
 

ACTA-INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

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

1. NOM DE LA TROBADA: 

Ciutat Vella, diversa i accessible II 

 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

 

26/02/2020 – Casal de Barri Folch i Torres 

 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  23 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 40 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No 

binari 

15 8 - 

 

 

6. ORDRE DEL DIA 

 

1. Benvinguda i dinàmica de presentació de les persones 

assistents i dinamitzadores 

2. Recordatori del procés participatiu sobre el PAM – PAD 2020 – 

2023  

3. Presentació dels resultats de la sessió anterior i del PAD 

4. Explicació de la sessió  

5. Dinàmica per concretar les idees i necessitats en propostes i 

projectes en subgrups 

6. Presentació dels resultats 

7. Explicació de la plataforma Decidim.Barcelona 

8. Dinàmica final d’avaluació de la sessió 
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7. PRESENTACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU DEL 

PROGRAMA D'ACTUACIÓ DEL DISTRICTE (PAD) I DELS 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

 

L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost 

participatiu en el que la ciutadania, de forma directa, decidirà a què 

es destinaran 75 milions per a la realització de projectes d’inversió 

als 10 districtes.  

Les sessions es plantegen  debatre, de forma col·lectiva, propostes 

pel Programa d’Actuació de Districte perquè siguin estudiades pel 

govern de Districte, i projectes d’inversió per a incorporar al procés 

de “Pressupostos participatius”. 

En aquest cas, la primera sessió sobre diversitat funcional realitzada 

al districte serveix per detectar necessitats i problemàtiques 

relacionades amb la temàtica. A la segona sessió, també sobre 

diversitat funcional, es debaten i concreten propostes i projectes 

d’inversió derivats de les necessitats detectades a la primera sessió.   

Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de 

les propostes i projectes sorgides de la sessió es pot consultar: 

https://www.decidim.barcelona/  

 

8. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

(METODOLOGIA, NOMBRE DE GRUPS CREATS, TEMÀTIQUES 

TRACTADES, ETC.) 

 

Es rep a les persones participants i se’ls dona la benvinguda de nou 
per part de l’equip de dinamitzadores. Es tracta de la segona sessió 
amb el mateix grup. Es fa la presentació de la sessió, es recorda que 
s’ubica en el marc del procés participatiu del Programa d’Actuació 
Municipal i de Districtes, i es procedeix a fer una dinàmica de 
presentació. 
 
A continuació, s’explica la dinàmica prevista per a treballar en la 
concreció de diferents propostes i projectes en base a les necessitats 
detectades en la sessió anterior. Es divideix el grup en diversos 
subgrups, en aquest cas 4, i es comença a treballar en els diferents 

https://www.decidim.barcelona/
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eixos temàtics en què s’han agrupat les necessitats que es van 
detectar en la sessió anterior. Les persones dinamitzadores treballen 
en cada taula amb les persones participants durant 15 minuts per 
concretar les propostes i projectes d’un dels quatre temes, i després 
es canvien al següent subgrup. Així, totes les persones participants 
poden treballar tots els eixos temàtics amb el mateix subgrup i fer 
aportacions acumulatives en base al debat de cada subgrup. 
  
Tot seguit, les persones participants es tornen a asseure en plenari i 

les persones dinamitzadores fan una petita exposició a tot el grup de 

les propostes i projectes que s’han concretat entre totes. Així, també 

es demana a les persones assistents si ha quedat alguna cosa 

pendent de recollir. Finalment, es demana a les persones participants 

que facin la valoració de la sessió amb el termòmetre.  

 

 

9. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Garantir l’accessibilitat 
de les màquines de 
compra i validació de 
bitllets en el transport 
públic 

Garantir l’accessibilitat de les màquines de 
compra i validació de bitllets en el transport 
públic, especialment per a les persones que 
accedeixen al bus en cadira de rodes, 
cercant la millor situació al bus. 
 

Augmentar les zones de 
transport de la T4 

Augmentar les zones de transport de la T4 
 

Canviar el disseny de la 
targeta T4 per a reduir la 
estigmatització 

Canviar el disseny de la targeta T4 per a 
reduir la estigmatització. El disseny rosa 
crida l’atenció i fa que es vegi clarament qui 
la porta. Es proposa fer un disseny com la T 
usual/T casual.  
 

