ACTA-INFORME DE TROBADA PRESENCIAL
PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
1. NOM DE LA TROBADA:

Vine a parlar de la salut als barris
2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:
17/02/2020
Centre Cívic Pati Llimona (Carrer Regomir, 3 Barcelona)
3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:
- 25 participants
4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS:
- 50 anys
5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS:
Masculí Femení
6
19

No binari
-

6. ORDRE DEL DIA
1. Explicació i presentaciódel procés participatiui pressupostos participatius
2. Debat i recollida de propostes del programa d’actuació del districte(PAD)
3. Definició de projectes d’inversióconcrets (PIM)

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 sessió va arrencar en mans del conseller de salut Andrés Pérez amb la presentació dels
eixos, les línies estratègiques i les principals propostes del PAD. Seguidament el tècnic de
participació, va fer l’explicació del procés participatiu PAM amb pressupostos participatius,
indicant els espais i mecanismes de participació ciutadana d’aquest.
Un cop feta aquesta primera introducció, l’equip dinamitzador va presentar els objectius i
agenda de la sessió als assistents.
En aquesta sessió es va treballar en tres grups, diferenciant dos moments claus de debat amb
els i les participants.
Un primer moment de debat es va enfocar a les mesures destacades del PAD en matèria de
salut, entorn a les següents propostes i la seva temàtica corresponent:
EIX 1 DRETS SOCIALS: Salut i cures
1. La comunitat com a nucli relacional/afectiu i entorn generador d’oportunitats
A Barcelona

•
•
•

Desplegar la Iniciativa Barcelona per L’Alzheimer 2019-2022, elaborada amb les entitats del sector,
que té l’objectiu de donar suport a les persones amb Alzheimer i altres demències, les seves
famílies i persones cuidadores.
Estratègia de prevenció del suïcidi i altres projectes en el marc del Pla de salut mental.
Impulsar actuacions i projectes de ciutat en el marc de la política de democratització de la cura per
fer de Barcelona una ciutat cuidadora.

A Ciutat Vella

•

Reforç del Pla Vincles als barris de Ciutat Vella. Presència del programa a tots els barris del districte
i a l'abast de tota la gent gran en situació de soledat.

2. Les oportunitats i riscos per la salut
A Barcelona

•
•
•

Promoure una dieta saludable i baixa en carboni a tota la ciutadania i amb un èmfasi especial en
escoles, establiments públics i menjadors socials
Estratègia integral d’abordatge de l'addicció al joc en el marc del Pla de drogues.
Implantar la recepta esportiva, en coordinació amb el sistema sanitari de la ciutat.

A Ciutat Vella

•

Impuls als programes de salut comunitària en relació als equipaments i serveis de referència.

Continuar el projecte Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (SASSIR); Continuar el projecte de
prevenció i atenció en consum de shabú.
Potenciar l'ús de l'espai públic per gent gran. Mitjançant el programa "Baixem al carrer" i la instal·lació
d'àrees d'exercici específiques per a gent gran en parcs i places.
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3. Els serveis d’atenció a les persones
A Barcelona

•
•

Incrementar els programes de Respir Familiar per arribar a més persones beneficiàries, ampliant
les modalitats de serveis residencials i també domiciliari.
Facilitar l'accés a l’atenció odontològica mentre no s’ampliï la cartera de serveis desplegant el
dentista municipal.

A Ciutat Vella

•
•
•
•

Reforçar els CAS, amb èmfasi en recursos que facilitin accés i acompanyament de dones
consumidores.
Reforçar l'equip d'educadores de salut que treballen amb persones consumidores.
Recolzar iniciatives que abordin el treball amb dones consumidores i crear estratègies per
vincular-les als serveis d'atenció municipals corresponents.
Millora i reordenació dels equipaments sanitaris:

○
○
○
○
○

Trasllat i inici de la construcció del nou CAP del Raval nord
Mantenir l'ús sociosanitari de la Clínica Barceloneta
Adequació de les instal·lacions dels CAP del Gòtic i la Barceloneta ja sigui a partir de la
seva ampliació o del seu trasllat a una nova ubicació
Ampliació del CAP del Casc Antic
Avançar en les obres d'ampliació de l'Hospital del Mar

4. Entorn saludable i de qualitat
A Barcelona

•

Implantació i avaluar impacte de la zona de baixes emissions a la ciutat (ZBE).

