
 

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 Vila de Gràcia 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  
 

- 19/02/2020 

- Sala de Plens ( Seu del Districte)  

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  

- 30 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

- 45 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

14 16 X 

 

6. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

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

 

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

seguiment. 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 va realitzar el treball en dos grups. La dinàmica es va desenvolupar en dos moments i un                  

tancament: 

Un primer moment de debat mitjançant dues preguntes es valora, en gran grup, cadascuna de               

les propostes: 

A) S’ha entès bé el que ha explicat la Consellera sobre la proposta? 

B) Algú té alguna aportació o comentari per millorar la proposta? 

Un segon moment, per plantejar noves propostes i concretar-les amb projectes d’inversió. 

Per últim es va motivar a omplir les fitxes del Pressupostos participatius, segons les 



 

 

aportacions treballades. Al final de la sessió no va donar temps de la posada en comú i cada 

grup va tancar de manera separada la sessió. 

La sessió es desenvolupa amb els temes del PAD PAM, amb la dificultat de concretar projectes                

per als Pressupostos Participatius. Es parla de diversos temes, amb la dificultat de focalitzar o               

estructurar el debat. Tot així presentem alguns punts claus del debat: 

 

● El tema dels equipaments i espais per l’Esplai Espurna van generar algunes 

intervencions. Es manifesta la preocupació per a la falta de sòl per a nous equipaments 

i es demana propostes creatives i recuperació d’espais per l’ús públic. 

● Per altra banda van sorgir propostes referides a la millora de la mobilitat de la Vila, el 

problema dels carrers estrets, del control de la velocitat amb zones 30, i promoure la 

disminució del trànsit de cotxes. 

● Per últim es van manifestar els problemes de la Vila com l’accés a l’habitatge, els 

desnonaments, les dificultats de la gent gran i els problemes d’accessibilitat. 
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7. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

COMENTARIS A PROPOSTES EXISTENTS 

NOVES PROPOSTES 
Desplegament de recollida selectiva de 
residus als barris de muntanya de Gràcia.  

Els carrers són molt estrets, els pendents no ajuden al fet que hi hagi 
contenidors a prop. Un sistema de recollida selectiva pot ajudar a 
millorar la gestió de residus i generar altres dinàmiques amb el 
veïnat. 

Projectar equipaments esportius soterrats 
a Gràcia. 

Aquesta proposta pot ser una alternativa a la falta de sòl al Districte. 

Desenvolupar un marc teòric i 
d'intervenció per a la transició cap a l'ús 
de cobertes productores d'energia 
mitjançant els panells solars. 

 

Aprofitar el subsòl del mercat de 
l'Abaceria per promoure espais per a les 
entitats. 

 

Gestió directa del poliesportiu Josep 
Comelles. 

Totes les persones participants manifesten l'acord de promoure la 
gestió directa dels equipaments esportius. També de prioritzar l'ús 
de les entitats del mateix Districte. 

En el marc d'utilització de les escoles com 
patis oberts en horaris no escolars, 
promoure la generació de treball. Es 
necessitaran persones que vigilin o cuiden 
els espais en aquests horaris.  

 

Per criteris de seguretat a l'espai públic, 
caldria realitzar un programa per treure 
elements que no estan en funcionament i 
generen espais i sensació d'inseguretat. 
Per exemple els quioscos de la plaça Sant 
Joan, carrer Bailèn, plaça Revolució, etc. 

 

Promoure l'augment de les zones 
d'aparcament de bicicletes al Districte de 
Gràcia. 

 

Promoure mesures per a reduir l'espai 
dedicat a les terrasses a les places de 
Gràcia. 

 

Estudiar i replantejar el model de "Plaça 
dura". Buscar altres models on l'espai 
públic no sigui tot asfalt. 

 

Oferir espais de caràcter públic per als 
Esplais. 
Espai disponible per l'Esplai l'Espurna 

 

Control de l'incivisme dels amos de gossos Per una part exigir als propietaris que censin els gossos. 
Multar als que no recullen els excrements i orins. Controlar 
reincidents amb mostres ADN 
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Instal·lar faristol explicatiu als tallers 
Vallmitjana 

Instal·lar faristol explicatiu a l'edifici dels antics tallers Vallmitjana del 
carrer Astúries. Posar informació explicativa de la seva història i 
funció. 

Recuperació històrica Gràcia Conservació de la singularitat del Poble de Gràcia, davant la 
penetració turística, que solament focalitza el gaudí i altres aspectes. 

Espai disponible per l'Esplai l'Espurna L'esplai Espurna amb 22 monitors/es i 100 famílies afectades, es 
queden sense contracte a partir del 30 d'abril del 2020. Necessiten 
un nou local per a la seva activitat de formació d'infants 

Vila de Gràcia sense cotxes Amb l'objectiu de treballar l'emergència climàtica, volem una Vila 
sense cotxes. Ser més ambiciós amb reduir les emissions, el soroll i la 
massificació de cotxes. 

 

Total de comentaris a propostes existents 0 
Total de noves  propostes realitzades 16 

 

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

TROBADA 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Desenvolupar un material 
audiovisual i pàgina web que 
visualitzi és problemes de 
desnonaments al Districte 

Filmar i registrar els desnonaments que es realitzen en el barri. Obtenir i 
registrar opinions del públic, dels afectats, dels agents de la força pública, 
etc. Visualitzar les activitats de la Plataforma antidesnonaments 
Disseny, producció i elaboració del material audiovisual + web 50.000,00 € 

Pacificació del carrer Torrent de 
l’Olla 

Anivellar la vorera i via de cotxes, com plataforma invertida i mesures 
d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda 
Senyalitzar zones 30 
Els trams com plataforma invertida i zones senyalitzades cal que el tècnic 
apliqui el seu criteri o es pot desenvolupar en els tallers de concreció. 
Projecte de plataforma invertida i senyalització: 90.000,00 € 

Vila de Gràcia accessible en cadira 
de rodes: carrer Milà i Fontanals i 
carrer Ros d'Olano. 

Anivellar la vorera i via de cotxes, com plataforma invertida, en els carrers de 
Milà i Fontanals i Ros d'Olano. 
Projecte de plataforma invertida 2 carrers: 600.000,00 € 

Mobiliari urbà en Travessera de 
Gràcia 

Augmentar el mobiliari urbà (cadires i bancs), principalment per a la gent 
gran.  
Mobiliari urbà: 100.000,00 € 

Instal·lació d'ascensor en metro 
Verdaguer en Passeig Sant Joan 

Facilitar el viatge en metro per a persones majors i amb mobilitat reduïda.  
850.000,00 € 

Coberta verda a l'edifici dels Lluïsos 
de Gràcia 

Convertir la coberta de la pista de bàsquet dels Lluïsos de Gràcia, en una 
coberta verda i productiva. Així també eliminar les plaques de fibrociment. 
Coberta verda: 300.000,00 € 

Ampliació del parc infantil de la 
plaça John Lennon 

A causa de la incorporació de l'escola Univers a la plaça, hi ha moments de 
molt col·lapse en l'àrea de joc infantil actual. 
Ampliació del parc infantil: 150.000,00 € 

 

Total de projectes realitzats 7 
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9. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

Sense comentaris 

 

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