Crear una T4 en format 
braçalet per a les 
persones que tenen 
dificultats de mobilitat per 
utilitzar les màquines 
d’accés al metro 

Crear una T4 en format braçalet per a les 
persones que tenen dificultats de mobilitat 
per utilitzar les màquines d’accés al metro 
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Instal·lar plataformes per 
a pujar cadires de rodes 
al transport públic 

Instal·lar plataformes per a pujar cadires de 
rodes al transport públic, donat que les 
rampes fan massa pendent 
 

Instal·lar senyalitzacions 
per escrit i per megafonia 
en els transports públics, 
que anunciïn les parades 
i incidències 

Instal·lar senyalitzacions per escrit i per 
megafonia en els transports públics, que 
anunciïn les parades i incidències. Garantir 
que els sistema existents funcionen 
correctament sempre i en els seus diferents 
formats (visuals i auditius). 
 
 

Augmentar el servei de 
taxis adaptats 
 

Augmentar el servei de taxis adaptats ja que 
n’hi ha pocs i el servei sempre està 
col·lapsat. A les nits n’hi ha molt pocs. 
 

Reduir el preu del servei 
de taxis 
 

Reduir el preu del servei de taxis. 
 

Instal·lar pantalles amb 
el temps de pas dels 
busos a totes les 
marquesines 
 

Instal·lar pantalles amb el temps de pas dels 
busos a totes les marquesines 
 

Augmentar la 
senyalització del metro 
Jaume I 
 

Revisar i millorar  la senyalització podotàctil 
de l’estació de metro Jaume I. 

Ajustar la velocitat de 
tancament de les portes 
dels ascensors dels 
equipaments públics per 
a que hi hagi més temps 
per entrar 

Ajustar la velocitat de tancament de les 
portes dels ascensors de l’estació del metro 
de Jaume I per a que hi hagi més temps per 
entrar i sortir amb cadira de rodes. 

Garantir l’accessibilitat 
comunicativa als 
equipaments públics 

Garantir l’accessibilitat comunicativa als 
equipaments públics a través de la 
instal·lació d’icones de lectura fàcil, braïlle o 
pictogrames a l’entrada dels equipaments, 
lavabos, sales, etc.  
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Habilitar personal d’ajuda 
als vestidors dels 
equipaments esportius 
municipals o en les 
activitats adaptades dels 
centres cívics 

Habilitar personal d’ajuda als vestidors dels 
equipaments esportius municipals o en les 
activitats adaptades dels centres cívics. 

Facilitar un servei 
d’acompanyament per a 
fer ús dels centres 
esportius 

Facilitar un servei d’acompanyament per a 
fer ús dels centres esportius, a través de 
figures tant de voluntariat com de persones 
professionals (educadores i educadors 
socials, per exemple)  

Oferir l’activitat de ioga al 
Centre Esportiu 
Municipal Colom 

Oferir l’activitat de ioga al Centre Esportiu 
Municipal Colom 

Reduir les tarifes del 
Centre Esportiu 
Municipal Colom 

Reduir les tarifes del Centre Esportiu 
Municipal Colom 

Instaurar les tarifes 
reduïdes en els centres 
esportius municipals per 
a persones amb 
diversitat funcional per a 
l’ús de l’horari complet 

Instaurar les tarifes reduïdes en els centres 
esportius municipals per a persones amb 
diversitat funcional per a l’ús de l’horari 
complet (no només en certs dies o hores) 

Augmentar els recursos 
per al bany adaptat a la 
platja 
 

Augmentar els recursos per al bany adaptat 
a la platja, ja que els actuals són insuficients  

Garantir que els camins 
d’accés a la platja són 
accessibles 
 

Garantir que els camins d’accés a la platja i 
al mar són accessibles 

Creació d’un espai tou 
als centres cívics 

Creació d’un espai tou als centres cívics per 
a acollir a persones en moments de confusió 
o estats d’alteració o d’inestabilitat, oferint 
una alternativa a l’aïllament i la soledat en 
que actualment cal viure aquests moments. 
Espai d’acollida amb una persona que 
dinamitza, acull, escolta, però sense un rol 
terapèutic o mèdic. Espai d’accés fàcil, 
sense registre.  
 



