
1�

�

Procés 
Participatiu 
Rambla 
Poblenou 

Grup de treball 
 

Sessió de treball  
 

Ca Saladriga, 6 de juny de 2013, 20h
 
  
 
1. Presentació i ordre del dia 
 
En el marc  del procés participatiu sobre la Rambla del Poblenou, el passat dijous 6 de 
juny es va dur a terme la quarta sessió de treball amb els membres del Grup de 
Treball. 
 

Varen assistir 12 persones i dues del Grup Dinamitzador 
 

 
2.Ordre del dia 
 
La sessió de treball va començar a les 20.10 h., seguint aquest ordre del dia: 
 

1.- Enquestes 
  - Resum de l’estat del buidatge  
  - Organització feina que falta 
 

2.- Preparar assemblea dijous 13 de juny 
  - Elaborar l’ordre del dia per a l’assemblea 
  - Distribuir les tasques a fer 
  - Consensuar l’escrit per a l’acord 
 

3.- Activitat 29 de juny  
  - Decidir activitats a realitzar  
  - Distribuir tasques i responsabilitats  
  - Identificar col·lectius  
 

4.- Calendari juliol i programació juny-setembre 
- Decidir si al juliol es fa alguna activitat/acció 
- Elaborar calendari fins al setembre 

  
5.- Propera reunió i ordre del dia  

 
 
La sessió va ser conduïda pel GD. Es va anar seguint l’ordre del dia successivament 
de forma que el GD anava moderant les intervencions, el temps de cada punt i els 
temes que anaven sortint de nou en relació als exposats. Les persones assistents 
varen anar intervenint i aportant a cada tema seguint el torn de paraula, consensuant 
entre totes les persones les decisions.  
 
La sessió va finalitzar ales 21.40h. amb el compromís per part de l’equip tècnic 
dinamitzador d’elaborar l’informe de la sessió. 
 
 
L’informe que teniu a les mans recull les aportacions i les conclusions de la sessió de 
treball. 
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3. Desenvolupament de l’ordre del dia 
 

1.- Enquestes 

Les persones que s’han encarregat del buidatge de les enquestes expliquen el procés i 
situació actual de la feina feta. S’explica que hi ha 485 enquestes respostes, de les 
quals 191 han estat per internet. Es determina posar com a data límit de buidatge el 
divendres 7 de juny al migdia, per tal que el GD pugui fer la categorització de les 
respostes i poder presentar resultats a la propera assemblea del 13 de juny.  

Manquen passar unes 20 enquestes i s’acorda passar-les per buidar en format excel al 
Víctor del GD (Concepció – Sergi).  

Cal esmentar la gran feina que ha realitzat aquest grup de persones que han anat 
buidant enquesta per enquesta tot el què la gent ha escrit. Agrair la seva col·laboració. 
També destacar que ha estat un èxit en quan a número d’enquestes resoltes.  

S’acorda no donar cap xifra ni resultat fins que no es presenti l’informi a l’assemblea. 
L’única informació que es publicarà és un missatge de Twitter amb el número 
d’enquestes resoltes.  

A partir del dijous es penjarà a la web l’informe del resultat de les enquestes així com 
l’excel amb totes les respostes perquè pugui ser consultat per tothom qui vulgui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Assemblea 13 de juny a les 19h.  

Ordre del dia: 

S’acorda que els temes a tractar a la propera assemblea seran:  
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2.1.-Informació del procés 

S’informarà a l ‘assemblea de quin ha estat el treball del Grup Promotor fet fins 
ara i les activitats realitzades.  

Es proposa presentar a l’assemblea una Resolució sobre el procés i la no 
interferència d’aquest a l’hora de fer complir la normativa de terrasses per part 
de l’Ajuntament. Sembla que hi ha una mica de confusió en aquest sentit i es 
valora important desmarcar-se i no vincular el procés ni el seu resultat en el 
compliment de la normativa actual. (El Pere passarà un primer redactat).  

2.2.- Presentació dels resultats de l’enquesta 

El Sergi la Concepció presentaran com han anat el procés de recollida 
d’enquestes. Posteriorment el GD presentarà els resultats de l’anàlisi de les 
enquestes. Es valora  important poder il·lustrar els resultats amb algunes frases 
textuals de les enquestes.  

