
 

INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I 
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 

1. NOM DE LA TROBADA: 

CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

04/03/2020                    SEU DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC. SALA DE LES CADIRES 

VERMELLES 

 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  12 

 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 55 

 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

10 2  

 

 

6. 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 

 

 

7. 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 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.  
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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/  

 

8. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

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

 

15’ PRESENTACIÓ PAD/PAM + PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

 

30’ DEBAT NECESSITATS + RECULL D’APORTACIONS 

 Sobre els àmbits de seguretat i percepció de seguretat, civisme i espai públic, mobilitat 

i seguretat viària, etc. 

 

30’ TREBALL DE PROJECTES 

 Recull de fitxes de projectes desenvolupades per les persones participants.  

 

10’ TANCAMENT 

 Explicació del funcionament del Decidim i pròximes sessions de debat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.decidim.barcelona/
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9. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Reforma del camp Julià de 
Capmany 

El camp Julià de Capmany és un espai ideal pel rugbi i altres 
esports, però caldria realitzar-hi una adequació i reforma 
integral per a poder-ne fer ús.  

Circuit municipal per la pràctica del 
ciclisme i patinatge  

Condicionament d’un espai amb un circuit de corda d’1,5km 
per la disciplina de ciclisme i patinatge amb línia (circuit de 
400m de corda) i 7m d’amplada i integrar les escoles de 
formació de les dues disciplines. Seria important que aquest 
equipament es realitzés al districte, però no es descarta que 
es rebutja que es faci en un altre lloc de la ciutat.  

Estudi del passadís exterior de 
poliesportiu de l’Espanya Industrial 

S’hauria d’estudiar aquest espai per tal de veure com s’hi 
podria realitzar activitats esportives diverses. 

Estudi del Pavelló triple 
poliesportiu PAV-3 

Fer un estudi del Pavelló triple poliesportiu PAV-3 per tal de 
definir-lo actualment i determinar-ne les seves funcionalitats i 
usos.  

Pavelló Escola Muntanyeta – XXV 
Olimpíada 

Aprofitar el pati per fer-hi un pavelló que pot donar servei als 
alumnes de les escoles, als veïns del barri i a les entitats 
esportives del districte. També es podria utilitzar la coberta de 
la instal·lació per a pati de l’escola. 

 

Total de propostes realitzades 5 

 

10. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA TROBADA1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Tancament del poliesportiu de La 
Bàscula 

Tancament mitjançant, obra ja que ara és un espai obert amb 
lones per a la protecció de l’aire. El tancament és necessari 
per a evitar comportaments incívics i usos indeguts de l’espai.  

Millora de la climatització del 
poliesportiu La Marina 

Els mesos de final de primavera i estiu es necessiten aparells 
d’aire condicionat, ja que amb la calor i la humitat no es 
poden realitzar activitats adequadament i de manera segura.  

Actualització de marcadors i 
megafonia 

Els rellotges i marcadors dels poliesportius del districte han de 
ser renovats, per tal que siguin útils i cobreixin les necessitats 
actuals. Cal adquirir nous marcadors que es puguin actualitzar 
també de pantalla per a projectar-hi partits, anuncis dels 
patrocinadors, etc. 

Grades a La Bàscula Instal·lació de grades a la Bàscula que comptin amb una 
coberta per si plou i a l’estiu protegir-se del sol. 

Vestidors poliesportiu de l’Espanya 
Industrial 

Remodelació i ampliació de la quantitat de vestidors que té 
aquest pavelló.  

                                                           
1
 La informació ampliada els projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i ha estat 

publicada a la plataforma Decidim.barcelona. 
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Total de projectes realitzats 5 

11. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

Sense observacions a destacar.  

 

12. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 

 


