
 

ACTA-INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

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

1. NOM DE LA TROBADA: 

Segona sessió del debat sobre diversitat funcional al districte de 

Sant Martí 

 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

 

12/03/2020 – CTO Poblenou – Fundació ASPACE Catalunya 

 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  28 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 40 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No 

binari 

21 7 - 

 

 

6. ORDRE DEL DIA 

 

1. Benvinguda i 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 per subgrups 

6. Explicació de la plataforma Decidim.Barcelona 

7. Dinàmica final d’avaluació de la sessió 
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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.  
 
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.) 

 

La sessió comença amb la benvinguda de les persones 

dinamitzadores al CTO ASPACE Poblenou i el recordatori, per part 

d’aquestes i ja en el marc dels 4 subgrups de treball, del procés 

participatiu del Programa d’Actuació Municipal i de Districtes. 

Aquesta és la segona sessió amb gairebé els mateixos grups de 

persones.  

 

A continuació, s’explica la dinàmica prevista per treballar la concreció 

de propostes i projectes en base a les necessitats detectades en la 

https://www.decidim.barcelona/
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sessió anterior. Es treballa en el marc dels 4 subgrups i en cada un 

d’ells es debaten, durant 15 minuts, cadascun dels eixos temàtics en 

què s’han agrupat les necessitats detectades de la sessió anterior 

(canviant la persona dinamitzadora). Així, totes les persones 

participants poden treballar tots els eixos temàtics i les diferents idees 

i necessitats es van nodrint amb les aportacions de cada persona 

participant.  

 

Un cop s’han tractat tots els eixos temàtics a tots els subgrups, es 

demana a les persones assistents si ha quedat alguna cosa pendent 

de recollir. Finalment, s’explica la plataforma Decidim.Barcelona, 

animant a les persones participants a registrar-se i continuar amb el 

procés participatiu; i es realitza l’avaluació de la sessió a través de 

l’eina del termòmetre. 

 

 

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

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Habilitar un espai adaptat 
i accessible més gran a 
la platja, amb més 
cadires amfíbies i que 
estigui ombrejat 
 

Habilitar un espai adaptat i accessible més 
gran a la platja, amb més cadires amfíbies i 
que estigui ombrejat. 
 
 
 

Facilitar l’accés de les 
persones amb diversitat 
funcional a un servei de 
transport accessible i 
assequible per poder fer 
sortides i excursions fora 
de Barcelona  
 

Facilitar l’accés de les persones amb 
diversitat funcional a un servei de transport 
accessible i assequible per poder fer 
sortides i excursions fora de Barcelona. 
 
 
 

Augmentar els recursos 
per a que des dels 
centres ocupacionals es 
puguin fer sortides que 
durin tot un dia. 

Augmentar els recursos per a que des dels 
centres ocupacionals es puguin fer sortides 
que durin tot un dia 
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Facilitar l’ús de les 
terrasses dels bars i 
restaurants a les 
persones i grups de 
persones que es 
desplacen amb cadira de 
rodes 
 

Facilitar l’ús de les terrasses dels bars i 
restaurants a les persones i grups de 
persones que es desplacen amb cadira de 
rodes, per exemple evitant la instal·lació de 
taules i cadires fixes i permetent la seva 
mobilitat. 
 
 

Fomentar la realització 
d’activitats de Festa 
Major en horari diürn (de 
9h a 17h30) per a què 
les persones usuàries de 
centres ocupacionals i 
serveis similars puguin 
tant assistir a les 
activitats com co-
organitzar-les i participar 
en la seva execució.   
 

Fomentar la realització d’activitats de Festa 
Major en horari diürn (de 9h a 17h30) per a 
què les persones usuàries de centres 
ocupacionals i serveis similars puguin tant 
assistir a les activitats com co-organitzar-les 
i participar en la seva execució.   
Les persones usuàries proposen poder fer-hi 
activitats com concerts i espectacles de ball 
o teatre – pel que faria falta una tarima 
ample, adaptada i  amb rampa; temps 
suficient per actuar; i difusió –, o muntar 
paradetes de venta d’artesanies i altres 
objectes fets per elles. També es sol·licita 
garantir l’accessibilitat a les altres activitats 
que s’organitzen,– com concerts, 
musicoteràpia, teatre, fires i mercats 
tradicionals, etc. –. També es proposa seguir 
realitzant l’activitat d’Aperitiu Solidari en el 
marc de la qual es recapten diners per a un 
col·lectiu. 
 

