
 Districte de Sant Andreu  

ACTA – INFORME DEL DEBAT SECTORIAL DE COMERÇ 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 
Data:  Dijous, 6 de febrer de 2020 

Caràcter: Sessió extraordinària 

Horari:  De 15:00 hores a 17:00 hores 

Lloc:   Centre Cívic Sant Andreu 

 

Assistència 

Nombre de participants:   18 

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

Gènere de les participants: Femení (6), Masculí (12), 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).  

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/  
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2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Impuls del mercat de Felip II El mercat necessita una major dinamització. Es qüestiona 

si es podria traslladar el mercat de pagès allà per dotar-lo 

de major vida.  

Reforma de la plaça del Congrés Es demanda una reforma per obrir la part de baix 

 

Dinamització polígon Bon Pastor La zona precisa de major impuls per atreure els 

treballadors d’allà als comerços propers. 

Dinamització comerç de Bon Pastor Es planteja dinamitzar la zona amb l’especialització del 

seu comerç en alguna branca específica, com el de 

l’artesania. 

Millorar l’enllumenat del districte S’especifica millorar l’enllumenat la zona del mercat de 

Felip II i les voltes del mercat. 

Millora de la seguretat del districte S’emfatitza els entorns d’11 de setembre i el barri de Bon 

Pastor. 

Reforç del manteniment de la plaça 

rodona que es troba al carrer Trinxant/ 

Passeig Maragall 

 

Total de propostes realitzades 7 

 

 

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

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Expropiació zona afectada de la Sagrera Fa més de 40 anys que està afectada la zona de la 

Sagrera entre Dublín i Portugal (a la Pegaso), per això es 

demanda que es faci l’expropiació. 

Reforma de la plaça del Congrés  Obrir la plaça per facilitar el pas de les persones i així 

dinamitzar el comerç. 

 

Reforma urbanística Arranjament de l’espai infantil que hi ha al triangle de 

Passeig Maragall/Trinxant, amb reforma del paviment i 

canvi de l’equipament interior.  

Reforma i dinamització del carrer Navas Reformar urbanísticament el carrer Navas amb voreres 

més amples, nou enllumenat, reestructurar els 

aparcaments i la circulació en general.  

Remodelació del Passatge Posoltega Treure la sorra i posar un tipus de superfície més apta 

pel trànsit i els nens i nenes. 

 

Reforma mercat Felip II Canviar les portes automàtiques d’accés al mercat, 

reparar l’aire condicionat del mercat i incrementar la 

zona blava.  

Total de projectes realitzats 6 

                                                           
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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4. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

 

 

  


