ACTA DE SESSIÓ – Edició 2021

Data

28/01/2021

Hora

10.00h

Nº de participants

8 persones

Lloc

Reunió virtual, grup 1r del programa de
dinamització sociocultural i esportiu de la gent
gran

ORDRE DEL DIA:
1. Presentació als assistents
2. Presentació i explicació del procés
3. Recollida de propostes dels participants
4. Cloenda

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
En situació de pandèmia, els grups pertanyents al programa de dinamització
sociocultural i esportiu de la gent gran han canviat el format de realitzar les seves
activitats i cursos. En aquest cas, el grup amb el que ens trobem es troba de forma
telemàtica a través de videotrucades amb l’aplicació de WhatsApp. Per tant, des de la
dinamització del Pressupost Participatiu no es pot fer una dinàmica a partir d’una
presentació.
Per tant, la sessió s’adapta a una conversa divulgativa del projecte del Pressupost
Participatiu 2021. Durant la trobada s’explica:
•
•

Presentació i explicació del sentit de la sessió: el Pressupost Participatiu
d’Esplugues.
Concretament s’aprofundeixen en elements com: formes de participar, les
grans fases del procés, la quantitat d’inversió que aquest any es pot fer:
218.000€ i el tipus de propostes que es poden realitzar: d’inversió.

Seguidament, es destaquen els criteris marc que han d’acomplir les propostes. Es
posen exemples de propostes d’edicions anteriors i es citen els criteris que
condicionen el tipus de propostes que poden entrar en el procés de votació:
o
o

[Escriba aquí]

Legals
Competència directa o assumida per l’Ajuntament

[Escriba aquí]

o
o
o
o
o
o
o

Concretes i avaluables econòmicament
Viables tècnicament
Ajustar-se a pressupost i no generar despeses addicionals (218.000€)
Accions sostenibles
No generar situacions d’exclusió social
No repetir propostes guanyadores d’anys anteriors
Han de ser propostes coherents amb els diversos plans, el model de
ciutat i el paisatge urbà d’Esplugues

Finalment, es demana al grup si té propostes a fer per tal de recollir-les i que entrin al
procés. A continuació, les presentem:

PROPOSTES DEL GRUP

NOM DE LA
PROPOSTA
1.

2.

ÀMBIT

Renovació del
material
esportiu de les
activitats de la
gent gran

ESPORT

Instal·lació
d’aparells de
gimnàstica a
l’aire lliure

ESPORT

DESCRIPCIÓ
Els i les participants valoren molt les activitats d’esport
que realitzen en les diferents instal·lacions del
municipi, però troben que el material i les
infraestructures estan deteriorades.
Per això proposen:
• Renovar el material que usen les persones
grans en les seves activitats.
• Realitzar una neteja intensa de les
instal·lacions on es fan les activitats.
Això es demanda tant per al CEM de Les Moreres com
per al de Can Vidalet.
Es valoren molt els aparells per fer gimnàstica suau a
l’aire lliure que hi ha en diferents punts del municipi. A
més, en la situació de pandèmia actual, són espais on
es pot continuar practicant exercici amb menor risc.
Per això, es troben a faltar les mateixes instal·lacions
en altres punts del municipi. Es proposa posar-ne un
al parc 11 de Setembre.

3.

Arranjament i
il·luminació del
c/Josep
Rodoreda

MOBILITAT

Les voreres del C/ de Josep Rodoreda estan en molt
mal estat: les arrels dels arbres han fet que la vorera
es trobi plena d’irregularitats que posen en risc la salut
de les persones. A més, se suma que hi ha poca
il·luminació al carrer, augmentant les possibilitats
d’accident. Especialment, en persones grans.
Per això es proposa:
• Arreglar la vorera, evitant que es torni a
aixecar.
• Instal·lar una millor enllumenament.

4.

Horts urbans
públics

[Escriba aquí]

SERVEIS/SO
SOSTENIBILI
TAT

Els i les persones grans creuen que hi ha terrenys
infrautilitzats al municipi on es podrien fer activitats
lúdiques i públiques per a tothom, que embellissin el

[Escriba aquí]

paisatge i donessin servei al municipi.
Per això, proposen fer horts urbans públics en dos
ubicacions:
• Darrera de l’Església
• Part baixa del Parc de la Solidaritat
A més, això dinamitzaria els espais, evitant conductes
incíviques en els mateixos.

5.

Canvi o
reparació
d’aspersors del
parc de la
Solidaritat

ESPAI
PÚBLIC

Al parc de la Solidaritat hi ha en funcionament
diversos aspersors, però aquests estan adreçats de tal
manera que, la majoria del temps, mullen les voreres i
passejos, però no la gespa. A més d’estar malbaratant
aigua, es produeixen situacions de risc perquè l’aigua
fa que el terra rellisqui, podent produir accidents.
Per això es proposa canviar o arreglar els aspersors
per tal que estiguin ben adreçats.

6.

Compra de
material per fer
gimnàstica als
locals de gent
gran

ESPORT

Els cursos d’esport per a Gent Gran es realitzen en
diferents instal·lacions. Entre elles, als locals de Gent
Gran dels diferents barris. Aquests locals no estan
preparats amb el material necessari i això fa que les
monitores hagin de traslladar el material a cada casal
o que no usin el material adequat.
Per això es proposa la compra de material que es
quedi fix en els dos casals:
• Casal de Can Clota: 20 pilotes i 20 gomes
elàstiques de resistència baixa i 20 piques
• Casal de La Plana: 20 pilotes i 20 gomes
elàstiques de resistència baixa i 20 piques

[Escriba aquí]

[Escriba aquí]

7.

Habilitar un
espai de
magatzem i
vestidor per al
grup de teatre
“Fem lo que
podem” al
Robert Brillas

CULTURA

El grup de teatre “Fem lo que podem” que realitza
la seva activitat
al Robert Brillas es troba
constantment amb problemes perquè no té un
espai per a poder guardar els seus materials i per
a usar com a vestidor al propi equipament. A
més, quan hi ha obres han de posar recursos
propis per comprar l’attrezzo necessari.
Per això es demana:
• Habilitar algun espai del Robert Brillas
que es pugui usar com a magatzem i com
a vestidor.
• Crear un petit fons per al grup de teatre
per la compra d’attrezzo per a les
realitzacions teatrals.

A més, els participants traslladen algunes incidències i preocupacions que, tot i no
poder entrar en el procés per incompliment de criteris, volen que arribin a l’ajuntament:
•

Incivisme dels propietaris de gossos que no tenen cura dels excrements dels
animals i a més, no usen els pipi cans. En general, ocorre a tot el municipi,
però s’assenyalen diferents punts que semblen més calents:
o Can Vidalet
o Plaça Catalunya
o La Sardana
Es proposa una intensificació del treball dels agents cívics.

•
•
•

Pressionar als locals de restauració de la Plaça Blas Infante per alçar les
xemeneies que produeixen moltes molèsties d’olors.
Es reclama la manca d’auditori al municipi.
Incivisme i manca de convivència a les voreres dels carrers amb les noves
formes de mobilitat: bicicletes i patinets, produint situacions de risc.
Especialment per a les persones grans.

Finalment, l’explicació acaba insistint en la possibilitat d’usar la plataforma online per al
procés del Pressupost Participatiu i per a la majoria de processos de participació
ciutadana. A més, s’avisa que se’ls enviarà l’enllaç de la plataforma a través del grup
de WhatsApp.

[Escriba aquí]

[Escriba aquí]

