
 

ACTA-INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

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

1. NOM DE LA TROBADA: 

Consell de Barri de La Bordeta 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

 

10 de març de 2020. EMAV (Escola de Mitjans Audiovisuals Barcelona, Gran Via de les Corts 

Catalanes, 173, 175, 08014) 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  45 

 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 55 

 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

19 16  

 

 

6. ORDRE DEL DIA 

 

 Votació 

 Vídeo del procés PAM i Pressupostos participatius 

 Explicació del procés 

 Creació de 3 grups de treball 

 Debat i realització de fitxes 

 Posada en comú de les propostes i projectes 

 Precs i preguntes al regidor. 

 

 

 

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 qual 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 
Sants-Montjuïc és de 9 milions d’euros.  
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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/  
 
L’obertura del Consell de Barri de La Bordeta l’ha fet el regidor del districte, en Marc Serra. A 
continuació, s’ha procedit a la votació i aprovació de les candidatures dels nous membres de la 
Vicepresidència i Comissió de seguiment del Consell de Barri. Posteriorment, s’ha 
desenvolupat l’explicació dels processos participatius del PAM/PADs i de pressupostos 
participatius, així com de les seves fases. Seguidament, el regidor del districte, en Marc Serra,  
ha traslladat a les persones participants les mesures que recull el PAD per al barri La Bordeta. A 
continuació, el dinamitzador ha explicat el funcionament de la dinàmica participativa i s’han 
creat els grups de treball. Concretament, s’han constituït tres grups de treball entre els que 
s’han distribuït la majoria de persones participants al CB. Cada grup s’ha format amb al voltant 
d’una desena de persones participants, aproximadament.  
 
En els grups, s’ha fet un repàs de les principals característiques dels dos processos, a tall de 
recordatori, i hem iniciat la recollida de propostes, ajudant a diferenciar quines podien 
incorporar-se a pressupostos participatius i quines havien d’anar a PAD. Després de la 
recopilació de les propostes i del debat sobre aquestes, hem demanat a les persones 
participants que omplissin les fitxes de projectes a incorporar a pressupostos participatius. En 
total s’han elaborat 10 projectes per pressupostos participatius i 13 propostes per al PAD. Dels 
14 projectes que s’han traslladat en la sessió, dos ja havien estat introduïts a la plataforma 
decidim.barcelona prèviament. A la relació de projectes hem afegit els enllaços a la plataforma 
d’aquestes dues propostes.  
 
La dinàmica participativa ha tingut una durada d’una hora i mitja. 
 

8. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

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

 

 Presentació en forma de plenari 

 Divisió en 3 grups amb 10 persones aprox 

 Inici debat: temes urbanístics principalment. 

 Fitxes: redacció de les fitxes amb el suport de les dinamitzadores. 

 Tancament sessió 
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9. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Donar solució a les persones sense llar al barri 
de La Bordeta 

Elaborar un pla i actuacions que donin resposta a les 
necessitats d’allotjament de les persones sense llar que 
s’ubiquen a la Plaça Cerdà i també al carrer de la Cadena. 

Reconduir de forma efectiva el trànsit de 
bicicletes pel C/Mineria quan finalitza el carril 
bici a la Gran Via 

El carril bici a la Gran Via es recondueix pel C/Mineria i 
desapareix de la Gran Via durant un tram. Tanmateix, les 
bicicletes continuen la circulació per la Gran Via i no fan 
servir el carril bici del C/Mineria. Calen actuacions que 
recondueixin de forma efectiva el trànsit de les bicicletes 
que evitin el trànsit inadequat per aquest tram de la Gran 
Via. 

Millora i manteniment de diferents punts del 
barri. Sobretot en la neteja. 

Ascensors: Mercat Nou, Rambla Badal (costat mar i 
muntanya) i Riera Blanca (Sta. Eulàlia).  
Pl. Fènix (més neteja) 
Carrer davant l’escola Can Maiol.  

S’insta a l’Ajuntament a comprar l’espai on es 
vol fer el Parc de Residus (sota l’Escola Can 
Maiol). 

Compra per part de l’Ajuntament de l’espai per evitar 
l’edificació del Parc de Residus sota l’Escola Can Maiol. Es 
proposa la reubicació de l’Escola Bressol (PAM) en aquest 
espai. Aconseguir el 0-16 al barri.  

Elaborar el pla de mobilitat de la Bordeta. Recuperar el projecte de pla de mobilitat del barri que ja 
s’havia iniciat fa uns anys. És especialment important 
l’allargament de la línia 91 fins a la Rambla Badal, que 
podria ser inici i fi de la línia. Altres mesures importants són 
el canvi de lloc de la parada 2837, i avançar la parada de les 
línies 91, V5 i 115 fins al carrer Corral. Retornar l’última 
parada del V5 al carrer Viladecans. Retornar l’antiga parada 
de bus al carrer Cisell. 

Reforma de la parada de metro de la plaça de 
Sants. 

