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II Pla per la Justícia de Gènere 2021-2025 
 
PROGRAMA D’EXECUCIÓ 2021-2023 – Devolució del procés de participació ciutadana 
 
A continuació es fa un retorn a les diferents propostes plantejades des del procés de participació ciutadana per l’elaboració del II Pla per la Justícia de Gènere 2021-2023, anotant les actuacions proposades que s’han inclòs al 
Programa d’Execució i les que no. Per aquestes segones, s’aporta una explicació que ho justifica.  
 

Eix. 1. Canvi institucional 

Àmbit Objectius Actuacions proposades S’assumeix?  Comentaris 

13. Participació 
institucional 

 13.1. Millorar la inclusió de la veu, necessitats i 
propostes de les dones, en tota la seva diversitat, 
en els espais institucionals. 

Garantir espais de cures en tots els 
processos participatius. 

Si   

13.1. Millorar la inclusió de la veu, necessitats i 
propostes de les dones, en tota la seva diversitat, 
en els espais institucionals.  

Implementació de processos participatius 
més vinculats al territori, que es basen en el 
treball dels equipaments de proximitat per 
a anar a buscar les dones, les seves entitats 
i les seves plataformes.  

Si   

  
En el primer eix, doncs, de Canvi institucional, s’assumeixen les 2 actuacions proposades (el 100%).  
 
 
 

Eix 2. Economia per la vida i organització dels temps 

Àmbit Objectius Actuacions S’assumeix Observacions 

14. Promoció 
econòmica 
feminista  

14.1. Lluitar contra l’impacte de les 
conseqüències derivades de la Covid19 en 
l’ocupació de les dones a la ciutat i promoure 
l’equitat de gènere i qualitat al mercat de 
treball.  

Foment de la participació de dones als 
Projectes Integrals amb Contractació (PICs), 
especialment si pertanyen a col·lectius en 
situació de vulnerabilitat. 

Si 
En aquesta actuació s'assumeixen 2 propostes de les sessions participatives:  

- Plans d’Ocupació específics per a dones majors de 45-50 anys. 
- Programes de formació més integrals/conjunts/flexibles.   

Reducció de la bretxa digital de gènere als 
serveis d’ocupació per facilitar l’accés a joves 
en atur o amb dificultats de trobar feina, i 
d’altres persones en situació de vulnerabilitat 
(ex. PresTIC) 

Si 
En aquesta actuació s'assumeix una proposta de les sessions de participació:  
- Cal mirar amb especial atenció la bretxa digital: s’ha d’analitzar com es treballa als serveis d’ocupació  en termes 
tecnològics per assegurar que totes les dones que ho necessiten hi tinguin accés 

Reforç de l’oferta formativa tecnològica bàsica 
de les Antenes Cibernàrium de Barcelona 
Activa per millorar les competències 
tecnològiques de les dones +45 anys i per a 
dones que es trobin en situació de precarietat 
econòmica i que estiguin en procés de recerca 
de feina. 

Si 

En aquesta actuació s'assumeixen vàries propostes de les sessions participatives: Capacitació en competències 
digitals bàsiques per poder accedir recursos i serveis online (ex: formació) i Projecte d’antenes de BASA amb 
formacions sobre TIC són més fàcils d’accedir-hi però potser no arriben a les dones. Revisar difusió/captació 
usuàries 

14.2. Treballar per una promoció econòmica 
que sigui feminista i ecologista amb un 
especial impuls de l’economia social i solidària. 

Suport a creació cooperatives de cures entre 
persones migrades.  

Si 
A través de la convocatòria de subvencions específiques per l’enfortiment de l’Economia Social i Solidària i de la 
cartera de formació i serveis d’assessorament a projectes d’economia social i solidària oferts per Barcelona 
Activa. 
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Suport per passar de venda ambulant a 
iniciatives de venda online (ex: capacitació 
tecnològica, creació de xarxa entre dones en 
la mateixa situació i iniciativa, ajuts per a alta 
com autònoms/es, logística (ex: creació de 
cooperatives per no haver de dependre 
d’empreses convencionals de missatgeria que 
els resulten molt costoses). 

Si 
Es fa a través de la convocatòria de subvencions específiques per l’enfortiment de l’Economia Social i Solidària i 
de la cartera de formació i serveis d’assessorament a projectes d’economia social i solidària oferts per Barcelona 
Activa. Amb tot, els ajuts no són específics per la alta al règim d’autònoms/es.  

