Informe de retorn del procés de participació:
PRIORITZACIÓ DE LES ACTUACIONS DEL CONSELL DE DISTRICTE CENTRE.
El procés participatiu de «Priorització d’actuacions del Consell de Districte Centre» és un
procés que s’ha realitzat des del Programa de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de
Manresa i amb la col∙laboració de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa i les
diferents Associacions de Veïns de la Ciutat.
Els objectius principals d’aquest procés eren:
‐
‐

Donar a conèixer la tasca que duen a terme les persones que formen part del Consell
de Districte Centre.
Ampliar el consens en les actuacions a desenvolupar entre la ciutadania que volgués
participar del procés.

El procés participatiu ha tingut diferents fases:
Fase de propostes:
Per tal de poder decidir quines eren les propostes que es posaven a votació, el Consell de
Districte Centre es va reunir dues vegades.
Una primera reunió on l’Ajuntament va presentar les propostes recollides a partir de les
reunions que es duen a terme des de la regidoria de barris amb les corresponents associacions
de veïns de la ciutat. D’aquest seguit de propostes els membres del Consell van acordar quines
es mantenien i quines es descartaven.
En la segona reunió es van valorar totes les propostes que els membres del Consell havien
presentat durant el període d’estiu. Durant el mes de juliol les persones que formen part del
Consell de Districte Centre van presentar propostes d’actuacions que després van ser
valorades pels corresponents serveis tècnics de l’Ajuntament de Manresa.
Dels acords presos en les dues reunions va sorgir el llistat d’actuacions que es presentarien a
votació.
A continuació exposem el conjunt d’actuacions que es va acordar posar a votació en el marc
del Consell de Districte Centre.

Actuació: Cartells informatius amb la història, llocs d'interès i elements simbòlics de cada
barri
Barri: Tots els barris del districte
Pressupost estimat: 1.000 euros per barri (4.000 euros per districte Centre)

Actuació: Dignificació de locals comercials i cartells
Resum de l’actuació: Aprofitar aparadors de locals comercials en desús per vinilar‐los,
aconseguint una millora estètica o aprofitant l’espai per posar‐hi informació. A la vegada,
retirar cartells de locals comercials antics o fets malbé.
Barri: Tots els barris del districte.
Pressupost aproximat: 1.000 euros per barri (4.000 euros per districte Centre)
Actuació: Bancs accessibles per la gent gran i papereres a la Divina Pastora (instal∙lació de 15
bancs nous, 1.500 euros en papereres)
Resum de l’actuació: Els bancs estan en mal estat i no són accessibles per a les persones grans
(dificultats per aixecar‐se) i millora de les papereres.
Barri: Escodines
Pressupost aproximat: 15.775 euros per la
Nom de l’actuació: Fer una actuació de millora als jardins de Casa Caritat
Barri: Vic‐Remei
Pressupost estimat: Fer una primera fase de 20.000 euros

Fase de votacions:
Les votacions es van realitzar a través de la Plataforma Decidim Manresa i a través d’enquestes
en format paper que hi havia a les diferents associacions de veïns i a la FAVM. També des
d’aquestes entitats facilitaven l’accés a la Plataforma Decidim a aquella ciutadania que ho
volgués.
Les votacions es van realitzar del 18 d’octubre a l’1 de novembre de 2021.
Al Districte Centre van participar un total de 133 persones.
Total votacions en paper
Total votacions Decidim
Total votacions Districte Centre

73
60
133

Els vots es van repartir entre les diferents actuacions presentades de la següent manera:
Actuacions Consell de Districte Centre:
Actuació
Cartells informatius dels barris
Dignificació de locals comercials
Bancs accessibles Escodines
Millora Jardins Casa Caritat Vic‐Remei

Decidim
28
32
40
42

Paper
19
19
69
14

Total
47
51
109
56

Fase de decisió:
El Consell de Districte Centre es va reunir el dimarts 9 de novembre de 2021 i, segons els
criteris de resultat de les votacions i distribució equitativa entre barris, va decidir que les dues
actuacions que es realitzarien serien:
‐
‐

Bancs accessibles a les Escodines per un import de 15.000 euros
Millora jardins Casa Caritat de Vic‐ Remei per un import de 15.000 euros.

Fase de retorn:
Aquesta fase consisteix en donar a conèixer el resultat a la ciutadania. Aquest informe es
publicarà a la Plataforma Decidim Manresa per tal que tothom pugui conèixer el procés i el seu
resultat.
Conclusions
Es valora positivament la participació en les votacions del procés ja que és la primera vegada
que es realitza d’aquesta manera des del Consell de Districte.
S’ha vist un increment en el registre d’alta de la Plataforma Decidim arrel d’aquest procés
participatiu.
Es valora molt positivament la implicació del teixit veïnal en el procés, ja que ha pogut facilitar
l’accés a la participació a persones que potser no haguessin pogut fer‐ho sense el suport de les
entitats veïnals.
Es considera mantenir aquest procés i, de cara a l’any 2022, fer‐ho amb més temps i poder
dedicar‐hi més comunicació per ampliar la ciutadania participant.