 
 

 

 

6 

Augmentar l’oferta de 
tallers i activitats d’estiu 
inclusives, especialment 
per a infants, i allargar-la 
durant més mesos 
d’estiu 
 

Augmentar l’oferta de tallers i activitats 
d’estiu, especialment per a infants, i allargar-
la durant més mesos d’estiu, inclusives. Tant 
activitats diàries com colònies de diversos 
dies.  
 

Oferir activitats de ràdio 
per a la ciutadania 
 

Oferir activitats de ràdio per a les persones 
amb diversitat funcional, per exemple fer 
programes de ràdio sobre diversitat 
funcional, de manera que també serveixi per 
fer sensibilització 
 

Augmentar l’oferta 
d’activitats inclusives per 
a infants i joves durant 
els caps de setmana 
 

Augmentar l’oferta d’activitats inclusives per 
a infants i joves durant els caps de setmana 
 

Organitzar activitats de 
cinema a l’aire lliure 

Organitzar activitats de cinema a l’aire lliure 

Facilitar l’accés als horts 
urbans a una major part 
de la ciutadania 

Facilitar l’accés als horts urbans a una major 
part de la ciutadania 

Potenciar el programa 
APROPA i que puguin 
participar-hi grups més 
grans, possibilitant més 
places per espectacle, 
més freqüència i més 
espectacles o serveis 

Potenciar el programa Apropa Cultura i que 
puguin participar-hi grups més grans, 
possibilitant més places per espectacle, més 
freqüència i més espectacles o serveis 

Facilitar espais als 
Centres Cívics per al joc i 
l’oci 

Facilitar espais als Centres Cívics per al joc i 
l’oci com, per exemple, jocs de taula 
 

Augmentar l’oferta de 
tallers accessibles i 
assequibles per a tothom 
 

Augmentar l’oferta de tallers assequibles i 
accessible com per exemple: formació en 
informàtica, zumba, teatre, gimnàstica, 
pintura, dibuix, ball, flamenc, cuina i altres de 
nous 
 

Dinamitzar jocs a les 
places del districte 

Dinamitzar jocs a les places del districte 
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Habilitar espais de joc 
per a animals de 
companyia als parcs 

Habilitar espais de joc per a animals de 
companyia als parcs 

Millorar les 
infraestructures dels 
parcs del districte i fer-les 
més accessibles 

Millorar les infraestructures dels parcs del 
districte a través de la instal·lació de més 
bancs, més arbrat i més espais i mobiliari 
per a fer esport. També caldria reduir les 
zones de sorra, que es poden canviar per 
terres de cautxú, de manera que fossin més 
accessibles 
 

Facilitar la pràctica del 
futbol en espais del 
districte 

Facilitar la pràctica del futbol en espais del 
districte 

Garantir l’accessibilitat 
de comerços i 
establiments hotelers 

Garantir l’accessibilitat de comerços i 
establiments hotelers, tant en l’accés com en 
les necessitats dins d’aquests espais – 
desplaçament i accés als productes, 
col·locació, etiquetat 

Rehabilitar els carrers 
peatonals per a que 
siguin plans, garantint 
l’accessibilitat per a les 
persones en cadires de 
rodes 

Rehabilitar els carrers peatonals per a que 
siguin plans, garantint l’accessibilitat per a 
les persones en cadira de rodes 

Augmentar l’oferta de 
discoteques accessibles 
 

Augmentar l’oferta de discoteques 
accessibles 
 

Valorar l’accessibilitat 
dels serveis residencials 
quan es realitzen 
derivacions 

Estudiar des de Serveis Socials les 
derivacions a residències, centres, i/o tallers 
que es realitzen de manera que es 
considerin les característiques 
d’accessibilitat dels espais per tal de cobrir 
les necessitats de les persones.  
 

