
 

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 2 sobre diversitat funcional a Sarrià 
Sant Gervasi 

 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

 

10/3/2020 – Fundació Canigó 

 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  24 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 35 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No 
binari 

19 5 - 

 

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 
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6. Explicació de la plataforma Decidim.Barcelona 

7. Dinàmica final d’avaluació de la sessió 

 

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.) 

 

Es rep a les persones participants i se’ls dona la benvinguda de nou 
per part de l’equip de dinamitzadores, donat que es tracta de la 
segona sessió amb gairebé el mateix grup de persones. Es fa la 
presentació de la sessió, es recorda que s’ubica en el marc del 

https://www.decidim.barcelona/
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procés participatiu del Programa d’Actuació Municipal i de Districtes, 
i es presenten els resultats de la primera sessió; i es procedeix a fer 
una dinàmica inicial de presentació per trencar el gel. 

 

A continuació, s’explica la dinàmica prevista per treballar la 
concreció de propostes i projectes en base a les necessitats 
detectades en la sessió anterior. Es divideix el grup en 4 subgrups i 
en cada un d’ells es treballa 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.  

 

Tot seguit, les persones participants es tornen a asseure plegades i 
les persones dinamitzadores expliquen 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 

Augmentar la dotació 
pública de pisos tutelats 
per a persones amb 
diversitat funcional 

 

Augmentar la dotació pública de pisos 
tutelats per a persones amb diversitat 
funcional. Aquests pisos haurien de tenir 
les següents característiques: 

- Pisos independents, tot i que poden 
ser propers o en el mateix edifici 

- Disposar de suport – persones 
acompanyants que donin suport en 
àmbits com neteja, ordre, gestió de 
despeses i recursos monetaris, 
compra, tràmits, vigilància, suport 
davant d’emergències, primers 
auxilis. 

- Que es permeti la vida en parella 
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- Pisos ubicats en zones en les que hi 
hagi serveis i equipaments – 
supermercats i botigues, 
equipaments d’oci, biblioteques, 
centres sanitaris o de serveis socials 

- Instal·lacions elèctriques, evitant les 
de gas 

- Mesures d’accessibilitat tals com 
rampes, ascensors, senyalètica en 
Braïlle i fotografies 

- Preu assequible proporcional a la 
renda de les persones 

Aquestes mesures permetrien augmentar 
l’autonomia i independència de les 
persones amb diversitat funcional, així 
com augmentar la seva autoestima i 
comoditat. 

 

Facilitar serveis de suport 
a la cerca de feina per a 
persones amb diversitat 
funcional 

 

Facilitar serveis de suport a la cerca de 
feina per a persones amb diversitat 
funcional. 

Realitzar tallers 
d’orientació ocupacional 
per a guiar a persones 
amb diversitat funcional 
en relació als estudis i la 
inserció laboral 

 

Realitzar tallers d’orientació ocupacional 
per a guiar a persones amb diversitat 
funcional en relació als estudis i la inserció 
laboral. 

 

 

 

Augmentar l’oferta 
formativa per a persones 
amb diversitat funcional 

Augmentar l’oferta formativa per a 
persones amb diversitat funcional. Es parla 
per exemple de fusteria, nutrició o cuina. 

 

Augmentar les activitats 
dels tallers ocupacionals i 
laborals 

Augmentar les activitats dels tallers 
ocupacionals i laborals, ja que cal que hi 
hagi més tasques. Aquests espais es 
podrien fer més grans i que hi haguessin 
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més persones professionals 
acompanyants preparades. 

 

Augmentar els salaris de 
les persones que 
treballen en els CETs 

 

Augmentar els salaris de les persones que 
treballen en els CETs. 

 

Facilitar la creació 
d’empreses en locals 
buits o sense ús 

Facilitar la creació d’empreses en locals 
buits o sense ús. 

 

 

Fomentar els contractes 
fixes i/o de major duració 
per a persones amb 
diversitat funcional 

 

Fomentar els contractes fixes i/o de major 
duració per a persones amb diversitat 
funcional. 

 

 

Garantir l’accés amb 
transport públic als 
centres ocupacionals i 
CETs 

 

Garantir l’accés amb transport públic als 
centres ocupacionals i CETs. 

 

 

Augmentar el període de 
validesa de la targeta 
rosa i fer-la d’un material 
més resistent 

 

Augmentar el període de validesa de la 
targeta rosa i fer-la d’un material més 
resistent. 

