
 

 

Districte de Sant Andreu  

ACTA – INFORME DEL CONSELL DE BARRI DE BARÓ DE VIVER 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 
Data:  Dimecres, 5 de febrer de 2020 

Caràcter: Sessió extraordinària 

Horari:  De 18:30 hores a 20:30 hores 

Lloc:   Centre Cívic Baró del Viver 
 

Assistència 

Nombre de participants:   40 

Edat mitjana:    A partir d’enquestes omplertes (aprox. 50 anys) 

Gènere de les participants: Femení (18), Masculí (22), No binari (-). 

 

Ordre del dia 

 

1. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos participatius 

2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius 

4. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

 

 

1. 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. L’import total del pressupost participatiu al Districte de Sant Andreu és de 7,5 milions 
d’euros.  

En la present sessió extraordinària de debat s’inicia aquest procés participatiu valorant les propostes 
que presenta inicialment el Districte de Sant Andreu al PAD (Programa d’Actuació de Districte) en 
l’àmbit objecte del Consell.  

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 als procediment 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/
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2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Consolidació i nou impuls al projecte 
Sinèrgics. 

 

 

Caldria obrir més locals per tenir una major 
capacitat. Actualment hi ha locals tapiats.  
Es precisa d’ajuda per difondre el projecte, de 
manera que més persones del districte vulguin fer 
servir l’espai. 
Falta auto ocupació al barri perquè acabi de 
funcionar 

Impulsar la construcció de pisos 7HD del 
c.Ferran Junoy efectuant una reserva de pisos 
per joves del barri. 

 

Es considera que els habitatges haurien de tenir tres 
habitacions al menys.  
Revisar ubicació. Garantir 30% reserva per joves. 

Millora de les connexions amb els municipis 
de l'altra llera del Besós. Incrementar l'ús 
ciutadà de la Llera del Besós seguint la línia 
engegada per les Festes de la Mercè. 

 

Calen més vies de comunicació.  

Instal·lar una estructura de calistènia al barri 
de Barò de Viver 

Interès social per ser gratuït per la gent del barri. Es 
necessari comissió de seguiment ajuntament amb 
persones interessades. Construcció amb projecte de 
auto-ocupació amb persones del barri. Situació a 
l’espai entre c/ Ciutat d'Asunción-c/Ferran Junoy-
c/Hucuman 

Promocionar un nou projecte per potenciar 
l'esport de base amb infants i joves del barri 

Petició de que tingui relació amb el parc de Baró de 
Viver 

NOVES PROPOSTES  
Connectar amb l’autobús el barri amb el 
centre de Barcelona 

Abans hi havia una línia que feia aquest recorregut i 
es va treure. Aquesta és una demanda específica de 
les persones grans ja que aquestes no es mouen 
amb metro sinó que només amb autobús.  

Canviar la distribució de les parades de les 
línies V33, 60 i 11 

La distribució actual, relativament nova, no agrada a 
les persones que participen del debat ja que 
comenten que hi ha massa espai entre parada i 
parada, i consideren que algunes parades no tenen 
lògica.  

Manteniment d’arbres i neteja de la plaça de 
les Fonts 

Els arbres no estan cuidats ni fumigats, ja que hi ha 
presència de erugues processionàries (a la plaça 
Baró del Viver també). A més la plaça està bruta.  

Neteja del carrer Quito a l’altura del número 
11 

Aparentment en aquesta zona sempre hi ha moltes 
deixalles i no es fa un bon manteniment de la neteja 
del carrer. 

Allargar línies H4 i H8 Allargar el recorregut d’aquestes línies perquè arribin 
de Bon Pastor a Baró del Viver 

Disposar d’un espai de primers auxilis Disposar d’un espai on les persones que ho precisin 
puguin anar a fer-se cures bàsiques i/o primers 
auxilis.  

