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Consell de Cultura 

Assumpte Resum d'acords del Consell de Cultura de Sant Martí 
Lloc Seu del Districte de Sant Martí 
Data i hora 13 de febrer de 2020, de 17.30 a 19.30 h 

Assistents Inmaculada Bajo (consellera) 
 Sandra Enrique (consellera) 
 Maria Eugènia Angulo (consellera) 

Entitats i equipaments 

Ciutadania a títol individual 

Ordre del dia: temes tractats i acords 

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 

5. Torn obert de paraules 

Punt 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 qual la ciutadania, 

de forma directa, decidirà a què es destinaran 75 milions d’euros per a la realització de projectes 

d’inversió als 10 districtes. L’import total del pressupost participatiu al Districte de Sant Martí és 

de 9 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 Martí 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 a la plataforma decidim.barcelona. 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

Districte de Sant Martí 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 402 70 00 
dspit@bcn.cat 
barcelona.cat/santmartí 
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Punt 2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

Títol de la proposta // Descripció de la proposta 

1. Equipament de l’Arxiu Històric del Poblenou // Donar accés a l’Arxiu Històric del Poblenou a 

la Torre de les Aigües. Aquest equipament ha estat reformat i l’entitat resta a l’espera de fer ús 

d’aquest espai. 

2. Millorar la xarxa d’equipaments culturals del districte // Impulsar la realització d’un pla 

d’equipaments al Districte amb la participació de les entitats per tal de diagnosticar les 

necessitats. 

3. Fomentar la cultura popular // Donar impuls a projectes de cultura popular, com el projecte 

Garlanda. 

4. Impulsar una xarxa d’entitats culturals al Districte // Donar impuls a la creació de la xarxa 

d’entitats culturals del Districte per potenciar els projectes comuns. 

5. Pla d’usos de l’edifici Piramidón // Impulsar la realització del pla d’usos de l’edifici Piramidón 

des d’una perspectiva feminista i 14-30. 

6. Recuperació dels usos de l’Antiga Cooperativa de Clot - Camp de l’Arpa // Rehabilitar l’espai 

de la Cooperativa Antiga tenint en compte la recuperació dels seus usos històrics: vetllades lírico-

musicals, etc. 

7. Ateneu del Clot // Definir una ubicació estable per a l’Ateneu del Clot. 

Total de propostes realitzades .................................................................................... 7 

Punt 3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius1 

Títol del projecte // Descripció del projecte 

1. Reformar el local de l’Associació de Veïns de Sant Martí // Realitzar reformes per tal de que 

l’espai sigui accessible i millorar-ne el mobiliari. 

2. Espai Veïnal Racó de Paraguai // Fer reformes per tal d’adequar l’equipament als seus usos 

culturals. 

3. Infraestructures i materials compartits // Poder disposar al Districte de mobiliari i material 

d’usos compartits que facilitin l’accés a tarimes, taules, cadires i equips de so a les diferents 

entitats, associacions i col·lectius del districte. 

Total de projectes realitzats ....................................................................................... 3 

                                           
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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Punt 4. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

 

Carles Pinar 

Secretari del Consell de Cultura de Sant Martí 

Barcelona, 3 de març de 2020 


