
 

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 Salut 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  
 

- 05/03/2020 

- Sala de Plens (Seu del Districte)  

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  

- 17 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

56 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

5 12 X 

 

6. ORDRE DEL DIA 

 

● Inici (30 min) 

○ Explicació del PAM – PAD 2020 – 2023 i del procés participatiu 

○ Explicació de la sessió d’avui 

● Debat sobre necessitats i definició de propostes del PAD (30 min) 

● Debat i concreció de projectes d’inversió (plànol) (30 min) 

● Posada en comú dels resultats i priorització (15 min) 

● Tancament (15min) 

○ Explicació de la plataforma Decidim.Barcelona 

○ Dinàmica final d’avaluació de la sessió  

 

7. 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 “pensa i escolta”. Entre les mateixes persones participants, es             

comenten les propostes PAD-PAM, mitjançant dues preguntes: S’ha entès bé el que ha explicat              

la Consellera sobre la proposta? 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. 

 

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

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

NOVES PROPOSTES 
Decidim el futur de l'Hospital Esperança Els veïns i les veïnes volem recuperar l'Hospital Esperança com a 

equipament del Districte de Gràcia (i no de ciutat). Creiem important 
que es faci un pla estratègic sobre el futur de l'Hospital. 

Establir rutes saludables entre Gràcia i 
Collserola 

Establir rutes saludables entre Gràcia i Collserola per la millora de la 
salut dels veïns i veïnes del Districte 

Desenvolupar un Pla de Prevenció integral 
per tenir cura de la salut 

Coordinació de les diferents àrees de prevenció que ja existeixen 
(MTS = malalties de transmissió sexual, Salut mental, Prevenció del 
Suïcidi, Violència de Gènere, entre d'altres) per desenvolupar un Pla de 
Prevenció. Ampliar les eines informatives a la ciutadania vers els 
serveis que s'oferten des dels diferents espais de salut. Actualment, 
cada recurs fa difusió de les seves, facilitaria molt poder tenir agrupat 
per conèixer tot el que hi ha al territori. 

Lluitar contra la Contaminació de l'aire a 
Gràcia 

Impulsar la sensibilització (per part dels professionals de la salut) 
davant el problema de la contaminació de l'aire. Exemple: la iniciativa 
"Eixample Respira" plataforma que treballa en col·laboració amb els 
professionals de la salut. 

Replantegem-nos les cures Crear espais de trobada per múltiples agents on poder posar sobre la 
taula el tema de les cures. Hi ha una demanda molt gran de cures, la 
societat està envellint i actualment hi ha dones explotades que 
treballen sense descans i pateixen assetjament sexual 

Més prevenció de Malalties de Transmissió 
Sexual 

Dotar amb més recursos la prevenció de les malalties de transmissió 
sexual (als agents que treballen amb MTS). Treballar també desde 
l'educació: fomentar l'educació sexual. 

Millora de les condicions laborals de les 
treballadores del SAD (Servei d'Atenció 
Domiciliària) 

 

Els serveis de treballadors/es d'atenció domiciliària, no s'haurien 
d'externalitzar. Se'ls hi contracta per poques hores. Cobren molt poc. 
Sovint han de demanar avançaments per arribar a final de mes. A més 
a més necessiten suport psicològic, ja que la feina que fan ho 
requereix i a banda pateixen assetjament sexual i racisme. Per últim, 
cal que aquests treballadors/es estiguin coordinats amb els 
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professionals sanitaris dels CAPs. 
Governança participativa a les àrees 
bàsiques de salut 

Constituir a cada CAP una comissió de participació de les àrees 
bàsiques . 

Augmentar els recursos i les sinergies per 
prevenció del suïcidi 

Cal augmentar els recursos que es destinen (principalment recursos 
humans) per a la prevenció i acompanyament del suïcidi. També cal 
desenvolupar sinergies entre els diferents agents: escoles, CESMA, 
CAPs. 

Modificar indicadors perquè els programes 
de salut arribin on són més necessaris 

S'haurien de tenir en compte les diferències socioeconòmiques dintre 
d'un mateix districte perquè els programes de salut es puguin 
desplegar allà on es necessiten. 

 

Total de comentaris a propostes existents 0 
Total de noves  propostes realitzades 10 

 

 

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

TROBADA 

Títol del projecte Descripció del projecte 
Pacificació del carrer Torrent de 
l'Olla amb plataforma única 

Pacificació del carrer Torrent de l'Olla amb plataforma única 
1.000.000,00 € 

 

Total de projectes realitzats 1 

 

10. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

 

Sense comentaris 

 

11. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA  
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