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1. METODOLOGIA 

 
a) Recepció 

S’explica a les persones que arriben que treballaren els dos bloc de temes que estan previstos: 
Bloc temàtic 1: Paviment 

Bloc temàtic 2: Arbrat  
 
Per tal de tenir dividit en dos les persones assistents, se’ls hi dóna un gomet de color quan 
s’inscriuen a l’entrada a la sala.  
 
 

b) Plenari inicial 

La jornada va començar amb la presentació de la jornada per part de Fem Rambla i  
contextualitzant la sessió en el marc del procés participatiu. A continuació va haver una 
intervenció també del regidor del districte Eduard Freixedes . Després d’aquestes 
presentacions es va passar a explicar el projecte de l’últim tram de la Rambla de Poblenou, 
entre el carrer Taulat i el Passeig Calvell, per part de Joan Carles Altamirano, Director de Serveis 
Tècnics de l’Ajuntament de Barcelona. Seguit d’aquesta presentació del projecte actual va 
intervenir Fem Rambla per explicar quins són els aspectes que encara queden per resoldre dins 
d’aquest últim tram, per tal de deixar clar que encara hi ha temes pendents als que 
l’Ajuntament no ha donat resposta: 
 
1) paviment dels laterals;  
2) diferenciació del carril bici;  
3) encreuament i trobada de l’últim tram amb Taulat i Passeig Calvell;  
4) mobilitat d’aquest últim tram: accessos, sortides, trànsit, etc. 
 
Finalment, Ferm Rambla va explicar a les persones participants la proposta metodològica de 
treball, subratllant que l’objectiu de la sessió era decidir en relació als dos blocs temàtics, però 
sempre des del treball en debat per construir consensos.  
 
Un cop fetes les explicacions es van dividir 
els i les participants en dos grups per 
treballar cada grup  primer un tema i 
després l’altre.  
Quan es van separar els dos grups, 
cadascun va anar a una sala amb 
tres/quatre dinamitzadors. 

 

 

 
 

 
Notes:  

- El contingut dels plafons del taller va ser elaborada per l’Ajuntament de Barcelona. En 
aquest sentit, Fem Rambla no assumeix el contingut i veracitat de la informació que es 
presentava.   
 

- També cal indicar que les opcions presentades al taller dins de cada bloc temàtic van ser les 
que l’Ajuntament va  presentar com a vàlides per al cas de la Rambla del Poblenou dins dels 
paràmetres del document final de Fem Rambla. En aquest sentit, per tant, Fem Rambla 
tampoc assumeix la tria presentada.   
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c) Treball en grups 
 

1. Presentació: El i la dinamitzadora van explicar l’objectiu del treball en el grup. Seguidament, 
en un dels grups es va fer una ronda de presentació per a que totes les persones participants 
es coneguessin. 
 

2. Debat: Els dinamitzadors, conjuntament amb personal tècnic de l’Ajuntament , van repassar 
al seu grup el plafó informatiu sobre el tema a tractar.  
A partir d’aquí es va dividir cadascun dels dos grups en 4 subgrups d’unes 5-7 persones. Es 
van deixar uns 20-30 minuts per a que cada grup debatés quina era l’opció que creia millor 
per a la Rambla. Es va centrar el debat en arribar a un consens en cada subgrup sobre una de 
les propostes presentades. Per arribar a aquest consens dins dels subgrups calia negociar i 
generar elements de millora a les propostes presentades per tal d’assolir el consens.  
 
A la finalització d’aquest debat un representant de cada subgrup va exposar la seva elecció i el 
per què d’haver triat aquella opció. Els dinamitzadors van anar sistematitzant les respostes en 
un plafó en blanc.  
 
Un cop tancat el primer torn de debat, es va iniciar la mateixa mecànica intercanviant els 
grups de racó temàtic per treballar.  
 
 

3. Plenari creuat: Un cop acabats els debats en els dos grups, es va reunir a totes les persones 
assistents en una mateixa sala i els i les dinamitzadores van explicar els resultats de cada 
tema.  
Donada la manca de consens en el tema del paviment, es va dur a terme un debat obert de 
preguntes i opinions, per passar finalment a votar l’opció majoritària, que va ser finalment la 
triada.  
La jornada va finalitzar al voltant de les 14h.  
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2. RESULTATS 

 
A continuació es presenten els resultats dels debats realitzats durant la jornada ordenats pels dos 
eixos temàtics treballats: paviment i arbrat.  
 
