
 

 
 

INFORME D’ACTUACIÓ: 

ESPAIS DE DEBAT ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS ARENYS DE MAR    

2023 

 

 

1. Actuació desenvolupada 

 

- Intervenció realitzada els dies 23 i 24 de setembre de 2022 en horari de 17:30h-20:30h i 

10:30h-14:00h. 

- Es desenvolupen espais de participació ciutadana sota el títol: “Tallers de debat” en la fase 

deliberativa. 

- A les sessions participen, en algun moment del procés, un total d’11 persones a la sessió 

del divendres i 12 a la sessió de dissabte. 

- A la sessió de divendres es debaten i prioritzen un total de 15 propostes que han arribat a 

la fase deliberativa, i en la sessió de dissabte un total de 36 propostes. 

- Es dinamitza a través de dos dinamitzadors i un model de participació , creació i moderació 

del debat i votació a través de mòbils entorn una plataforma on-line de votació en temps 

real. 

 

2. Recursos emprats 

 

- Dos facilitadors. 

- Ordinador i projector 

- Sala de debat. 

- Plataforma de votació Mentimeter 

- Mòbils dels i les participants. 

- Material fungible d’oficina. 

- Petit refrigeri 

 

 

3. Desenvolupament /implementació 

 

- El procés comença divendres segons l’horari establert. Durant la sessió alguns dels assistents 

plantegen diferents qüestions relacionades tant amb criteris de transparència com criteris 

avaluatius. L’aclariment d’aquestes qüestions requereix de la intervenció de la tècnica municipal 

encarregada del procés. El debat de les propostes comença amb retard tot i que queden 

aclarits aquests elements. No es pot realitzar una aturada durant la tarda per fer el berenar 

que hi havia disponible a la sala que s’havia preparada per a tal efecte. 

 

- Hi ha necessitat de recollir i transmetre en aquest informe, la necessitat dels participants de 

tenir més informació del procés, de les propostes fetes fins aleshores anys endarrere i del les 

 

 

 



  

 

 

propostes rebutjades i els motius. Caldria poder respondre a aquest procés de participació a 

les necessitats d’informació dels participants ja que del contrari crea desafecció i incredulitat 

en el procés. 

 

- El procés de priorització de les propostes es realitza amb el programa Mentimeter. L’ús 

necessari del mòbil per a poder votar dificulta en un cas el procés però es soluciona amb la 

col·laboració tant dels mateixos assistents com dels professionals tècnics d’EsMediacio. 

 

- La sessió acaba a l’hora prevista amb tots els projectes revisats i amb la realització de cada 

debat i la priorització realitzada. 

 

- La sessió de dissabte es comença puntual i aclarint amb els assistents la situació del debat 

sobre procediments, transparència i de criteris avaluatius, amb el que va començar la sessió el 

dia anterior. S’aclareix amb un doble objectiu: que consti en acta, i d’aquesta manera els i les 

promotores del debat vegin reconegudes la seva necessitat, i que no entorpeixi el procediment 

de la priorització de les 36 propostes que tenim per endavant. 

 

- La sessió transcorre amb normalitat, es creen els debats pertinents per cada projecte amb 

respecte i diàleg constructiu, i finalment es prioritzen amb el programa Mentimeter amb les 

mateixes facilitats/dificultats del dia anterior, i finalitzem la sessió, ara si, amb un refrigeri final. 

 

 

4. Resultats 

 

Els resultats de les votacions de divendres i de dissabte es resumeixen en el quadre següent: 

 

PRIORITZACIÓ 
DIVENDRES 

23/9/2022 
Títol proposta Puntuació 

mitjana 
Cicle poètic Salvador Espriu i Paul Valéry 2,09 

Menjador a l'escola bressol municipal 3,67 

Escoles públiques amb patis verds i naturalitzats 6,40 

Fomentar el civisme 3,13 

Senyalitzar indicacions dels jocs pintats al tram cobert de la Riera 3,00 

Aprofitar l'espai de la Riera del tram cobert per fer circuïts de mobilitat. 4,63 

Arranjaments parc de Mare Paula 3,50 

Instal·lacions de Cal·listènia 4,25 

Tenis taula al parc Fèlix Cucurull 2,88 

Substitució de la gespa del camp de futbol Bernat Coll 3,75 

Millora de la pista de terra (no parquet) del pavelló. 3,25 

Renovar els aparells esportius de la platja de la Picòrdia 5,75 

Col·locació de tanques a la tercera pista del Pavelló 1,75 

Arreglar les pistes d'atletisme 2,90 

Augmentar les sessions de vela escolar a 6è 2,25 



 

 

 

 

 

 

PRIORITZACIÓ 
DISSABTE 24/9/2022 

Títol proposta Puntuació 
mitjana 

Renovació mobiliari infantil plaça Lloveres 1,83 

Manteniment de parcs infantils tot adaptant-los als infants amb 
diferents capacitats 

 
3,17 

Divulgar les plantes aromàtiques i medicinals 4,58 

Brutícia dels rials i arranjament de les voreres 5,17 

Podar les canyes del Rial de la part final de la Serp 3,50 

Passarel·les adaptades i fins a bat d'aigua a totes les nostres platges 5,50 

Adequació de la zona de platja 1,50 

Més fonts a la Riera 3,58 

Més zones verdes 3,17 

Instal·lació de tendals vela a les entrades de les escoles 1,42 

Escales amb barana 1,25 

A la rotonda d'entrada de la NII dels centres comercials fer un missatge de 
benvinguda i ornamentar-la 

 
1,17 

Posar més bancs al camí de Can Quintana 2,33 

Para-sols /tendals part coberta nova de la Riera. 4,67 

Crear un ambient més acollidor a les terrasses Passeig Xifré amb tanques 
enjardinades a la vora de la carretera. 

