
 

INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I 
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 

1. NOM DE LA TROBADA: 

- Consell Sectorial de Dones 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  
 

- 18/02/2020 

- Sala de Plens ( Seu del Districte)  

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  

- 19 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

- 50 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

0 19 X 

 

6. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

(METODOLOGIA, NOMBRE DE GRUPS CREATS, TEMÀTIQUES TRACTADES, ETC.) 

 

La sessió s’inicia a càrrec de la consellera amb la presentació dels eixos, les línies estratègiques                

i les principals propostes del PAD. Seguidament fa l’explicació del procés participatiu PAM             

amb pressupostos participatius, indicant els espais i mecanismes de participació ciutadana           

d’aquest. Un cop feta aquesta primera introducció, l’equip dinamitzador presenta els objectius            

i agenda de la sessió als assistents. 

 

Es va realitzar el treball en un únic grup. La dinàmica es va desenvolupar en dos moments i                  

un tancament: 

Un primer moment de debat. Mitjançant dues preguntes es valoren cadascuna de les             

propostes: 

A. S’ha entès bé el que ha explicat la Consellera sobre la proposta? 

B. Algú té alguna aportació o comentari per millorar la proposta? 

Un segon moment, per plantejar noves propostes i concretar-les amb projectes d’inversió. Per 

últim es va motivar a omplir les fitxes dels Pressupostos participatius, segons les aportacions 

treballades. 

Al final de la sessió es va posar en comú el treball realitzat. 



 

 

 

 

 

 

La majoria de les participants van ser de les entitats del Districte. Això va generar la sensació                 

de repetir propostes que elles ja van treballar en altres espais. Tot així presentem els punts                

claus de la sessió: 

 

● Les entitats participants expressen que ja hi ha estudis i treballs previs, aquests estudis 

són necessaris per fer les noves propostes. Es demana repetidament que es revisin les 

passejades que es van fer amb les dones, els estudis d’accessibilitat i l’estudi de les 

dones del Districte. Des de la dinamització s’explica que els Pressupostos participatius 

no substitueix els processos administratius de les seves propostes prèvies, és un canal 

més que pot reforçar o complementar forces per a la seva concreció. 

● Un altre punt interessant és que es va fer èmfasis en la situació de la dona gran al 

Districte, la seva condició i invisibilitat i situació de risc. A més es parla d’enfocaments 

més transversals que inclouen a més col·lectius, i es puntualitza el tema de 

l’accessibilitat com clau. 

● Es va assenyalar la necessitat de reforç en els àmbits de la difusió, comunicació i 

conscienciació sobre la situació de les dones, en les escoles i activitats a l’espai públic. 
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7. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

Títol de la proposta Descripció de la proposta Proposta 
de consens 
(X) 

COMENTARIS A PROPOSTES EXISTENTS 

Treballar en la prevenció, sensibilització i 
l’abordatge de la violència masclista a la 
societat i desenvolupar l’aplicació del 
protocol contra la violència masclista a 
Gràcia. 

● Visualitzar a les dones des d’un enfocament 
transversal (orígens diversos, accessibilitat, etc.) 

● Ja es fa el protocol per a la Festa Major, cal 
donar-li major difusió als mitjans de 
comunicació. 

 

Generar canvis en l'espai públic des d'una 
perspectiva de gènere 

● Es fa molt èmfasi en el fet que les propostes a 
desenvolupar en aquest eix, han de sustentar-se 
en els estudis que ja es van fer com: Les 
passejades amb visió de gènere, l'estudi 
d'accessibilitat de les dones, l'estudi de les 
dones de Gràcia. Així també mirar experiències 
en altres ciutats. No cal repetir la informació 
sense coneixement. Tot així es comenta que cal 
continuar amb les auditories de l'estat de l'espai 
públic del Districte.  

● Es remarca com important millorar la 
il·luminació dels carrers. 

 

Continuar impulsant la visibilització del 
paper de les dones així com les seves 
lluites col·lectives i individuals 

● Hi ha un estudi del 2011 sobre aquest tema. Cal 
que es recuperi i s'actualitzi. 

 

NOVES PROPOSTES 
Introduir programes d'educació 
preventiva de la violència masclista i 
perspectiva de gènere a les Escoles i 
Entitats de Districte. 

  

Obrir espais d'acompanyament, ajudes i 
assessorament jurídic per a la violència 
contra les dones grans. 

Es va fer referència a la violència sistemàtica a les dones 
grans, pel que fa a la seva integració, el dret a 
l'habitatge digne, l'accessibilitat en la ciutat, etc. 

 

Desenvolupar i aplicar les accions per a 
l’accessibilitat del manual acordat amb 
l’Ajuntament. Feminismes i accessibilitat 
al Districte 

Consisteix en la igualtat per a tots i totes, l'accessibilitat 
per a la societat en el seu conjunt sense discriminació. 

 

Ampliar franges horàries dels busos 114 i 
116 al barri de la Salut i millorar la seva 
accessibilitat. 

La franja horària actual deixa descoberts horaris amb 
sensació d'inseguretat per les zones fosques de nit. 

 

Reflexió, sensibilització i assessorament 
de les accions dirigides a les persones 
cuidadores del districte 

L'enfocament de les cures ha d'incloure al cuidador i 
cuidada. 

 

Promoure el canvi d'enfocament de la llei 
de dependència per a l’autonomia 
personal. 

Cal anar cap a la dignitat de la gent gran  

Es proposa que es tingui en compte el 
"greuge econòmic" a l'hora de fer 
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polítiques socials, no només els ingressos 
familiars. 
Implementar altre Centre de Dia al 
Districte amb qualitat i proximitat. 

  

Promoure la col·laboració i associació de 
les dones veïnes en el barri, per donar 
suport a les dones grans o amb alguna 
malaltia. 

  

Desenvolupar un treball divulgatiu de la 
importància del Mercat de l'Abaceria, 
com a part de la memòria històrica de les 
dones treballadores. 

  

Promoure actes, trobades i accions a 
l'espai públic, de les dones Teixidores del 
Districte 

  

 

Total de comentaris a propostes existents 5 
Total de noves  propostes realitzades 11 

 

 

8. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA        

TROBADA 

Títol del projecte Descripció del projecte Projecte 
de 
consens 
(X) 

Millorar les escales mecàniques a 
la Baixada de la Glòria 

Són les primeres escales que es van posar a Barcelona. Almenys 
un tram fa dos anys que està sense funcionar perquè no hi ha 
recanvis. 

 

Crear un aplicatiu App per reforçar 
el treball de difusió de les activitats 
i projectes de les dones a Gràcia 

Donar major visibilitat a totes les activitats i accions de les 
dones creadores del barri. 
 
* La tècnica comenta que ja hi ha un apartat a la web per 
aquesta tasca i que cal que hi hagi contingut per realitzar 
aquesta difusió, Tot així es deixa la proposta per terminar de 
donar-li forma amb l'objectiu que sumi o complementi el que ja 
existeix. 

 

Zero espais foscos a Gràcia Il·luminar els carrers que estan identificats en els estudis i 
resultats de les passejades realitzades en el marc del Consell de 
Dones l'any 2018 i 2019. Executar les primeres mesures 
d'aquest document fins que doni el pressupost màxim per 
projecte dels Pressupostos Participatius. 

 

 

Total de projectes realitzats 3 
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9. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

 

Sense comentaris 

 

10. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA (substituir foto) 
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