
 

 

ACTA-INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

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

1. NOM DE LA TROBADA:  

Taula de Salut Comunitària PICI  

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

04/03/2020 

Casal de barri Folch i Torres (Carrer Reina Amàlia, 31 Barcelona) 

  

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  

- 15 participants 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

- 40 anys 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

- 15 - 

 

6. ORDRE DEL DIA 

1. Explicació i presentació del procés participatiu i pressupostos participatius 
2. Debat i recollida de propostes del programa d’actuació del districte (PAD)  
3. Definició de projectes d’inversió concrets (PIM) 

 

 

7. PRESENTACIÓ 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.  

La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lectiu en grup. En un primer              

moment la ciutadania valora i delibera sobre les propostes del PAD perquè siguin estudiades              

pel govern de Districte; i en un segon moment la ciutadania valora la definició, priorització o                

addició de projectes d’inversió per a incorporar el procés de “Pressupostos participatius”. 

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/  

 

 

 

 

https://www.decidim.barcelona/


8. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

 

La sessió va arrencar en mans del conseller Andrés Pérez amb les línies estratègiques i les                

principals propostes del PAD. Seguidament el tècnic de participació Gerard Verdes va fer             

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, es van presentar els objectius i l’agenda de la sessió a                 

les assistents. 

En aquesta sessió es va treballar amb tot el grup amb una metodología de treball lliure, i es van                   

crear dos espais separats de debat i participació activa de les assistents, un sobre les mesures                

destacades del PAD en matèria de Salut Comunitària, i un altre sobre projectes d’inversió de               

Pressupostos Participatius. Les assistents es van poder moure lliurement d’un espai a l’altre,             

fent aportacions i participant dels debats als dos espais. 

Les mesures destacades del PAD en matèria de Salut Comunitària van centrar-se entorn a les               

següents propostes i la seva temàtica corresponent:  

 

EIX 1 DRETS SOCIALS: Salut i cures 

1. La comunitat com a nucli relacional/afectiu i entorn generador d’oportunitats 

A Barcelona 

• Desplegar la Iniciativa Barcelona per L’Alzheimer 2019-2022, elaborada amb les entitats 
del sector, que té l’objectiu de donar suport a les persones amb Alzheimer i altres 
demències, les seves famílies i persones cuidadores. 

• Estratègia de prevenció del suïcidi i altres projectes en el marc del Pla de salut mental. 

• Impulsar actuacions i projectes de ciutat en el marc de la política de democratització de la 
cura per fer de Barcelona una ciutat cuidadora. 

A Ciutat Vella 

• Reforç del Pla Vincles als barris de Ciutat Vella. Presència del programa a tots els barris del 
districte i a l'abast de tota la gent gran en situació de soledat. 

2. Les oportunitats i riscos per la salut 

A Barcelona 

• Promoure una dieta saludable i baixa en carboni a tota la ciutadania i amb un èmfasi 
especial en escoles, establiments públics i menjadors socials  

• Estratègia integral d’abordatge de l'addicció al joc en el marc del Pla de drogues. 

• Implantar la recepta esportiva, en coordinació amb el sistema sanitari de la ciutat.  

A Ciutat Vella 

• Impuls als programes de salut comunitària en relació als equipaments i serveis de 
referència.  

 
Continuar el projecte Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (SASSIR); Continuar el 
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projecte de prevenció i atenció en consum de shabú. 

● Potenciar l'ús de l'espai públic per gent gran. Mitjançant el programa "Baixem al 
carrer" i la instal.lació d'àrees d'exercici específiques per a gent gran en parcs i places. 

3. Els serveis d’atenció a les persones  

A Barcelona 

• Incrementar els programes de Respir Familiar per arribar a més persones beneficiàries, 
ampliant les modalitats de serveis residencials i també domiciliari. 

• Facilitar l'accés a l’atenció odontològica mentre no s’ampliï la cartera de serveis 
desplegant el dentista municipal. 

A Ciutat Vella 

•  Reforçar els CAS, amb èmfasi en recursos que facilitin accés i acompanyament de dones 
consumidores. 

• Reforçar l'equip d'educadores de salut que treballen amb persones consumidores. 

• Recolzar iniciatives que abordin el treball amb dones consumidores i crear estratègies per 
vincular-les als serveis d'atenció municipals corresponents. 

• Millora i reordenació dels equipaments sanitaris: 

○ Trasllat i inici de la construcció del nou CAP del Raval nord 

○ Mantenir l'ús sociosanitari de la Clínica Barceloneta 

○ Adequació de les instal·lacions dels CAP del Gòtic i la Barceloneta ja sigui a 

partir de la seva ampliació o del seu trasllat a una nova ubicació 

○ Ampliació del CAP del Casc Antic 

○ Avançar en les obres d'ampliació de l'Hospital del Mar 

4. Entorn saludable i de qualitat  

A Barcelona 

• Implantació i avaluar impacte de la zona de baixes emissions a la ciutat (ZBE). 

