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Mesura de Govern Ampliació i millora del PIAD de Sarrià – Sant Gervasi 
 
» 00. Justificació  
Aquesta mesura s’emmarca dins l’Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat 
a Barcelona i la necessitat de millora dels recursos disponibles per al Punt d’Informació i 
Atenció a les Dones (PIAD) del districte, amb l’objectiu d’ampliar i millorar els serveis que 
proporciona. 
  
Atès que les polítiques econòmiques desenvolupades pels diferents nivells administratius en 
els últims anys han fet augmentar les desigualtats a la ciutat de Barcelona, i les dones han 
n’han estat un col·lectiu especialment afectat (un 55% de les persones en risc o situació 
d’exclusió social són dones), amb aquesta mesura es pretén atendre millor les usuàries i 
desenvolupar més i millors accions de sensibilització i foment de xarxes des del treball 
comunitari. 
 
» 01. Projecte  
L’ampliació i millora dels PIAD de la ciutat és una eina bàsica en la planificació de l’actuació 
municipal que posa l’accent tant en les arrels del procés de feminització de la pobresa i de la 
precarietat com en els instruments i les mesures per combatre'n els aspectes més estructurals.  
 
En el cas concret de Sarrià – Sant Gervasi, el projecte consisteix fonamentalment en un canvi 
d’ubicació a la 2a planta de la seu del Districte per resoldre una sèrie de mancances que feia 
temps que es donaven i que alhora serveix per donar ús a un espai municipal que fins ara 
estava trobava en desús. 
 
Mancances que es resolen: 
 

• L’espai per al PIAD serà únic (fins ara es repartia en ocasions entre els centres cívics 
de Casa Sagnier i Can Castelló) i d’ús exclusiu. 

• El nou espai permetrà la incorporació i la feina d’una nova tècnica comunitària. 
• Es podrà controlar l’accés: només podran accedir a la 2a planta aquelles persones que 

així ho indiquin a la recepció de planta baixa. 
• L’espai disposarà de dos despatxos d’atenció personalitzada i confidencial i una sala 

de treball per al personal del PIAD. Aquest espai i els despatxos queden segregats. 
• L’espai disposarà dels equips informàtics necessaris i de la connexió a la xarxa 

municipal, per tal que el personal pugui usar les eines informàtiques necessàries per 
desenvolupar la seva feina. 

• Amb la nova ubicació del PIAD, hi ha disponibles al mateix edifici altres sales per 
poder-hi fer reunions amb més gent. 

• Amb la nova ubicació, el PIAD estarà pròxim a altres equipaments municipals: casal de 
gent gran, centre de serveis socials i centre cívic. Això permetrà utilitzar altres espais 
per a tallers i/o grups. 

 
» 02. Objectius  

»    Ampliar i millorar els serveis que proporciona el PIAD. 
»    Donar sortida als espais municipals en desús. 
»    Millorar la seguretat i la privacitat del PIAD. 
»    Integrar més i millor la feina del PIAD en el teixit social del districte.  
»  Millorar la senyalització de la seu del Districte conforme els requeriments 

d’accessibilitat i el nou equipament. 
 
» 03. Calendari 

1. Juliol-agost: condicionament de la 2a planta 
2. Setembre: trasllat del PIAD a la 2a planta. 