Facilitar la realització 
d’activitats al districte per 
part de les persones del 
centre com, per exemple, 
la instal·lació d’una 
paradeta de venda de 
roses per Sant Jordi 
 

Facilitar la realització d’activitats al districte 
per part de les persones del centre com, per 
exemple, la instal·lació d’una paradeta de 
venda de roses per Sant Jordi. També es 
podrien vendre artesanies o realitzar una 
jornada de portes obertes al centre amb el 
servei de bar obert.  
 

Fomentar les 
col·laboracions amb 
equipaments i entitats del 
districte per a teixir 
vincles amb altres 

Fomentar les col·laboracions amb 
equipaments del districte per a teixir vincles 
amb altres persones i veïnes i generar 
intercanvi, per exemple a través de visites a 
escoles o instituts com l’Institut Front Marítim 
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persones i veïnes i 
generar intercanvi 
 

i l’Institut Pere IV, al mercat del districte o a 
les biblioteques; així com a col·lectius del 
barri com els Diables, gegants i castellers.  
 

Facilitar la participació 
del CTO ASPACE 
Poblenou a la Fira 
d’Entitats del districte  
 

Facilitar la participació del CTO ASPACE 
Poblenou a la Fira d’Entitats del districte.  
 

Fomentar l’ús i la difusió 
de les xarxes socials i la 
revista del CTO ASPACE 
Poblenou per a generar 
coneixement de les 
activitats que realitzen i 
la visibilitat del col·lectiu 
 

Fomentar l’ús i la difusió de les xarxes 
socials del CTO ASPACE Poblenou per a 
generar coneixement de les activitats que 
realitzen i la visibilitat del col·lectiu. 
 

Augmentar la inclusió en 
els tallers i activitats dels 
centres cívics del 
districte 
 

Augmentar la inclusió en els tallers i 
activitats dels centres cívics. Per a fer-ho es 
podrien fer els cartells en lectura fàcil, 
indicar que es poden demanar mesures 
d’accessibilitat o bé facilitar suport i 
acompanyament tant en la inscripció com en 
la pròpia realització de les activitats.  
 

Organitzar activitats d’oci 
accessible i assequibles 
durant les tardes-vespres 
dels divendres (17-19h) 
 

Organitzar activitats d’oci accessible i 
assequibles durant les tardes-vespres dels 
divendres (17-19h), com per exemple 
concerts, discoteca o espectacles. És 
important per a l’accessibilitat que es 
realitzin en espais propers al transport 
públic. 
 

Fomentar la organització 
i l’accessibilitat 
d’activitats musicals al 
districte  

Fomentar la organització i l’accessibilitat 
d’activitats musicals al districte. Es proposa 
que puguin fer-se concerts al CTO ASPACE 
Poblenou, a l’Aliança del Poblenou o al 
Teatre Rambla Poblenou. També es parla 
de realitzar activitats de musicoteràpia i 
d’intercanvi musical amb els instituts. 
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Facilitar la realització 
d’activitats de cura 
d’horts urbans per part 
de les persones amb 
diversitat funcional 
 

Facilitar la realització d’activitats de cura 
d’horts urbans per part de les persones amb 
diversitat funcional – per exemple, les 
persones del CTO ASPACE Poblenou 
podrien anar a realitzar tasques de 
manteniment o participació d’algun hort urbà 
o tenir cura d’algun hort urbà a espais com 
el Centre Cívic Can Felipa.  
 

Facilitar l’accés a 
activitats de ràdio, per a 
generar coneixement 
sobre el mitjà i donar 
visibilitat al col·lectiu 
 

Facilitar l’accés a activitats de ràdio, per a 
generar coneixement sobre el mitjà i donar 
visibilitat al col·lectiu. 
 
 
 

Augmentar l’oferta 
d’exposicions 
fotogràfiques i garantir-
ne l’accessibilitat  
 

Augmentar l’oferta d’exposicions 
fotogràfiques i garantir-ne l’accessibilitat.  
 
 
 

Facilitar l’accés al 
cinema a través de 
sessions matinals 
accessibles i assequibles 
 

Facilitar l’accés al cinema a través de 
sessions matinals accessibles i assequibles.  
 