A Ciutat Vella 

• Impulsar el Pla Clima reduint el trànsit. Pacificació de les vies del districte més saturades 
de trànsit rodat. 

• Renaturalització del districte augmentant els espais verds i de natura. Guanyar espais 
verds al districte i impulsar la resiliència urbana mitjançant  l'adopció per part del veïnat 
de petites zones verdes 

• Reduir el soroll i garantir el descans veïnal 
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Manteniment de les ajudes a la renovació de finestres; la mediació i inspecció de les activitats                

sorolloses ; la revisió de la recollida de residus i càrrega descàrrega nocturna. 

A l’espai de treball dedicat al PAD, les assistents van debatre al voltant de temàtiques               

relacionades amb les mesures de salut, i van generar moltes propostes al respecte. A l’espai de                

treball dedicat als Pressupostos Participatius, les assistents van realitzar diferents propostes de            

projectes d’inversió. 

Al final de la sessió es van compartir en plenària les propostes de projectes d’inversió.  

 

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

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

NOVES PROPOSTES PAD 
Reforçar els programes de salut 
comunitària amb més recursos 
econòmics i humans 

Per poder participar en tasques d'intervenció directa amb la 
població, les i els professionals necessitarien dedicar-hi temps 
fora de les hores de feina que ja tenen carregades de tasques. 
Del contrari, hi ha part de la feina que acaba convertint-se en 
voluntariat. A més a més, no hi ha recursos ara mateix per a la 
intervenció. 

Reforçar la xarxa associativa a nivell de 
salut 

Participació activa de les associacions ja sigui de salut o 
relacionades amb la salut (diversitat funcional, gent gran, etc.). 

Augmentar habitatge social al Raval per 
evitar la gentrificació i mantenir el veïnat 

Protegir rendes antigues, identificar els Fons Voltor, garantir que 
l'habitatge buit es destini a funció social. 

Augmentar inspeccions de les activitats 
sorolloses al Raval 

Fer respectar l'ordenança municipal intensificant les inspeccions 
per reduir el soroll i garantir el descans de veïns i veïnes. 

Mantenir i reforçar la seguretat al barri 
del Raval 

Reforçar la seguretat comunitària: coordinació i treball en xarxa 
amb cossos de seguretat, veïns i veïnes, entitats, etc., per prevenir 
i actuar en situacions de risc, robatoris, consum i venda de 
drogues, etc. 

Homologació de l'accessibilitat a tots els 
transports públics 

Homologar tots els transports públics perquè siguin accessibles a 
totes les persones grans i amb mobilitat reduïda. Un exemple 
seria la implementació d'una targeta de transport més àgil i fàcil 
de validar. 

Millorar i donar suport als programes 
antirumors al Raval 

Prioritzar i dotar de recursos als programes antirumors del Raval, i 
que incorporin la perspectiva intercultural. 

Potenciar projectes de formació, inserció 
laboral i regularització laboral de 
persones cuidadores 

Generar una bossa de persones cuidadores en situacions laborals 
irregulars, i garantir un acompanyament per part de professionals, 
aconseguint així un servei de cures de qualitat i amb condicions 
laborals dignes per les cuidadores. Difondre aquest servei per què 
el veïnat del barri el conegui i el pugui fer servir. Exemples de 
projectes i serveis que van en aquesta línia: Anem per feina, Lloc 
de la Dona, Barri d'oficis del Pla de Barris. 

Incorporar les cures cap els usuaris/ies 
dels serveis com a metodologia de 
treball 

Incorporar la metodologia de cures, acompanyament, temps, 
vincle amb els usuaris/ies de serveis i programes de l'Ajuntament. 
Que inclogui també el temps i la participació a la xarxa 
comunitària.  

Mantenir la dinamització dels espais 
d'exercici i activitats esportives a l'espai 
públic  

Mantenir de forma estable la figura de dinamitzadors esportius 
als espais públics habilitats per realitzar activitats esportives 
(sobretot amb gent gran). Es va implementar durant una època, i 
al eliminar-se, ha baixat notablement la participació de veïns i 
veïnes als espais públics d'exercici i esport. 
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Formació a professionals de la salut del 
Raval sobre processos d'educació 
popular 

Formació pràctica i vivencial: aprendre eines de participació i 
apoderament de grups ciutadans que promoguin la seva 
autonomia. També generar espais de formació amb la 
col·laboració dels grups motors del barri per crear un efecte 
multiplicador de l'importància i els beneficis de la participació 
amb l'objectiu d'empoderar les i els integrants dels grups motors 
per què siguin agents multiplicadors. 

Modificar i adaptar el projecte Vincles 
als diferents barris 

Adequar el projecte Vincles a l'especificitat del veïnat de cada 
barri. Cal acompanyament tècnic i participació comunitària. No es 
pot treballar sobre projectes homogenis a tots els Districtes i 
barris. 

