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Sessió de treball  
 

Flor de Maig, 8 de maig de 2013 
  
  
 
1. PRESENTACIÓ  
 
En el marc del procés participatiu sobre la Rambla del Poblenou, el passat dimecres 8 
de maig es va dur a terme la segona sessió de treball amb els membres del Grup de 
Treball. Els objectius d’aquesta sessió van ser els següents:  
 

‐ Definir els continguts de l’enquesta de diagnosi sobre la Rambla del Poblenou 
a realitzar amb motiu de les Festes de Maig.  
 

‐ Determinar les tasques a realitzar, escollir les persones responsables de 
cadascuna i acordar un cronograma per poder començar aquesta primera  
acció del diagnòstic participatiu el dia 19 de maig (coincidint amb les Festes de 
Maig). 

 
Les persones participants en la sessió de treball van ser:  
 
- Cal completar la llista d’assistents... 
 
 
2. METODOLOGIA  
 
La sessió de treball va començar a les 20.15 h. plantejant els objectius de la trobada. 
Es van presentar els membres de l’equip que assessorarà el procés participatiu que no 
havien estat presents a la primera reunió i es va explicar la metodologia de treball de la 
trobada. 
 
En primer lloc, l’equip dinamitzador va fer un resum ràpid de la sessió anterior, 
subratllant els resultats i acords als que es va arribar. Successivament, es va compartir 
amb el Grup de Treball la llista de preguntes a partir de les quals es va desenvolupar 
la sessió de disseny de la enquesta:  
 

1. Què volem preguntar? 
2. Com fem l'enquesta? 
3. Qui fa què? 

 
Per respondre a la primera pregunta es van dividir els i les participants en tres 
subgrups de entre 4/5 persones: els i les dinamitzadores van demanar als tres 
subgrups que redactessin en post-its les cinc preguntes que consideraven necessàries 
prioritzar en la enquesta, per poder-les compartir en un segon moment amb els 
membres dels altres grups i acordar quines incorporar a la butlleta de l’enquesta. 
 
Un cop decidides quines preguntes entraven a la enquesta, es va discutir sobre com 
realitzar-la, destacant quins aspectes s’han de considerar per poder dissenyar-la 
correctament i quines accions s’han de plantejar per poder-la dur a terme. Per a 
aquesta dinàmica, l’equip dinamitzador va utilitzar unes targetes que contenien 
possibles accions a desenvolupar per agilitzar i ordenar el debat. 
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Preguntes seleccionades: 
 
1) Què és per tu la Rambla? 
2) Què t’agrada més de la Rambla? 
3) Què s’hauria de fer per millorar la Rambla? 
4) Què hi fas a la Rambla? 
5) Què t’agradaria poder fer-hi? 
 

2. Com fem l’enquesta? 
 
La segona dinàmica va permetre concretar les característiques que ha de tenir 
l’enquesta i les accions necessàries per desenvolupar-la: 
 
a) De què informem?:  

(quina informació volem transmetre al veïnat sobre el procés participatiu que s’està 
engegant) 
Respostes:  
‐ L’oposició a la intervenció de l’Ajuntament a la Rambla; 
‐ Que l’Ajuntament va prescindir del veïnat per dur a terme les obres realitzades 

a la Rambla l’últim any; 
‐ Que l’actuació de l’Ajuntament a la Rambla va empitjorar el barri; 
‐ La voluntat de veïns i veïnes de poder participar en el procés i que l’Ajuntament 

els escolti; 
‐ De com les persones interessades poden participar directament en el grup de 

treball. 
 
b) Quines dades de perfil? 

(quina informació sobre el perfil sociodemogràfic de les persones que respondran 
l’enquesta volem recollir) 
Respostes: 
‐ Edat 
‐ Sexe 
‐ Si viu o treballa a la Rambla / Si viu o treballa al barri / Si està de visita al barri. 

(les enquestes seran anònimes) 
 
c) Formulari per interessats? 

(si es farà un formulari a banda de les butlletes de l’enquesta per recollir els 
contactes de les persones interessades a rebre informació i/o participar en el 
procés participatiu) 
Resposta: Sí 

 
d) Enquesta en paper?  

(l’enquesta s’imprimirà en paper) 
Resposta: Sí 
S’ha de definir el número final de butlletes que s’han d’imprimir (es va parlar d’una 
primera tirada de 2.000/ 3.000). 
 

e) On les deixem?  
(On es podran trobar les butlletes) 
Respostes: 
‐ A una paradeta específica el dia 19 de maig 
‐ A les paradetes de les entitats interessades el dia 19 de maig 
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4. Eslògan? 
 
L’última activitat de la sessió va ser escollir l’eslògan del procés participatiu, element 
important per poder fer-ne difusió entre els veïns i veïnes. Els membres del Grup de 
Treball van suggerir possibles noms, es van discutir i finalment es van votar les 
diferents opcions (cada persona va poder expressar dues preferències). A continuació 
es presenten les propostes d’eslògan i el número de preferències obtingudes: 
 

Propostes Preferències 
Us agrada la Rambla que ve? 1 
Poblenou decideix 6 
Fem Rambla 13 
Nosaltres decidim 0 
La Rambla: nosaltres decidim 1 
Decideix la teva Rambla 3 
Decidim la Rambla 5 

 
Al final de l’activitat, es va acordar que l’eslògan del procés serà “Fem Rambla”. 
 
 
4. ACORDS 
 
Al final de la sessió les persones responsables de les activitats que s’han de dur a 
terme de cara al dia 19 de maig van confirmar el seu compromís amb el grup de treball 
i es van comprometre a fer difusió del procés a partir de les xarxes a les que tenen 
accés. 
 
S’acorda que la propera reunió del Grup de treball, dedicada a definir el procés 
participatiu, serà el dia dijous 23 de maig a les 20.00h. a Can Saladrigas. 
 

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

 

Barcelona, 10 de maig de 2013 

 

 


