
 

 

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 del Raval 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

03/03/2020 

Casal de Barri Folch i Torres (Carrer Reina Amàlia, 31 Barcelona) 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  

- 20 participants 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

- 46 anys 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

9 11 - 

 

6. ORDRE DEL DIA 

1. Consell de Barri del Raval 

2. Explicació i presentació del procés participatiu i pressupostos participatius 
3. Debat i recollida de propostes del programa d’actuació del districte (PAD)  
4. Definició de projectes d’inversió concrets (PIM) 

 

 

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/


8. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

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

 

La sessió va arrencar amb el Consell de Barri del Raval. Després, a la segona part el conseller va                   

enllaçar algunes de les temàtiques que es van tractar durant el Consell de Barri amb la                

presentació dels eixos, les línies estratègiques i les principals propostes del PAD. Seguidament             

el tècnic de participació va fer 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 va presentar els objectius i             

l’agenda de la sessió als assistents. 

La sessió estava pensada per repartir els i les participants en quatre grups, però finalment es va                 

treballar en tres grups, diferenciant dos moments clau de debat amb els i les participants.  

 

Un primer moment de debat es va enfocar en les mesures destacades del PAD destinades al                

barri del Raval, entorn a les següents propostes i la seva temàtica corresponent: 

 

EIX 1 Drets Socials 

Inclusió social 

● impulsar accions i programes per garantir l’atenció al sensellarisme, sobretot amb           

infants i joves en situació de carrer i la seva vinculació i accés als serveis i circuits 

○ Oferir formacioåns a educadors i educadores en prevenció de violències, fent           

èmfasi en la perspectiva de gènere i intercultural per donar eines per            

abordar-les.  

○ Impulsar un espai de treball sobre joves sense referents per posar en marxa             

accions i millorar la coordinació entre serveis existents. 

Salut i cures 

● Millorar i reordenar els equipaments sanitaris 

○ Traslladar i començar la construcció del nou CAP Raval Nord 

Migració i acollida 

● Promoure l’ús del conjunt d’equipaments (esportius, culturals...) com un element per a 

la inclusió social de les persones immigrades i refugiades 

 

EIX 2 Emergència climàtica 

Transició ecològica 

● Dur a terme les actuacions correctives necessàries per reduir els impactes de possibles             

noves inundacions al Raval sud en períodes de pluges intenses 

Mobilitat sostenible i segura  

● Impulsar el Pla Clima reduint el trànsit a la rambla i l’eix Hospital - Sant Antoni Abat. 

● Desenvolupar un nou model de càrrega i descàrrega ampliant places; aplicant horaris            

compatibles amb la vida quotidiana, i impulsant el trencament de la càrrega. 

EIX 3 Progrés econòmic 

Comerç i mercats, Consum i alimentació 

● Impulsar la dinamització i millores necessàries als mercats del districte i els mercats de              

pagès a la Boqueria i Barceloneta 

● Promoure l’associacionisme entre els comerços d’origen divers. 
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EIX 4 Dret a la ciutat 

Lluita contra la gentrificació 

● Ampliar el parc de baixos de protecció oficial comprant locals i posar-los a concurs per 

dur-hi a terme activitat econòmica prioritzant els eixos del PDE. 

Transformació i regeneració urbana 

● Reformar/urbanitzar espais del Raval per veïnificar-los. 

● Executar la segona fase de la reforma dels jardins de Sant Pau del Camp. Reformar la 

plaça del Doctor Fleming. Reformar la plaça de Castella. 

Convivència, prevenció i seguretat 

● Impulsar una política de seguretat i prevenció equitativa a cada barri de Ciutat Vella. 

● Potenciar les taules de prevenció i seguretat de cada barri com a espais de participació. 

● Promoure polítiques actives de prevenció i l’equilibri d’usos a l’espai públic. 

● Reforçar el Pla de veïnatge en la seva tasca d’intervenció i mediació tant a l’espai 

públic com a les comunitats de veïns i veïnes per mitjà dels diferents perfils d’agents 

que hi intervenen. 

 

EIX 5 Aprenentatge, Creativitat i Vincles 

Educació I Ciència 

● Definir els usos de l’antiga Escola Massana. 

● Iniciar la construcció de l’equipament per a escola de música al passatge de Sant 

Bernat. 

● Impulsar la construcció d’una nova escola de primaria i una nova escola bressol al 

Raval. 

● Reforçar el projecte Prometeus del Raval i valorar-ne la possible extensió a la resta de 

barris del districte. 

Diàleg intercultural i pluralisme religiós 

● Continuïtat i reforç dels mediadors interculturals del Pla de veïnatge sobretot als 

àmbits educatius i d’habitatge. 

