
 

ACTA-INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

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

1. NOM DE LA TROBADA: 

Debat 1. Segona sessió sobre diversitat funcional al districte de 

Les Corts 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

 

18/2/2020 – Centre Cívic Joan Oliver Pere Quart 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  17 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 37 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No 

binari 

9 8 - 

 

 

6. ORDRE DEL DIA 

 

1. Benvinguda i dinàmica de presentació de les persones 

2. Recordatori del procés participatiu sobre el PAM – PAD 2020 

– 2023 

3. Presentació dels resultats de la sessió anterior i de les 

propostes inicials del PAD 

4. Explicació de la sessió 

5. Dinàmica per concretar les idees i necessitats en propostes i 

projectes (en subgrups) 

6. Presentació dels resultats (en plenari) 

7. Presentació de la següent sessió 

8. Explicació de la plataforma Decidim.Barcelona 

9. 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.  

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.) 

 

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 

procés participatiu del Programa d’Actuació Municipal i de Districtes; 

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 

https://www.decidim.barcelona/
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temàtics en què s’han agrupat les necessitats detectades ade 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 exposen a tot el grup les propostes i 

projectes que s’han concretat entre totes. Així, també es demana a 

les persones assistents si ha quedat alguna cosa pendent de 

recollir. Finalment, es realitza l’avaluació de la sessió a través de 

l’eina del termòmetre.  
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9. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

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

Garantir l’accés de les 
persones a tallers o 
centres ocupacionals del 
seu districte per a poder 
fomentar la inclusió 
social al seu territori i la 
creació de xarxes 

Garantir l’accés de les persones a tallers o 
centres ocupacionals del seu districte per a 
poder fomentar la inclusió al territori i la 
creació de xarxes 

X 

Construir un edifici de 
pisos tutelats davant del 
TO Les Corts 

Construir un edifici de pisos tutelats davant 
TO Les Corts 
 
 

 

Construir o adequar més 
residències i pisos per a 
la vida independent al 
districte de Les Corts 

Construir o adequar més residències i pisos 
per a la vida independent al districte de Les 
Corts. Tenir en compte que aquests 
habitatges estiguin a prop dels llocs on les 
persones residents participen i de les seves 
famílies. Cal que n’hi hagi més i que es 
tingui en compte la situació familiar 
(persones que es queden soles o amb 
familiars molt grans, etc.) 
 

X 

Garantir més calma i 
paciència en l’atenció al 
públic a tots els serveis 
públics 

Garantir una atenció calmada i correcta, 
realitzada per persones amb la formació 
necessària, per a que les persones amb 
diversitat funcional no depenguin d’un 
familiar o acompanyant per anar als serveis 
públics. 
 

 

Conscienciar sobre la 
cura de les altres 
persones al carrer, per 
ajudar quan les persones 
cauen o es troben 
malament 

Conscienciar de la cura de les altres 
persones al carrer, per ajudar quan les 
persones cauen o es troben malament 
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Col·locar policies i 
revisors/es per vigilar 
que les persones no 
passin els semàfors en 
vermell 
 

Col·locar policies i revisors/es per vigilar que 
les persones no passin els semàfors en 
vermell 
 

 

Conscienciar de la 
importància de creuar els 
semàfors en verd 
 

Conscienciar de la importància de creuar els 
semàfors en verd  

 

Augmentar el temps per 
al pas dels semàfors 

Augmentar el temps per al pas dels 
semàfors 

x 

Adaptar més carrers per 
a que siguin peatonals 
(per exemple el carrer 
Entença 
 

Adaptar més carrers per a que siguin 
peatonals, com per exemple, el carrer 
Entença 
 

 

Fer les voreres més 
amples al voltant del CO 
Les Corts 

Fer les voreres més amples al voltant del 
CO Les Corts 

 

Suprimir els esglaons de 
davant de l’Escola Pare 
Manyanet de Les Corts 

Suprimir els esglaons de davant de l’Escola 
Pare Manyanet de Les Corts 

 