A Ciutat Vella

•
•
•

Impulsar el Pla Clima reduint el trànsit. Pacificació de les vies del districte més saturades de trànsit
rodat.
Renaturalització del districte augmentant els espais verds i de natura. Guanyar espais verds al
districte i impulsar la resiliència urbana mitjançant l'adopció per part del veïnat de petites zones
verdes
Reduir el soroll i garantir el descans veïnal. Manteniment de les ajudes a la renovació de finestres;
la mediació i inspecció de les activitats sorolloses ; la revisió de la recollida de residus i càrrega
descàrrega nocturna.

Després de fer una lectura ràpida individual, es va demanar a les i els participants de compartir
els seus comentaris al voltant de les propostes exposades, i també de fer-ne esmenes. Al
mateix temps, es van poder afegir noves propostes als eixos del PAD exposats anteriorment.
Un segon moment de debat es va enfocar en plantejar noves propostes concretes com a
projectes d’inversió de pressupost participatiu.
Al final de la sessió es van compartir en plenària les propostes de projectes d’inversió i es va
corroborar que els dos grups de treball coincidien en més d’una proposta d’inversió de
pressupost participatiu
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9. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA
Títol de la proposta

Descripció de la proposta

COMENTARIS A PROPOSTES EXISTENTS PAM
Promoure una dieta saludable i baixa en
carboni a tota la ciutadania i amb un èmfasi
especial en escoles, establiments públics i
menjadors socials.

Desplegar la Iniciativa Barcelona per
L'Alzheimer 2019-2022

Estratègia de prevenció del suïcidi i altres
projectes en el marc del Pla de salut mental

Impulsar actuacions i projectes de ciutat en
el marc de la política de democratització de
la cura
Estratègia integral d’abordatge de l'addicció
al joc en el marc del Pla de drogues.

Prèviament detectar els casos de desnutrició. Identificar aquesta
població entre els serveis socials i CAPS. Implementar programes o
accions per tal que es puguin alimentar. Fomentar la dieta saludable
tenint en compte la diversitat cultural existent a cadascun dels
barris.
Altres accions específiques a l'espai públic, com punts d'informació
als mercats, sortides d'escoles, CAPS o altres equipaments, com
acció preventiva d'hàbits alimentaris no saludables.
Habilitar espais, zones o punts de trobada comunitaris de cuina, per
tal de realitzar jornades culinàries veïnals, tenint en compte i
reflectint la diversitat cultural del barri
Més recursos per les famílies i persones cuidadores de persones
amb Alzheimer i altres demències
Existeix un problema legal i sanitari greu: no es pot ingressar una
persona a un hospital sense el seu consentiment
Dins del Pla de salut mental, es demana especial atenció cap al
col·lectiu de persones sense domicili fix i persones consumidores de
drogues.
Es considera que dins del Pla de salut mental s'hauria d'incloure el
tema del recolzament a famílies i persones cuidadores de persones
amb demències per resoldre el problema legal i sanitari del
consentiment de la persona pel seu ingrés a hospital
Es considera que l'itinerari en salut mental a seguir per famílies i
persones cuidadores ha de ser més accessible i senzill
Ha d'haver-hi un circuit obert a tothom al voltant de cures i salut
mental
Incloure alguna activitat en prevenció d’infeccions de transmissió
sexual, exemple; ChemSex.

COMENTARIS A PROPOSTES EXISTENTS PAD
Impuls als programes de salut comunitària en
relació als equipaments i serveis de
referència.
Potenciar l'ús de l'espai públic per gent gran
mitjançant el programa "Baixem al carrer" i la
instal·lació d'àrees d'exercici específiques per
a gent gran en parcs i places.