Moderar la velocitat de 
circulació al carrer 
Elisabets 
 

Moderar la velocitat de circulació al carrer 
Elisabets 

Transformar els carrers 
del Carme, de l’Hospital, 
de la Riera Alta, de Sant 

Transformar els carrers del Carme, de 
l’Hospital, de la Riera Alta, de Sant Antoni 
Abad i de Sant Carles de la Barceloneta en 
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Antoni Abad i de Sant 
Carles de la Barceloneta 
en carrers de plataforma 
única 

carrers de plataforma única. Si aquest no és 
un projecte viable atès que són vies de 
trànsit importants, ampliar-ne tant com sigui 
possible les seves voreres —les cadires de 
rodes hi passen amb dificultat, especialment 
en alguns girs  

Augmentar les fases 
semafòriques de 
creuament 
 

Augmentar les fases semafòriques de 
creuament 
 

Introduir o reforçar la 
vegetació a les places de 
Terenci Moix, a la plaça 
de la Gardunya —les 
jardineres actuals són 
insuficients – , i a la 
Plaça dels Àngels. 
Reforçar els parterres 
que es van plantar a la 
plaça de Folch i Torres 

Introduir o reforçar la vegetació a les places 
de Terenci Moix —pistes de bàsquet al 
costat del carrer Valldonzella— i a la plaça 
de la Gardunya —les jardineres actuals són 
insuficients –. També reforçar els parterres 
que es van plantar a la plaça de Folch i 
Torres i estudiar de plantar espècies que no 
requereixin tanta aigua/siguin autòctones i 
més resistents. 

Repensar o tancar els 
espais residuals/racons 
que queden al voltant 
dels conductes de 
ventilació de la plaça de 
Terenci Moix  

Repensar o tancar els espais 
residuals/racons que queden al voltant dels 
conductes de ventilació de la plaça de 
Terenci Moix perquè afavoreixen 
l’acumulació de brutícia i les conductes 
incíviques 

Reurbanitzar, 
conjuntament amb el 
Districte de l’Eixample, el 
tram final de la Ronda de 
Sant Antoni on s’havia 
emplaçat el Mercat 
provisional de Sant 
Antoni 
 

Reurbanitzar, conjuntament amb el Districte 
de l’Eixample, el tram final de la Ronda de 
Sant Antoni on s’havia emplaçat el Mercat 
provisional de Sant Antoni 

Millorar la pavimentació 
de la plaça de Sant Pere 
 

Millorar la pavimentació de la plaça de Sant 
Pere 

Dotar de més bancs els 
Jardins del Doctor 
Fleming, la plaça de la 
Gardunya, la plaça dels 

Dotar de més bancs els Jardins del Doctor 
Fleming, la plaça de la Gardunya, la plaça 
dels Àngels i la plaça de Terenci Moix, 
estudiant si convé que siguin individuals o 
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Àngels i la plaça de 
Terenci Moix 

no —els no individuals estan sovint ocupats 
per a persones sense sostre 

Reparar o renovar 
l’equipament esportiu i 
de joc per a gent gran de 
la plaça de les 
Caramelles 

Reparar o renovar l’equipament esportiu i de 
joc per a gent gran de la plaça de les 
Caramelles —sovint està malmès i ocupat 
per infants 

Incrementar la vigilància 
de nit als carrers de la 
Barceloneta, als carrers 
propers a la parada de 
metro de Paral·lel i a la 
plaça de Folch i Torres, 
per a fer front al soroll 
 

Incrementar la vigilància de nit als carrers de 
la Barceloneta, als carrers propers a la 
parada de metro de Paral·lel i a la plaça de 
Folch i Torres, per a fer front al soroll 
 

Incrementar la vigilància i 
la presència d’agents 
cívics en els punts del 
districte on es genera 
major inseguretat i 
conductes incíviques 

Per fer front als incidents relacionats amb la 
seguretat i les conductes incíviques, 
incrementar la vigilància i la presència 
d’agents cívics a l’aparcament de la plaça de 
Folch i Torres —és sovint ocupat per 
consumidors de droga—, als Jardins de Sant 
Pau del Camp, a la plaça de la Gardunya, al 
carrer dels Vigatans, al Pou de la Figuera i a 
la plaça del Mercat de la Barceloneta o 
Poeta Boscà. 
 