Ampliar el programa Baixem al carrer a 
altres perfils d'usuaris/ies 

Obrir el programa Baixem al carrer a altres perfils de persones 
amb necessitats especials. Generar un nou servei per persones 
amb diversitat funcional i mares amb varies criatures petites que 
no surten al carrer perquè no tenen ascensor a casa. Buscar 
solucions adequades i adaptades a les necessitats dels 
col·lectius beneficiaris. Recolzar la xarxa veïnal de solidaritat. 

 

Total de comentaris a propostes existents 0 
Total de noves  propostes realitzades 13 

 

 

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

TROBADA  
1

 

Títol del projecte Descripció del projecte 
Facilitem baixar al carrer a Ciutat Vella A Ciutat Vella hi ha moltes finques en les quals no es pot 

instal·lar ascensor. Les persones amb discapacitat i gent gran 
amb dificultats de mobilitat, i les mares i pares amb infants 
petits poden passar dies (o en alguns casos, mesos) sense 
sortir de casa.  
Cal adquirir unes cadires erugues (elevadores) i organitzar un 
servei per facilitar poder pujar i baixar regularment al carrer. Es 
proposa adquirir 100 cadires erugues amb les característiques 
adequades pels tipus d'escales de Ciutat Vella (escales 
estretes i costeres), per garantir el dret a sortir al carrer de les 
persones amb dificultats de mobilitat que viuen en finques 
sense ascensor a Ciutat Vella. 

Millora d'ombres i espais verds als parcs i 
places del Districte 

Augmentar amb arbres o parets verdes els espais als parcs 
sense ombres. Prioritzar Plaça Folch i Torres, MACBA, Plaça 
Caramelles, Rambla del Raval, Plaça del Pedró, Plaça de 
Terenci Moix. Verd resistent, que sigui poc fàcil de destruir i 
que no generi usos marginals i delinqüencials (testos i arbres, 
plantes aromàtiques, etc.). 

Dignificació de la Pista Negra i de la Pista 
St. Rafael del Raval 

Revisió dels elements físics, tancaments, ombres i 
instal·lacions, cambres higièniques accessibles, senyalística, 
etc. Tot amb perspectiva de gènere. 

Reducció de les barreres arquitectòniques 
als carrers del Raval 

Detectem barreres arquitectòniques al barri del Raval, que 
dificulten la mobilitat de la població. És necessari reduir 
aquestes barreres arquitectòniques que condueixen als 
equipaments públics, sanitaris i socials. Adequació del terra, 
treure els badens, posar rampes, implementar senyalització de 

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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camí amable, enrajolat amb diferència cromàtica, 
accessibilitat a les entrades dels camins públics, etc. Incloure 
el accés a cadires de rodes als itineraris, revisar el carril bici de 
Drassanes, senyalitzar el pas de vianants amb color vermell 
(per exemple davant del CAP Drassanes: allà el carril bici 
dificulta el pas de la gent, les bici no paren). Implementar 
aquesta transformació urbanística als carrers: del Carme, 
Hospital, Joaquim Costa, Nou de la Rambla, Sant Antoni Abat.  

Revisió de la Plaça Martina Castells al 
Raval 

Plantejament de remodelació de la Plaça per a afavorir-ne 
usos veïnals i de la vida quotidiana. 

Dotació de material de primers auxilis y 
ampliació de bucle magnètic en els equips 
públics 

En els Centres Cívics com: Casal Folch i Torres, Casal 
Drassanes, Pati Llimona, Barceloneta, Convent de St Agustí. 
També a les sales d'actes dels Casals de Gent Gran, ampliar 
les sales per què puguin tenir un bucle magnètic. A la vegada, 
dotar aquests equipaments amb material de primers auxilis: 
dotar tots els punts d'atenció dels serveis públics del Districte 
d'anells magnètics portàtils per garantir una bona atenció a les 
persones usuàries d'audiòfons o implants coclears. És 
necessari dotar de bucle magnètic les sales dels següents 
equipaments:  al Pati Llimona, la sala J. Maragall i la Sala 
polivalent. Al Convent de St Agustí, solament la sala 
Calidoscopi en té, cal a les altres sales. Com a material de 
primers auxilis, calen desfibril·ladors i bucles magnètics 
portàtils als punts d'atenció. 

 

Total de projectes realitzats 6 

 

 

9. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

 

Es va treballar de manera molt més àgil i personalitzada que en anteriors sessions, a l'hora                

d'elaborar noves propostes de PAD i de generar idees de projectes d'inversió, dedicant temps              

al debat col·lectiu en grups reduïts.  

El perfil proactiu de les participants i el coneixement profund de la situació i realitat en matèria                 

de salut comunitària, van permetre desenvolupar una sessió de treball fluida i poc dirigida. 

 

 

10. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 
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