Realitzar campanyes de 
sensibilització per a una 
conducció segura i 
responsable, com per 
exemple fomentar l’ús 
del casc per a motos i 
bicicletes 
 

Realitzar campanyes de sensibilització per a 
l’ús del transport públic, com per exemple 
fomentar l’ús del casc per a motos i 
bicicletes 
 

 

Realitzar campanyes de 
sensibilització per a l’ús 
del transport públic 
 

Realitzar campanyes de sensibilització per a 
l’ús del transport públic 
 

 

Facilitar la mobilitat 
mitjançant cartells i 
senyalètica 
 

Facilitar la mobilitat mitjançant cartells i 
senyalètica 
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Garantir una mobilitat 
més segura en els 
autobusos 

Garantir una mobilitat més segura en els 
autobusos a través de mesures com la 
instal·lació de cinturons i una major reserva 
de seients per a persones amb necessitats 
especials 

 

Reduir el nombre de 
carrils i la velocitat 
permesa dins de la ciutat 
(per exemple a Avinguda 
Sarrià i Avinguda 
Diagonal) 

Reduir el nombre de carrils i la velocitat 
permesa dins de la ciutat, com per exemple 
a Avinguda Sarrià i Avinguda Diagonal 
 
 

X 

Unir els tramvies Unir els tramvies  

Renovar les 
instal·lacions del metro i 
fer-les més amples 

Renovar les instal·lacions del metro i fer-les 
més amples 

 

Instal·lar més màquines 
de compra de bitllets de 
transport al carrer i fer-
les més accessibles 

Instal·lar més màquines de compra de 
bitllets de transport al carrer i fer-les més 
accessibles 

 

Instal·lar més papereres i 
contenidors al carrer 
 

Instal·lar més papereres i contenidors al 
carrer 
 

 

Realitzar campanyes per 
fomentar la recollida dels 
excrements dels gossos 
per part de les persones 
que els passegen i el fet 
de portar-los amb 
corretja 
 

Realitzar campanyes per fomentar la 
recollida dels excrements dels gossos per 
part de les persones que els passegen i el 
fet de portar-los amb corretja 
 

 

Facilitar bosses i/o paper 
per la recollida 
d’excrements de gos a 
les papereres 
 

Facilitar bosses i/o paper per la recollida 
d’excrements de gos i/o paper a les 
papereres 
 

 

Establir mesures 
sancionadores per portar 
els gossos sense corretja 
o sense vigilar 
 

Establir mesures sancionadores i coercitives 
per portar els gossos sense corretja o sense 
vigilar 
 

 

Instal·lar fonts per a què 
els gossos beguin aigua 

Instal·lar fonts per a què els gossos beguin 
aigua 
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Establir espais tancats 
per a gossos als parcs 

Establir espais tancats per a gossos als 
parcs 

 

Garantir una millor neteja 
dels carrers del districte 

Garantir una millor neteja dels carrers del 
districte 
 
 

X 

Obrir més centres de 
rehabilitació, hospitals i 
CAPs per a reduir el 
consum de drogues 
 

Obrir més centres de rehabilitació, hospitals 
i CAPs per a reduir el consum de drogues 
 

 

Realització de 
campanyes de 
sensibilització per 
fomentar la reducció del 
consum de tabac i 
alcohol 

Realització de campanyes de sensibilització 
per fomentar la reducció del consum de 
tabac i alcohol 

 

Canviar les bombetes de 
l’espai públic per 
bombetes de baix 
consum i major potència 

Millorar la instal·lació lumínica del districte a 
través de mesures com l’ús de bombetes de 
baix consum i de major potència  
 

 

Garantir una bona 
il·luminació de tots els 
espais del districte 

Garantir una bona il·luminació de tots els 
espais del districte (com per exemple el cas 
de C/ Taquígraf Serra – Entença o altres 
carrers, en particular els carrers més estrets 
o sense sortida) 