Incrementar la presència 
d’agents cívics en els 
punts on la brossa 
s’acumula 

Per fer front a la brutícia i presència de 
deixalles al carrer, incrementar els agents 
cívics en els punts on la brossa s’acostuma 
a acumular. Als contenidors de recollida 
pneumàtica davant del número 2 del carrer 
de la Lleialtat, p. ex., s’acostuma a veure 
bosses amuntegades fora dels contenidors. 
Altres punts on s’acostuma a veure brutícia 
és al carrer de la Junta de Comerç, a la 
Plaça de Sant Agustí, al carrer de les 
Egipcíaques i al carrer de l’Ave Maria, 
sobretot excrements de gossos 
 

Instal·lar lavabos d’ús 
públic 

Instal·lar lavabos d’ús públic, per exemple, a 
l’Av. Paral·lel 
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Dotar de més punts 
d’ancoratge de bicicletes 
la plaça de la Gardunya 
 

Dotar de més punts d’ancoratge de 
bicicletes la plaça de la Gardunya 

Instal·lar solucions d’ús 
de la bicicleta que siguin 
inclusives 
 

Instal·lar solucions d’ús de la bicicleta que 
siguin inclusives 

Garantir la correcta 
connexió entre els carrils 
bici del districte 
 

Garantir la correcta connexió entre els carrils 
bici del districte 

Habilitar carrils bici en la 
zona central del districte i 
pel perímetre del Casc 
Antic 
 

Habilitar carrils bici en la zona central del 
districte i pel perímetre del Casc Antic 

Controlar els patinets i 
bicicletes perquè circulin 
per la calçada  
 

Controlar els patinets i bicicletes perquè 
circulin per la calçada 

Facilitar les possibilitats 
de la ciutadania de 
realitzar activitats de 
voluntariat 
 

Facilitar les possibilitats de la ciutadania de 
realitzar activitats de voluntariat 
 

Dissenyar mecanismes 
de coordinació dels 
agents socials 

Dissenyar mecanismes de coordinació dels 
agents socials amb l’objectiu de garantir una 
bona atenció a les persones, un bon 
repartiment dels recursos i la detecció de 
buits – places i torns no utilitzats de manera 
efectiva (metges, serveis socials, menjadors, 
entitats,...) 
 
 

Augmentar l’accés al 
Servei Municipal 
d’Assistència Personal  

Augmentar l’accés al Servei Municipal 
d’Assistència Personal per a que persones 
amb sensibilitats diferents puguin desplaçar-
se per la ciutat i realitzar activitats 
 

Facilitar l’accés gratuït 
als museus de la ciutat i 

Facilitar l’accés gratuït als museus de la 
ciutat i recollir aportacions voluntàries 
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recollir aportacions 
voluntàries 

Garantir més places en 
albergs municipals per a 
persones sense llar 

Garantir més places en albergs municipals 
per a persones sense llar 

Construir un Punt Verd 
fix al Raval Nord 

Construir un Punt Verd fix al Raval Nord 

Dotar de més espais per 
a la higiene personal a 
les persones sense llar 

Dotar de més espais per a la higiene 
personal a les persones sense llar, 
especialment a prop dels menjadors socials 

Agilitzar la resposta de 
les sol·licituds 
d’habitatge de protecció 
oficial i augmentar el 
parc d’habitatge social 

Agilitzar la resposta de les sol·licituds 
d’habitatge de protecció oficial i augmentar 
el parc d’habitatge social —moltes persones 
amb diversitat funcional podrien viure 
autònomament, sense necessitat d’estar en 
una residència o pis tutelat, però es veuen 
obligades a viure amb els seus familiars per 
manca d’ingressos i manca d’oferta 
d’habitatge de lloguer social 
 

Realitzar campanyes de 
sensibilització sobre el 
civisme en l’espai públic 

Realitzar campanyes de sensibilització sobre 
el civisme en l’espai públic 

Garantir el retorn a la 
ciutadania en els 
processos participatius 
 

Garantir el retorn a la ciutadania en els 
processos participatius, com exercici 
democràtic i de transparència 
 