L’estació de metro de la plaça de Sants és inaccessible per a 
moltes persones amb mobilitat reduïda, és necessària la 
instal·lació d’un ascensor o escales mecàniques.  

Incrementar la vigilància a la plaça d’Ibèria. Cal incrementar la vigilància per tal d’evitar l’aparcament de 
cotxes en zones no habilitades, una pràctica que actualment 
és molt freqüent a la plaça. 

Aturar la circulació de bicicletes en direcció 
contrària que es produeix a diversos carrers del 
barri. 

Cal regular especialment la circulació de bicicletes als 
carrers Sant Baltasar i Pomar, tot i que és un problema 
generalitzat al barri i al districte. Revisar també la xarxa de 
carrils bici, procurant que aquests no passin per sobre la 
vorera, sinó que circulin per la calçada.  

Recuperar el sentit de circulació original dels 
carrers Riera de Tena i Súria. 

- 

Obrir el carrer Burgos al trànsit. - 

Ampliació dels bancs al C/Parcerisa Al carrer Parcerisa s’han ubicat alguns bancs però són 
insuficients. Al carrer hi ha persones amb mobilitat reduïda 
que no disposen d’un banc a prop de casa (per exemple el 
número 13). Es proposa l’ampliació del nombre de bancs en 
aquest carrer en els trams on no n’hi ha.  
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Més arbrat a la zona de Riera de Tena. Des de 
Burgos fins a Metro Mercat Nou. 

No hi ha arbres en aquest carrer. Caldrien zones d’ombra.  

Arranjament de les voreres i carrer, més arbrat 
a la zona entre: Bonaventura, Pollés, Burgos i el 
Metro.  

Queda un triangle tancat entre aquests carrers el qual no 
està cuidat ni amb manteniment. Cal millorar l’espai per les 
veïnes.  

 

Total de propostes realitzades 13 

 

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

 

Títol del 
projecte 

Descripció del projecte 

Construcció de 
gateres a la 
cantonada de 
C/Parcerisa i 
C/de la Cadena 

A Can Batlló hi ha una colònia de gats que la gent alimenta de forma voluntària. Es 
proposa la construcció d’un petit espai amb gateres, al costat de l’espai on està 
prevista l’Escola Bressol (C/Parcerisa, C/ de la Cadena) 
 
 

Enjardinament 
de la part 
superior de la 
Rambla Badal 

La part superior de la Rambla Badal està molt deteriorada, es proposa 
l’enjardinament de la Rambla Badal i que estigui protegit per un enreixat.  
 

Cobriment de la 
Gran Via entre la 
Ciutat de la 
Justícia fins a 
C/Parcerisa o 
C/de la Química 

Cobriment de la Gran Via entre la Ciutat de la Justícia fins al C/Parcerisa o C/ de la 
Química. Si el pressupost supera els 2 milions disponibles, es proposa prioritzar el 
cobriment des de C/Parcerisa fins a Plaça Cerdà.  
 

Instal·lació de 
Jocs infantils a la 
Plaça de la 
Marina  

Instal·lació de jocs infantils a la Plaça de la Marina (el ciutadà/ana introduirà 
personalment la proposta al Decidim.Barcelona) 
 
 

Enjardinament i 
millora 
paisatgística de 
la Plaça Cerdà 

Millorar paisatgísticament la Plaça Cerdà mitjançant enjardinament, tolls d’aigua, 
entre altres. (el ciutadà/ana introduirà personalment la proposta al 
Decidim.Barcelona) 
 

Voreres més 
verdes a carrer 
Constitució i Can 
Batlló. 

Al carrer Constitució es demana voreres més verdes: arbres amb fulla que no caigui i 
que facin ombra, amb bancs per les persones grans, jardineres verdes.  Des del núm. 
75 al 93.  
A Can Batlló es demanen més espais amb arbreda.  

Joc singular 
infantil a Cal 
Muns 

No hi ha cap espai infantil en aquesta plaça verda. Es demanen gronxadors. 
 
 

Reforma integral 
de les zones 
infantils de la 

Cal modernitzar les zones infantils de la zona de la Farga. Va ser reformada gairebé fa 
20 anys, falta reformar tot l’espai, eliminar gàbies petites i fer un gran espai modern i 
protegit per a gossos. 

                                                           
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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Plaça de la Farga 

Zona verde en 
La Bordeta  

Solar a partir del número 39 de la Calle Constitución. En este espacio se podría poner 
árboles y zona ajardinada.  

Pacificació de 
diversos carrers i 
places del barri  

És especialment greu el descontrol del carrer Rossend Arús i 
el carrer Ferreria. Sol·licitem la reforma del carrer Rossend Arús i 
la reducció de velocitat del carrer Ferreria, així com la prohibició de l’estacionament a 
la Plaça Ibèria.  

 

Total de projectes realitzats 10 

 

11. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

No hi ha cap observació ni incidència a destacar. 

 

12. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 

 

 


