
 

INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

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

1. NOM DE LA TROBADA: 

- Per un barris feministes! Sessió oberta del Consell de Dones 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  
 

- 13/02/2020 

- Sala Ernest Lluch ( Seu del Districte)  

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  

- 28 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

- 50 anys 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

1 27 - 

 

6. ORDRE DEL DIA 

1. Explicació i presentació del procés participatiu i pressupostos participatius 
2. Debat i recollida de propostes del programa d’actuació del districte (PAD)  
3. Definició de projectes d’inversió concrets (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/  

 

 

 

https://www.decidim.barcelona/


 

 

8. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

(METODOLOGIA, NOMBRE DE GRUPS CREATS, TEMÀTIQUES TRACTADES, ETC.) 

Les persones participants s’han distribuït en dues taules de treball, segons els seus interessos i               

per àmbits. Els diversos àmbits de debat han sigut: 

1. PREVENCIÓ I ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES  

2. TRANSVERSALITZACIÓ FEMINISTA  

3. DESPATRIARCALITZACIÓ DELS ESPAIS DE PARTICIPACIÓ I DELS ESPAIS PÚBLICS AL          

DISTRICTE 

La Taula 1, grup 1, s’ha centrat en l'àmbit (1) i la taula 2, grup 2, en l'àmbit 2. L’àmbit 3 s’ha fet                       

de manera col·lectiva, en la part final de cloenda i tancament amb tot el grup. 

En la primera part del debat les participants han comentat cadascuna de les propostes              

destacades al PAD, mitjançant les preguntes de la facilitadora, com ara: 

A) Algú té alguna aportació per aquestes propostes? 

B) Algun comentari per ampliar o millorar aquesta proposta? 

 

En la segona part del debat, s'ha treballat en noves propostes, per tal de concretar-les amb                

projectes d'inversió. En grups de dues a tres persones, han omplert la fitxa específica de               

projectes d'inversió. Abans de reunir-se amb l'altre grup, es fa un petit repàs del treball               

realitzat, tant de les propostes del PAD, com dels projectes d'inversió per tal de validar-ho amb                

la resta de companyes. 

Per finalitzar, en plenària, els dos grups es reuneixen, i comparteixen totes les propostes i               

projectes plantejats, per tal de fer-ne una validació i consens col·lectiu. 
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7. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

COMENTARIS A PROPOSTES EXISTENTS 

Formacions a educadores en prevenció de      

violències, amb èmfasi en perspectiva de      

gènere i intercultural per tal de donar       

eines d'abordatge de les mateixes. 

Tenint en compte totes les realitats i situacions possibles i 
diferents, prioritats i necessitats. 

Desplegar l'estratègia de ciutat per     

combatre la LGTBIfobia al Districte.     

Especial incidència en l'àmbit de l’esport,      

des de l’esport escolar fins als centres       

municipals esportius. 

Detecció i denúncia de les agressions que sofreix aquest 
col·lectiu 

Iniciar el procés per fer dels lavabos dels        

equipaments municipals espais segurs per     

a totes les persones LGTBIQ+ que no es        

regeixi per normes de gènere binàries. 

 

Figura no binaria inclusiva en tots els gèneres. 
Incloure tots els gèneres 

NOVES PROPOSTES 
Formar educadores d'origen divers en 
prevenció de violències 

Formació d'educadores d'origen divers en prevenció de 
violències, respectant la diversitat e idiosincràsia cultural del 
barri, i que els requisits d'accés a la formació no siguin 
excloents. 

Implementar la formació en drets a dones 
d'origen divers 

Formació a dones d'origen divers en matèria de drets 
humans 

Incorporar la figura de l'educador referent 
als centre educatius i AFA 

Incorporar la figura del educador social a les escoles, i que 
aquest sigui la persona referent de l'AFA. 

Formar i sensibilitzar al personal dels 
centres residencials geriàtrics  

Formació i sensibilització al personal dels centres 
residencials geriàtrics per combatre la LGTBIFOBIA al 
col·lectiu de Gent Gran 

Formar i sensibilitzar  a la ciutadania en 
contra la violència al col·lectiu LGTBI  

Formació i sensibilització, sobretot a la Gent Gran del barri, 
en prevenció de  violències al col·lectiu LGTBI 

Impulsar /detectar espais per a la trobada 
de dones  

Detectar locals  per a la trobada de dones (edifici de la 
Balmesiana) 

Dotar de més recursos al PIJ per 
l'abordatge de violències i per a la 
sensibilització 
feminista 

Reforçar i dotar de més recursos al PIJ, per l'Impuls 
d'accions, formacions per a l'abordatge de violències, 
d´estructures patriarcals en famílies i educació i per a la 
sensibilització 
feminista. 

