
 

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 D’HOSTAFRANCS 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

09/03/2020 CENTRE CÍVIC CASINET D’HOSTAFRANCS 

 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  57 

 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 50 

 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

26 31  

 

 

6. ORDRE DEL DIA 

 

1. Votació vicepresidència i Comissió de seguiment del Consell de Barri 

2. Torn obert de paraules 

3. Explicació Pressupostos participatius 

4. Divisió de grups 

5. Plenari de retorn 

 

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.  

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 el procés 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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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 

 Debat en dos grups d’entre 10 i 12 persones.  

 

30’ TREBALL DE PROJECTES 

 Recull de fitxes de projectes desenvolupades per les persones participants.  

 

15’ POSADA EN COMÚ I TANCAMENT 

 Posada en comú de les conclusions dels grups de debat i explicació del funcionament 

del Decidim i pròximes sessions de debat.  
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9. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Reforma/Rehabilitació dels bancs 
del carrer Tarragona. 

Actualment els bancs del carrer Tarragona estan en males 
condicions i els veïns i veïnes no en poden fer ús. S’han de 
canviar o rehabilitar els bancs actuals. 

Estudi de punts conflictius. Realitzar un estudi al barri d’on es troben els punts conflictius 
per tal de posar-hi solució. Alguns exemples són: bicis i 
patinets per la vorera, gossos en zones verdes o parcs 
infantils, mala senyalització.  

Estudiar l’ús de la bicicleta per 
Gran via, carrer Tarragona i plaça 
Espanya. 

No hi ha continuïtat en el carril bici entre aquests tres punts i 
això posa en perill als i les ciclistes i a les persones que 
caminen per la vorera. S’ha d’estudiar com donar-li 
continuïtat sense posar en risc la seguretat.  

Canvi de direcció o conversió en 
zona de vianants del carrer de Mir 
Geribert. 

Peatonalitzar el carrer de Mir Geribert i si no és possible, 
canviar la direcció de la circulació. 

Compra de locals privats en lot. Hi ha una gran quantitat de locals de planta baixa al barri, es 
proposa fer-ne una compra en lot per fer-los servir com a 
equipaments públics. 

Campanya de sensibilització de 
reciclatge i bon ús de les 
papereres. 

Campanya sensibilització reciclatge i bon  ús dels contenidors i 
papereres: campanya per al foment del reciclatge i el bon ús 
dels contenidors i les papereres per evitar actuacions 
incíviques sobretot en l’ús de les papereres com a contenidors 
de bosses de brossa. Fer una campanya específica per a pisos 
turístics. 

Campanya de sensibilització sobre 
la tinença responsable d’animals. 

Campanya de sensibilització sobre els excrements dels 
animals. Focalitzada en el recull però també en l’ús dels 
contenidors i no de les papereres per al seu abocament. 

S’insta a l’Ajuntament a la compra 
de l’espai on hi havia el Happy 
Park.  

Proposta econòmica per a la compra dels terrenys on 
s’ubicarà el nou tanatori. Que l’Ajuntament faci una proposta 
econòmica per a la compra dels terrenys on hi ha previst la 
construcció del tanatori per part d’una empresa privada i que 
destini aquest espai a projectes pel districte. 

Posar vinils a les parades del 
mercat amb missatges cívics. 

Per tal d’evitar els grafitis i actes vandàlics a les persianes de 
les parades del mercat, s’hi podrien enganxar uns vinils amb 
missatges que promoguessin el civisme. 

 

Total de propostes 
realitzades 

9 
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10. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA TROBADA1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Refugi climàtic al parc de l’Espanya 
Industrial. 

Proposta ja redactada al decidim.barcelona 

Rehabilitació Carrer Torre d’en 
Damians. 

Fer plataforma única, posar bancs, una font, zones verdes, arreglar 

els arbres que hi ha. 

Rehabilitació de cantonades del 
carrer 26 de Gener. 

Especialment fins a la Bordeta. Fer més amables les cantonades del 
C/Vilardell amb 26 de gener 

Millores enllumenat diferents 
carrers del barri + incorporació 
d’un semàfor.  

Millores en l’enllumenat dels carrers Creu Coberta i Rector Triadó: 
fer obres per a la millora de l’enllumenat tant a la totalitat dels 
carrers com als passos de vianants. Aquest enllumenat hauria de 
respondre a les ciutats intel·ligents (smarts cities), hauria 
d’encendre’s i apagar-se segons la intensitat de llum natural. 
Caldria a aquest arranjament incorporar un semàfor i un pas de 
vianants a la sortida del carrer Rector Triadó amb Consell de Cent. 

Carril bici Creu Coberta i carretera 
de Sants. 

Carril bici doble sentit als carrers Creu Coberta i carretera de Sants: 
es considera necessari la connexió per carril bici d’aquestes vies 
del districte. 

Arranjament diferents carrers del 
barri.  

Arranjament carrers: 26 de gener, Àliga, Hostafrancs de Sió, 
Noguera Pallaresa, Watt i Vilardell: arranjament de les voreres i 
enllumenat. 

Finalització proposta PAM anterior 
de la Superilla Hostafrancs. 

Peatonalització dels carrers de la Creu Coberta fins a Consell de 
Cent: peatonalització d’aquest tram del carrer. És una proposta 
que es contempla al PAD anterior, però cal acabar (Superilla 
Hostafrancs). 

Reforma de la Plaça Joan Corrades. 
Millora de l’espai.  

Arranjament plaça Joan Corrades: reformes de millora de la plaça 
amb la perspectiva dels usos futurs tenint en compte els canvis 
amb els equipaments propers (escola - institut). Espais de 
socialització, infantils i punt verd. 

 

Total de projectes realitzats 8 

 

11. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

La sessió estava preparada per fer-la en 4 grups. Finalment es van fer dos grups, donat que 

bona part de les persones participants van marxar després del torn de precs i preguntes, que 

de manera excepcional es va fer després de l’elecció de la vicepresidència i de les persones i 

entitats membres de la Comissió de seguiment.  

 

 

 

                                                           
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. 



 
 
 

 

5 

 

12. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 

 