 

Millorar les instal·lacions 
lumíniques per evitar 
avaries dela llum per 
tempestes 
 

Millorar les instal·lacions lumíniques per 
evitar avaries de la llum per tempestes 
 

 

Instal·lar més lavabos 
públics a la via pública 

Instal·lar més lavabos públics a la via 
pública 

 

Realitzar campanyes de 
sensibilització contra el 
racisme 

Realitzar campanyes de sensibilització 
contra el racisme 

 

Organitzar activitats amb 
persones de diferents 
orígens 

Organitzar activitats amb persones de 
diferents orígens per promoure la 
coneixença i ajuda entre les persones, 
fomentant l’intercanvi i la realització 
d’activitats diverses 
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Augmentar l’oferta de 
tallers als Centres Cívics 
amb activitats com 
gimnàstica rítmica o 
música 

Augmentar l’oferta de tallers als Centres 
Cívics amb activitats com gimnàstica rítmica 
o música, que siguin de tipus obert i gratuït, 
i fomentant la participació de persones dels 
Centres Ocupacionals 

X 

Augmentar l’oferta d’oci 
nocturn inclusiu 

Augmentar l’oferta d’oci nocturn inclusiu 
amb discoteques o sales de ball on es 
moderi el volum per a què també s’hi pugui 
parlar, on hi hagi horaris de tarda, menys 
llums de colors, que siguin obertes i sense 
limitacions d’edat, i amb certa vigilància i 
personal de suport 

X 

Organitzar activitats 
lúdiques com karaoke o 
ball als Centres cívics 

Organitzar activitats lúdiques com karaoke o 
ball als Centres cívics dirigides al col·lectiu 
de persones amb diversitat funcional i als 
seus amics i familiars.  

 

Establir figures de suport 
al cinema per a poder 
anar-hi amb autonomia 

Establir figures de suport al cinema per a 
poder anar-hi amb autonomia, a través 
d’ajuda per a trobar el seient  

 

 

Total de propostes 
realitzades 

38 

 

 

 

 

10. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) 

REALITZATS DURANT LA TROBADA1 

 

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

Adequar més residències 
i pisos per a la vida 
independent al districte 
de Les Corts 

Adequar més residències i pisos per a la 
vida independent al districte de Les Corts. 
Tenir en compte que aquests habitatges 
estiguin a prop dels llocs on les persones 

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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que hi resideixen participen i/o treballen i a 
prop de les seves famílies. Cal que n’hi hagi 
més i que es tingui en compte la situació 
familiar (persones que es queden soles o 
amb familiars molt grans, etc.) 
 

Adaptar més carrers per 
a que siguin peatonals, 
com per exemple, el 
carrer Entença 
 

Adaptar més carrers per a que siguin 
peatonals, com per exemple, el carrer 
Entença 
 

 

Fer les voreres més 
amples al voltant del CO 
Les Corts 

Fer les voreres més amples al voltant del 
CO Les Corts 

 

Suprimir els esglaons de 
davant de l’Escola Pare 
Manyanet de Les Corts 

Suprimir els esglaons de davant de l’Escola 
Pare Manyanet de Les Corts 
 

 

Instal·lar més màquines 
de compra de bitllets de 
transport al carrer i fer-
les més accessibles 

Instal·lar més màquines de compra de 
bitllets de transport al carrer i fer-les més 
accessibles 
 

 

Garantir una bona 
il·luminació de tots els 
espais del districte 

Garantir una bona il·luminació de tots els 
espais del districte (com per exemple el cas 
de C/ Taquígraf Serra – Entença o altres 
carrers, en particular els carrers més estrets 
o sense sortida) 

 

 

Total de projectes 
realitzats 

6 

 

  



 
 

 

 

10 

 

11. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA 

TROBADA 

- 

 

 

12. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA 

TROBADA 

 

 


