recollides de cada grup de debat. 

- Durant la sessió es generen diferents debats ciutadans i es recullen un total de 6 

propostes sobre el PAD i 7 projectes d’inversió dels pressupostos participatius. 
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7. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

3. Projecte de la Superilla Horta: c/. 
Eduard Toda; Chapi i canvis de 
sentit. Millores de trànsit per 
optimitzar el funcionament de la 
superilla d'Horta + campanya 
informativa i de sensibilització 
ciutadana 

Hi ha un ampli consens en la proposta d’acompanyar les 
millores del projecte de la Superilla d’Horta amb una campanya 
informativa i de sensibilització ciutadana per tal de fer-ne un 
bon ús d’aquest espai. 

NOVA. Aparcaments zona Complex 
Esportiu Municipal d’Horta 

Fer aparcaments als voltants del Complex Esportiu Municipal o 
subterranis per tal de donar solució a la necessitat 
d’aparcament  
 

NOVA. Centre de dia públic de gent 
gran a Horta 
 

El barri no  compta amb cap centre de dia públic per a la gent 
gran. Hi ha molta gent gran que ha de marxar del barri per 
poder accedir a aquests equipaments.   
 

NOVA. Residència de gent gran 
pública a Horta 

El barri no compta amb cap residència de titularitat pública per 
a la gent gran. Hi ha molta gent gran que ha de marxar del barri 
per poder accedir a aquests equipaments.   
 
 

NOVA. Seguretat i convivència a les 
comunitats de veïns i veïnes d’Horta 

Hi ha un problema d’ocupació d’uns locals al barri d’Horta, 
propietat del Banc de Sabadell, que esta causant problemes de 
convivència als edificis annexes. Els i les veïnes estan patint 
amenaces i tenen sensació de inseguretat pels conflictes que 
estan ocasionant els ocupants del local. Ja han hagut de trucar 
varies vegades a la policia per baralles entre els propis ocupants 
del local. 

NOVA.  Campanya informativa  i 
agents cívics per conscienciar als i 
les propietàries de gossos sobre la 
corrosió dels orins en tanques, 
baranes i portes dels habitatges. 

Es posa com a exemple el carrer Coïmbra 17-31 on hi ha una 
barana a la qual se li ha de renovar cada any els suports perquè 
es fan malbé degut a la corrosió soferta pels pipis dels gossos. 
No existeix una consciencia dels propietaris de les 
conseqüències que té el no netejar amb aigua el pipi dels 
gossos. Es proposa que l’Ajuntament impulsi una campanya 
informativa i de conscienciació específica sobre aquesta 
problemàtica a propietaris de gossos i amb la participació 
d’agents cívics que reforcin la campanya. 

NOVA. Millorar l’arbrat del carrers Posar arbrat al carrer Eduard Toda 

 

Total de propostes realitzades 6 
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8. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA TROBADA1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Ascensor de c/ Torrent Can 
Mariner a c/ Feliu i Codina 

Posar un ascensor i també una rampa alternativa per si 
l’ascensor no funciona correctament.  
 

Escala Mecànica C/Vila i Rosell Millorar l’accessibilitat i la mobilitat en general afavorint 
l’accés al Col·legi Inmaculada Concepció. Amb aquest 
ascensor es vol crear un punt neuràlgic connectant el Casal de 
la Gent Gran la piscina municipal, les escoles, el centre cívic i 
el local de la Parròquia (Lluïsos d’Horta). 
 

Actuació per combatre el 
vandalisme a l´escola Pau Casals 

Substituir la tanca existent per una de més alta per tal d’evitar 
el vandalisme que pateix l’escola habitualment. 
 

Arranjament de voreres i millora 
de l’accessibilitat als carrers Salses 
i Torrent de Can Mariné.  

L’estat de les voreres  del C/Salses i C/Torrent de Can Mariné 
estan en  mol malt estat i dificulta molt l’accessibilitat per 
aquests carrers de persones amb mobilitat reduïda. Es 
proposa arranjar, fer més amples les voreres i garantir 
l’accessibilitat pels carrers de les persones amb mobilitat 
reduïda. 

Arranjament de voreres, eliminació 
dels pals i soterrament del cables 
als carrers Venècia, Sant Gaudenci 
i Lloret 

Les voreres del C/ Venècia, C/Sant Gaudenci i C/Lloret estan 
en mal estat i és prioritari una intervenció urbanística per 
arranjar-les. Aprofitant la intervenció es proposa eliminar els 
pals i soterrar els cables de serveis ja que dificulten la 
mobilitat del vianant i l’accessibilitat de persones amb 
mobilitat reduïda per aquests tres carrers. 

Dignificar l’espai verd i l’entorn de 
les escales del C/Torrent de Can 
Mariner (escales de Fabra i Puig) 

Netejar i condicionar l’espai verd que hi ha a les escales del 
C/Torrent de Can Mariner ja que està molt abandonat i 
desmillorat. Retirar el passadís metàl·lic que porta a l’escala 
que causa molt de soroll i molèsties acústiques als veïns. 

Piscina d’estiu al CEM Horta. Al CEM d’Horta hi ha un solàrium amb una piscina a mig 
construir. Es proposa acabar de construir la piscina i habilitar 
aquest espai com a piscina d’estiu a l’aire lliure. Actualment 
els veïns i veïnes d’Horta han de desplaçar-se per banyar-se al 
estiu, ja que no hi ha piscina descoberta al barri. 

 

Total de projectes realitzats 7 

 

 

 

 

 

 

                                                             
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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9. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

 

 

 

10. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 

        