Prioritzar el treball integratiu que duen a 
terme les cooperatives, organitzacions i 
associacions de l’ESS relacionades amb la cura.  

No No està prevista una acció específica en aquest àmbit més enllà de reforçar i visibilitzar el teixit de l’ESS a la ciutat. 

Visibilitzar més l’economia circular: 
reaprofitament alimentari, reciclatge. Espai 
educatiu i sensibilització 

Si, 
reformulada 

 Es fa a través d’activitats de l’Espai de Consum Responsable 

Promoure i finançar l’emprenedoria col·lectiva 
de les dones: acompanyar amb beques per 
més de 2 anys 

No 
Hi ha programes específics adreçats a dones i projectes formats bàsicament per dones però no incorporen 
finançament. Poden presentar-se a les convocatòries de subvencions però no està previst fer ajuts per beques. 

14.3. Fer de Barcelona una ciutat de referència 
per a les dones emprenedores, donar suport a 
les professionals i directives i assessorar i 
acompanyar les empreses 
en la introducció i aplicació de les mesures 
d’igualtat.  

Ajuts a les empreses per a la contractació de 
dones en situació d'atur: Programa Crea Feina 
2020 i Crea Feina Plus 2021. 

Si 
Aquesta actuació dona resposta a la proposta de participació:  

- Més incentius per a empreses per a la contractació de determinats perfils. Crea Feina Plus té, entre un 
dels requisits, que siguin dones (entre d’altres).  

15. Democratització 
de les cures  

15.1.Augmentar el reconeixement social i 
institucional sobre la importància de les cures i 
de la seva provisió més equitativa. 

Campanya comunicativa inclusiva de 
reconeixement social de les treballadores 
precaritzades de la ciutat  

Si 
 Aquesta actuació està inclosa també a la Mesura de Govern d'Economia Feminista: per a la millora de les 
condicions econòmiques, socials i laborals de les ocupacions més feminitzades i precaritzades.  

Reconeixement de que els serveis bàsics com 
l’aigua i l’energia són bàsics per la cura: 
especial protecció 

No 
No s’ha pogut concretar l’actuació més enllà del que ja s’està treballant des de Drets Socials i en el marc 
competencial de l’Ajuntament.  

15.2. Augmentar la corresponsabilitat de 
l’administració pública, el món comunitari i les 
empreses, així com la corresponsabilitat dels 
homes.  

Creació d'ajuts per a les famílies: suport a la 
contractació de persones per les cures, suport 
tècnic (per fer tràmits, etc.) i econòmic 
(subvencions, etc.), ajuts a la contractació 
d’assistents personals de persones amb 
discapacitat.  

No 
No està prevista com des de l’òrgan competent. Si que es facilita i aporta  informació a les famílies per a la 
contractació de serveis de cures que provinguin d’empreses de l’Economia Social i Solidària-ESS. 

15.3. Millorar les condicions en què les 
persones presten treballs de cures (de manera 
remunerada i no remunerada) i en què les 
persones reben cures. 

Pla d’incentius per a la formalització de les 
treballadores de la llar i les cures: 
bonificacions a la cotització, etc. 

Si   

Millora de les condicions laborals i la 
capacitació a les treballadores del SAD 

Si 
Es revisarà el plec. Aquesta actuació està inclosa també a la Mesura de Govern d'Economia Feminista: per a la 
millora de les condicions econòmiques, socials i laborals de les ocupacions més feminitzades i precaritzades.  

Suport a l’auto organització de les 
treballadores de la llar 

Si 
Sí, en el marc de la Mesura de Govern d'Economia Feminista: per a la millora de les condicions econòmiques, 
socials i laborals de les ocupacions més feminitzades i precaritzades.  

Afavorir la reorientació professional de les 
treballadores de la llar que no vulguin seguir-
hi treballant.  

Si   

Suport a les treballadores de la llar en la 
presentació de denúncies contra situacions 
d’explotació, assetjament, etc. 

No 
No és possible. Assessorament sí, però presentació i preparació de denúncies i acompanyament en el procés 
judicial, no. 

17. Lluita contra la 
feminització de la 

pobresa i la 

17.1. Assolir la implementació total de 
l'Estratègia contra la Feminització de la 
Pobresa i la Precarietat.  

Actualització indicador de risc de pobresa amb 
risc d'autonomia per Barcelona. 