Augmentar l’accessibilitat 
als cinemes i auditoris 
garantint la no separació 
dels grups de persones 
 

Augmentar l’accessibilitat als cinemes i 
auditoris garantint la no separació dels grups 
de persones. En moltes ocasions, com que 
hi ha un espai concret per a les persones en 
cadira de rodes, es fa separar als grups. Per 
evitar-ho, es proposa que els seients siguin 
de tipus desmuntable. S’assenyala que per a 
l’accés amb cadira de rodes als cinemes del 
Diagonal Mar, s’ha d’anar pel 
muntacàrregues i passar per l’aparcament, i 
és una situació que no s’hauria de donar.  
 

Fomentar l’accés i 
l’accessibilitat de la Sala 
Beckett al col·lectiu de 
persones amb diversitat 
funcional 

Fomentar l’accés i l’accessibilitat de la Sala 
Beckett al col·lectiu de persones amb 
diversitat funcional 
No és accessible i cal que es posin facilitats 
perquè diferents col·lectius puguin realitzar-
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 hi activitats, per exemple persones usuàries 
de centres ocupacionals del districte.  
 

Habilitar un accés 
adaptat a l’Aliança del 
Poblenou 
 

Habilitar un accés adaptat a l’Aliança del 
Poblenou, ja que l’espai a dins ja és 
accessible i hi poden realitzar activitats.  

Millorar l’accessibilitat del 
Centre Cívic Can Felipa 

Al Centre Cívic Can Felipa només hi ha 2 
ascensors petits i l’auditori es troba a la 
última planta. Quan hi va un grup de 
persones amb mobilitat reduïda, es triguen 
entre 1 i 2h per poder a que totes les 
persones puguin accedir a l’auditori. Caldria 
posar l’auditori a la planta baixa; o posar 
ascensors on hi hagi espai per a més 
cadires i persones; o bé instal·lar més 
ascensors. Cal tenir en compte, a l’hora de 
construir o habilitar nous equipaments 
municipals, que posar auditoris a la última 
planta genera aquest tipus de problemes. 
 

Garantir l’accessibilitat 
del lavabo adaptat del 
Museu del Disseny 
 

Garantir l’accessibilitat del lavabo adaptat 
del Museu del Disseny. El lavabo actual és 
molt petit i no s’hi poden fer operacions de 
neteja amb diverses persones cuidadores. A 
més, tampoc hi ha llitera per fer-ho. 
 

Instal·lar lavabos 
accessibles a l’interior 
del Museu Blau 
 

Instal·lar lavabos accessibles a l’interior del 
Museu Blau. Actualment els lavabos als que 
han d’anar es troben a fora del museu.  
 

Garantir l’accessibilitat 
del Museu d’Història de 
Barcelona 
 

Garantir l’accessibilitat del Museu d’Història 
de Barcelona. L’ascensor que hi ha és molt 
petit i hi ha cadires de rodes que no hi 
entren.  
 

Elaborar una guia de 
locals i equipaments 
adaptats i formació en 
temes d’accessibilitat per 
a les persones 
treballadores 

Elaborar una guia de locals i equipaments 
adaptats, per a facilitar que s’hi pugui anar; 
així com formació per a que les persones 
que hi treballen sàpiguen com utilitzar els 
recursos d’accessibilitat. 
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Habilitar un gual més 
gran amb rampa davant 
del CTO ASPACE 
Poblenou 

Habilitar un gual més ample amb rampa 
davant del CTO ASPACE Poblenou (C. De 
Bilbao, 95), ja que hi ha transports que no 
tenen rampa lateral i hi ha certes hores en 
que es genera congestió de vehicles 
adaptats a la zona del gual per falta d’espai. 
Així, degut al poc espai del que disposen, 
alguns vehicles adaptats es veuen obligats a 
aparcar lluny i es generen problemes de 
circulació.  
 

Millorar l’accessibilitat de 
la plaça Xavier 
Benguerel 
 

Millorar l’accessibilitat de la plaça Xavier 
Benguerel a través de: 

- Instal·lar bancs 
- Eliminar o reduir els desnivells 

accentuats 
- Recuperar l’espai de petanca 
- Habilitar una àrea d’esbarjo per a 

gossos 
- Instal·lar un hort urbà 
- Habilitar un escenari amb rampa i 

ombra 
- Facilitar espais d’emmagatzematge 

per a deixar material, com per exemple 
el material per a jugar a boquia o 
taules amb potes regulables 

- Facilitar espais per a realitzar 
expressions artístiques, com per 
exemple graffitis. 