Consolidar la lluita contra la violència      

masclista per al col·lectiu LGTBI. 

Reforçar recursos i equipaments; espais de treball       

d'autodefensa; d'espais de treball de masculinitats,      

considerant la dimensió intercultural dels barris, i especial        

atenció a col·lectius més vulnerables, com el col·lectiu de         

Gent Gran LGTBI. 
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Prevenció de formes d’abús a través de les 
xarxes (ciberbullying) incorporant a tots els 
agents i perfils de la comunitat educativa. 

Incloure al col·lectiu LGTBI, incorporant a tots els agents i 
perfils de la comunitat educativa. 

Creació d’un nou model/ sistema 
d’observació d’indicadors per a la detecció 
de pràctiques patriarcals i d’un projecte 
educatiu relacionat. 

Aquest model no es reflecteixi sol en números sinó que es 
traslladi en quelcom operatiu, en tots espais de participació 
ciutadana i de govern i facilitació de la incorporació de la 
perspectiva feminista en el seu funcionament. 
Crear un model positiu, important introduir una mirada 
alternativa i no de victimisme 
Crear un projecte educatiu que es basa en les dades 
generades a través del model/ sistema d’observació i fer 
propostes educatives i concretes, visibilitzant la 
problemàtica abans de detectar. 
 
 
 

 

 

Total de comentaris a propostes existents 3 
Total de noves  propostes realitzades 10 
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8. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA        

TROBADA  
1

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Augment dels horaris i personal 
dels PIADS de Barcelona, i 
Implementació d'un nou PIAD a 
Ciutat Vella 

Augment dels horaris i personal dels PIADS de Barcelona. i 
creació d'un nou PIAD a Ciutat Vella, concretament a la 
Barceloneta, donat la diversitat cultural existent. 
 

Rehabilitar i remodelar habitatges 
per a dones víctimes de violència 
masclista 

Rehabilitació de solars buits i existents al districte per 
habitatges destinats a dones víctimes de violència masclista 
 

Rehabilitar i remodelar habitatges 
per a Gent Gran LGTBI  

Rehabilitació i recuperació del solar dels antics jutjats pel 
col·lectiu de  Gent Gran LGTBI 
 

Dinamitzar i visibilitzar carrers 
"Secundaris" com a carrer d'en 
Roca i Carrer Sant Pau. 
 

Millorar les il·luminacions dels carrers i reformar-les per a 
crear uns espais més amables per a les dones. Acompanyar 
aquestes intervencions amb polítiques de dinamització 
permanents i no sols temporals per a potenciar els comerços i 
millorar les problemàtiques derivades de comportaments 
incívics. 

Senyalització inclusiva a Ciutat 
Vella 

Semàfors inclusius a Ciutat Vella: utilitzar figures de tota mena 
per als semàfors de vianants: dones, homes, nens/as, parelles 
de noies/nois, no sols homes com actualment. Aquesta idea ja 
s'ha implementat a Madrid. 

WOPA: App + Xarxa de bústies liles 
als espais públics. 

L'objectiu del projecte WOPA és crear un sistema tant digital 
com analògic per a donar visibilitat i denunciar agressions o 
actes d'origen masclistes al districte de Ciutat vella. 

Jardins de Sant Pau del Camp més       

integradors 

 

Es proposa una intervenció al parc perquè sigui més inclusiu 
per a les famílies i més segur.  

 

Total de projectes realitzats 7 

 

 

  

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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9. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

En un principi la dinàmica de la sessió, estava plantejada per a treballar en 3 grups, però                 

finalment, s'ha dividit en dos grups: 

- Grup 1 - 10 participants  

- Grup 2 - 15 participants. 

Encara que tots dos grups s'han separat per àmbits a treballar, totes les participants han               

aportat de manera transversal a cadascuna de les propostes del document PAD. 

 

10. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 
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