ACTA PRESENTACIÓ I TALLER DE PROPOSTES

DATA

19/01/2017

LLOC

Espai Baronda

HORA INICI

10.30h

HORA FI

13.30h

NÚM. PARTICIPANTS

25

ORDRE DEL DIA
10.30h
10:45h
11.30h
12.00h
13:30h

Recepció dels i les participants i entrega
de material
Benvinguda i explicació del procés
Pausa cafè i recollida de necessitats del
municipi
Grups de treball per fer propostes
Cloenda

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Presentació de la nova edició del Pressupost Participatiu d’Esplugues. La
principal novetat respecte a anys anteriors és que el pressupost d’aquest any
ha seguit augmentant i aquest 2019 hi ha 280.000€ per a invertit. Ja des l’any
passat, tot es vehicularà a través de la plataforma informàtica
espluguesparticipa.diba.cat.

A través de la plataforma es podran presentar propostes, es donarà suport a
les propostes més interessants i finalment s’escolliran les propostes
guanyadores.
La ciutadania comptarà també amb el suport per una banda de jornades
presencials i per altre de punts de suport mòbils que es distribuiran per la ciutat.
A continuació es presenta un esquema del procés:

Del 7 de Desembre al 19 de Desembre
Informació i difusió
Del 21 de Desembre al 10 de Febrer
Elaboració de propostes
De l'11 de Febrer al 17 de Març
Estudi tècnic, econòmic i estratègic de les propostes
Del 20 al 31 de Març
Priorització de les propostes
Del 2 d’abril al 4-5 de Maig
Votació final

La fase
‘exclusiva’ de
difusió acaba el
19 de desembre
amb la
Presentació del
PPE, però la
difusió
d’informació és
un eix
transversal del
procés que
continua al llarg
del Pressupost
Partipatiu

A partir de juny
Execució i rendició de comptes

Després d’una ronda de consultes i dubtes, les persones participants són
convidades a fer un cafè i aportar unes reflexions en relació a punts forts i
febles del municipi d’Esplugues. Aquests eren expressats en un mural col·locat
a una de les parets de la sala, on hi havia tres grans espais per a interactuar.
Els assistents tenien, des d’un principi dues targetes: una de verda i una de
vermella, corresponents a aquelles coses que els hi agraden o no de la ciutat.
A més, al mural, hi havia incorporat un espai amb fotografies de la ciutat que
els ajudessin a inspirar-se. Es tractava d’escriure en elles i crear així un mural
que podia ajudar a encetar una reflexió compartida sobre possibles necessitats
per a treballar amb propostes d’inversió al Pressupost Participatiu.

El que més m’agrada
d’Esplugues

El que menys m’agrada
d’Esplugues

Un punt d’inspiració

A partir de targetes verdes
s’expressaven espais o
elements de la ciutat que
són punts forts per a la
ciutadania

A partir de targetes
vermelles, s’expressaven
elements i qüestions a
millorar del municipi.

Els assistents podien
ajudar-se de les fotografies
de la ciutat per a expressar
les seves idees o inspirarse a tenir-ne.

En aquesta primera fase de dinàmica conjunta, es van expressar com a temes
generals a destacar:
El que més m’agrada
d’Esplugues
-

Les zones verdes i la
seva cura
La millora de
l’accessibilitat en la ciutat
L’augment de zones
amples i prioritàries per
als peatons

El que menys m’agrada d’Esplugues
-

Una aportació d’una
assistent, podria resumir bé
aquesta idea general
respecte els espais oberts i
verds: ‘la obertura de la
ciutat a la naturalesa’

-

Encara i la millora, hi ha prous zones on
l’accessibilitat no és fàcil i els transeünts es
troben amb dificultats: les zones amb
motocicletes a les voreres, voreres en mal estat,
estretes o desnivellades i equipaments no
adequats per les persones amb mobilitat
reduïda, etc.
La convivència entre transeünts i altres formes
de mobilitat (patinets, cotxes, bicis, etc.)
La sensació d’un augment de la inseguretat
Zones públiques amb manca de cura per la
neteja
Equipaments en desgast i amb material no
actualitzat
Manca d’equipaments culturals adequats
Encariment de l’habitatge

Després d’aquesta primera reflexió, les persones participants són dividides en
dos grups de treball: grup groc i grup verd. El primer que es fa és una posada
en comú dels resultats del gran mural i es fan certes especificacions al respecte
per part dels assistents. Presentem els 4 grans temes/debats d’aquests
aclariments o debats en els dos grups:

-

Seguretat: es percep, en ambdós grups, el creixement de la inseguretat. Sobretot
pel que fa robatoris i es demana una major intervenció. L’important del debat és la
dificultat de convertir aquesta possible necessitat en una proposta d’inversió per al
Pressupost Participatiu.