● Acompanyar entitats i col·lectius del territori durant la incorporació de la perspectiva 

intercultural en el seu funcionament amb l’objectiu que la seva acció arribi al conjunt 

del veïnat i s’hi incorpori. 

● Donar suport a iniciatives que realcin i visibilitzin la diversitat lingüística de Ciutat Vella 

i alhora impulsar el programa d’aprenentatge de llengües maternes d’iniciativa 

municipal. 

Després de fer una lectura ràpida individual, es va demanar a les i els participants de compartir                 

els seus comentaris al voltant de les propostes exposades, i també de fer-ne esmenes. Al               

mateix temps, es van poder afegir noves propostes als eixos del PAD exposats anteriorment. 

Un segon moment de debat es va enfocar en plantejar noves propostes concretes com a               

projectes d’inversió de pressupost participatiu. 

Al final de la sessió es van compartir en plenària les propostes de projectes d’inversió.  
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9. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

COMENTARIS A PROPOSTES EXISTENTS  PAD 
Promoure l’ús del conjunt d’equipaments 
(esportius, culturals...) com un element per a 
la inclusió social de les persones immigrades i 
refugiades 

Creació d'uns espais de trobada i d'estada on poder dutxar-se, i en 
general on es puguin promoure hàbits bàsics d'higiene personal. 

NOVES PROPOSTES PAD 
Incorporar el perfil d'educadors/és d'origen 
divers al barri i fomentar-ne la contractació 

Educadors/es que acompanyin al públic infantil i juvenil transmetent 
normes de conducta sobretot en espais públics com parcs i places (on es 
pot jugar a la pilota, respecte a la resta de persones, bon ús del 
mobiliari urbà). També acompanyar en temes d'higiene i de 
sostenibilitat(reciclatge, reducció de l'ús de plàstic i conscienciació 
ambiental) 

Activitats a l'espai públic amb perspectiva de 
gènere 

Fomentar activitats esportives, culturals, de relació, etc. per a un públic 
intercultural juvenil mixt. Afavorir que les noies de totes les cultures 
tinguin presència a l'espai públic i es relacionin amb l'entorn. 

Neteja dels carrers del Raval, sobretot C/de 
la Cera i C/Vistalegre amb C/Carretas 

Netejar bé i amb cura els carrers del barri. Netejar amb consciència els 
carrer considerant el trànsit de persones i vehicles: que la freqüència 
sigui proporcional a l'ús  

Espai d'acompanyament i recolzament a 
dones consumidores de drogues 

Espai per a dones consumidores de drogues on puguin descansar. Que 
hi hagi monitores que les guiïn en activitats, trobades, àpats, etc. (tipus 
Metzineres) 

Renovar la reixa del descampat del Carrer 
Pere Camps 

Per què no entri gent ni hi deixi escombraries 

Mercat ecològic i fires a la plaça darrere de la 
Boqueria 

Aprofitar la plaça de darrere de la Boqueria per fer mercat ecològic i 
fires amb productes locals i artesans. Fomentar així altres usos que no 
siguin turístics. també podrien ser mercats d'intercanvi. 

Millorar la separació de residus Mitjançant agents cívics a un altre tipus d'acció pedagògica per millorar 
la separació de residus. 

Material compostable per productes 
elaborats 

Que els materials que es fan servir per vendre productes elaborats 
siguin compostables. Que es faci respectar la normativa que prohibeix 
els plàstics d'un sol ús. 

Augmentar el percentatge de producte fresc 
als mercats del Districte 

Augmentar fins al 80% el percentatge de producte fresc obligatori a 
cada parada dels mercats del Districte. 

Treure els nius del Carrer Pere Camps Entre el C/Cid i el Museu Marítim nº 7 - 15. L'espai està molt deteriorat i 
està ple d'excrements. 

Augmentar personal de neteja en pluges 
intenses 

Augmentar la contractació de personal quan hi han pluges intenses per 
que la neteja es faci més ràpid i sigui més eficient.  

Cap al programa "Barcelona Ciutat Jugable" Estudiar les diferents zones infantils de la ciutat, detectar necessitats i 
desplegar dispositiu cap a l'extensió del programa "Barcelona Ciutat 
Jugable". 

Estudi sobre tipus de comerços que calen al 
Districte 

Quins comerços tindrien més sortida segons el context del barri. 

