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Procés 
Participatiu 

Rambla 
Poblenou 

Grup de treball 
 
Sessió de treball  
 
Casal de Barri Bac de Roda-Poblenou, 24 de juliol de 2013  

  
  
 
1. PRESENTACIÓ  
 
En el marc del procés participatiu sobre la Rambla del Poblenou, el passat dimecres 24 de juliol 
es va dur a terme la reunió del Grup de Treball (GT) . Els objectius d’aquesta sessió van ser els 
següents:  
 

- Desenvolupar el cronograma i activitats de l’etapa de propostes del procés des de 
setembre a desembre de 2013.  

- Preparar reunió de dijous 25 amb el Districte.  
- Calendari de properes reunions.  

 
 
2. METODOLOGIA  
 
UrbanIN+ va presentar una primera proposta d’actuacions i sobre aquesta es va treballar. A 

continuació es detallen els acords presos, les tasques i responsables i el cronograma de 

reunions aprovat.  

 

 

3. PROPOSTA DE PROCÉS APROVADA 
 
A l’espera de que sigui aprovada per l’assemblea, el GT va consensuar les següents activitats i 
calendari: 
 
Proposta metodològica per a la fase II de propostes de FEM RAMBLA  

 Objectius: 

1. Definir un model de rambla que contingui propostes tant pel fa a l’espai físic com als 

usos i activitats.  

2. Elaborar una metodologia participativa per treballar en el futur amb l’ajuntament.  

 

 Resultats: 

1. Document que identifica aquelles propostes que generen més consens i les acota, i en 

el cas de que no hi hagi consens, busca punts d’acord i/o elabora possibles alternatives 

de treball. L’èmfasi d’aquesta fase de propostes és intentar assolir propostes de 

consens.  

2. Document sobre metodologia participativa per als processos participatius al barri de 

Poblenou. 

 

 Metodologia i dinàmiques: 

És proposen tres “nivells” de tipus de dinàmiques per tal d’assolir la fase de propostes del 

procés: 
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a/ ACTIVITATS I INICIATIVES A L’ESPAI PÚBLIC 

Iniciatives i activitats al carrer i/o barri que visibilitzin el procés i generin actitud 

participativa 

 

b/ TALLERS 

Tallers per anar definint propostes i temes 

 

c/ ACTIVITATS I INICIATIVES 2.0. 

Iniciatives participatives 2.0: twitter, hashtag-s, fotografies... 

 

Calendarització: 

Agost 

 Realitzar treball de recerca normativa. Elaborar el “document per al debat” (identificarà les 

idees sorgides de la diagnosi que generen consens, les que generen dissens, així com 

informació bàsica per orientar els debats.)  

Setembre 

 Propostes de possibles accions a les festes 

- Parada informativa sobre el procés a la rambla 

- Fer difusió del procés. 

 
 Realitzar una Assemblea per validar la proposta de procés.  

Octubre 

 Dues jornades de treball amb participació que treballin aquets temes: 

1/ Sobre activitats i usos de la rambla: ús turístic i ús social, ús quotidià 

2/ Sobre l’espai físic: disseny, mobiliari, mobilitats, etc.  

 
 Tallers amb col·lectius específics (nens/nenes, jovent...) 

Novembre 
 Confecció de l’enquesta per a la consulta (en el cas que és faci) 

 

Desembre  Tancament i validació del procés. 

 Recollida de tota la informació i elaboració de l’informe de final.  

 Presentació del document i festa reivindicativa 

 
 

 
S’acorda també centrar l’apartat de propostes sobre la part de Taulat i Calvell, que pugui 
ser extrapolable a la resta de la Rambla, però es valora interessant treballar un àmbit concret, 
que a més serà el primer a reformar.  
 

 
 
4. PRESÈNCIA A LES FESTES DEL POBLENOU 
 
Es valora que és molt important tenir presència a les Festes del Poblenou, per donar a conèixer 
el procés i preparar l’assemblea del dia 26 de setembre. S’acorda realitzar les següents 
accions:  
 

- Posar una paradeta pròpia de FemRambla 
- Elaborar octavetes i cartells per posar a totes les parades de les entitats que així ho 

vulguin.  
- Parlar amb qui farà el pregó perquè ho mencioni en el discurs.  
- Fer repartiment d’octavetes durant les festes (cal decidir els dies).  
- Posar fulls de contacte perquè qui vulgui pugui apuntar el mail i telèfon per participar 

del GT i/o de les assemblees.  
- Llançar el Hashtag #FemRambla per penjar fotografies sobre la Rambla.  
- Preparar la decoració de la paradeta. Es comenta que es podria aconseguir un cub de 

fusta on poder penjar els resultats del procés fins ara. Important  poder explicar què 
s’ha fet i què es vol fer.  
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Tasques Responsable/s 

Paradeta pròpia de FemRambla Olívia 

Material de difusió (octavetes, cartells, full de contacte)  Estel 

Doodle per concretar dies de repartiment d’octavetes  Pere 

Nota de premsa  Pere 

Decoració paradeta  Adrià, Estel 

Recuperar llistat de mails i fer un sol grup Adrià 

Actualitzar la web i penjar ous documents Adrià 

Fer Hashtag Adrià 

Parlar amb el grup que farà les 24h a la Rambla. Aconseguir 
contacte 

Manel/Pere 

 
 
 
5. ACORDS REUNIÓ AMB EL DISTRICTE 
 

- S’acorda que la proposta que es presentarà al Districte per seguir el procés participatiu 

i convidar-los a que es sumin es penjarà al blog abans de la reunió.  

- S’acorda preparar una nota de premsa per enviar als mitjans just després de la reunió 

amb el Districte. 

6. CALENDARI DE PROPERES REUNIONS 
 

1. Dilluns 29 de juliol 2013  17:30h al Casal del Barri (Rambla 49) 
Reunió per valorar la trobada amb l’Ajuntament.    

 
2. Dimecres 4 de setembre  (hora a concretar) a l’Octubre 

Reunió del GT per preparar les Festes 
 

3. Dimecres 18 de setembre  19:30h (lloc a concretar) 
Reunió del GT per preparar l’assemblea.  

 
4. 26 de Setembre a les   19h. (Concretar lloc).  

Assemblea de barri  
 

 

 

Aquest informe ha estat realitzat per Edo Bazzaco, Víctor Garcia Subirà,  
Laia Forné i Aguirre i Karmele Rekondo Ferrero de  

 

 

 

 

Barcelona, 24 de juliol de 2013 

 

 


