
 

 

Districte de Sant Andreu  

ACTA – INFORME DEL CONSELL DE BARRI DE NAVAS 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 
Data:  Dimecres, 12 de febrer de 2020 

Caràcter: Sessió extraordinària 

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

Lloc:   Centre Cívic Navas 
 

Assistència 

Nombre de participants:   25 

Edat mitjana:    60 anys 

Gènere de les participants: Femení (10), Masculí (15), 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 

Repintar i senyalitzar el carril bici de 
Meridiana 

 

Millorar serveis de recollida de 
escombraries i reubicar contenidors, 
sobretot als carrers Trinxant amb Besalú 

 

Actuació de manteniment i fumigació del 
barri 

 

Promoció de projectes d'inserció laboral al 
barri i/o d'emprenedoria social 

 

Arrengament carrers Josep Estivill, Bofarull 
i Meridiana i del triangle Maragall-Trinxant 

Millora il·luminació, arbrat i parc infantil del triangle 
Maragall amb Trinxant 

Pla de dinamització del comerç de 
proximitat que inclogui reformes 

Cal reformar la zona per tal de fer-la segura, accessible i 
dinamitzar-la 

Reubicació del menjador social Hi ha la percepció que alguns usuaris orinen i embruten 
la via pública, es demana una reubicació 

Pla de convivència entre persones usuàries 
del menjador social i veïnatge 

Existeixen problemes de convivència entre persones 
usuàries del menjador (presumptament) i veïnat. Caldria 
abordar-ho sobretot a Jardins Maria Soteras i Pl. Islàndia. 

Reforma a la plaça de la Guineu per evitar 
que les persones hi vagin a orinar 

Hi ha una estructura a la plaça en forma de T, al darrere 
de la qual les persones hi orinen. Es demana 
enderrocar l’estructura o posar-hi càmeres. 

Col·laboració entre l'Ajuntament i el grup 
de memòria històrica de l'AAVV per crear 
sentiment de barri 

Des del grup de memòria de l'Associació de Veïns volen 
impulsar uns cromos sobre el barri per fomentar el 
sentiment de pertinença. Demanen la col·laboració i 
finançament de l'Ajuntament. 

Rehabilitar el carrer Bofarull entre Josep 
Estivill i Felip II 

És un espai que ha quedat molt deixat on s’acumula 
brutícia i les plantes no estan ben cuidades.  

Pipi can a la Sagrera Hi ha una falta de pipi cans al barri, com que el barri és 
petit i la problemàtica generalitzada, es demana que es 
faci a la Sagrera, proper a Navas. 

Recuperar i il·luminar el passadís del 
C/Espronceda 326 

Recuperar l'antic passadís del C/Espronceda 326, que 
actualment es troba impracticable, i il·luminar el tram 
per evitar percepció d’inseguretat. 

Revisar semàfor C/Espronceda amb 
C/Palència 

Es detecta que aquest creuament és perillós i que 
s’hauria de revisar la utilitat del semàfor actual. 

Més zones peatonals al barri  
Total de noves  propostes realitzades 15 

 

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

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Millora Jardins Maria Soteras Millora de l'enllumenat que és deficitari per causa de 

                                                             
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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la manca de manteniment de l'arbrat i paviment en 
mal estat a tota la plaça. Es demana també que 
s'unifiqui nom i es posi un nom conegut pels veïnat. 
Respectar els forats que resten oberts d’arbres tallats. 

Reurbanització triangle Maragall, Trinxant 
i Plaça Taxi 

Arreglar parc infantil i l'enllumenat, solucionant el 
manteniment dels arbres per millorar la Il·luminació 

Arranjament del triangle de la confluència 
dels carrers Josep Estivill, Bofarull i Felip II 

Ampliar l'enllumenat, arranjar els bancs, modificar la 
jardineria i replantar arbres tallats 

Accessibilitat de la plaça de la Guineu Millorar l'accessibilitat del desnivell de la plaça 

Creació d'espais de formació i inserció al 
barri de Navas 

Compra d'espais o locals buits del barri per la creació 
de projectes que ajudin a la formació i inserció. 

Eliminar les llambordes del carrer Bofarull Aplanar el carrer Bofarull perquè les llambordes son 
perilloses pels vianants 

Reformar el triangle format per C/Felip II i 
Bofarull 

Actualment hi ha una placeta rodejada per 3 
contenidors, un jardí sense flors i arbres. El jardí s'ha 
convertit en un pipi can. Els bancs estan vells i bruts. 

Reforma C/Josep Estivill entre Biscaia i 
Navas 

Refer les barreres i aplanar el terra. Fer aquesta zona 

peatonal. 
Pipi Can a la Pl. General Moragas Reforma de la plaça fent un pipi can de bones 

dimensions 
Reforma espai urbà (Meridiana – plaça de 
la Guineu) 

Reformar o enderrocar l’estructura del passadís que 
uneix la Meridiana amb la plaça de la Guineu per evitar 
que les persones hi orinin. 

Total de projectes realitzats 10 

 

 

4. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

 

 


