
 

INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

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

1. NOM DE LA TROBADA: 

CONSELL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT DE SANTS - 

MONTJUÏC 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

 

30/1/2020 - Sala Cadires Vermelles, Seu del Districte, 17.30h 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:   

 

16 persones assistents 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS:  

 

40 anys 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No 

binari 

5 11 - 

 

 

6. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

(METODOLOGIA, NOMBRE DE GRUPS CREATS, TEMÀTIQUES 

TRACTADES, ETC.) 

 

Es dona la benvinguda a les persones assistents i el Conseller del 

Districte, Eudosio Gutiérrez Garcia, fa una presentació inicial, donat 

que és la primera vegada que participa en aquest espai. 

Es fa l’aprovació de l’acta del consell sectorial realitzat el passat 

mes de maig de 2019 per part de totes les persones assistents.  
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Es presenten els objectius de la present sessió i s’explica la 

metodologia general del procés participatiu del PAM-PADs 2020 - 

2023. També s’explica a les entitats quines seran les dinàmiques de 

les sessions que es realitzaran al districte per recollir propostes i 

projectes en el marc de la diversitat funcional, i es recullen les seves 

apreciacions.  

 

Una participant afirma que les propostes que van sortir del procés 

de 2006 no es van implementar; i que considera que, des de la 

perspectiva de les persones amb discapacitat física, no se sent 

partícip de les sessions de participació al districte dirigides al 

col·lectiu de persones amb diversitat funcional, motiu pel qual se la 

convida a participar de la resta de sessions i debats que 

s’organitzaran a nivell de districte.  

 

A continuació, es realitza una primera dinàmica de reflexió individual 

per identificar necessitats del col·lectiu de persones amb diversitat 

funcional al districte.  

Tot seguit, es mencionen les sis línies estratègiques en les que es 

divideix el PAD provisional de Sants - Montjuic i es fa referència a 

algunes de les mesures proposades relacionades amb la diversitat 

funcional, de cara a poder treballar en la concreció de noves idees i 

la realització d’esmenes.  

 

Per treballar-ho, es divideix a les persones assistents en dos 

subgrups, buscant que en ambdós hi hagi persones representants 

dels diferents col·lectius. A cada subgrup es dinamitza un debat per 

identificar necessitats i idees, així com consensuar i concretar tant 

propostes de contingut per al PAD com projectes d’inversió en el 

marc dels diferents eixos temàtics, amb l’acompanyament de les 

persones dinamitzadores i el suport de fitxes.  

 

Finalment, s’explica a les persones participants quines són les 

properes passes del procés i el recorregut que tindrà la feina 

realitzada en la sessió, i s’agraeix la seva participació.  
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7. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta Proposta 
de 
consens 
(X) 

Visibilitzar el col·lectiu de 
persones amb diversitat 
funcional 

Campanyes de sensibilització al districte per 

visualitzar el col·lectiu de persones amb 

diversitat funcional i combatre l’estigma. 

Organització d’activitats lúdiques com per 

exemple projecció de pel·lícules amb 

col·loquis amb les persones del col·lectiu.  

X 

Garantir formació i 
sensibilització de les 
persones que realitzen 
atenció al públic per una 
donar un bon tracte i 
servei al col·lectiu de 
persones amb diversitat 
funcional 

Campanyes formatives i de sensibilització 

sobre la correcta atenció i el bon tracte a 

persones amb diversitat funcional per part 

de totes les persones del districte que 

realitzen atenció al públic (persones 

comerciants, persones treballadores 

d’equipaments públics, persones 

treballadores de l’àmbit sanitari, etc.) 