 

Garantir serveis de suport 
a l’accessibilitat per a la 
realització de tràmits a 
l’Ajuntament 

 

Garantir serveis de suport a l’accessibilitat 
per a la realització de tràmits a 
l’Ajuntament, per exemple díptics i 
senyalètica en Braïlle, aplicació mòbil 
d’àudio, accés de gossos pigall, persones 
intèrprets i  gestions telemàtiques 
accessibles i senzilles. 

 

Garantir l’accessibilitat de 
l’estació Peu del funicular 

Ampliar l’estació Peu del funicular dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
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dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya 

 

per a què es pugui baixar des del vagó 
adaptat, garantint-ne l’accessibilitat 

Reduir o facilitar el 
transbord entre els 
Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya i 
el metro a Plaça 
Catalunya 

 

Reduir o facilitar el transbord entre els 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
i el metro a Plaça Catalunya, a través 
d’instal·lar escales mecàniques o cinta 
transportadora. 

Garantir l’accessibilitat del 
metro 

- Garantir l’adaptació de més vagons 
en cada metro, no només el del 
principi 

- Garantir l’accessibilitat de totes les 
andanes i estacions de metro 
(s’assenyalen com a no accessibles 
Clot, Vallcarca, Plaça Catalunya, 
Sant Andreu, el transbord entre L1 i 
L4 a Urquinaona, la L3 a Plaça 
Espanya). 

Augmentar la vigilància 
en el transport públic per 
garantir més seguretat  

 

Augmentar la vigilància en el transport 
públic per garantir més seguretat. 

Millorar el manteniment 
de les estacions de 
transport públic i les 
màquines de compra de 
bitllets, assegurant-ne 
l’accessibilitat i inclusivitat 

 

Millorar el manteniment de les estacions 
de transport públic i les màquines de 
compra de bitllets, assegurant-ne 
l’accessibilitat i inclusivitat. 

 

Millorar l’accessibilitat i 
inclusivitat de busos i 
marquesines del districte 

- Instal·lar megafonia a les 
marquesines del bus per anunciar 
els temps del bus i la seva arribada 

- Instal·lar marquesines a totes les 
parades de bus per a protegir-se del 
sol i poder veure bé la senyalització 
de les línies de bus. 
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Augmentar la freqüència 
de pas dels busos 

 

Augmentar la freqüència de pas dels 
busos, per a que vagin menys plens de 
gent i facilitar l’ús de seients a les 
persones que en necessiten. 

 

Regular la circulació del 
patinet elèctric 

 

Regular la circulació del patinet elèctric. 

 

Garantir el bon estat i 
l’accessibilitat dels carrers 
i places del districte 

 

Garantir el bon estat i l’accessibilitat dels 
carrers, a través de mesures com adequar 
totes les voreres perquè siguin segures i 
es trobin en bon estat.  

Es fa especial èmfasis en la necessitat 
d’arreglar l’asfalt i les voreres a la Plaça 
Borràs.  

 

Garantir el suport en 
equipaments públics a les 
persones amb diversitat 
funcional  

 

Garantir el suport en equipaments públics 
a les persones amb diversitat funcional. Es 
proposa fer-ho a través de la figura d’una 
persona de suport, que sàpiga com fer ús 
de l’equipament i com garantir les mesures 
d’accessibilitat. 

Realitzar campanyes de 
conscienciació per a 
reduir les actuacions 
vandàliques 

 

Realitzar campanyes de conscienciació 
per a reduir les actuacions vandàliques. 

 

Regular la velocitat de 
circulació per a 
augmentar la seguretat 
de la ciutadania 

 

Regular la velocitat de circulació per a 
augmentar la seguretat de la ciutadania 

 

Asfaltar el carrer Vidal i 
Quadres 

 

Asfaltar el carrer Vidal i Quadres 

 

Millorar la senyalització, 
manteniment i 

Millorar la senyalització, manteniment i 
accessibilitat dels semàfors del districte. 
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accessibilitat dels 
semàfors del districte 

 

Es fa especial èmfasis en la instal·lació de 
senyalètica a l’encreuament del semàfor 
de l’estació Peu del Funicular dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

 

Instal·lar més passos de 
zebra entre l’Avinguda 
Vallvidrera i la Ronda de 
Dalt 

Instal·lar més passos de zebra entre 
l’Avinguda Vallvidrera i la Ronda de Dalt 

Augmentar la presència 
de la natura a la ciutat i 
fer-la més accessible, per 
exemple, augmentant els 
parcs al districte 

 

Augmentar la presència de la natura a la 
ciutat i fer-la més accessible, a través de 
mesures com, per exemple, augmentar els 
parcs del districte i instal·lar-hi rampes i 
ascensors.  