 

Total de propostes 
realitzades 

64 
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10. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) 

REALITZATS DURANT LA TROBADA1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Dotar de més espais 
per a la higiene 
personal a les 
persones sense llar 

Dotar de més espais per a la higiene 
personal a les persones sense llar, 
especialment a prop dels menjadors socials 

Transformar els carrers 
del Carme, de 
l’Hospital, de la Riera 
Alta, de Sant Antoni 
Abad i el carrer de Sant 
Carles de la 
Barceloneta en carrers 
de plataforma única 

Transformar els carrers del Carme, de 
l’Hospital, de la Riera Alta, de Sant Antoni 
Abad i el carrer de Sant Carles de la 
Barceloneta en carrers de plataforma única. 
Si aquest no és un projecte viable atès que 
són vies de trànsit importants, ampliar-ne 
tant com sigui possible les seves voreres —
les cadires de rodes hi passen amb dificultat 
i hi troben moltes dificultats en alguns girs 
 

Ampliar les voreres de 
la zona de la 
Barceloneta, Raval i 
Ciutat Vella 
 

Ampliar les voreres de la zona de la 
Barceloneta, Raval i Ciutat Vella – moltes 
són curtes i estretes. Carrers: Reina Amèlia, 
de l’Om, Hospital, Sant Pau, del Carme, 
Pepe Rubianes, Riera, Sant Carles, Unió i 
Margarida Biosca. 
Cal repavimentar les voreres dels carrers: 
Tallers, Banys Nous i Pujades.  

Introduir o reforçar la 
vegetació a les places 
de Terenci Moix i a la 
plaça de la Gardunya 
—les jardineres actuals 
són insuficients-. 
Reforçar els parterres 
que es van plantar a la 
plaça de Folch i Torres 

Introduir o reforçar la vegetació a les places 
de Terenci Moix —pistes de bàsquet al 
costat del carrer Valldonzella— i a la plaça 
de la Gardunya —les jardineres actuals són 
insuficients – . També reforçar els parterres 
que es van plantar a la plaça de Folch i 
Torres i estudiar de plantar espècies que no 
requereixin tanta aigua/siguin autòctones i 
més resistents. 

Repensar o tancar els 
espais residuals/racons 
que queden al voltant 
dels conductes de 

Repensar o tancar els espais 
residuals/racons que queden al voltant dels 
conductes de ventilació de la plaça de 
Terenci Moix perquè afavoreixen 

                                                           
1 La informació ampliada els projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i ha estat 
publicada a la plataforma Decidim.barcelona. 
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ventilació de la plaça 
de Terenci Moix  

l’acumulació de brutícia i les conductes 
incíviques 

Reurbanitzar, 
conjuntament amb el 
Districte de l’Eixample, 
el tram final de la 
Ronda de Sant Antoni 
on s’havia emplaçat el 
Mercat provisional de 
Sant Antoni 

Reurbanitzar, conjuntament amb el Districte 
de l’Eixample, el tram final de la Ronda de 
Sant Antoni on s’havia emplaçat el Mercat 
provisional de Sant Antoni 

Millorar la pavimentació 
de la plaça de Sant 
Pere 

Millorar la pavimentació de la plaça de Sant 
Pere 

Dotar de més punts 
d’ancoratge de 
bicicletes la plaça de la 
Gardunya 
 

Dotar de més punts d’ancoratge de 
bicicletes la plaça de la Gardunya 

Dotar de més bancs els 
Jardins del Doctor 
Fleming, la plaça de la 
Gardunya, la plaça dels 
Àngels i la plaça de 
Terenci Moix 

Dotar de més bancs els Jardins del Doctor 
Fleming, la plaça de la Gardunya, la plaça 
dels Àngels i la plaça de Terenci Moix, 
estudiant si convé que siguin individuals o 
no —els no individuals estan sovint ocupats 
per a persones sense sostre – 

Reparar o renovar 
l’equipament esportiu i 
de joc per a gent gran 
de la plaça de les 
Caramelles 