Si 
Disseny d'indicadors sobre ingressos i risc de pobresa amb supòsit d’autonomia per visibilitzar i poder prendre 
mesures per pal·liar/evitar situacions d’endeutament i manca d’ingressos.  
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precarietat Creació d'ajuts econòmics específics per a 
dones per a l’adequació de l’habitatge o 
eficiència energètica (fons europeus de 
recuperació i resiliència, visió ecologista).  

No Específics per dones no podrà ser. 

Reforç de la coordinació entre els PIAD i els 
PAE.  

Pendent No s’ha pogut concretar la seva assumpció per part de l’òrgan competent. 

Prevenció de la incompatibilitat entre ajudes 
públiques.  

Pendent  No s’ha pogut concretar la seva assumpció per part de l’òrgan competent. 

Facilitació de l’accés a recursos que potenciïn 
les habilitats de les treballadores en situació 
irregular. 

Si 
Dintre la Mesura de Govern d'Economia Feminista: per a la millora de les condicions econòmiques, socials i 
laborals de les ocupacions més feminitzades i precaritzades, s'emmarca en la següent actuació:  14. Accions per a 
la professionalització en el sector de les cures. 

18. Recursos 
tecnològics i bretxa 

digital 

18.1. Treballar per l'equitat de gènere a les 
industries TIC. 

Recolzament de les nenes des de la formació 
escolar per accedir a mentories/tutories que 
les recolzi en la seva formació científica. 

Si   

18.2. Augmentar progressivament l'índex 
d'empoderament digital de les dones (en línia 
amb una de les fites de l'ODS5). 

Creació d'espais no mixtes d’aprenentatge o 
alfabetització digital. 

No 
No en el cas d’alfabetització digital. Si que contemplem entorns de formació no mixtes en altres nivells de 
formació més avançats com al Programa de capacitació BCNfemTech (formació intensiva en fullstack).  

Posada a l'abast d'equips informàtics a 
entitats que treballen per superar la bretxa 
digital de gènere. 

Si 
 

Incorporació de la perspectiva de gènere als 
estudis de les indústries TIC. 

Si 
En el marc de la Mesura de Govern BcnFemTech 2021-2023: per l'equitat de gènere al sector TIC. Seria l’Actuació 
7. Impulsar l’acord BcnFemTech City, de ciutat públicoprivat per l’equitat de gènere en les indústries TIC.  

18.3. Analitzar la bretxa digital de gènere des 
d’una perspectiva interseccional, tenint 
especialment en compte l’edat, l’origen, la 
classe i el territori de residència 

Accés a formació sobre les TIC per a dones en 
situació de vulnerabilitat. 

Si En el marc de la Mesura de Govern BcnFemTech 2021-2023: per l'equitat de gènere al sector TIC. Actuacions 1 i 2.  

 
A l’eix d’Economia per la vida i organització dels temps, de les 27 actuacions proposades, se n’han assumit 18 i se n’han rebutjat 7. 2resten pendents de resposta.  
 

 
  

Si

No

Pendents
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Eix 3. Ciutat de Drets 

Àmbit Objectius Actuacions S’assumeix? Observacions 

19. Participació 
social i política 

19.1. Potenciar la participació social i política de 
les dones dels diferents barris de la ciutat, 
atenent a la seva diversitat, i els impactes 
generats per la covid-19. 

Suport i visibilitat als nous col·lectius feministes 
emergents tant de districte com de ciutat. 

Si 
 

Registre de col·lectius feministes existents. Si   

19.2. Promoure la col·laboració i la coproducció 
per la defensa de drets, i la participació social i 
política de les dones, des d’una perspectiva 
interseccional i intercultural. 

Congrés municipal de dones: jornada perquè 
cada col·lectiu feminista pugui exposar i 
intercanviar a-actuacions. 

Si 
 

Foment de la participació de les dones migrades, 
amb estratègies de difusió adaptades i fent ús 
dels seus canals. 

Si 
 

20. Salut i drets 
sexuals i 
reproductius 

20.1. Millorar el coneixement sobre la salut de la 
població barcelonina, incloent-hi l’impacte de la 
pandèmia en la salut física, mental i sexual i 
reproductiva des d’una perspectiva de gènere, 
interseccional i de cicle vital. 

Enfortiment dels serveis i recursos i adaptació a 
les necessitats de les dones (horaris, accés, etc.). 