Reduir el soroll i garantir el descans veïnal

Reforçar els CAS, amb èmfasi en recursos que
facilitin accés i acompanyament de dones
consumidores.
Trasllat i inici de la construcció del nou CAP
del Raval nord
Adequació de les instal·lacions dels CAP del
Gòtic i la Barceloneta ja sigui a partir de la

Millora d’accessibilitat als equipaments públics. Més recursos
humans per aquests serveis, són de prioritat. Incorporar la figura
d'un mediador intercultural.
Incorporar al col·lectiu de diversitat funcional. Articular aquest
programa amb activitats o d'altres del barri. Incorporar bancs o
zones d'estades per aquests recorreguts.
Identificar les rutes més sensibles i pacificar els principals itineraris,
tenint en compte els col·lectius amb mobilitat reduïda i diversitat
funcional.
Que augmentin les inspeccions a bars i discoteques
Que augmentin les inspeccions a les associacions cannàbiques
Incidir per pal·liar la gentrificació.
Per a reforçar el treball dels CAS es necessita més personal mèdic i
educadors.
Es proposa el trasllat del CAS Barceloneta a l'edifici del CAP, una
vegada que aquest últim tingui una nova destinació."
Perquè aquesta proposta es dugui a terme el primer pas per part de
l'Ajuntament és agilitar la cessió del solar de la Misericòrdia al
Consorci sanitari de Barcelona.
Es considera que tots dos CAP no necessiten una adequació o una
ampliació, sinó que una nova ubicació. En relació amb el CAP del
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seva ampliació o del seu trasllat a una nova
ubicació
Mantenir l'ús sociosanitari de la Clínica
Barceloneta
Avançar en les obres d'ampliació de
l'Hospital del Mar
Reforç del Pla Vincles als barris de Ciutat
Vella

Impulsar el Pla Clima reduint el trànsit

Renaturalització del districte augmentant els
espais verds i de natura

Gòtic es considera que l'adequació dels baixos dels "A PROP" no
soluciona la situació. En el cas del CAP de la Barceloneta es proposa
situar-ho dins del Parc de la Barceloneta.
Es proposa reformular la proposta de la següent manera: Recuperar
l'ús sociosanitari de la Clínica Barceloneta i adaptar l'edifici a la
normativa vigent.
Es proposa que es mantingui el co-finançament de les obres per part
de l'Ajuntament de Barcelona per la segona fase de les obres.
S'han de resoldre uns problemes reals de mobilitat reduïda de una
gran part de la gent gran que impedeixen que participin de la vida
del barri ni que puguin accedir a alguns serveis, entre els quals el Pla
Vincles, en alguns casos.
S'han de trobar alternatives dins del Pla Vincles per resoldre les
dificultats i limitacions de la seva dimensió tecnològica (sobretot l'ús
de tablet) ja que moltes persones grans no tenen facilitat ni
familiaritat amb eines de TIC
S'hauria de tancar al trànsit a tot el barri del Raval.
Augmentar els fitons que bloquegen el trànsit de cotxes al Raval i
altres parts del Districte.
En general a tot el Districte s'ha de resoldre el problema de les
voreres: són massa estretes.
Es podrien implementar una zona infantil i verd entre la Plaça J.
Corominas i la Plaça dels Àngels

NOVES PROPOSTES
Formació a educadors i educadores de carrer
d’origen divers
Habilitar, implementar i articular els CAS als
CAPs.
Identificar i crear itineraris sensibles

Disposar de Grues de mobilització als CAPs

Millora i reordenació de tots els equipaments
sanitaris de Ciutat Vella

Creació d'un podòleg social

Reforçar els CAS perquè puguin cuidar dels
seus entorns

Millora de les condicions de la Gent Gran al
Raval
Integració del treball social municipal i del
sanitari
Creació d'un espai d'acollida per a dones
consumidores a Ciutat Vella
Atenció directa a gent gran