X 

Garantir l’accessibilitat 
als espais i equipaments 
públics 

Garantir l’accessibilitat dels gimnasos 

municipals, parcs i camins forestals, Festes 

de Sants, esglaons d’accés a comerços 

X 

Garantir l’accessibilitat 
de les senyals i 
indicacions del districte 

Garantir l’accessibilitat de la senyalètica 

vinculada a equipaments i espais d’interès 

del districte (lectura fàcil, pictogrames, 

grandària, etc.), instal·lació de sistemes de 

lectura fàcil en els busos 

X 

Garantia de 
l’accessibilitat cognitiva 
d’activitats i continguts 
en equipaments públics 

Garantir l’accessibilitat de les formacions i 

tallers dels centres cívics, els continguts 

dels museus i espais culturals (ex. Museu 

del Disseny), cursos de formació 

professional, activitats de conscienciació 

mediambiental, sessions de cinema 

subtitulat 

X 
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Garantir l’accessibilitat 
dels procediments 
administratius i la 
disponibilitat de fulletons 
i instructius dels tràmits 
municipals en format 
lectura fàcil 

Adaptació de protocols administratius 

relacionats amb gestions públiques per tal 

de garantir l’accessibilitat dels procediments 

i garantir l’existència de fulletons i instructius 

de tràmits municipals en lectura fàcil 

X 

Garantir l’accessibilitat 
tant física com cognitiva 
dels processos 
participatius 

Garantir l’accessibilitat cognitiva als 

processos participatius 

X 

Incloure mesures de 
protecció a col·lectius 
minoritaris en el marc 
d’accions de democràcia 
directa 

Incloure mesures de discriminació positiva 

per les propostes realitzades per part de 

col·lectius minoritaris en el marc d’accions 

de democràcia directa de l’Ajuntament (per 

exemple, pressupostos participatius) 

X 

Augmentar l’oferta 
laboral al districte per al 
col·lectiu de persones 
amb diversitat funcional 

Augment de les ofertes de feina dirigida al 

col·lectiu de persones amb diversitat 

funcional, especialment en l’àmbit municipal 

X 

Millorar les condicions 
laborals del sector de la 
cura 

Realització de programes per la millora de 

les condicions laborals del sector de la cura  

X 

Restaurar les voreres de 
Montjuïc 

Restauració de les voreres de la zona de 

Montjuïc per permetre l’accessibilitat, ja que 

els busos no poden fer les seves parades 

habituals amb rampa si la vorera no es troba 

en certes condicions. 

X 

Restaurar les escales de 
l’entorn del funicular de 
Montjuïc 

Restauració de les escales de l’entorn del 

funicular i instal·lació de barana 

X 

Garantir la ràpida 
restauració de 
l’accessibilitat dels 
carrers després 
d’episodis climàtics 
adversos  

Dotació de recursos per a garantir la ràpida 

restauració de l’accessibilitat de carrers i 

espais de pas després d’episodis climàtics 

adversos  

 

Augmentar l’oferta d’oci 
inclusiu al districte 

Augment de l’oferta d’oci inclusiu al districte X 
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Augmentar la flota de 
taxis adaptats 

Augmentar la flota de taxis adaptats X 

Instal·lar anells 
magnètics en 
equipaments públics i 
mitjans de transport 

Instal·lació d’anells magnètics al centre de 

teatre de Sants i altres equipaments públics, 

així com a taxis 

 

Instal·lar pantalles als 
centres sanitaris per 
garantir l’accessibilitat de 
la informació 

Instal·lació de pantalles als Centres 

d’Atenció Primària i altres centres sanitaris 

del districte per garantir l’accessibilitat en la 

informació i la comunicació 

 

Instal·lar contenidors 
accessibles 

Moltes persones es troben amb dificultats 
per utilitzar els contenidors, fet que dificulta 
la realització de tasques diàries com llençar 
les escombraries i no permet garantir el 
reciclatge. Hi ha contenidors que encara 
funcionen amb palanca –de difícil ús en 
funció de la mobilitat de la persona, tant si la 
palanca és de peu com de mà- . Cal calibrar 
també l’ús de la força necessari per a l’ús de 
la palanca, donat que no totes les persones 
tenen el mateix grau de força.  

