
 

ACTA-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 PEDRALBES 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA: 

24 FEBRER 2020  

 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  35 

 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 65 

 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

20 15 0 

 

 

6. ORDRE DEL DIA 

 

1. Renovació i ratificació de la composició de la Comissió de Seguiment i de la 

Vicepresidència. 

2. Presentació del Programa d’Actuació del Districte de les Corts i debat sobre els 

pressupostos participatius 

3. Precs i preguntes 

 

 

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/


 
 
 

 

2 

8. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

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

 

Acollida i presentació: 

- L’acollida la vam fer amb el roll – up del procés i vam instal·lar 2 A1 amb la 

informació general del procés dels pressupostos participatius.  

 

Abans de començar la trobada sobre el Pla d’Actuació del Districte i sobre els pressupostos 

participatius, el Sr. Manuel Becerra, Conseller del Districte, i la Sra. Eva Albaladejo, tècnica de 

la Direcció de democràcia activa de l’Ajuntament van explicar el procediment de renovació i 

ratificació dels membres de la Comissió de Seguiment i van procedir a la votació per escollir el 

vicepresident. Després de la votació (21 vots a favor, 0 en contra i 2 abstencions), el Sr. Josep 

Ma Guillumet passa a ser el nou vicepresident. 

 

Posteriorment, el Sr. Manuel Becerra va fer la presentació inicial, explicant els objectius del 

procés de participació i resumint els principals continguts del Pla d’Actuació del Districte, fent 

especial èmfasi en les actuacions previstes al Barri de Pedralbes. 

 

Vam distribuir a les persones assistents en dos grups. En cada grup vam fer el mateix: 

- Les persones assistents van tenir una estona per valorar el resum del PAD lliurat. 

- Vam deixar que ens omplissin una fitxa on ens podien posar les seves aportacions 

sobre les idees per millorar el Districte. 

- La cartografia del districte també estava a disposició de les persones participants. 

 

Presentacions i debat en plenari de les propostes. 

Desenvolupament en grups dels projectes a incloure en els pressupostos participatius. 

Posada en comú dels projectes 

Avaluació i tancament de la trobada. 

 

Entitats presents: 

• Associació de comerciants Mirall de Pedralbes 

• Associació de veïnes i veïns de Pedralbes 

• Associació de veïnes i veïns de Nostra Senyora de la Mercé 

• Associació de veïnes i veïns Zona Universitària 

• Guardia urbana de Barcelona 

• CUP 

• Associació de veïnes i veïns Torre Jardi 
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9. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

 
Control del soroll dels bars del 
C/Alfambra 
 

 
Controlar el soroll dels bars del carrer de la Alfambra 

 
Estudi de salut comunitària 
 

 
Recuperar l’estudi fet pel Cap de les Corts sobre salut 
comunitària e incorporar la Taula de Salut Comunitària a les 
Corts 
 

 
Habitatge: projecte viure i conviure 

 
Cobertura legal per l’ús d’habitatges compartits. Projecte 
viure i conviure on comparteixen pisos gent gran sola amb 
joves estudiants 
 

 
Contaminació autobusos: apagar 
motors, minimitzar sorolls i canviar 
a flota ecològica 
 

 
A les parades de bus 7, H16... en la diagonal, davant de la 
facultat d’Empresarials , s’ajunten 4o5 autobusos amb els 
motors en marxa produint contaminació sense motius. 
 
Per una altra banda, es proposa que es canviïn els autobusos 
per altres menys sorollosos i menys contaminants. 
 

 
Revisió de les parades actuals de la 
línia d’autobús 33 
 

 
Davant del quarter del Bruc, hi havia la parada del Bus 33. La 
van traslladar davant l’edifici del CSIC, a més d’1 kilòmetre, 
perjudicant a un bon col·lectiu de veïns i veïnes. Es proposa 
que es doni la possibilitat d’agafar el bus que passa davant del 
quarter amb cost zero (serien només 2 parades). 
 

