
 

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 diversitat funcional de Sant Martí  

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

 

27/02/2020 – Seu del districte de Sant Martí 

 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  16 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 45 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No 

binari 

6 10 - 

 

 

6. ORDRE DEL DIA 

 

1. Benvinguda   

2. Dinàmica de presentació de les persones assistents 

3. Explicació del procés participatiu sobre el PAM – PAD 2020 – 

2023 

4. Introducció al Programa d’Actuació Municipal 2020 – 2023, 

tant d’àmbit ciutat com de districte, fent èmfasis en les 

propostes sobre diversitat funcional 

5. Explicació de la sessió 

6. Dinàmica per generar, debatre i concretar propostes pel PAM i 

el PAD  i projectes d’inversió (en subgrups) 
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7. Posada en comú dels resultats 

8. Explicació de la plataforma Decidim.Barcelona 

9. Informació sobre les properes trobades participatives del 

districte 

10. 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.  

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/  

 

 

8. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

(METODOLOGIA, NOMBRE DE GRUPS CREATS, TEMÀTIQUES 

TRACTADES, ETC.) 

 

La Consellera Eva Campos dona la benvinguda a totes les persones 

participants i presenta el procés participatiu en què s’emmarca la 

sessió. Hi ha persones participants que exposen  desacord en 

l’enfocament d’algunes convocatòries cap a representants d’entitats 

de persones amb discapacitat, al considerar que les persones 

https://www.decidim.barcelona/
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individuals amb diversitat funcional no requereixen que altres 

persones les representin També s’exposa desacords en relació a la 

convocatòria, conformació i gestió d’espais participatius del districte 

comla Taula de diversitat funcional i el Consell de Mobilitat. 

Finalment, algunes persones assistents defensenla participació de 

les entitats i associacions en espais participatius per a la construcció 

col·lectiva.  

 

A continuació, es dona pas a la sessió de treball en els pressupostos 

i en el procés de definició del PAM/PAD. Les persones 

dinamitzadores fan la presentació del procés participatiu, dels 

diferents eixos en què s’organitza i de les propostes realitzades en 

l’esborrany inicial del PAD i del PAM fet des de l’Ajuntament. El grup 

decideix, mitjançant votació, treballar de manera conjunta i no en 

subgrups, i les persones dinamitzadores guien el debat tractant els 

diferents eixos del PAD. 

 

Finalment s’agraeix a les persones participants la feina que han fet i 

es demana que puguin emplenar l’enquesta i el termòmetre 

d’avaluació de la sessió.  

 

 

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

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Reformar els parcs 
infantils per a què siguin 
inclusius 

Reformar els parcs infantils per a què siguin 
inclusius. Es referencia un projecte que es 
va fer de parcs inclusius l’any 2017. Cal 
revisar les noves obres, l’accessibilitat 
universal dels equipaments i de tot el 
mobiliari – mobiliari de joc infantil, mobiliari 
per a fer exercici, bancs i fonts, etc. 
S’assenyalen com a parcs a reformar el Parc 
de la Infància i el Parc del C/ Cristòbal de 
Moura amb C/ Fluvià 
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Elaborar un catàleg dels 
parcs que no són 
accessibles per a definir 
les reformes que cal 
realitzar 
 

Elaborar un catàleg dels parcs que no són 
accessibles per a definir les reformes que 
cal realitzar 
 
 

Reformar la Plaça Dolors 
Piera per a garantir-ne 
l’accessibilitat 

Reformar la Plaça Dolors Piera per a 
garantir-ne l’accessibilitat. En el disseny del 
projecte es va comptar amb l’assessorament 
de persones amb discapacitat però no es 
van controlar els desnivells que hi ha, els 
quals dificulten la mobilitat. 
 

Augmentar les fases 
semafòriques per a 
facilitar el creuament de 
persones amb mobilitat 
reduïda 
 

Augmentar les fases semafòriques per a 
facilitar el creuament de persones amb 
mobilitat reduïda 
 

Garantir l’accessibilitat 
dels passos de vianants 
 

Garantir l’accessibilitat dels passos de 
vianants 
 

Comptar amb 
l’assessorament de 
persones amb diversitat 
funcional en la realització 
d’obres i la construcció 
de nous equipaments per 
a garantir-ne 
l’accessibilitat 

Comptar amb l’assessorament de persones 
amb diversitat funcional en la realització 
d’obres i la construcció de nous 
equipaments per a garantir-ne 
l’accessibilitat. Es menciona el cas de la 
Biblioteca Gabriel García Márquez.  
 