Si  
Es reformula en: Identificació de punts claus de millora en l'accessibilitat a l'atenció pública de salut 
i treball amb proveïdores.  

20.2. Fomentar una atenció sanitària sense 
biaixos de gènere (no androcèntrica ni 
heteronormativa). 

Formació en perspectiva de gènere, amb mirada 
interseccional, per a professionals de la salut. 

Si 
Fusionada amb l’actuació: Realització de formació per trencar els biaixos de gènere en l’atenció 
sanitària. 

Definició d’un model d’atenció en salut i drets 
sexuals i reproductius amb perspectiva de 
gènere i interseccional (joves). 

No Va més enllà del pla de treball actual de l’òrgan competent.  

Establiment d’espai de denúncia i mecanismes 
de rendició de comptes vinculats als drets 
sexuals i reproductius. 

Si Parcialment: es recull sempre i quan el cas estigui vinculat a algun dispositiu de salut. 

Promoció d’iniciatives que articulin la vinculació 
dels Drets sexuals i reproductius, l’acció 
climàtica i la justícia econòmica.  

Si 
 

20.3. Seguir treballant per la promoció dels drets 
sexuals i reproductius des d’una perspectiva de 
gènere i interseccional. 

Oferiment de traducció i mediació a les 
consultes d’ASSIR. 

No Potser es podrà reprendre a futur.  

Materials informatius sobre drets sexuals i 
reproductius accessible, adaptats i de proximitat 
(per exemple, sobre els drets d’avortament). 

Si   

Accions segons cicle vital sobre DSiR: educació 
sexual, anticoncepció, avortament, malalties de 
transmissió sexual i violències sexuals. 

Si 
 

21. Acció social  

21.1. Aprofundir en el coneixement de les 
desigualtats de gènere que condicionen les 
situacions de vulnerabilitat, en particular dels 
serveis adreçats a persones sense llar, persones 
amb discapacitat i infants i joves. 

Lectura en clau de gènere de les dades de 
serveis socials. 

Si 
 

Incorporació de la perspectiva de gènere a la 
publicació sobre el sobrecost de les cures i/o la 
discapacitat.  

No No s’ha pogut concretar la proposta.  

21.2. Avançar en la incorporació de la 
perspectiva de gènere en totes les fases i 
processos d’aquests serveis. 

Descentralització dels serveis d’atenció social als 
barris 

No Serveis Socials Bàsics ja estan descentralitzats a nivell de barris.  

Avaluació dels serveis socials en clau de gènere. Si 
 

Ampliació del servei SARA Si 
 

22. Esports 
22.2.Incorporar la perspectiva de gènere als 
equipaments, entitats i esdeveniments esportius 
de la ciutat. 

Difusió dels esdeveniments esportius femenins 
en els mitjans de comunicació. 

Si 
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23. Coeducació i 
ciència 

23.1. Promoure la implantació d’un model 
coeducatiu coordinat per al conjunt d’etapes i 
espais d’educació formal de la ciutat donant un 
pes especial al treball per a la transformació dels 
models de masculinitat. 

Elaboració d’una diagnosi global sobre la 
coeducació als centres educatius de la ciutat. 

Si 
 

Reforç del Projecte d’escoles per la igualtat i la 
diversitat i avaluació. 

Si 
 

Suport a l’elaboració i desenvolupament dels 
Plans d’Igualtat a les escoles, i a la formació en 
perspectiva de gènere i LGTBI a equips docents . 

Si 
 

Incorporació de l’educació sexoafectiva de forma 
més primerenca.  

Si 
 

Creació de punts liles en els espais educatius . No  No es contempla.  

23.2. Avançar cap a la implementació de la 
perspectiva de gènere a les entitats i espais 
d’educació no formal i educació informal de la 
ciutat. 

Implementació de la perspectiva de gènere en 
projectes d’entitats de lleure educatiu, la xarxa 
d’espais familiars de criança municipal, els espais 
educatius de Vila Veïna, les AFA a través de la 
FAPAC, Fundació BCN FP, etc. 

Pendent No s’ha pogut concretar.  

23.3. Contribuir a revertir els estereotips i 
bretxes de gènere que limiten la lliure elecció 
vocacional i el desenvolupament professional en 
l’àmbit de la ciència.  

Foment de vocacions científiques en les noies 
(treball amb les escoles i les famílies).   