 

Augmentar l’arbrat a la 
Plaça Bonanova i a la 
Plaça Borràs 

Augmentar l’arbrat a la Plaça Bonanova i a 
la Plaça Borràs. 

 

 

Millorar les instal·lacions 
del Parc Can Sant Benat 

 

Millorar les instal·lacions del Parc Can 
Sant Benat: 

- Instal·lar-hi mobiliari, com ara taules 
de pícnic, papereres, fonts... 

- Instal·lar-hi lavabos públics 
- Millorar l’arbrat. 

 

Millorar la il·luminació 
dels parcs i de les zones 
verdes 

 

Millorar la il·luminació dels parcs i de les 
zones verdes. 

 

Augmentar l’oferta de 
tallers i activitats d’oci per 
a les persones amb 
diversitat funcional 

 

Augmentar l’oferta de tallers i activitats 
d’oci per a les persones amb diversitat 
funcional, per exemple, sortides 
històriques al barri, tallers d’activitats 
artístiques com ceràmica i dibuix, 
jardineria, activitats físiques com 
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senderisme per Collserola o excursions a 
la platja.  

 

Garantir que els espais 
d’oci com les discoteques 
siguin espais segurs i 
inclusius 

 

Garantir que els espais d’oci com les 
discoteques siguin espais segurs i 
inclusius, per exemple, amb mesures com 
cuidar la seguretat de la sala, evitar els 
espais foscos i ocults, reduir el consum de 
tabac a les portes,  fomentar l’obertura de 
les discoteques en horari de tardes (de 
17:00h a 20:00h) els caps de setmana, 
entre d’altres.  

 

Augmentar el comerç a la 
zona de Sarrià Sant 
Gervasi i garantir-ne 
l’accessibilitat 

 

Augmentar el comerç a la zona de Sarrià 
Sant Gervasi i garantir-ne l’accessibilitat. 

 

 

Total de propostes 
realitzades 

32 

 

 

10. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) 
REALITZATS DURANT LA TROBADA1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Garantir el bon estat i 
l’accessibilitat dels 
carrers i places del 
districte 

 

Garantir el bon estat i l’accessibilitat dels 
carrers, a través de mesures com adequar 
totes les voreres perquè siguin segures i es 
trobin en bon estat.  

Es fa especial èmfasis en la necessitat 
d’arreglar l’asfalt i les voreres a la Plaça 
Borràs.  

                                                           
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. 



 
 

 

 

10 

 

Millorar la senyalització, 
manteniment i 
accessibilitat dels 
semàfors del districte 

 

Millorar la senyalització, manteniment i 
accessibilitat dels semàfors del districte. Es 
fa especial èmfasis en la instal·lació de 
senyalètica a l’encreuament del semàfor de 
l’estació Peu del Funicular dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya 

 

Asfaltar el carrer Vidal i 
Quadres 

 

Asfaltar el carrer Vidal i Quadres 

 

Augmentar l’arbrat a la 
Plaça Bonanova i a la 
Plaça Borràs 

Augmentar l’arbrat a la Plaça Bonanova i a 
la Plaça Borràs. 

 

Millorar les instal·lacions 
del Parc Can Sant Benat 

 

Millorar les instal·lacions del Parc Can Sant 
Benat: 

- Instal·lar-hi mobiliari, com ara taules 
de pícnic, papereres, fonts... 

- Instal·lar-hi lavabos públics 
- Millorar l’arbrat. 

 

Millorar la il·luminació 
dels parcs i de les zones 
verdes 

 

Millorar la il·luminació dels parcs i de les 
zones verdes. 

 

Millorar l’accessibilitat i 
inclusivitat de busos i 
marquesines del districte 

- Instal·lar megafonia a les marquesines 
del bus per anunciar els temps del bus 
i la seva arribada 

- Instal·lar marquesines a totes les 
parades de bus per a protegir-se del 
sol i poder veure bé la senyalització de 
les línies de bus. 

 

Total de projectes 
realitzats 

8 
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11. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA 
TROBADA 

 

- 
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12. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA 
TROBADA 

 

 


