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1. Descripció

1.1 Introducció política

El procés participatiu del Pla d’actuació del Districte d’Horta-Guinardó 2003-
2007, s’ha dut a terme amb la voluntat d’assolir un bon nombre d’objectius
que no tan sols es complissin, en la mesura del possible, en aquest procés,
sinó que servissin de punt de partida d’un procés participatiu intens al llarg de
tot el mandat. El procés de debat del PAD ha estat també un assaig
d’incorporar metodologies participatives noves a la vida del Districte.

Els objectius polítics del procés participatiu han estat:

Fer conèixer a la ciutadania les principals línies d’actuació previstes per
l’equip de govern del Districte.
Fomentar la participació de les entitats en el procés de presa de decisió del
Pla d’actuació del Districte.
Fomentar la participació de la ciutadania en el procés de presa de decisió del
Pla d’actuació del Districte.
Dinamitzar els Consells Sectorials presents al Districte.
Acostar la gestió municipal a la ciutadania.
Establir nous canals de participació en la presa de decisions.
Implicar tot el Districte en els processos participatius.
Dinamitzar el paper del Consell Ciutadà.

Des del primer moment en què vam dissenyar el procés participatiu del PAD
vam tenir clar que calia complir amb uns quants criteris permanents al llarg de
tot el procés. Aquest podria ser el resum d’aquests criteris:

Calia potenciar per igual tant la participació d’entitats i moviments ja
consolidats com de ciutadania en general.
Havíem de comptar amb la presència activa de la regidora i de la presidenta
del Districte en les sessions amb ciutadans.
Calia contestar totes les propostes que es rebessin durant el procés.
Calia aprofitar el procés per fer conèixer quines propostes eren de PAD i
quines propostes tenien altres formes de ser canalitzades (temes de Brigada,
problemes amb altres empreses municipals com Parcs i jardins o TMB...)

Per tal de dur a terme el procés participatiu es va comptar amb el suport
d’una empresa externa (Kreanta) sols en el desenvolupament del Consell
Ciutadà del dia 28 de novembre i en la recollida de dades de la sessió
esmentada. La resta del procés ha estat dut a terme pel personal del
Districte, coordinats per l’àrea de Comunicació i Qualitat i amb el seguiment
d’una comissió integrada per la regidora del Districte, la presidenta del
Districte, la vicepresidenta, el gerent i el conseller tècnic.

Tot i que encara no existeix una revisió i valoració acurada del procés podem
avançar que aquest ha estat valorat de forma molt positiva per part del
Districte i de la ciutadania. Es valora principalment que ha de ser el punt de
partida d’una nova manera de fer política que posi en el centre de l’acció



municipal la participació i complicitat entre el moviment veïnal, la ciutadania
en general i l’administració. Conseqüència d’això és que caldrà fer una
profunda reflexió del procés per millorar les vies de participació en la vida del
Districte.

1.2 Metodologia participativa

La metodologia participativa del procés s’ha basat en una doble estructura.
Per una banda la participació indirecta (a través de butlletes o web) i la
participació presencial (a través de reunions territorials, consells sectorials,
consell ciutadà i plenari d’associacions).

També, com hem plantejat abans, podem dividir la metodologia participativa
en sessions adreçades al moviment associatiu i sessions adreçades a la
ciutadania en general.

En aquest sentit el procés participatiu ha comptat amb múltiples elements.

1.3 Calendari

18 novembre.
Comissió Govern
Aprovació proposta Bases Programàtiques

29 novembre.
Consell Ciutadà
Debat sobre la proposta de Bases Programàtiques

2 desembre.
Plenari Consell de Districte
Presentació proposta Bases programàtiques

20 gener.
Comissió Govern
Aprovació Projecte PAD

2-20 febrer.
Procés participatiu del PAD

2. Informació i Comunicació

Consell Ciutadà

El Consell Ciutadà del districte d’Horta-Guinardó ja estava constituït i s’ha
reunit dos cops durant el procés. La primera reunió va ser el dissabte 29 de
novembre de 2003 i el segon cop és el dissabte 28 de febrer de 2004. La



primera reunió tenia com a objectiu engegar el procés de debat del Pla
d’actuació del Districte amb les aportacions al document de  Bases
Programàtiques i conèixer i opinar sobre el pressupost del Districte (Annex 1).
El segon Consell Ciutadà té com a objectiu informar sobre el Pla d’actuació
del Districte, el PAM de ciutat i escollir el representant del Consell Ciutadà
d’Horta-Guinardó al Consell de Ciutat.