Si 
 

24. Cicle de vida 
24.1. Aprofundir en el coneixement sobre les 
desigualtats de gènere en els diferents cicles 
vitals (infància, joventut, adultesa, vellesa).  

Estudi per barris de la desigualtat de gènere en 
els diferents cicles vitals.  

No   No es contempla. 

26. Ciutadania, 
migracions i 
interculturalitat 

26.1. Incloure la perspectiva de gènere en el 
disseny, la planificació, l’execució i l’avaluació de 
les polítiques interculturals, de refugi, d'acollida, 
de lluita contra la discriminació i de pluralitat 
religiosa i conviccional de la ciutat. 

Generació de dades i de coneixement sobre la 
diversitat cultural a la ciutat, amb perspectiva  
de gènere.  

Si 
 

Millora i ampliació dels serveis de traducció a 
una major quantitat d’oficines municipals. A 
més, que existeixin més punts de referència 
presencials on poder crear un vincle inicial en la 
llengua materna. 

Si 
 

Desenvolupament de programes d’inserció i 
diversificació laboral adreçats a dones gitanes 
(ex: venda online, cooperatives de missatgeria).  

No 
Des de l’òrgan municipal competent no es du a terme cap actuació específica per aquest públic 
objectiu.  

26.2. Impulsar programes (socials, laborals, 
educatius, culturals...) que tinguin en compte la 
diversitat de les dones en funció de la seva 
diversitat ètnicoracional, del seu rerefons 
migratori i situació administrativa, i fomentant-
ne la participació en tot el procés. 

Incidència política davant les administracions 
competents per a la modificació del marc 
normatiu d’estrangeria i immigració. 

Si   

Publicació d’un estudi sobre immigració amb 
dades desagregades per sexe.  

Si 
 

Impuls de mesures per augmentar la diversitat 
del personal de l’ajuntament (ex: valoració de 
coneixement d’idiomes com xinès i urdú).  

Si   

Priorització de projectes (per exemple en les 
convocatòries de subvencions) adreçats a dones 
refugiades.  

Si 
 

27. Habitatge 
27.1. Millorar sistemes d’informació fins a tenir 
una radiografia complerta de les desigualtats de 
gènere en l’habitatge. 

Desagregació per sexe de les dades que es 
generin a l’IMHAB. 

Si 
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27.2. Avançar en la incorporació de la 
perspectiva de gènere en les polítiques 
d’habitatge. 

Revisió dels protocols de per protegir dones en 
situació de violència per tal que puguin 
continuar tenint accés als subministraments.  

Si   

Creació d’habitatges per a dones basats en 
compartir espais i cures. 

No 
Els habitatges que es construeixen ja es dissenyen atenent criteris de gènere. Pel que fa als 
habitatges específics per a dones, hi ha els que són d'acollida i llarga estada per situacions de 
violència masclista. Aquests ja incorporen l'existència d'espais comuns i n'hi ha de compartits. 

28. Vides lliures 
de violències 

28.1. Adaptar i actualitzar els serveis municipals 
d’atenció de les violències masclistes a les 
novetats normatives. 

Creació de programes d’assistència 
interdisciplinars per a fills i filles supervivents de 
violències masclistes (violència vicària) que 
integri víctimes directes (dones i fills/es). 

Si 
 

Desenvolupament d’una xarxa de suport entre 
fills i filles supervivents de violències masclistes. 

Si 
 

Sensibilització sobre la violència institucional. Si 
 

28.2. Aprofundir en la millora del circuit de 
detecció, atenció i recuperació de les violències 
masclistes a la ciutat. 

Creació d’un servei municipal més específic per a 
les violències sexuals 

Si 
 

Serveis i programes per a l’atenció de dones amb 
discapacitat que són  supervivents de violències 
masclistes, incloent la detecció precoç d’estar en 
situacions de risc.  

Si 
 

28.3. Ampliar les eines i serveis de prevenció, 
detecció i abordatge de les violències masclistes. 

Creació d'una "xarxa violeta" (xarxa 
d’establiments segurs i lliures de violències 
masclistes, amb personal format amb 
perspectiva de gènere i interseccional). 

No 
Ja es disposa del Protocol No Callem per espais d'oci i concerts i es fa formació a personal. A Sant 
Andreu es du a terme el projecte "Las alas de la mariposa" liderat per associacions de comerciants.  