 
A) PAVIMENT 

 
A.1. Aglomerat asfàltic polit  
 
Dels 8 subgrups participants, en 6 va haver consens en triar l’aglomerat asfàltic polit com a opció 
de paviment i en el 7è subgrup es va arribar al consens de la meitat del grup. Per tant, 6 grups i 
mig van triar l’opció de l’aglomerat asfàltic polit.  
 
S’ha de dir que un dels grups va explicar que la seva opció era el paviment de peces, però que 
havien consensuat triar un paviment continu per l’avantatge que suposava en accessibilitat i 
continuïtat envers a la mobilitat de persones amb mobilitat reduïda i gent gran.  
 
Dins de les diferents opcions presentades a la tipologia de paviment continu d’aglomerat asfàltic, 
no va haver consens inicial (en el treball per grups) en decidir quin. Els dubtes bàsicament eren 
dos: la mida de la granulometria i el color.  
Va haver un subgrup que van indicar la seva tria en el paviment C3 o C4. Un altre en el C4. Altres 
en el C7 i un altre el C3, C4 o C6, indicant expressament que no volien el C7.  
 
Donada aquesta situació inicial de consens en la tipologia (aglomerat asfàltic polit) però en la 
mostra concreta, es va passar a debatre entre totes les persones assistents (els dos grups a l’hora) 
els temes de granulometria i color, per acabar votant la mostra que es va triar finalment. Aquesta 
va ser la C6.  
 
� Raons per triar aquest tipus de paviment 

 
- La raó més important argumentada pels assistents va ser la continuïtat i accessibilitat que 

dóna un paviment continu d’aquest tipus, assegurant que no hi ha possibilitat de 
bellugament. Això va ser un factor important a l’hora de triar aquesta tipologia, donada la 
àmplia  presència de gent gran que hi ha a la Rambla.  
 

- El manteniment: les persones van argumentar que el manteniment era més fàcil i per 
tant, millor.  

 

- Es va indicar també que era un paviment més sofert i que per tant, més fàcil de netejar.  
 

- El fet que ser un material que no llisca quan està mullat per pluja, regs, etc. 
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� Altres aspectes 
 
- En els dos grups de treballs, així com al plenari final, es va indicar que hagués estat 

necessari  haver disposat de mostres de paviment més grans, donat que les mostres 
portades (peces circulars del voltant de 12-15 cm de diàmetre) no donaven opció a tenir 
una idea clara de com quedaria el paviment col·locat.  

 
 
 
A.2. Paviment de peces 
 
L’altre meitat del 7è subgrup esmentat, va arribar a consens en triar el paviment de peces com a 
opció de paviment per a la Rambla de Poblenou. I el 8è i darrer subgrup va tenir consens ple en 
triar aquesta opció.  Per tant, 1 grup i mig van triar l’opció del paviment de peces.  
 
Dins de la varietat de la tipologia de paviment per peces presentades, no va haver consens en la 
tria; sent la més validada l’opció P3, seguida de la P1. L’opció P2 no va ser considerada.  
 
S’ha d’indicar que moltes persones van indicar que no contemplaven un paviment de peces pels 
problemes de moviment de les peces existents en l’actualitat amb paviment d’aquest tipus. 
Assenyalant que no confiaven en la bona col·locació que es pogués fer i deixen fora, per tant, 
aquesta opció de paviment.  
 
Com a nota final, també s’ha d’indicar que un dels grups va expressar que l’opció que els hi 
agradava era la de paviment per peces però amb les peces que hi havia col·locades abans a la 
rambla. I que en aquest sentit, no els agradava cap de les opcions presentades per l’Ajuntament. 
És a dir, que no van tenir l’opció d’elegir l’opció de peces que haurien volgut perquè l’ajuntament 
no la va presentar com una possible opció. 
 
 
� Raons per triar aquest tipus de paviment 

 
- La raó més important va ser la estètica i el sentit històric que això li dóna a la rambla 

aquest tipus de paviment, indicant que té més “personalitat” que l’aglomerat asfàltic.   
 

