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PROPOSTA DE TREBALL PER AL PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE LA RAMBLA DEL POBLENOU 
ENTRE EL GRUP DE TREBALL FEM RAMBLA i DISTRICTE DE SANT MARTÍ – Ajuntament de 
Barcelona  
 

Aquest document és una proposta de treball elaborada des del Grup de Treball Fem Rambla 

com a resposta a la proposta de col·laboració feta pel districte de Sant Martí després de 

conèixer el procés participatiu iniciat pels veïns i veïnes del Poblenou.  

La voluntat de Fem Rambla és la de col·laborar amb el Districte, sempre entenen que les 

decisions sobre el futur de la Rambla han de basar-se amb l’opinió i propostes dels veïns i 

veïnes del barri. 

Fem Rambla va sorgir per la necessitat de desenvolupar un procés participatiu sobre la Rambla 

del Poblenou, en un moment en el què el Districte havia manifestat no tenir recursos per dur-

lo a terme.  

Actualment el Districte ha manifestat la seva aposta per dur a terme aquest procés participatiu 

que ens ha de portar a consensuar els usos de la Rambla així com les noves intervencions que 

en ella es facin.  

Arribats a aquest punt, des del grup de treball Fem Rambla estem disposats a col·laborar amb 

el districte per elaborar un document final de propostes que ens dugui a saber quines són les 

necessitats del veïnatge respecte la Rambla.  

El procés participatiu al voltant de la Rambla va ser estat iniciat a l’abril de 2013. El treball fet 

fins ara ha estat reconegut com a vàlid per part de l’Ajuntament i el Districte, i així ha estat 

manifestat.  

Pels motius aquí exposats, des de Fem Rambla creiem que: 

- El procés iniciat és vàlid.  

- Que la voluntat és la de col·laborar amb l’Ajuntament i amb el Districte i seguir amb el 

procés iniciat però de forma conjunta.  

- Que el procés ha de tenir com a objectiu final elaborar un document consensuat que 

marqui les línies d’actuació a la Rambla del Poblenou.  

- Que aquest procés conjunt s’inicia perquè hi ha un compromís per ambdues parts 

d’assumir els resultats del procés i dur-los a terme en la mesura que el context i els 

recursos així ho permetin.  

Com a expressió d’aquest compromís pres pel Districte de Sant Martí i pel grup de treball Fem 

Rambla, quedi aquest document consensuat per ambdues parts.  
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Acords i metodologia per a seguir amb el procés participatiu Fem Rambla:  

Com que el procés participatiu realitzat fins ara ha estat validat pels tècnics de participació de 

l’Ajuntament de Barcelona i ambdues parts el reconeixen com a vàlid, des de Fem Rambla 

convidem a l’Ajuntament i al Districte a que es sumin al grup de treball i que participin de 

l’organització i activitats del procés com a membres de Fem Rambla.  

Donada per acabada l‘etapa de diagnosi, al setembre es reprendrà el procés per dur a terme  

l’etapa d’elaboració de propostes que es preveu tingui com a data final el desembre d’aquest 

mateix any.  

A continuació es detalla la forma de funcionament del grup de treball i la col·laboració entre 

Districte i Fem Rambla:  

1. Vies de comunicació - convocatòries 

1.1. Les convocatòries corresponents al voltant del procés participatiu es realitzaran a 

través del grup Fem Rambla 

2. Òrgans de decisió  

2.1. L’assemblea de barri serà l’òrgan de decisió i validació  del procés i de les accions i 

decisions preses per Fem Rambla. 

3. Funcionament i organització dels grups que intervenen en el procés 

3.1. El Grup de Treball Fem Rambla (GT) funcionarà com ho ha estat fent fins ara amb 

la nova incorporació de les persones que s’incorporin des de l’Ajuntament.  

3.2. El GT es continuarà auto-convocant per les reunions que cregui oportunes. 

3.3. Les decisions es prendran per consens i no pas per votació.  

3.4. Es requerirà un mínim de representació a les reunions per prendre decisions 

importants.  

3.5. El GT serà el grup que coordini i gestioni el procés, no sent necessari haver de fer 

un nou grup en format de comissió permanent.  

3.6. EL GT seguirà sent un grup obert i no nominal.  

4. Terminis 

4.1. Els terminis del procés seran aquells que ja s’han fixat en el procés iniciat amb Fem 

Rambla, donat que aquests són els temps mínims necessaris per garantir un bon 

procés, i que tenen com a data de finalització el desembre de 2013.   
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5. Continguts 

5.1. El resultat final del procés serà un document elaborat pel GT Fem Rambla i  

aprovat per l'Assemblea de Barri que marcarà el full de ruta de les futures 

intervencions a la Rambla i que serà assumit per ambdues parts.  

 

 

Grup de Treball Fem Rambla 

Barcelona 24 de Juliol de 2013 

 