 
1,75 

Posar fanals al parc de can quintana 1,45 

Recuperar les casetes d'intercanvis de llibres 2,25 

Parc de Lourdes 3,00 

Tobogans al parc Fèlix Cucurull 1,25 

Millora espais infantils i sense exclusió social 5,50 

Reformar la plaça Joaquim Ruyra i Oms 1,83 

Asfaltar Carrer de Pompeu Fabra 2,42 

Arranjament de carrers (asfaltat) 3,50 

Anivellament peatonal del carrer de Sant Pere 2,58 

Potenciar el carrer de Sant Zenon 2,09 

Tancament parcial de la Riera 2,25 

Carrer d'Avall per a vianants 3,58 

Millora espai Aparcament carril lateral part alta: Riera Pare Fita 2,17 

Estudi de peatonalització de la part baixa de la riera 1,75 

Suprimir voreres del C/Bonaire 3,75 

Asfaltar el pàrquing nou del pavelló. 1,00 

Zones de sol i ombra a la Riera 1,67 

Posar més (papereres) de brosses als carrers 5,42 

Eliminar barreres arquitectòniques 7,50 

Pacificació del Carrer Comes d’en Sala. 5,00 

Espais d'esbarjo per a mascotes 2,60 

 

 

 



 

 

 

 

Per tant, la classificació seria la següent per acordar que passen a la fase de les comissions de validació 

fins a la 30a proposta prioritzada ordinalment : 

 

Propostes de divendres    

Propostes de dissabte    

 Puntuació Classificació  

Eliminar barreres arquitectòniques 7,5 1  

Escoles públiques amb patis verds i naturalitzats 6,4 2  

Renovar els aparells esportius de la platja de la Picordia 5,75 3  
Passarel·les adaptades i fins a bat d'aigua a totes les 

nostres platges 5,5 4  

Millora espais infantils i sense exclusió social 5,5 5  

Posar més (papereres) de brosses als carrers 5,42 6  

Brutícia dels rials i arranjament de les voreres 5,17 7  

Pacificació del Carrer Comes d’en Sala. 5 8   

Parasols/tendals part coberta nova de la Riera. 4,67 9  
Aprofitar l'espai de la Riera del tram cobert per fer 

circuïts de mobilitat. 4,63 10  

Divulgar les plantes aromàtiques i medicinals 4,58 11 Serveis 

Instal·lacions de Cal·listènia 4,25 12  

Suprimir voreres del C/Bonaire 3,75 13  

Substitució de la gespa del camp de futbol Bernat Coll 3,75 14  

Menjador a l'escola bressol municipal 3,67 15  

Més fonts a la Riera 3,58 16  

Carrer d'Avall per a vianants 3,58 17  

Podar les canyes del Rial de la part final de la Serp 3,5 18  

Arranjament de carrers (asfaltat) 3,5 19  

Arranjaments parc de Mare Paula 3,5 20  

Millora de la pista de terra (no parquet) del pavelló. 3,25 21  
Manteniment de parcs infantils tot adaptant-los als infants 

amb diferents capacitats 3,17 22  

Més zones verdes 3,17 23  

Fomentar el civisme 3,13 24 Serveis 

Parc de Lourdes 3 25  
Senyalitzar indicacions dels jocs pintats al tram cobert de 

la Riera 3 26  

Arreglar les pistes d' atletisme 2,9 27  

Tenis taula al parc Fèlix Cucurull 2,88 28  

Espais d'esbarjo per a mascotes 2,6 29  



 

 

 

Anivellament peatonal del carrer de Sant Pere 2,58 30  

Asfaltar Carrer de Pompeu Fabra 2,42 31  

Posar més bancs al camí de Can Quintana 2,33 32  

Recuperar les casetes d'intercanvis de llibres 2,25 33  

Tancament parcial de la Riera 2,25 34  

Augmentar les sessions de vela escolar a 6è 2,25 35  
Millora espai Aparcament carril lateral part alta:Riera Pare 

Fita 2,17 36  

Potenciar el carrer de Sant Zenón 2,09 37  

Cicle poètic Salvador Espriu i Paul Valéry 2,09 38  

Renovació mobiliari infantil plaça Lloveras 1,83 39  

Reformar la plaça Joaquim Ruyra i Oms 1,83 40  
Crear un ambient més acollidor a les terrasses Passeig 

Xifré amb tanques enjardinades a la vora de la carretera. 1,75 41  

Estudi de peatonalització de la part baixa de la riera 1,75 42  

Col·locació de tanques a la tercera pista del Pavelló 1,75 43  

Zones de sol i ombra a la Riera 1,67 44  

Adequació de la zona de platja 1,5 45  

Posar fanals al parc de can quintana 1,45 46  

Instal·lació de tendals vela a les entrades de les escoles 1,42 47  

Escales amb barana 1,25 48  

Tobogans al parc Fèlix Cucurull 1,25 49  
A la rotonda d'entrada de la NII dels centres comercials 

fer un missatge de benvinguda i ornamentar-la 1,17 50  

Asfaltar el pàrquing nou del pavelló. 1 51  
 