Formació específica a educadores de carrer en addiccions i que
aquestes siguin d'origen divers, per tal d’atendre i acollir la
diversitat cultural existent als barris.
Per evitar l'estigmatització dels usuaris, i que aquests puguin fer tot
el circuit i obtenir una atenció integral.
Identificar les rutes més sensibles i pacificar els principals itineraris,
tenint en compte els col·lectius amb mobilitat reduïda i diversitat
funcional.
Disposar de Grues de mobilització per a col·lectius amb mobilitat
reduïda per tal de millorar l'accessibilitat als equipaments, sobretot
als CAPs per a què aquests puguin fer-se proves i gestions
necessàries.
La millora i reordenació de tots els equipaments sanitaris de Ciutat
Vella s'ha de fer de manera integral partint de la premissa que els
CAP necessiten nova ubicació: CAP Gòtic, CAP Raval Sud, CAP
Barceloneta, CAP Casc Antic necessiten trasllat i no una ampliació.
Des dels centres de salut primària s'observa la necessitat per part de
les persones majors de Ciutat Vella d'un podòleg social per a la
millora de la seva qualitat de vida i salut.
Els entorns dels Centres d'Atenció i Seguiment són degradats, es
proposa més recursos d'educadors o plans d'ocupació per a afavorir
una millor cura de l'espai públic i augmentar la coordinació amb els
serveis de neteja i els GUB.
El barri del Raval és un barri envellit i amb manques estructurals, es
proposa augmentar el personal de suport a les persones grans i
crear un nou casal.

Sobre el model de "l'Espai Ariadna", es proposa la creació d'un espai
per a les dones amb consum actiu a Ciutat Vella.
Prioritzar l'atenció directa a gent gran a l'administració pública
mitjançant atenció presencial i no virtual
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Total de comentaris a propostes existents
Total de noves propostes realitzades

1

16
11

10. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA

TROBADA

Títol del projecte

Descripció del projecte

Plataforma única al Raval

Transformar les voreres dels Carrers Sant Antoni Abat, Hospital i
Carme en plataformes úniques
Creació d'una àrea per a gossos als Jardins del Doctor Fleming
Identificar i crear itineraris comuns com per exemple: els CAPS,
serveis socials, mercats,etc sense barreres, amb bancs i WC al llarg
d'aquestes
Una o dues grues de mobilització al CAP Drassanes per tal de que les
persones amb mobilitat reduïda puguin assistir a proves o gestions
varies als centres d’atenció primària.
Reparar el rec, reactivar la font i enjardinar el pati
El pati del CAP Raval Nord, actualment té un jardí desubicat i gens
utilitzat, que de vegades s'omple de xeringues i persones sense
sostre, plagues, etc...
Disposar de tauletes / gadgets de salut i moviment per la Gent Gran i
la gent sola que permetin monitorar la salut i millorar les relacions al
seu voltant i els vincles.
Aquests aparats poden monitorar les constants vitals i la detecció
dels signes d'alerta.
Les places dures no afavoreixen la salut dels veïns i veïnes, es
proposa substituir aquestes places amb zones verdes (Plaça del
MACBA i Plaça Joaquim Xirau). Repensar-les habilitant espais per ús
veïnal, actualment aquesta plaça està ocupada per joves que
practiquen skate.

Espai per a gossos al Raval Nord
Crear i millorar rutes per a Gent Gran i
diversitat funcional
Inversió en grues de mobilització al CAP
Drassanes
Revalorització del Jardí de la Misericòrdia
Reconversió del Jardí del pati del CAP Raval
Nord a un hort urbà
Tecnologia contra la solitud a Ciutat Vella.

Enjardinar les places

Total de projectes realitzats

8

9. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA
En un principi la dinàmica de la sessió estava plantejada per a treballar en 4 grups, però
finalment, s'han dividit les i els participants en 3 grups.
Els diversos àmbitsde debat han sigut:

● Grup 1: La comunitat com a nucli relacional/afectiu i entorn generador d’oportunitats.
● Grup 2: Les oportunitats i riscos per la salut.
● Grup 3: Els serveis d’atenció a les persones
● Tema transversal: Entorn saludable i de qualitat.
Encara que tots tres grups s'han separat per àmbits a treballar, totes i tots els i les participants
han pogut aportar a cadascuna de les propostes del document PAM i PAD.
En el grup 2 s'ha creat un debat al voltant de la població flotant (principalment persones sense
llar) a la qual els centre d'assistència primària de Ciutat Vella donen servei, els recursos
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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d'aquests centres estan mesurats en funció de la població empadronada. Això causa que els
centres moltes vegades es vegin desbordats o amb falta de recursos.
10. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA
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