Implementació, en els barris on la incidència de 
les violències sigui més gran, d’un equip de 
carrer (en l’horari que ja no estan oberts els 
serveis municipals) per a la detecció, atenció i 
seguiment de casos de violència masclista. 

No S’estan treballant intervencions en l'espai urbà segur que millorin la percepció de la seguretat.  

Implementació de campanyes comunicatives 
(TV, xarxes socials, etc.) durant tot l’any, no 
només entorn el 25 de novembre 

No Cada any es fa un campanya institucional al voltant de la data del 25 Novembre.  

Disseny i implementació d’accions de 
sensibilització i prevenció de les violències 
masclistes al voltant de les situacions de 
violència i assetjament que viuen les dones i 
noies des dels Punts de la Barcelona 
antimasclista, Xarxa d’Escoles per la Igualtat i la 
Diversitat, convocatòries de subvencions, etc. 

Si 
 

Disseny d’un pla de treball per incorporar la 
perspectiva de gènere en els espais d’oci, tant 
privats com públics.  

Si 
 

Avaluació periòdica de les eines i serveis de 
prevenció, detecció i abordatge de les violències 
masclistes (que inclogui la valoració de les dones 
ateses), i dades desagregades per districtes i 
barris. 

No 
Aquesta acció forma part del dia a dia dels serveis, de les seves memòries i de la revisió i 
actualització dels protocols que també entra dintre de les funcions dels serveis 

28.4. Aprofundir en la inclusió de la mirada 
interseccional en els dispositius de prevenció, 
detecció i abordatge de les violències masclistes.  

Creació de dispositius més inclusius i diversos 
per les dones grans. 

No No està previst fer dispositius específics. Ja s'atenen a tots els serveis. 

Formació a líders de comunitats religioses. No No està prevista.  

28.5. Generar coneixement sobre l’evolució del 
fenomen de les violències masclistes a la ciutat.  

Diagnosi sobre gènere i violències masclistes a 
les AFA a nivell de ciutat.  

No Xarxa d'escoles i masculinitats - prevenció i sensibilització. No diagnosi.  
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Inclusió de les dades de les atencions realitzades 
per part de les entitats i associacions  en el recull 
periòdic de dades (no només de les atencions 
realitzades pels serveis municipals).  

No La prioritat és la recollida de dades dels serveis municipals.  

31. Masculinitats 

31.2. Avançar en la transversalitat del treball 
sobre masculinitats a tots els serveis i programes 
municipals emmarcats en les polítiques d'equitat 
de gènere.  

Disseny d’accions de sensibilització en els espais 
específics: espais d’educació formals i informal 
de joves i adolescents, i en l’àmbit del esport.  

Si 
 
 

 
A l’eix de Ciutat de Drets, doncs, de les 52 actuacions proposades, se n’han assumit 35 i se n’han rebutjat 16. Només 1 resta pendent de resposta.  
 

 

 
  

Si

No

Pendent
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Eix 4. Barris propers i sostenibles 

Àmbit Objectius Actuacions S'assumeix? Observacions 

32. Ecologia i 
sostenibilitat 

32.2. Incorporar la perspectiva de gènere en els 
plans d’acció i programes municipals per 
afrontar l’emergència climàtica i així avançar cap 
a polítiques ecofeministes de ciutat.  

Impuls dels horts urbans per la ciutadania (en 
terrasses d’habitatges, per exemple) i dins de les 
escoles, com un espai de connexió amb la 
natura, de salut i també de creació de xarxa i 
barri entre les persones. I dins d’aquests, 
fomentar les plantes medicinals. 

Si   

Foment dels mercats de proximitat, per tal que 
la pagesia de l’àrea metropolitana hi pugui 
vendre els seus productes, eliminant les 
intermediàries. 

No 
En aquest moment no es fomenten més mercats (n'existeixen però no se n'impulsa més) perquè 
s'està fent una regulació jurídica dels mercats no sedentaris. Existeix el projecte Comerç verd als 
mercats municipals pel foment dels productes locals i ecològics. 

32.3. Promoure la paritat i fomentar el lideratge 
de dones i nenes en accions climàtiques a la 
ciutat.  

Treball a les escoles, instituts i instituts de 
formació professional per fomentar l’ecologia i el 
feminisme. 

Si   

33. Espai Urbà 
33.2. Garantir la incorporació dels criteris de 
gènere en els projectes urbans i el planejament 
urbanístic mitjançant la participació ciutadana.  