 
Ralentització i ordenació del tràfic 
al carrer Manuel Girona/Avda 
Pedralbes, i al carrer Gonzalez 
Tablas 
 

 
Es plantegen dues propostes. Per una banda, regular els 
semàfors a Manuel Girona per ralentitzar el tràfic, ja que 
actualment, com que estan sincronitzats, el carrer es 
converteix en una autopista. Per una altra banda, es tractaria 
de repensar, refer o senyalitzar millor la mitja rotonda per 
accedir des de l’avinguda Pedralbes al carrer Manuel Girona, 
ja que es veu que molts cotxes s’emboliquen i entren contra 
direcció. 
En el cas del carrer Gonzàlez Tablas, es tractaria especialment 
de reduir la velocitat, ja que moltes vegades els cotxes 
circulen a més de 90 km/h. 
 

 
Revisió del semàfor de Manila amb 
Dr. Ferran. 
 

 
De cara a afavorir el pas dels vianants, s’hauria de revisar la 
freqüència del semàfor de Manila amb Dr. Ferran, ja que s’ha 
d’esperar molt per creuar. 
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Títol de la proposta Descripció de la proposta 
 

Subvenció per modificar el model 
energètic de particulars. 
 

 

Es tractaria d’obrir una línia d’ajuts a particulars per instal·lar 
plaques solars. 
 

 
Foment dels horts urbans als 
terrats. 
 

 

A traves de línies d’ajut a particulars o a comunitats de 
propietaris, es tractaria de fomentar la instal·lació d’horts 
urbans als terrats, creant d’aquesta forma infraestructura 
verda associada a la producció d’aliments i oferint una 
activitat que pot realitzar el veïnatge. 
 

 
Plàstic zero 
 

 

Posar en marxa campanyes de sensibilització per tal d’eliminar 
el plàstic d’un sol ús. 
 

 
Els carrils bici i les bicis elèctriques 
al barri. 
 

 

Es tractaria, per una banda, d’analitzar en el barri el moviment 
real de les bicicletes (p.ex. hi ha algun carril, com el del carrer 
Cavallers, que no s’utilitza, probablement degut a l’elevada 
pendent). Una solució seria repensar-se alguns carrils bici i 
una altra, ampliar el bicing elèctric. Per una altra banda, 
s’hauria d’ordenar la senyalització del trànsit (de vehicles, 
bicicletes, patinets, transport públic), al carrer Cavallers – 
Gonzalez Tablas. 
 

 
Continuïtat del bicing cap a 
poblacions de l’àrea metropolitana. 

 

Donada la continuïtat territorial d’aquest districte amb altres 
municipis, es planteja que hagi també continuïtat del bicing 
cap a poblacions de l’àrea metropolitana (Esplugues, 
L’Hospitalet de Llobregat, ...). 
 

 
Revisió del servei “policia de barri” 
 

 

Es considera que no es coneix el servei “policia de barri”, ja 
que no es relaciona amb el veïnatge ni coneix a les persones 
que treballen a les porteries de les finques. Hauria de ser un 
servei més proper, que conegués realment la dinàmica del 
barri i els problemes que té. 
 

 
Aclariments sobre una actuació 
prevista al PAD (línia 4.5.) 
 

 

Dins la línia 4.5. del PAD, es parla de les ocupacions zona 9 al 
barri de la Mercè. S’hauria d’aclarir aquesta actuació, ja que 
veïns del barri no saben a què es refereix. 
 

 
Ajuda al menjador social a la 
Parròquia Sta. Maria Reina de 
Pedralbes. 
 

 

Es tracta d’un menjador social que atén, amb voluntariat, a 
una mitja de 80-90 persones/dia totes les setmanes, de dilluns 
a dissabte. No rep cap ajut. Es proposa que l’Ajuntament 
contempli algun ajut i, lo primer de tot, que instal.li 
contenidor de reciclatge. 
 

 

Total de propostes realitzades 15 
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10. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA TROBADA1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 
 

Creació d’un centre cívic/centre 
social al barri de Pedralbes 

 

Cercar  un espai pel Centre Cívic de Pedralbes, no tenim cap a 
la zona Universitària/Pedralbes. No tenim cap espai on fer 
activitats cultuals (biblioteca, espais associatius, casal de gent 
gran, espai per a joves...) Volem un espai de trobada, públic, 
on es pugui trobar el veïnat que serveixi per cohesionar al 
barri. Una opció que es planteja seria construir-lo dins del 
Mirall de Pedralbes. 
 
Caldrà tenir en compte tot el tema de residus. 
 

 
Actualització del barri de la Mercè 
a l’any 2020. 
 