Reparar o renovar l’equipament esportiu i 
de joc per a gent gran de la plaça de les 
Caramelles —sovint està malmès i ocupat 
per infants – 

Augmentar els recursos 
per al bany adaptat a la 
platja 
 

Augmentar els recursos per al bany adaptat 
a la platja, ja que els actuals són insuficients 

Garantir l’accessibilitat 
de les màquines de 
compra de bitllets i de 
validació de bitllets en 
el transport públic 

Garantir l’accessibilitat de les màquines de 
compra i de validació de bitllets en el 
transport públic. Per exemple, en els busos 
les màquines de validació són a una alçada 
molt alta – caldria instal·lar-ne una a una 
alçada per a cadires de rodes i a prop de la 
porta central i de zona reservada per a 
cadires de rodes.  
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Garantir l’accessibilitat 
de les parades de 
metro 

Garantir l’accessibilitat de les parades de 
metro – Liceu, Urquinaona, Clot, no són 
accessibles. Cal posar-hi ascensors i 
rampes d’accés entre les andanes i el 
metro. Cal revisar-les ja que en molts casos 
no funcionen bé o no encaixen bé amb el 
metro quan arriba.  

Instal·lar plataformes 
per a pujar cadires de 
rodes al transport 
públic 

Instal·lar plataformes per a pujar cadires de 
rodes al transport públic, donat que les 
rampes fan massa pendent 
 

Instal·lar 
senyalitzacions per 
escrit i per megafonia 
en els transports 
públics, que anunciïn 
les parades i 
incidències 

Instal·lar senyalitzacions per escrit i per 
megafonia en els transports públics, que 
anunciïn les parades i incidències. 
 
 

Instal·lar pantalles amb 
el temps de pas dels 
busos a totes les 
marquesines 
 

Instal·lar pantalles amb el temps de pas 
dels busos a totes les marquesines 
 

Garantir l’accessibilitat 
comunicativa als 
equipaments públics 

Garantir l’accessibilitat comunicativa als 
equipaments públics a través de la 
instal·lació d’icones de lectura fàcil, braïlle o 
pictogrames a l’entrada dels equipaments, 
lavabos, sales, etc. Per exemple, la 
Biblioteca de Sant Pau no és accessible.  
 

Creació d’un espai tou 
als centres cívics 

Creació d’un espai tou als centres cívics per 
a acollir a persones en moments de 
confusió o estats d’alteració o d’inestabilitat, 
oferint una alternativa a l’aïllament i la 
soledat. Espai d’acollida amb una persona 
que dinamitza, acull, escolta, però sense un 
rol terapèutic o mèdic. Espai d’accés fàcil, 
sense registre.  
 

Millorar les 
infraestructures dels 

Millorar les infraestructures dels parcs del 
districte a través de la instal·lació de més 
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parcs del districte i fer-
les més accessibles 

bancs, més arbrat i més espais i mobiliari 
per a fer esport. També caldria reduir les 
zones de sorra, que es poden canviar per 
terres de cautxú, de manera que fossin més 
accessibles 
 

Rehabilitar els carrers 
peatonals per a que 
siguin plans, garantint 
l’accessibilitat per a les 
persones en cadires de 
rodes 

Rehabilitar els carrers peatonals per a que 
siguin plans, garantint l’accessibilitat per a 
les persones en cadira de rodes 

Contenidors 
accessibles 

Cal instal·lar contenidors que siguin 
accessibles per al seu ús a totes les 
persones. Els actuals precisen o bé 
d’empènyer un pedal o accionar una 
palanca, el que és difícil per a persones 
amb mobilitat reduïda.  
 

Construir un Punt Verd 
fix al Raval Nord 

Construir un Punt Verd fix al Raval Nord 

Habilitar carrils bici en 
la zona central del 
districte i pel perímetre 
del Casc Antic 
 

Habilitar carrils bici en la zona central del 
districte i pel perímetre del Casc Antic 

 

Total de projectes 
realitzats 

23 
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11. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA 

TROBADA 

 

- 

 

12. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 

 