-

La convivència entre transeünts i altres formes de mobilitat és un dels debats
que més s’emfatitzen com a problema i com a catalitzador d’inseguretat per a
alguns veïns i veïnes d’Esplugues: les motocicletes mal aparcades, la poca
sensibilitat d’alguns ciutadans amb els problemes d’accessibilitat de persones amb
mobilitat reduïda o persones d’edats avançades, la convivència amb nous aparells
als carrers (com els patinets elèctrics, etc.)

-

Espais públics per a l’ús ‘privat’ dels ciutadans i ciutadanes d’Esplugues: es
considera que hi ha pocs espais accessibles per a que els veïns i veïnes
d’Esplugues puguin desenvolupar activitats privades (tancades o obertes) a partir
de lloguers accessibles (per a reunions, activitats festives, promoció de la cultura
etc.) A més, durant el debat, emergeix que hi ha certa manca de coneixement
d’alguns espais, que amb certes condicions sí que es poden llogar: La Baronda,
etc.

Finalment, cada grup (groc i verd) es va subdividir en petits grups de treball de
3 o 4 persones per treballar conjuntament per a finalment presentar propostes
que es penjaran a la plataforma:

Grup verd: petits grups de treball

Grup groc: petits grups de treball

Propostes Grup Groc

Propostes prioritzades pel grup de treball:
Nom de la
proposta
Millorar
accessibilitat a
la piscina
descoberta
Baronda

Millorar
l’accessibilitat
a l’espai
Baronda i
piscina

Espai de
creació
musical

Descripció
Actualment l’accés a les instal·lacions de la piscina
(lavabos, bar i vestuari) té moltes complicacions per les
persones de mobilitat reduïda. Hi ha unes escales
d’accés que són inaccessible per persones amb cadires
de rodes i molt incòmodes per persones amb dificultats
de mobilitat.
Es proposa com a solució adequar el magatzem que
actualment queda a l’alçada de la platja per instal·lar
lavabos i vestuaris adaptats. També caldria solucionar
l’accés a l’aigua salvant l’esglaó que hi ha al costat de
l’aigua.
Col·locació de rampa, escales mecàniques o ascensor
per facilitar l’accés. Actualment hi ha una rampa
adaptada al costat del camp de futbol, però queda molt
apartada i tampoc compta amb una barana per a que,
persones que no van amb cadires de rodes però tenen
dificultats, es puguin agafar. També té sotracs que són
un obstacles per cadires i cotxets.
Adequar algun espai municipal per a que joves del
municipi puguin crear música. Aquest espai podria estar
insonoritzat i potser també comptar amb estudi de
gravació i instruments o equips de música
Nota: la persona que fa la proposta ens demana no
publicar la notícia. Ells mateix la vol desenvolupar una

Qui la
presenta
Antonio
Rodriguez

Antonio
Rodriguez

Cristian
Rey

Renovació de
l’arbrat
Senyalització
de l’espai de
terrasses

-

mica millor. També ens demana més informació per
saber quines opcions tindria o si es pot modificar per
aconseguir que tingui més opcions. Demana consulta i
vindrà a alguna sessió presencial més per solucionar
dubtes.
Alguns arbres de la ciutat estan molt vells i caldria
renovar-los. Es posa com a prioritari el carrer Pubilles
Cases i la zona de Finestrelles
Algunes terrasses dels bars i restaurants de la ciutat
ocupen més espai del que els hi correspon i obstrueixen
la circulació dels vianants. Per aquest motiu es proposa
que es senyalitzi quin espai tenen assignat així com el
número de taules. D’aquesta forma, els veïns podrien
denunciar les infraccions.

Francisco
Felipe
Francisco
Felipe

Altres Propostes no prioritzades:




Adaptació d’un local per realitzar festes
Senyals de prohibició de circulació a les voreres i informació al Pont
sobre les normes de circulació de bicis i patinets
Tapar escocells dels arbres

Propostes Grup Verd

Propostes prioritzades pel grup de treball:
Nom de la
proposta
Habilitació de
vestuaris i
lavabos per a
persones amb
mobilitat
reduïda a la
Piscina.
Creació d’un
monument que
visibilitzi el
reclam històric
del metro.

Habilitació d’un
camp de fútbol
i/o bàsquet al
Jardí Àngela
Pagès.

Ampliació i
diversificació de
la zona d’oci de
la Piscina.