 

Constituir una Taula de 
Disseny Universal que 
fomenti, tant a nivell 
formatiu com cultural i de 
sensbilització, 
l’accessibilitat universal 

Fomentar a nivell formatiu i cultural 
l’accessibilitat universal. Es podria crear una 
Taula de Disseny Universal en la què es 
pogués donar assessorament  
 
 

Garantir l’accessibilitat 
comunicativa i cognitiva 
als espais públics a 
través de mecanismes 
sensorials, comunicació 
en format lectura 

Garantir l’accessibilitat comunicativa i 
cognitiva als espais públics a través de 
mecanismes sensorials, comunicació en 
format lectura fàcil, pictogrames ús 
d’aparells de traducció simultània, entre 
d’altres. Es proposa l’ús d’aparells de 
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fàcil,pictogrames, 
aparells de traducció 
simultània, entre d’altres 
 

traducció simultània com un mecanisme més 
econòmic que la instal·lació de bucles 
magnètics.  
 

Promoure vagons del 
silenci en el transport 
públic 

Promoure vagons del silenci en el transport 
públic, espais en què es redueix el soroll per 
a reduir l’ansietat de moltes persones 
 

Incloure mesures per 
assegurar l’accessibilitat 
universal als actes de 
tipus culturals  

Fomentar l’assistència de persones amb 
diversitat funcional als actes de tipus 
culturala través de mesures que assegurin 
l’accessibilitat universal, facilitantl’accés del 
col·lectiu a la cultura i buscant també 
augmentar la seva visibilitat a nivell ciutadà.  
 

Garantir l’accessibilitat 
universal en tots els 
tallers i activitats dels 
equipaments públics a 
través del suport de 
persones acompanyants, 
materials en lectura fàcil 
o persones intèrprets en 
llengua de signes 

Garantir l’accessibilitat universal en tots els 
tallers i activitats, per exemple, en Casals i 
Centres Cívics, a través de disposar dels 
mecanismes necessaris com el suport 
d’acompanyants, l’adaptació de materials a 
format lectura fàcil o intèrprets en llengua de 
signes. 
 

Difondreles mesures 
d’’accessibilitat en actes i 
esdeveniments per a 
fomentar i facilitar 
l’assistència per part de 
persones amb diversitat 
funcional 
 

Fomentar la difusió de l’accessibilitat en 
actes i esdeveniments per a facilitar 
l’assistència per part de persones amb 
diversitat funcional, més enllà d’entitats o 
associacions, a través de cartelleria o xarxes 
socials.  
 
 

Instal·lar pictogrames o 
Braille en els comerços i 
establiments per facilitar 
l’accessibilitat universal  
 

Facilitar l’accessibilitat universal en els 
comerços i establiments a través de la 
instal·lació de pictogrames o Braille, entre 
d’altres mesures.  
 

Garantir els mecanismes 
d’accessibilitat universal 
en l’atenció al públic – 
coneixement de la 
llengua de signes, 

Garantir els mecanismes d’accessibilitat 
universal en l’atenció al públic – 
coneixement de la llengua de signes, 
pictogrames, lectura fàcil, audioguies, 
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pictogrames, lectura fàcil, 
audioguies, braïlle, ús de 
tablets 
 

braïlle, ús de tablets per a un accés més 
sensorial 

Instal·lar una tarima més 
gran, més cadires 
amfíbies, més pèrgoles i 
hamaques accessibles a 
la platja per garantir 
l’accessibilitat  

Garantir l’accessibilitat a la platja i al mar a 
través de la instal·lació d’una tarima més 
gran, més cadires amfíbies, més pèrgoles i 
hamaques accessibles. Actualment no 
poden anar dues entitats d’atenció a 
persones amb discapacitat a la vegada a la 
platja perquè no hi ha espai suficient 
 

Formar a les persones 
professionals sobre la 
targeta Cuida’m 
 

Garantir el coneixement de les persones 
professionals sobre la targeta Cuida’m 
 

Fer difusió de les 
mesures d’accessibilitat 
disponibles per a les 
visites mèdiques 
 

Fer difusió de les mesures d’accessibilitat 
disponibles per a les visites mèdiques, per 
exemple, la possibilitat de sol·licitar un 
intèrpret per a persones sordes 
 

Definir mesures per a 
reduir el greuge 
econòmic comparatiu 
que tenen les persones 
amb diversitat funcional 
 

Definir mesures per a reduir el greuge 
econòmic comparatiu que tenen les 
persones amb diversitat funcional, tals com 
la seva previsió en subvencions, en 
processos d’’accés a l’habitatge, etc.  

Garantir un disseny 
accessible ens els 
habitatges de tipus 
adaptat 
 

Garantir un disseny accessible ens els 
habitatges de tipus adaptat. Es podria fer a 
través del suport de la Taula de Disseny 
Universal 
 

Augmentar la quota de 
reserva d’habitatge de 
protecció oficial pel 
col·lectiu de persones 
amb diversitat funcional 
perquè puguin 
realitzarprojectes de vida 
independent 
 

Garantir l’accés a l’habitatge del col·lectiu de 
persones amb diversitat funcional per a 
garantir els projectes de vida independent. 
Una forma de fer-ho podria ser augmentar la 
quota de reserva d’habitatge de protecció 
social. 
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Augmentar la 
disponibilitat de places 
en habitatges tutelats i 
en residències per a 
persones amb trastorns 
de salut mental i amb 
discapacitat intel·lectual 
 

Augmentar la disponibilitat de places en 
habitatges tutelats i en residències per a 
persones amb trastorns de salut mental i 
amb discapacitat intel·lectual. Cal augmentar 
la dotació al districte i atendre l’especial 
situació de les persones grans amb trastorns 
de salut mental o amb discapacitat 
intel·lectual.  
 