Vigilància i seguretat sota el pont del Besòs Es comenta que en aquella zona hi ha hagut 
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diversos actes de delinqüència i es considera un 
espai molt insegur per transitar. S’associa a que hi 
ha diverses persones sense sostre vivint allà. 

Reforma de la façana dels edificis En termes generals, es considera que els edificis del 
barri precisen d’una reforma a la façana.  

Millorar manteniment de la xarxa de 
clavegueram 

Les arquetes sovint fan pudor.  

Ampliació del parc d’habitatge públic Es percep una situació d’emergència habitacional al 
barri. 

Manteniment de la llera del riu Besòs Es puntualitza que es precisa d’un millor 
manteniment que el que té actualment. 

Remodelar i millorar el parc de Baró de Viver. Falta d’equipaments al parc infantil 
Posar més equipaments adaptats a diferents edats 

Posar mes papereres al barri  
Generar mes auto-ocupació al barri. Crear un acord de l'administració amb empresaris 

on es generi una borsa de treball del barri amb una 
base de dades de persones i serveis que es poden 
oferir al propi barri. Fomentar comunicació districte-
empresaris- ciutadans 

Generar reserva d'habitatge per joves a 
edificis existents de l'ajuntament al barri. 

 

Foment de serveis al barri. Opció de mercat 
temporal. 

 

Total de de comentaris a propostes existents 5 

Total de noves  propostes realitzades 16 

 

3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius 1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

 
Enderroc del porxo del passeig Santa Coloma 

Es considera que està en molt males condicions i 
que és una zona d’inseguretat. 

 
Construcció de parades de bus al barri 
 

Cal millorar la distribució de parades de bus al 
c/Caracas i ampliar les línies H8 i H4, així com 
millorar l’accés al centre de Barcelona.   

Implantació de 14 ascensors 
 
 

Hi ha edificis on hi viuen persones grans que no 
tenen ascensor, que genera dificultats 
d’accessibilitat i mobilitat. Els edificis on cal 
construir-ne estan localitzats per l’Associació de 
veïns i veïnes de Baró de Viver. 

Rehabilitació de la plaça Baró de Viver Cal solucionar les filtracions que donen al pàrquing 
que hi ha sota i enderrocar les columnes que hi ha. 

Reformar la façana d’edificis En termes generals, edificis de tot el barri. 

Disposició d’espai de primers auxilis Construcció o recuperació d’un espai municipal per 
disposar d’un espai per cures bàsiques.  

                                                             
1 La informació ampliada dels projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i  ha estat publicada a 
la plataforma Decidim.barcelona. 
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Parc de cal·listènia i commemoració del "Edu" Parc de cal·listènia per fomentar hàbits saludables i 
l'esport a l'aire lliure entre joves i adults del barri, al 
triangle dels carrers Ferran Junoy, Ciutat d'Asunción 
i Hucuman 

Espai musical o sala de gravació Crear una sala o espai on els joves i totes les 
persones que vulguin puguin fomentar fer créixer el 
barri en l'àmbit musical. 

Reformar/remodelar plaça Baró de Viver, 
específicament millorant la instal·lació de 
recollida d'aigües i fent millores als parcs 
infantils 

Millores al parc Baró de Viver; instal·lant reixa de 
recollida d'aigües (sobre el pàrquing), per evitar 
acumulació d'aigua i la consegüent aparició de 
mosquits tigre, i afegint més equipaments al parc 
infantil (ampliació d'infraestructures existents, 
posant més jocs infantils, com tobogans, 
gronxadors, i bancs). 

Millora de l'espai de gimcana per gent gran a 
la plaça del centre cívic 

Posar més maquinària al carrer per la gent gran del 
barri 

Millores als banys del centre cívic Realitzar un canvi de distribució a l'accés dels banys 
del centre cívic, per aconseguir que sigui d'ús 
prioritari (exclusiu) per gent gran. Canvi també de 
l'horari, perquè estigui obert el mateix horari que el 
centre cívic i els diumenges 

Total de projectes realitzats 11 

 

 

4. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

 

 

 


