INFORME DE TROBADA PRESENCIAL
PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
1. NOM DE LA TROBADA:
Consell sectorial de gènere, dones i LGTBI
2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:
12/02/2020

Seu del districte de Sants-Montjuïc, sala de les Cadires vermelles.

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS: 13

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 54 anys.

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS:
Masculí Femení No binari
13
6. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT
(METODOLOGIA, NOMBRE DE GRUPS CREATS, TEMÀTIQUES TRACTADES, ETC.)
L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupostos participatius en el qual la
ciutadania, de forma directa, decidirà a què es destinaran 75 milions d’euros per a la realització
de projectes d’inversió als 10 districtes de la ciutat. L’import amb el qual compta el districte de
Sants-Montjuïc per a desenvolupar projectes és de 9 milions d’euros.
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/
La convocatòria del Consell de dones, gènere i LGTBI s’ha iniciat amb una posada en comú dels
actes i activitats que les diverses entitats representades al consell estan preparant de cara a la
commemoració del 8 de març i l’aprovació del manifest conjunt per la mencionada jornada. Amb
posterioritat a aquest primer punt, s’ha desenvolupat l’explicació dels processos participatius
del PAM/PAD i dels pressupostos participatius, així com de les seves fases. Seguidament, la
Consellera de districte Marina Berruezo ha exposat les principals actuacions recollides al PAD
vinculades a polítiques amb perspectiva feminista i LGTBI.
Una vegada finalitzada la presentació, s’han constituït dos grups de treball, d’unes set persones
cada un. En aquests grups s’ha generat debat al voltant de la incorporació de la perspectiva
feminista a l’urbanisme de la ciutat i a la configuració de l’espai públic, de la millora de
l’accessibilitat de les dones als serveis i als equipaments municipals, del desenvolupament de
mecanismes per a prevenir i aturar la violència masclista, etc.

Durant el debat, que s’ha desenvolupat al llarg de cinquanta minuts, aproximadament, s’han
recollit un total d’11 aportacions, set de les quals són propostes pel PAD, mentre que les quatre
restants són projectes pels pressupostos participatius.
En finalitzar el debat les persones dinamitzadores de cada un dels grups han fet una breu posada
en comú, per donar a conèixer a tothom les aportacions del debat en cada un dels grups.
7. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA
Títol de la proposta

Descripció de la proposta

Serveis de cures vinculats
programes de formació

Espai de cures als barris

Ampliació
de
les
exploratòries al districte

a Els programes de formació o els serveis d’orientació de l’Ajuntament que
es realitzen al districte haurien de comptar amb un espai de cures per a
infants, amb l’objectiu de facilitar la conciliació de la vida familiar amb
l’assistència a les formacions i evitar-ne l’abandonament.
Crear espais de cures fixes i descentralitzats al districte (treballar per a
desenvolupar-ne un a cada barri). Es tractaria d’un servei de cura d’infants
(amb un temps d’ús diari limitat), per tal de facilitar la realització d’altres
activitats durant el dia per part dels familiars o persones responsables dels
infants.

marxes

Pel desenvolupament d’aquesta proposta es pot cercar el suport i
complicitat d’entitats que ja treballen aquest àmbit.
En el marc de les marxes exploratòries recollides a la proposta inicial del
PAD de Sants-Montjuïc, és necessari realitzar marxes a llocs com: Parc de
l’Espanya industrial, rambla de Sants, Jardins Ramon i Serra, Montjuïc.
A la rambla de Badal ja s’ha realitzat una passejada amb perspectiva de
gènere, però encara no s’han aplicat les millores detectades. És important
que es duguin a terme al més aviat possible.

Implementació de les millores
plantejades durant la passejada
amb perspectiva de gènere a la
Rambla de Badal
Canviar la temporització dels Cal augmentar el temps de pas per a persones a peu dels semàfors. Moltes
semàfors
persones (sobretot gent gran, persones amb cotxet, cadira de rodes, etc.)
compta amb dificultats per a creuar la calçada amb el temps de pas actual.
Caldria fer-ne una revisió a tot el districte i adequar aquesta temporització
a les necessitats.
Crear una xarxa d’equipaments i Seguint el projecte d’espais liles als barris de La Marina, la idea és generar
comerços segurs al districte, per a una xarxa a tot el districte d’espais segurs (equipaments públics, comerços,
gestionar
casos
d’agressions bars i restaurants, taxistes, museus, etc.) per a oferir suport a les dones que
masclistes a l’espai públic
han patit agressions masclistes a l’espai públic.
Aquesta iniciativa requereix formació específica als treballadors i
treballadores dels comerços i equipaments que s’acullin al projecte, així
com un sistema de visibilització d’aquests punts segurs (P. ex.: punt lila
identificador).
Arranjament plantes de la vorera Tallar les plantes de la vorera del C/Jocs del 92. Dificulten la visibilitat de les
Can Mestres.
persones que caminen per la vorera. Crea inseguretat pels vianants, ja que
dificulta la visió.

Total de propostes realitzades

7

2

8. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA
TROBADA1
Títol del projecte
Pavimentació vorera Can Mestres

Descripció del projecte
Vorera aixecada per les arrels dels arbres. Hi ha zones on no hi ha voreres.
Dificultat per caminar. Restituir el paviment de la vorera i instal·lar vorera nova
a les zones on actualment no n’hi ha.
Construcció de dos parc infantils a Al barri de la Font de la Guatlla no hi ha cap espai infantil. Creació de dos espais
Font de la Guatlla
lúdics, recreatius. Es beneficiarà tota la població del barri i de fora del barri
(visitants del Caixa Fòrum). Desitgem que s’instal·lin els parcs infantils. El
projecte no trenca l’entorn.
Actuacions de reforma i millora de Existeix la necessitat de desenvolupar diverses actuacions de millora de l’espai
l’espai públic a Hostafrancs
públic a Hostafrancs. Concretament, als Jardins de Ramon i Serra, així com al
carrer de Mir i Giribert cal millorar l’enllumenat i incrementar-hi el nombre de
bancs. Per la seva banda, al carrer Vilardell, en el tram entre els carrers
Moianès i 26 de gener, és necessari desenvolupar tasques d’arranjament i
ampliació de la plataforma per a vianants.
Condicionar els accessos dels Malgrat les millores en accessibilitat als equipaments que s’han implementat
equipaments del districte
en els darrers anys, moltes persones encara presenten dificultats per a accedirhi. És necessari revisar tots els equipaments del districte per garantir un accés
fàcil, sense esglaons, amb portes automàtiques. Per exemple, entre d’altres,
algunes ludoteques compten amb dificultats per a accedir-hi amb cotxet.

Total de projectes realitzats

4

9. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA
La sessió participativa s’ha desenvolupat correctament.

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.

3

10. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA
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