Establir models 
participatius i integradors 
per a definir el model 
habitacional del col·lectiu 
de persones amb 
diversitat funcional 
 

Establir models participatius i integradors per 
a definir el model habitacional del col·lectiu 
de persones amb diversitat funcional. Cal 
preguntar a les persones com volen viure.  
 

Realitzar formacions a 
persones professionals 
que atenen a persones  
amb trastorns de salut 
mental o discapacitat 
intel·lectual per oferir un 
adequat suport a 
l’envelliment 
 

Definir mecanismes de suport a l’envelliment 
de persones amb trastorns de salut mental o 
discapacitat intel·lectual, tals com la 
formació de les professionals per a l’atenció 
especialitzada que necessita aquest 
col·lectiu. 

Establir mesures de 
foment de l’ocupació del 
col·lectiu de persones 
amb diversitat funcional, 
com l’augment de 
contractació de persones 
amb diversitat funcional a 
l’administració pública 
 

Establir mesures de foment de l’ocupació del 
col·lectiu de persones amb diversitat 
funcional, per exemple mitjançant l’augment 
de la contractació de persones amb 
diversitat funcional a l’administració pública. 
Es tracta d’una manera també d’augmentar 
la visibilitat del col·lectiu.  
 

Garantir l’accessibilitat 
de la parada de metro 
Clot de la L1 i L2 

Garantir l’accessibilitat de la parada de 
metro Clot de la L1 i L2 

Garantir l’accessibilitat 
universal dels busos 
 

Garantir l’accessibilitat dels busos, canviant 
les pantalles per a què siguin més 
intel·ligibles, establint sistemes de lectura 
fàcil o pictogrames o instal·lant versions 
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sonores. Caldria també instal·lar el 
recorregut dels busos al seu interior.  
 

Augmentar la cobertura 
dels CUAP 
 

Augmentar la cobertura dels CUAP 

Garantir la 
representativitat de totes 
les persones i col·lectius 
enpublicitat o campanyes  
 

Garantir la representativitat de totes les 
persones en la publicitat o campanyes, les 
persones amb discapacitat són una part de 
la ciutadania i cal que es trobin 
representades i que no siguin 
invisibilitzades. 
 

 

Total de propostes 
realitzades 

28 

 

 

 

 

10. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) 

REALITZATS DURANT LA TROBADA1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Reformar els parcs 
infantils per a què siguin 
inclusius 

Reformar els parcs infantils per a què siguin 
inclusius. Es referencia un projecte que es va 
fer de parcs inclusius l’any 2017. Cal revisar 
les noves obres, l’accessibilitat universal dels 
equipaments i de tot el mobiliari – mobiliari 
de joc infantil, mobiliari per a fer exercici, 
bancs i fonts, etc. 
S’assenyalen com a parcs a reformar el Parc 
de la Infància, el parc del C/ Cristòbal de 
Moura amb C/ Fluvià 
 

Instal·lar una tarima més 
gran, més cadires 

Garantir l’accessibilitat a la platja i al mar a 
través de la instal·lació d’una tarima més 

                                                           
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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amfíbies, més pèrgoles i 
hamaques accessibles a 
la platja per garantir 
l’accessibilitat  

gran, més cadires amfíbies, més pèrgoles i 
hamaques accessibles. Actualment no poden 
anar dues entitats d’atenció a persones amb 
discapacitat a la vegada a la platja perquè no 
hi ha espai suficient 
 

Garantir l’accessibilitat 
comunicativa i cognitiva 
als espais públics a 
través de mecanismes 
sensorials, comunicació 
en format lectura 
fàcil,pictogrames, 
aparells de traducció 
simultània, entre d’altres 
 

Garantir l’accessibilitat comunicativa i 
cognitiva als espais públics a través de 
mecanismes sensorials, comunicació en 
format lectura fàcil, pictogrames ús d’aparells 
de traducció simultània, entre d’altres. Es 
proposa l’ús d’aparells de traducció 
simultània com un mecanisme més econòmic 
que la instal·lació de bucles magnètics.  
 

Reformar la Plaça 
Dolors Piera per a 
garantir-ne 
l’accessibilitat 

Reformar la Plaça Dolors Piera per a 
garantir-ne l’accessibilitat. En el disseny del 
projecte es va comptar amb l’assessorament 
de persones amb discapacitat però no es van 
controlar els desnivells que hi ha, els quals 
dificulten la mobilitat. 
 

Total de projectes 
realitzats 

4 
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11. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA 

TROBADA 

 

- 

 

12. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 

 