2.3.-Proposta de treball i calendari 

Es proposarà a l’assemblea l’activitat prevista per al 29 de juny i es farà una 
proposta de calendari i pla de treball. Es proposarà també que s’aprovi, si 
s’escau, una resolució amb el treball fet fins ara i el pla de treball presentat.  

Convocatòria: 

� L’Estel farà el cartell amb l’ordre del dia. Estarà fet per divendres 7 de juny al 
matí.  

� El Pere imprimirà 100 cartells.  
� Es preparen dues brigades per encartellar la Rambla (divendres tarda i 

dissabte matí).  
� Es reserva la sala de Can Saladriga per a l’assemblea i es demana 

projector. S’ha quedat mitja hora abans per preparar l’espai.  

 

 

3.- Activitat 29 juny:  

Es destaca que fins ara s’ha discutit sobre el per què del procés però no sobre els 
continguts. Es valora important doncs fer tallers de debat per contrastar opinions i 
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recollir informació sobre continguts al mateix temps que per poder elaborar espais de 
trobada on escoltar l'opinió de l'altre. Si hi ha divergències és important posar-les 
damunt de la taula, que la gent conegui arguments diferents i poder arribar a punts de 
consens/síntesi.  

Proposta d’activitat: 
 
� Es crearan grups de debat de 25-30 persones en els què es debatirà sobre la 

Rambla. No s’ha volgut tancar els temes de debat perquè encara s’està en la 
fase de diagnosi i és important no tancar lesportes a que puguin sorgir nous 
temes que no hagin pogut ser recollits a l’enquesta.  
 

� Després del debat en intern dels grups es farà un plenari amb tots els grups en 
els què s’exposaran les diferents conclusions i es donarà un espai de plenari 
per tancar el debat.  
 

� El GD serà l’encarregat de dinamitzar els grups de debat i preparar una 
dinàmica per poder fer el debat en les millors condicions i extreure’n elements 
per a la diagnosi.  
 

� Es descarta la possibilitat de preparar un vermut o alguna cosa de menjar 
perquè l’activitat acabarà a l’hora de dinar i es valora que no hi hauria 
assistència i que per tant no cal dedicar esforços a això. Es deixa l’acta més 
lúdic i de trobada per a la presentació dels resultats de la diagnosi després de 
l’estiu.  

 

Organització: 

Horari: 10:30h acreditació 

 11h-13h: grups de debat 

 13h-14h: plenari 

Lloc: Casal del Barri (Manel reserva la Sala)  

 

Difusió:  

Fer octaveta per repartir el dia de l’assemblea del 13 juny (Elsa)  

Posar parada informativa a la Rambla. Es posarà segur el dia 22 i es valorarà més 
endavant si és possible posar-la un segon dia.  

Comunicació a través de Twitter i blog.  
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4.- Calendari juliol i programació juny-setembre 
 
Es valora que seria important poder fer alguna activitat al juliol per mantenir viu el 
procés i que al setembre no costi tant reprendre’l.  

Surt la idea de fer un acte / acció / activitat a la mateixa Rambla durant el mes de juliol.  

Al setembre es presentarà la diagnosi. S’ha de valorar si serà per la Festa Major o 
després.  

Surt la idea de poder treballar amb escoles i instituts. Es veu difícil fer-ho abans de 
l’estiu però és una idea a reprendre pel setembre.  

Sorgeix el neguit de com arribar als comerciants, ja que totes les activitats que es 
proposen són sempre en horari comercial i per tant, més enllà del representant en el 
Grup o a l’Assemblea, no tenen espai per a poder-ho fer. S’acorda que es parlarà amb 
ells per proposar-lis si volen que fem alguna activitat addicional i específica amb ells i 
que puguin també aportar en el procés.  

Surt també la idea de fer itineraris per les Rambles amb col·lectius de persones 
diferents.  
 
 
 
5.- Propera reunió i ordre del dia  
 
La propera reunió del Grup Promotor serà el dijous 20 de juny a les 19h.  
 
Temes a tractar per a la reunió: 
 

- Activitats específiques per arribar a col·lectius específics (joves, comerciant, 
etc.).  

- Activitats del juliol 
- Calendari 
- La idoneïtat de realitzar activitats durant la Festa Major 

 
 
 
 

 
Aquest informe ha estat realitzat per Laia Forné i Aguirre i Karmele  Rekondo 

Ferrero de                            i Edo Bazzaco i Víctor Garcia Subirà. 

 
 
 

       Barcelona,divendres 7 de juny de 2013 
 
 