X 

Realitzar cessions 
d’espais buits per al seu 
ús per part de les entitats 

Cessió d’espais buits com solars per al seu 

ús per part de les entitats (per exemple, 

realització d’un hort urbà per part de 

persones de residències o centres 

ocupacionals) 

X 

Realitzar un programa de 
suport per facilitar els 
viatges i el turisme al 
col·lectiu de persones 
amb diversitat funcional 

Realització d’un programa de suport per 

facilitar que grups de persones amb 

diversitat funcional puguin realitzar viatges i 

turisme 

 

Augmentar el parc 
d’habitatge i residències 
públiques per a persones 
amb diversitat funcional 

Augmentar el parc d’habitatge i residències 

públiques accessibles i assequibles per 

fomentar la vida autònoma de persones 

amb diversitat funcional 

 

Garantir 
l’acompanyament legal 
en casos de 
desprotecció i/o potencial 

Garantir l’acompanyament legal en casos de 

desprotecció i/o potencial risc de pèrdua de 

l’habitatge 
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risc de pèrdua de 
l’habitatge 

Ampliar la disponibilitat 
de la figura de l’assistent 
personal per a persones 
amb diversitat funcional 

Augmentar la disponibilitat i accessibilitat a 

la figura de l’assistent personal o 

acompanyant per poder realitzar de forma 

autònoma activitats fora de la llar a 

persones amb diversitat funcional 

 

Conscienciar sobre la 
contaminació acústica 

Campanya de conscienciació sobre la 

contaminació acústica (escoles, bars, 

residències) i possibilitat de silenciar i 

subtitular les televisions de l’entorn 

 

Conscienciar sobre la 
soledat de persones 
grans  

Campanya de conscienciació sobre la 

soledat en les persones grans derivada de 

problemes auditius 

 

 

Total de propostes 
realitzades 

25 

 

 

 

8. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) 

REALITZATS DURANT LA TROBADA1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte Projecte 
de 
consens 
(X) 

Parcs infantils 
accessibles 

Inclusió de mobiliari urbà adaptat als parcs 
infantils del districte, per a garantir 
l’accessibilitat a tots els nens i nenes: 
instal·lació de tobogans de fusta, gronxadors 
adaptats, terra sense sorra, desnivells 
controlats, instal·lació de mobiliari 
experiencial de tipus sensorial 
 

x 

                                                           
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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Escales del funicular de 
Montjuïc 

Restauració de les escales dels entorns del 
funicular: no hi ha baranes, són irregulars i 
estan trencades. 
 

x 

Senyalètica dels espais 

d’interès del districte 

 

Garantir l’accessibilitat de la senyalètica 
vinculada a equipaments i espais d’interès 
del districte (lectura fàcil, pictogrames, 
grandària, més visual i més imatge, etc.) 
 

x 

Revisió de voreres de 

Montjuic 

 

Hi ha moltes voreres de Montjuïc que són 
irregulars, que estan trencades o que 
simplement no hi són. Això dificulta la 
mobilitat i especialment l’accés amb bus, ja 
que els busos no poden baixar la rampa 
accessible si la vorera no reuneix unes 
condicions mínimes.  
 

x 

 

Total de projectes 
realitzats 

4 

 

 

 

 

 

 

9. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA 

TROBADA 

 

- 

 

 

10. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA 

TROBADA 

 

Resultats de les enquestes d’avaluació de la sessió: 

 

Nota mitjana: 10 – Molt / 5 – Regular / 0 - Gens 
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1. T’has sentit còmode participant al debat sobre el PAD en la 

sessió d’avui? 9,4 

 

2. Creus que el debat sobre el PAD de la sessió d’avui ha sigut 

útil? 7,2 

 

3. Consideres que els materials presentats eren clars i fàcils 

d’entendre? 7,8 

 

4. Consideres que les persones dinamitzadores han permès i 

facilitat la teva participació al debat? 9,4 

 

 

Altres comentaris 

 

- Conceptes que poden confondre (accessibilitat cognitiva). 

Veure la inversió com quelcom més que les obres. 

- Els materials poden ser més clars. Faltarien més sessions per 

reflexionar més. 

- Tenir més presents aspectes que no resulten tan visibles però 

també s’han d’atendre. Gestionar millor el temps. 

- Treballar sobre propostes anteriors que de forma recurrent 

apareixen sessió rere sessió. 

- Rescateu informació antiga perquè hi ha molta que serà 

repetitiva. 