Establiment de criteris de disseny d’elements 
urbans amb perspectiva de gènere i 
interseccional. 

Si   

Definició de trams caminables a cada barri 
incorporant llocs de recuperació de la memòria 
històrica feminista. 

No Des de Districtes en tot cas en el marc dels Plans d’Acció de Districte.  

Generació de programes centrats en l'ocupació 
de les plantes baixes per part d'oficines i negocis 
que ara estan ubicats en pisos.  

No El programa Persianes Amunt ja subvenciona la ubicació de negocis en locals buits.  

34. Mobilitat 

34.1. Fomentar l’autonomia (accés i seguretat) 
de les dones en les seus desplaçaments.  

Desenvolupament de la xarxa de transport públic 
de proximitat, amb impuls del servei de 
transport a la demanda, assegurant l’absència de 
bretxes digitals. 

Si   

Sistema de porta a porta/parada a demanda del 
bus nocturn per millorar la seguretat de les 
dones. 

Si   

34.2. Promoure una mobilitat amb perspectiva 
de gènere i interseccional que elimini les 
desigualtats.  

Estudi per la promoció de la presència de dones 
conductores de bus, tram, etc. 

Si   

35. Prevenció i 
seguretat 

35.2. Millorar la percepció de la seguretat i 
l’empoderament de les dones a l’espai públic.  

Implantació de mesures de seguretat als 
transports i a l’espai públic als barris per evitar la 
sensació d’inseguretat, especialment en horari 
nocturn, entre les dones 

Si 

Es reformula amb "Disseny d’itineraris segurs vinculats als espais d’oci nocturn". L'actuació 
consisteix en crear uns itineraris segurs per a dones, per prevenir agressions masclistes i també per 
tal que es puguin desplaçar en condicions de seguretat objectiva i també subjectiva (percepció 
d’inseguretat). Aquests itineraris s’han dissenyat per a festes especials, tipus festes majors o festes 
populars, però ara es volen dissenyar per tal que es despleguin de manera permanent (caps de 
setmanes i vigílies de festius) vinculats als espais d’oci nocturn. 

35.3. Millorar la resposta a les violències 
masclistes des de les polítiques de seguretat i 
des de la Guàrdia Urbana de Barcelona.  

Formació en perspectiva de gènere i prevenció i 
atenció en violències masclistes, i coneixements 
en equitat de gènere i LGTBI des d’una mirada 
interseccional  al cos de bombers i bomberes, a 
la GUB i a tots els agents que intervenen en la 
seguretat a nivell municipal 

Si   
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36. Proximitat: 
Serveis i 
Equipaments als 
Barris  

36.1. Aprofundir en la incorporació de la 
perspectiva de gènere en les polítiques de 
proximitat fomentant el comerç de barri i les 
relacions veïnals.  

Aprofundiment de la incorporació de la 
perspectiva de gènere en els Plans comunitaris.  

Si   

Suport i foment de les xarxes d’ajuda mútua 
entre les dones del barri.  

SI   

Suport al comerç de proximitat, mitjançant 
l’impuls d’iniciatives per compartir local per fer 
activitats econòmiques en àrees on el comerç de 
proximitat està desapareixent.  

SI   

Disseny d’un Pla de comerç, restauració i 
consum de proximitat amb perspectiva de 
gènere 

Si   

36.3. Aprofundir en l’anàlisi amb perspectiva de 
gènere dels processos de gentrificació als barris.  

Estudi de l’afectació de la gentrificació, 
especialment, en les dones grans i 
monomarentals 

Si   

 
A l’eix de Barris propers i sostenibles, doncs, de les 16 actuacions proposades, se n’han assumit 13 i se n’han rebutjat 3.  
 

 
 
Resum: 
 
A continuació s’aporta una taula resum i un gràfic que mostra els resultats del procés de participació ciutadana agregats.  
 

Eix Propostes Acceptades Rebutjades Pendents 

Canvi institucional  2 2 0 0 

Economia per la Vida i Organització dels Temps 27 18 7 2 

Ciutat de Drets 52 35 16 1 

Barris propers i sostenibles 16 13 3 0 

TOTAL 97 68 26 3 

    Acceptades Rebutjades Pendents 

  
70,10% 26,80% 3,09% 

 

 
 

Si

No

Acceptades

Rebutjades

Pendents