 

Es reclama, per part de les persones participants, que es 
finalitzi d’una vegada el projecte del barri de la Mercè, per tal 
d’actualitzar aquesta zona de la ciutat al segle XXI. S’haurien 
d’implementar una sèrie d’actuacions, entre altres, la 
eliminació de contenidors de residus per guanyar places 
d’aparcament, la eliminació del dipòsit de les aigües, els 
canvis a l’enllumenat, els canvis en els itineraris del transport 
públic (com ara el canvi del bus 115). 
 
Tenir en compte abans de tot això, com està la situació i 
planificació de l’expropiació de Can Falgàs, així com les 
actuacions previstes en el casal del Barri. 
 

 

Cobriment ronda del mig entre 
Diagonal i plaça Prat de la Riba 
 

 

Es tractaria de portar a terme un projecte sobre aquesta 
infraestructura pública, cobrint la Ronda del Mig entre 
Diagonal i la plaça Prat de la Riba. Amb això, aconseguirem 
l’eliminació de soroll, la reducció de la contaminació, 
l’ampliació de les zones verdes pel barri, la millora dels 
desplaçaments dels veïns i veïnes i la incentivació del comerç 
del barri. 
 

 

Nou carril bici entre Cervantes i 
Palau de Pedralbes. 
 

 
Crear un carril bici entre Cervantes i Palau de Pedralbes 
 

 
Nou espai lúdic intergeneracional 
al carrer Jordi Girona/John 
Maynard Keynes 

 

Espai Infantil al Carrer Jordi Girona/ John Maynard Keynes. 
Malgrat hi ha zones lúdiques enfocades a gent gran o canalla, 
aquesta zona es un espai sense ús. Cal dinamitzar-la i generar 
espais inclusius. Caldria una zona que uneixi diversitats 
humanes. Proposem una pista de petanca, parc infantil, taules 
d’escacs, ping-pong aparells gimnàstics.  
 

 
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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Títol del projecte Descripció del projecte 

 
Prolongació carrer Trias i Giró 

 
Prolongar el carrer Trias i Giró fins al carrer Keynes 
 

 
Arrengament a Manuel Ballve 

 
Les voreres del carrer Manuel Ballve (contraria al Parc de 
Cervantes) te el terra aixecat degut a les arrels dels arbres i 
conseqüentment crear perill als vianants per caigudes. 
 

 
Protecció d’un jardí públic a 
Passeig Manuel Girona 58 
 

 
Al carrer Manuel Girona 58 (cantonada Capità Arenas) hi ha 
un jardí públic que el manteniment l’està fent una comunitat 
de veïns. Es proposa que, per protegir aquesta zona verda de 
les destrosses fetes pels gossos i per les persones, instal·lar 
una protecció vegetal (tanca/seto) que eviti l’entrada. 
 

 
Mobiliari urbà al Mirall de 
Pedralbes. 
 

 
Es tractaria d’instal.lar més seients al quadrant del Mirall de 
Pedralbes, ja que tenim molta gent gran a la zona i sempre 
estan ocupats els pocs que hi ha. Volem un barri més amable. 
 

 
Millora de l’enllumenat del carrer 
Capità Arenas. 
 

 
El tram del carrer Capità Arenas entre Manuel Girona i Manila 
té l’arbrat molt dens que no deixa passar la llum. Volem un 
complement als fanals que pugui il·luminar les voreres, per 
donar més seguretat i evitar accidents. 
 

 
Reparació de voreres del carrer 
Manila, entre Capitá Arenas i carrer 
Trias i Pujol 
 

 
Es constata que casi cada setmana cau un/a veï/na degut al 
mal estat de les voreres en aquests trams. 

 
Actuació al parc del carrer Jiménez 
Iglesias (Font dels Ocells). 
 

 
Es tractaria de portar a terme alguna actuació en aquest parc 
semiabandonat però que s’utilitza molt per part de la infància 
i de persones grans. És un parc petit i per tant no requerirà 
d’una gran inversió, millorant al menys l’enllumenat, 
instal·lant més bancs i allisant el terra. 
 

 

Total de propostes realitzades 12 
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11. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

 

En un dels grups es va posar molt d’èmfasi en l’estat del Barri de la Mercè. 

 

 

12. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 

 


