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Procés 
Participatiu 
Rambla 
Poblenou 

Grup de treball 
 

Sessió de treball  
 

Ca Saladriga, 20 de juny de 2013, 19h 
 
  
 
1. Presentació i ordre del dia 
 
En el marc  del procés participatiu sobre la Rambla del Poblenou, el passat dijous 20 
de juny es va dur a terme la quarta sessió de treball amb els membres del Grup de 
Treball. 
 

Varen assistir 11 persones i tres del Grup Dinamitzador (GD).  
 

 
2.Ordre del dia 
 
La sessió de treball va començar a les 19.15 h., seguint aquest ordre del dia: 
 

1.- Taller 29-Juny: Logística i dinàmica 
2.- Calendari juliol  
3.- Varis 
4.- 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 a les 20.40h. 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. 
 
3. Desenvolupament de l’ordre del dia 
 

1.- Taller 29-Juny: Logística i dinàmica:   

1.1: Metodologia del taller 

El GD presenta la proposta de dinamització pel taller del dia 29. A tothom li 
sembla bé i s’acorda que així es farà. S’annexa la proposta en aquesta acta.  

1.2: Espai 

§ Ha d’haver una sala gran més 3 de petites. En cada sala calen 25 
cadires. 
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§ Es necessitarà projector i un ordinador.  

Al Final de la reunió l’Edo i el Pere van anar veure l’Espai per assegurar 
que complia aquestes necessitats.  

1.3 Material necessari 

§ Fotocòpies en color (4 colors x100 còpies de cada)  
Evitar el color vermell. (Manel) 

§ Gomets (Pere) 
§ Bolis (Pere) 
§ Blootag (GD) 
§ Paperògraf (Manel) 
§ Preparar un paper per recollir les dades de cada persona  

(nom, contacte, sexe, edat, entitat) (Manel) 

(Les fotocòpies s’han de tenir abans, com a molt tard dijous, per poder-les 
recollir i fer els paquets). 

1.4 Difusió / Mobilització 

§ S’acorda realitzar tres enganxades de cartells:  
− Dissabte 22 juny  10.00 Casal de Barri del Poblenou (Rambla del 

Poblenou 49) 
− Dimarts 25 juny al Casal de Barri Bac de Roda.Poblenou (Camí 

Antic de València 96-116) 
− Dijous 27 juny 18.00 Casal de Barri del Poblenou (Rambla del 

Poblenou 49) 
§ Es faran dues pancartes per penjar a la Rambla (Octubre se’n carrega 

de fer-les). 
§ Repartir cartells pels comerços. 
§ Repartir Octavetes. El Pere s’encarrega de centralitzar-les. Si algú en 

vol que li demani a ell.  
§ Es farà convocatòria per mail també a totes les entitats, a les persones 

que ja hi ha contacte i a la persones de cada entitat.  

Es valora que cal fer un esforç per convocar a tothom perquè el dia 29 és un 
dia molt important que pot marcar molt l’èxit o fracàs del procés.  

1.5 Servei de guarderia  

Hi haurà un servei de guarderia per als nens i nenes. Ja hi ha una persona que 
s’encarregarà d’estar amb les criatures mentre es facin els tallers.  

Es prepararà una dinàmica per poder treballar amb els nens i nenes i que 
també puguin aportar al procés. El GD s’encarregarà de preparar una proposta 
de treball.  

S’acorda quedar el dissabte a les 9:30h per preparar l’espai.  
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2.- Calendari juliol:  

 2.1 Tallers amb col·lectius específics: 

Es valora important poder fer tallers amb col·lectius específics que es preveu 
que no estaran representats en la jornada del dia 29.  

S’acorda parlar amb casals de joves per treballar amb adolescents, amb casals 
per a nens i nenes i amb persones amb diversitat funcional. Surt una persona 
encarregada per fer el contacte amb cada col·lectiu. La idea és poder fer un o 
dos tallers per col·lectiu durant el mes de juliol.  

§ Casals de Joves (Octubre s’encarrega de contactar-hi) 
§ Casals d’estiu de Ca Saladriga (contactar amb Manel Oller) 
§ Diversitat Funcional (Pere)  

2.2 Altres activitats: 

Es proposen algunes activitats que es poden començar ja però que poden tenir 
una durada en el temps.  

a. Començar una campaña per Twitter amb el  hashtag #FemRambla 
perquè es puguin penjar fotos sobre Què ens agrada de la Rambla i 
Què no. Cal acabar de pensar el hashtag. Es presentarà el dia 29.  

b. Parlar amb l’Arxiu fotogràfic del Poblenou per recuperar fotografies i 
parlar-lis de la iniciativa.  

c. Surt la proposta de fer samarretes però no es veu clara perquè suposa 
molta inversió inicial i es valora que si les samarretes s’han de vendre 
cal posar-les a un preu molt baix i que aleshores no hi ha marge de 
benefici. Per contra, surt la idea de poder unes xapes.  

4.- Varis:  

 4.1 Artesans   

 Des del col·lectiu d’artesans s’informa que hi ha hagut dues reunions amb 
l’Ajuntament per parlar de la seva ubicació. Avui s’ha presentat a l’Ajuntament un 
plànol amb una proposta d’ubicació per a dies ordinaris i per a dies extraordinaris en 
els què hi ha més activitats a la Rambla.  

El conflicte està que en quan hi ha més activitats no caben totes les parades dels 
artesans. La proposta per part dels artesans ha estat la d’ocupar la meitat d’espai de 
les rotondes, en aquests dies senyalats. L’Ajuntament al·lega que les entitats no estan 
a favor d’aquesta proposta.  

Per part dels artesans es demana suport. A la reunió s’acorda que no pot haver una 
posició perquè aquesta haurà de ser fruit del procés, però se’ls hi diu als artesans que 
poden presentar un escrit, en el què es digui que ells també estant involucrats en el 
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procés participatiu, i que fins ara la diagnosi apunta que els artesans són molt valorats 
per parts dels veïns i veïnes. Aquest escrit pot estar firmat individualment o per les 
entitats i presentar-lo el dia 29 per qui s’hi vulgui sumar.  

5.- Propera reunió i ordre del dia  
 
La propera reunió del Grup Promotor serà el dimecres 3 de juliol a les 19:30h a 
l’Octubre.  
 
Temes a tractar per a la reunió: 
 

- Valoració de la Jornada del 29-J.  
- Com encarar l’etapa de propostes. Calendari a partir del setembre.  
- Activitats del juliol 

 
 

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

Ferrero de                            i Edo Bazzaco i Víctor Garcia Subirà. 
 

 
 

   Barcelona, divendres 21 de juny de 2013 
 
 