Reformar edificis abandonats del Raval per 
emergència d'habitatge 

Rehabilitar i reformar edificis abandonats propietat de l'Ajuntament i 
destinar-los com habitatge social per unitats familiar en llistes 
d'emergència d'habitatge 

 

Total de comentaris a propostes existents 1 
Total de noves  propostes realitzades 14 
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10. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA        

TROBADA  
1

Títol del projecte Descripció del projecte 
Habilitar espais per jugar a futbol al Raval Habilitar o crear espais nous per jugar a futbol al Raval Sud. Espais 

per els infants que fins ara juguen a la Plaça Folch i Torres, sense un 
lloc específic on jugar i sovint amb risc de fer (i fer-se) mal. 

Remodelació, reorganització i millora de la 
Plaça Folch i Torres  

Replanteig de les zones, usos i activitats de la Plaça segons les 
necessitats reals: incorporar paviment continu, noves zones de joc, 
mobiliari inclusiu (bancs circulars), nous recorreguts. Evitar que la 
zona de terra es trepitgi, posant un camí de pedra en diagonal per 
creuar la plaça. Reorganització de les zones infantils.. La proposta 
seria reduir l'espai de vegetació i reorganitzar les zones per llocs més 
infantils. També, a causa de la vegetació hi ha poc espai de pas. I a 
més a més, quan plou, a l'espai de vegetació es creen bassals.  

Remodelar la Plaça dels Angels i crear una 
zona de jocs infantils 

Pensem que la plaça ha de ser amable pel veïnat, pensant el en futur 
CAP (zona verda, font, bancs, flors, etc.). Pensar que una part de la 
plaça sigui per l'ús del col·lectiu de skaters, tenint en compte també 
la gent gran. Fer una zona de jocs infantils a la zona de la Plaça 
tocant Carrer Montalegre, per facilitar l'ús per part dels infants de 
les escoles a prop de la plaça. 

Programa pilot de retorn d'envasos Posar màquines de retorn d'envasos al voltant dels mercats.  
Creació d'un centre de música participativa i 
cultura activa 

Crear a les antigues instal·lacions de l'Escola Massana l'escola de 
música i orquestra participativa, amb dotació d'instruments (banc 
d'instruments) de les diferents cultures del Districte de Ciutat Vella. 
Creació d'un equipament cultural que fomenti l'aprenentatge de la 
música, les arts visuals i l'accés universal a la cultura, com a motor 
de canvi i sistema de cohesió social. 

Reurbanització/pacificació del Carrer Santa 
Madrona 

Reurbanització del C/Santa Madrona per evitar que es converteixi en 
zona de càrrega i descàrrega de Nou de la Rambla, a la vegada que 
dinamitzar els seus locals i comerços. Facilitar l'accés per persones 
amb mobilitat reduïda. La proposta inclou: plataforma única (model 
del Carrer Om), per permetre accés a persones amb mobilitat 
reduïda; reubicació dels contenidor; creació d'un pàrquing de bicis; 
implementació d'arbrat i mobiliari urbà (alguns bancs per seure). 

Completar la reforma de la zona de la Plaça 
Gardunya 

Completar la reforma de la zona de la Plaça Gardunya, intervenint 
en les places adjacents (Plaça del Canonge Colom i Jardins del Dr. 
Fleming), en l'obertura del Passatge amb els Jardins Rubió i Lluch i 
accions de micro urbanisme per facilitar major diversitat d'usos de la 
Plaça Gardunya. Fer un procés participatiu amb tots els actors dels 
voltants per consensuar les propostes. 

Ampliar i desplegar "Barcelona Ciutat 
Jugable" al Raval 

Ampliar les zones jugables a la Plaça Coromines, Plaça Caramelles, 
Rambla del Raval. També altres al Raval Sud (Arc del Teatre, davant 
Escola Oficial d'Idiomes). 

Pla de millora de l'enllumenat al Raval Millora de l'enllumenat a carrers mal il·luminats. Millora als carrers: 
Príncep de Viana, Salvadors, St. Climent, Lancaster, Arc del Teatre, 
Montserrat, entre d'altres. 

Pacificació de diferents carrers del Raval Pacificació dels carrers: Hospital amb Sant Antoni Abat i Carme. 
Convertir aquests carrers en plataforma única per donar prioritat als 
vianants i reduir el trànsit. 

 

Total de projectes realitzats 10 

 

 

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 

 

En aquesta sessió, en la part del consell de barri pròpiament, van participar aproximadament              

uns 55 veïns i veïnes, en canvi, quan es va començar la part de treball i debat al voltant del PAD                     

/ PIM, van participar un total de 20 persones. 

Cal dir que, resulta complex després d'una primera part de sessió intensiva de consell de barri                

amb una llarga durada, treballar amb profunditat amb els veïns i veïnes i implicar a la                

ciutadania ha el dit procés. 

 

10. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 
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