Descripció
L’accés a la piscina, tot i no ser del tot adequat està més
o menys assegurat. Però, en canvi, no hi ha habilitació de
lavabos i vestuaris per a persones amb mobilitat reduïda.
Es proposa com a solució adequar el magatzem que hi ha
per instal·lar lavabos i vestuaris adaptats.

Qui la
presenta
Pere
Gisbert,

Històricament s’ha reclamat l’habilitació d’una boca de
metro a la zona del centre d’Esplugues (Zona
Ajuntament). Des del 1971 hi ha hagut promeses
d’efectuar-lo que mai han culminat en la creació de metro.
Es proposa fer un monument que visibilitzi aquest reclam,
així com s’ha fet en altres territoris (per exemple: zona
franca) que han ajudat, a que la reivindicació, es tornés
realitat. Es pensa en algun monument o una recreació
d’una falsa boca de metro davant de l’Ajuntament
d’Esplugues.
Al Jardí Àngela Pagès, els nens i nenes i joves del barri
de la Montesa juguen a pilota. Antigament hi havia un
espai habilitat per al joc, però es va decidir treure per
molèsties als veïns i veïnes. Però lluny de solucionar-ho
segueix sent una molèstia per alguns veïns i veïnes i, a
més, amb el perill de jugar en un espai no adequat i
acaben jugant en espais que poden malbaratar els
mobiliari urbanístic (en especial, els aparadors de
comerços). Es proposa re-habilitar un espai per al joc
(fútbol, bàsquet, etc.) en la zona de la plaça que és
limítrofa amb el carrer Francesc Layret.

Javier
Paricio

La piscina descoberta és un espai valorat i molt
concorregut. Sobretot en època d’estiu per famílies,
casals, etc. Això fa que l’espai de la piscina com a ‘única’
activitat de l’espai quedi molt petita i insuficient per a
donar servei a tots els usuaris de forma més o menys
còmode. Per això, es proposa ampliar i diversificar la
zona d’oci dels voltants: incloent algun parc infantil,
ampliant la zona de gespa, posant taules, etc.

Vanessa
molina

Pere
Gisbert

Adequació de
les voreres del
Pont que va de
les Moreres a
l’avinguda Lluís
Companys.

Canvi de la
porta d’entrada
a l’actual
Biblioteca Pare
Miquel.

-

El túnel que comunica Les Moreres amb la Mallola (per
l’avinguda Lluís Companys) té unes voreres espacialment
estretes que fan molt complicat el pas de dues persones a
l’hora. Complicant-se si es tracta de persones amb
mobilitat reduïda, una família amb cotxet, etc. A més, un
altre agreujant, és que és una zona de pas per molta
gent, però, sobretot, de gent de la tercera edat. Es
proposa adequar el pas ampliant les voreres. Una
manera de concretar-ho és fer de les dues voreres
actuals, que són molt estretes, una de sola. Assegurant
que el pas de cotxes actual no es vegi afectat.
L’actual porta d’entrada a la Biblioteca Pare Miquel és
molt pesada i dificulta l’entrada i sortida de les persones
usuàries, sobretot a aquelles que compten amb mobilitat
reduïda, cotxets, etc. Es proposa fer el canvi a una porta
que no dificulti l’accessibilitat. La solució que es troba més
òptima és la instal·lació d’una porta automàtica.

Eduardo
Alcaraz i
Lluís
Gonzalez

Javier
Paricio

Altres propostes no prioritzades:












Habilitació d’un local públic per a ús privat (ciutadans i ciutadanes
d’Esplugues) a un preu assequible per a fer festes, reunions, etc.
Dotar de recursos econòmics a agents de la seguretat per a renovar
material (cotxes, ordinadors, etc.)
Reparació de voreres als carres: Molino, Avinguda de Cornellà, Ramón
Casanovas i Comas.
Renovació del material de l’equipament esportiu Les Moreres.
Dotar de recursos econòmics a l’equip de neteja de Can Vidalet.
Adequació de les voreres del carrer Isidre Martí.
Ampliació de la zona infanti del Pou d’en Fèlix i treure el gronxador
‘barca’ (per motius d’higiene i seguretat.
Dotar de material l’Espai Baronda per poder fer activitats per a la
ciutadania: Cinefórum, gimnàsia, etc.
Habilitació d’un espai de gimnàstica a l’aire lliure al Pou d’en Fèlix (parc
de barres, aparells, etc.)
Canvi d’arbrat a l’Avinguda de Cornellà per a la prevenció de l’estat de
les voreres.