- També es va indicar que la reposició de peces era un punt positiu, donat que feia més àgil 
i fàcil qualsevol reparació ja que es feia peça per peça.  

 

- Un altre argument a favor d’aquest paviment va ser que és més fàcil de netejar. 
 

- També es va reclamar que aquest paviment exigeix una bona col·locació que garanteixi 
que no es moguin. En  aquest punt hi va haver un cert debat perquè el tècnic municipal va 

expressar que unes peces mal col·locades es mourien en 2 mesos i unes ben col·locades en 

8 mesos.  
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A.3. OPCIÓ FINAL 

 

 

B) ARBRAT 
 

En l’arbrat el consens va ser força unitari. En els dos grups de treball va sortir l’Acer Saccharinum 
(Auró argentat) com a tria per a l’arbrat del tram final. En total, es van dividir els dos grups de 
treball en  5 subgrups (respectivament, 3 subgrups en el cas del primer grup i 2 en el cas del 
segon). D’aquests, en dos la opció de l’Auró va ser consensuada.  
 
En la resta de subgrups, no es va arribar a un consens clar: en dos casos, hi va haver una 
divergència de preferències entre l’auró i el plataner, en un cas entre l’auró i el celtis. No obstant, 
en tots els 3 subgrups mencionats, el nombre de persones que van preferir l’opció de l’auró va ser 
sempre majoritària. En tots dos grups de treball, després d’haver compartit els resultats del treball 
en subgrups, es va dinamitzar una discussió en “plenari”, amb el objectiu de tancar el taller amb 
un consens respecte a l’arbrat de la Rambla. Efectivament, en els dos casos la discussió en 
“plenari” va permetre arribar a reconèixer de manera col·lectiva  l’opció de l’auró com la més 
adequada, principalment pel fet de no provocar al·lèrgies ni problemes de neteja de l’espai públic.    
 
 
� Resultats del debat i criteris de consens sobre l’arbrat 

 

B.1. PLATANUS HISPANICUS 
 

Elements positius detectats: 

- Té un caràcter identitari i emblemàtic.  
- Permet mantindre la uniformitat a tota la Rambla 
- Fa molta ombra  
- Té un creixement més ràpid 
 
Elements negatius detectats: 

- Provoca al·lèrgies  
 

B.2. CÈLTIC AUSTRALIS: 
 

Elements positius detectats: 

- És una espècie autòctona.  
- Necessita menys aigua i té un cost de manteniment inferior respecte a  les altres dues 

opcions 
- Fa molta ombra  
- No provoca al·lèrgies 

Opció final consensuada 
 
Tipologia de paviment : Asfalt continu d’aglomerat asfàltic polit 
Mostra: C6 (color grisos i granulometria petita)  
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Elements negatius detectats: 

- Té un fruit que embruta molt 
- Té un creixement més lent 
- És menys semblant al plataner 
- Les fulles son més opaques  
- Deixa filtrar menys llum que les altres dues especies 
- Menys estètic per a una Rambla  

 
 
B.3. ÀCER SACCHARINUM: 
 

Elements positius detectats: 
- És més semblant al plataner 
- No provoca al·lèrgies 
- Fa molta ombra  
- Té un creixement més ràpid 
 
Elements negatius detectats: 
- Necessita menys aigua que el celtis, sobre tot en els primers anys de vida. No 

obstant, el seu consum d’aigua no és superior al del plataner 
- No és una espècie autòctona 
 

 

B.3. OPCIÓ FINAL 

 
 

C) ALTRES TEMES 
 

Durant el treball el grup va haver un dels subgrups que va indicar que el tema del paviment dels 
laterals de la rambla no estava resolt i que era un dels temes que va quedar pendent durant el 
procés de Fem Rambla.  
 
El/la dinamitzadora els hi va explicar que aquest era precisament un dels temes que quedaven 
pendents per resoldre per part de l’Ajuntament, donat que Fem Rambla ja els hi havia indicat que 
no s’adaptava al document final de recull del procés de Fem Rambla.  

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Karmele Rekondo Ferrero de      

Opció final consensuada 
 
Espècie de l’arbrat : Àcer Saccharinum (Auró Argent)  
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Annex 1. Materials utilitzats per als debats 

 

 

 

 
 
 