 

Millorar la neteja dels 
carrers propers al CTO 
ASPACE Poblenou 
 

Millorar la neteja dels carrers propers al CTO 
ASPACE Poblenou. Sovint s’hi realitza 
“botellón”. 

 

Total de propostes 
realitzades 

27 
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10. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) 

REALITZATS DURANT LA TROBADA1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Habilitar un espai adaptat 
i accessible més gran a 
la platja, amb més 
cadires amfíbies i que 
estigui ombrejat 
 

Habilitar un espai adaptat i accessible més 
gran a la platja, amb més cadires amfíbies i 
que estigui ombrejat. 
 
 
 

Augmentar l’accessibilitat 
als equipaments públics 
que tinguin sales en 
format d’auditori, per tal 
de garantir la no 
separació dels grups de 
persones 
 

Augmentar l’accessibilitat als equipaments 
públics que tinguin sales en format 
d’auditori, per tal de garantir la no separació 
dels grups de persones. En moltes ocasions, 
com que hi ha un espai concret per a les 
persones en cadira de rodes, es fa separar 
als grups. Per evitar-ho, es proposa que els 
seients siguin de tipus desmuntable.  
 

Millorar l’accessibilitat del 
Centre Cívic Can Felipa 

Al Centre Cívic Can Felipa només hi ha 2 
ascensors petits i l’auditori es troba a la 
última planta. Quan hi va un grup de 
persones amb mobilitat reduïda, es triguen 
entre 1 i 2h per poder a que totes les 
persones puguin accedir a l’auditori. Caldria 
posar l’auditori a la planta baixa; o posar 
ascensors on hi hagi espai per a més 
cadires i persones; o bé instal·lar més 
ascensors. Cal tenir en compte, a l’hora de 
construir o habilitar nous equipaments 
municipals, que posar auditoris a la última 
planta genera aquest tipus de problemes. 
 

Garantir l’accessibilitat 
del lavabo adaptat del 
Museu del Disseny 
 

Garantir l’accessibilitat del lavabo adaptat 
del Museu del Disseny. El lavabo actual és 
molt petit i no s’hi poden fer operacions de 
neteja amb diverses persones cuidadores. A 
més, tampoc hi ha llitera per fer-ho. 

                                                           
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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Instal·lar lavabos 
accessibles a l’interior 
del Museu Blau 
 

Instal·lar lavabos accessibles a l’interior del 
Museu Blau. Actualment els lavabos als que 
han d’anar es troben a fora del museu.  
 

Garantir l’accessibilitat 
del Museu d’Història de 
Barcelona 
 

Garantir l’accessibilitat del Museu d’Història 
de Barcelona. L’ascensor que hi ha és molt 
petit i hi ha cadires de rodes que no hi 
entren.  
 

Habilitar un gual més 
gran amb rampa davant 
del CTO ASPACE 
Poblenou 

Habilitar un gual més ample amb rampa 
davant del CTO ASPACE Poblenou (C. De 
Bilbao, 95), ja que hi ha transports que no 
tenen rampa lateral i hi ha certes hores en 
que es genera congestió de vehicles 
adaptats a la zona del gual per falta d’espai. 
Així, degut al poc espai del que disposen, 
alguns vehicles adaptats es veuen obligats a 
aparcar lluny i es generen problemes de 
circulació.  
 

Millorar l’accessibilitat de 
la plaça Xavier 
Benguerel 
 

Millorar l’accessibilitat de la plaça Xavier 
Benguerel a través de: 

- Instal·lar bancs 
- Eliminar o reduir els desnivells 

accentuats 
- Recuperar l’espai de petanca 
- Habilitar una àrea d’esbarjo per a 

gossos 
- Instal·lar un hort urbà 
- Habilitar un escenari amb rampa i 

ombra 
- Facilitar espais d’emmagatzematge 

per a deixar material, com per exemple 
el material per a jugar a boquia o 
taules amb potes regulables 

- Facilitar espais per a realitzar 
expressions artístiques, com per 
exemple graffitis. 
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Total de projectes 
realitzats 

8 

 

 

11. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA 

TROBADA 

 

- 

 

12. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 

 