Consells Sectorials

Tots els Consells Sectorials del Districte s’han reunit per tal de discutir el PAD
i han presentat les seves aportacions al procés. Tan sols no s’ha reunit el
Consell de Prevenció i Seguretat,  tot i que tots els seus membres han rebut
la proposta de PAD i han pogut fer aportacions. Per tant els Consells
Sectorials que s’han reunit han estat:

Consell de Salut  (4 febrer)
Consell de Benestar Social (10 febrer)
Consell de la Gent Gran (10 febrer)
Consell de la Dona (10 febrer)
Consell de Comerç (12 febrer)
Consell Escolar (11 febrer)
Consell de l’Esport (11 febrer)
Consell persones amb disminució (10 febrer)

Plenari d’associacions

Per tal de debatre conjuntament el PAD es va convocar a una reunió a les 12
associacions de veïns dels barris del districte, a les dues Coordinadores
d’Entitats constituïdes (Guinardó i Horta) i al Consell de la Joventut d’Horta-
Guinardó). Les associacions van fer un resum de les seves aportacions, tot i
que ja van expressar, en la majoria de casos, que presentarien les seves
aportacions per escrit. L’acte va comptar amb l’assistència de la regidora del
Districte i de la presidenta del Consell.

Comunicació  a les entitats.

Totes les entitats del districte van rebre, per correu, un exemplar de les bases
programàtiques i una carta amb l’explicació de tot el procés participatiu i el
seu calendari.

Sessions territorials

S’han realitzat 5 sessions territorials de debat sobre el PAD coincidint amb els
cinc centres cívics que hi ha al districte. La convocatòria s’ha fet mitjançant
cartells informatius, bustiada a la zona d’influència, anunci al Ciutat Nord i
carta a la gent que havia entrat en contacte amb el Districte per fer
aportacions a les Bases Programàtiques.

Les sessions van tenir aquest seguiment:
Centre Cívic Carmel. 3 febrer. 80 persones.



Centre Cívic Matas i Ramis. 9 febrer. 90 persones.

Centre Cívic Casa Groga. 10 febrer. 65 persones.

Centre Cívic Taxonera. 12 febrer. 130 persones.

Centre Cívic Guinardó. 19 febrer. 110 persones.

Assistència aproximada total a les sessions territorials: 475 persones.

Butlletes

S’han rebut un total de 80 butlletes per correu que han suposat 194
aportacions concretes. La butlleta estava inserida al Barcelona Informació i al
Ciutat Nord.

Web

Mitjançant la web han arribat 51 propostes formulades per 30 persones.

Data
Desembre Publicació

Barcelona
Informació

Article i Butlleta
per participar-hi

65.000

Desembre Col·locació de
bústies a tots els
centres cívics i
Seu del Districte

Col·locació
bústies i díptic
amb butlleta
(1.000)

Desembre Posada en marxa
web
(bcn.es/horta-
guinardo)

Documentació i
calendari del
procés
E-Butlleta
participativa

Desembre Document Bases
Programàtiques
PAD

Document de 6
pàgines

1.500

Gener Anunci premsa
Ciutat Nord

Informació procés
participatiu,
reunions
territorials. i
Butlleta
participativa.

15.000

Gener Projecte inicial
PAD

Document de 14
pàgines

1.500

Gener Anunci plafons
Ajuntament
Districte

Informació procés
participació
territorial

17 plafons (TAM)

3 febrer Sessió territorial a
Centre Cívic

Octaveta bustiada
pels voltants

2.000



Carmel Centre Cívic
9 febrer Sessió territorial a

Centre Cívic
Matas i Ramis

Octaveta bustiada
pels voltants
Centre Cívic

2.000

10 febrer Sessió territorial a
Centre Cívic Casa
Groga

Octaveta bustiada
pels voltants
Centre Cívic

2.000

12 febrer Sessió territorial a
Centre Cívic
Taxonera

Octaveta bustiada
pels voltants
Centre Cívic

2.000

19 febrer Sessió territorial a
Centre Cívic
Guinardó

Octaveta bustiada
pels voltants
Centre Cívic

2.000

Participants al debat del PAD

Consell Ciutadà 29 de novembre 61
Sessions Territorials 475
Plenari d’associacions 23
Consells sectorials 108
Persones que han enviat butlletes 80
Persones que han opinat per la web 30
TOTAL 777

Durant tot el procés participatiu s’han distribuït 1.500 exemplars tant del
document de Bases Programàtiques (des del 2 de desembre) com del
Projecte inicial PAD (a partir del 20 de gener). Aquests documents s’han
enviat per correu a totes les persones que al llarg del procés han fet
aportacions al PAD.

3. Aportacions

S’hi adjunta quadre de resposta a totes les aportacions realitzades al PAD del
Districte (Annex 2).

4. Retorn

Un cop aprovat el PAD, es farà resposta personalitzada a cada persona que
ha participat en l’elaboració del PAD. En aquesta resposta s’informarà del
destí de la proposta i el seu raonament.

Pel que fa a les propostes rebudes en els Consells Sectorials i en el Plenari
d’associacions, la devolució es farà aprofitant les primeres reunions
periòdiques.

5. Acta Consell Ciutadà
(Annex 3)



ANNEXOS

1. Jornades de debat sobre el Pla d’actuació del Districte d’Horta-
Guinardó. Consell Ciutadà. Dissabte 29 de novembre de 2003.

2. Aportacions realitzades al PAD

3. Acta Consell Ciutadà 28 de febrer de 2004.


