ACTA DE SESSIÓ – Edició 2022

Data

22/03/2022

Hora

17.45h

Nº de participants

6 persones

Lloc

Grup 2 Informàtica - Puig Coca

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

DE LA SESSIÓ

Després de dos anys de fer col·laboracions telemàtiques amb els grups de
dinamització sociocultural i esportiu de la gent gran, tornem a dinamitzar sessions del
Pressupost Participatiu en format presencial, recuperant un contacte més proper amb
els grups.
En la sessió es presenta la 9a edició del Pressupost Participatiu a partir de dos
materials divulgatius:



Vídeo de presentació de la 9a edició del Pressupost Participatiu 2022:
https://www.youtube.com/watch?v=-QCfpvpAoNE
Presentació metodològica de la 9a edició del Pressupost Participatiu.

Durant la trobada s’explica:



Presentació i explicació del sentit de la sessió: el Pressupost Participatiu
d’Esplugues, 9a edició.
Concretament, s’aprofundeixen en elements com: els formats i canals de
participació, les grans fases del procés, la quantitat d’inversió que aquest any
es pot fer: 236.000€ i el tipus de propostes que es poden realitzar: d’inversió. A
més, s’aprofundeix especialment en contar el canvi metodològic d’aquesta 9a
edició: l’elecció de la temàtica.

Seguidament, amb major detall, es mencionen les dimensions que s’inclouen dins
la transició ecològica per tal de dotar de llegibilitat a un concepte que pot ser
especialment tècnic i abstracte per tal que els participants puguin elaborar les
propostes corresponents.

A més, com a suport a la reflexió, a cada participant se li entreguen dues fitxes que
expliquen 2 de les 6 dimensions incloses en la transició ecològica amb la intenció que
funcionen com a input per als participants, més enllà de les seves pròpies idees.

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

ÀMBIT

DESCRIPCIÓ

1.

ECONOMIA
CIRCULAR

Es tracta de la instal·lació d’una nevera pública en
algun equipament municipal on la ciutadania pot
dipositar productes alimentaris que no consumiran
perquè altres ciutadans i ciutadanes puguin
recollir-los i així no malbaratar productes
alimentaris que són perfectament consumibles.

Nevera
solidària
pública per a
donar menjar.

Els assistents comenten que hi ha municipis que
han aplicat aquesta iniciativa.

2.

Compra de
bosses
sostenibles per
a la compra.

NETEJA I
GESTIÓ DE
RESIDUS

Es proposa fer un disseny o compra de bosses
sostenibles per anar a fer la compra als mercats
del municipi evitant l’ús massiu de bosses de
plàstic. Es tractaria de fer una compra de bosses
de tela o materials reciclables i duradors que es
distribueixin als mercats municipals del municipi.
També es menciona la possibilitat de dispensar
“tuppers” amb els quals la ciutadania pugui anar a
comprar a la carnisseria, peixateria, etc. i així no
emprar plàstics d’un sol ús.

3.

Espai de
reparació
d’objectes
domèstics.

ECONOMIA
CIRCULAR

Els electrodomèstics o altres objectes domèstics
són aparells que cada cop s’espatllen més
ràpidament i la ciutadania no sap reparar-los. A
més, els preus de compra solen ser més
accessibles que els preus de reparació amb
especialistes. Per tant, s’acaben comprant nous
productes, augmentant l’ús de productes que són
finits.
Per això, es proposa equipar un espai municipal
amb un punt de reparació d’electrodomèstics i
altres objectes domèstics amb materials de
reparació, manuals d’ús, etc. Perquè la ciutadania
hi pugui anar i donar major vida als productes.

4.

Aplicar
senyalització i
elements de
disminució de
velocitat per a
bicis i patinets.

MOBILITAT I
TRANSPORT

Instal·lar elements de correcció de la mobilitat per
a bicicletes i patinets en punts de convergència
amb vianants. Es proposen dos elements
diferents:
 Senyalització atractiva i pedagògica que
recordi les normes de circulació amb
relació a vianants.
 Implementar protuberàncies a la calçada
per abaixar la velocitat de bicicletes i
patinets en punts de trobada amb
vianants.
Com a punts d’intervenció s’assenyalen: Plaça
Magdalena, Av. Dels Països Catalans, El Pont
d’Esplugues i L’Av. Laureà Miró.

5.

Canviar arbrat
c/Anselm Clavé

NETEJA I
GESTIÓ DE
RESIDUS

Els arbres del c/Anselm Clavé deixen anar fruit
que embruten molt la via pública i creen molèsties
a la ciutadania. Per això, és demanda fer un canvi
d’arbrat per una tipologia que no embruti.

També es mencionen propostes ja mencionades per part d’altres grups oi ciutadans.
En aquest cas, la/les propostes són:


Endreçar la mobilitat entre vianants, bicicletes i patinets i altres vehicles en les
parades de tram i bus.

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:








Els canvis en la línia 157 d’autobús no semblen convenients per a la
ciutadania. Voldrien recuperar a línia anterior que arribava fins a la Barceloneta
o fins a Plaça Espanya.
Els canvis en el circuit de l’EP1 no agrada: falta la parada a finestrelles i, a
més, recorre la ciutat per carrers estrets i d’un sol sentit que creen problemes i
incomoditats en la circulació.
Manca un menjador social municipal per donar espai a persones que no en
tenen o el poden necessitar.
Es demanda un augment de freqüència del pas de la recollida de reciclatge de
paper i plàstic al c/Juli Culebres
Es menciona que hi ha negligència en el funcionament de la recollida
d’escombraries: veïns i veïnes expliquen que han vist com el camió
d’escombraries general (no de reciclatge) recull el reciclatge i el barreja perquè
al camí de reciclatge ja no hi havia més espai.

Finalment, l’explicació acaba insistint en la possibilitat d’usar la plataforma en línia per
al procés del Pressupost Participatiu i per a la majoria de processos de participació
ciutadana. A més, s’avisa que se’ls visitarà en les properes fases del procés per a
ajudar-los a participar.

