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Procés 
Participatiu 

Rambla 
Poblenou 

Grup de treball 
 

Sessió de treball  
 

Ca Saladriga, 23 de maig de 2013 
 
  
 
1. PRESENTACIÓ  
 
En el marc del procés participatiu sobre la Rambla del Poblenou, el passat dijous 23 
de maig es va dur a terme la tercera sessió de treball amb els membres del Grup de 
Treball. Els objectius d’aquesta sessió van ser els següents:  
 

‐ Presentar el paper del Grup Dinamitzador (GD) 
 

‐ Establir el calendari del procés i els grups de treball necessaris per a les 
tasques que es requereixen 

 
Varen assistir 15 persones i una del GD 
 
 
2.METODOLOGIA  
 
La sessió de treball va començar a les 20.10 h. presentant l’ordre del dia: 
 

1. Resum sobre el procés i situació de l’enquesta “Fem Rambla” 
2. Coordinació entre Grup de Treball i Grup Dinamitzador (GD) 
3. Temes logístics  
4. Breu revisió als paràmetres definits en la 1a sessió sobre el contingut a 

treballar en el procés.  
5. Delimitació del marc geogràfic 
6. Definir el calendari del procés 

 
 
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 22.25h. 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. 
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3. RESULTATS 
 
A continuació es recullen els resultats del debat generat al voltant dels temes 
plantejats a l’ordre del dia:  
 
1. Resum sobre el procés i situació de l’enquesta “Fem Rambla” 
 
És va fer un petit resum sobre la jornada del 19 de maig amb la paradeta de l’enquesta 
com a inici del procés participatiu. En general, es va valorar positivament el transcurs 
de la jornada, fent especial menció al paper que van jugar les dues persones que es 
van encarregar de dinamitzar la paradeta donant les explicacions oportunes a les 
persones que s’apropaven.  
 
La persona responsable de recollir les butlletes comenta que ja n’hi ha 150 recollides 
en paper i 67 respostes online. El GT calcula que finalment hi haurà entre 500 i 1000 
enquestes en total. En aquest sentit, el Manel farà la setmana vinent un mailing 
general a totes les entitats i associacions del barri per a que ho enviï a tots el socis i 
sòcies. 
 
 
La notícia va ser recollida a El País, Vilaweb, El Periódico i BTV.  I Europapress va fer 
una nota de premsa.  
 
 
 
2. Coordinació entre grup de treball (GT) i grup dinamitzador (GD) 
 
En primer lloc, el GD va voler exposar i explicar qui són, perquè estan interessats en el 
procés de la Rambla i què poden aportar.  
 
Respecte a l’aportació que pot fer el GD, és divideix en dos nivells: 
 

 1/ Experiència, assessorament i dinamització en matèria de participació 
ciutadana    (visió neutra respecte al contingut i el procés) 

 
 2/ Coneixement i discurs sobre un model de ciutat inclusiva (visió no neutra)  

 

També és van presentar les demandes que tenia el GD per poder realitzar les seves 
tasques: 
 

 a/ Que el GT assumeixi el material necessari per a les sessions de treball 
 

 b/ Legitimació per fer l’acompanyament metodològic del procés i les 
dinamitzacions.  

 
 c/  Identificar dues persones que facin de contacte amb el GD  

 
El GT va acceptar les demandes del GD, així com va valorar favorablement el fet de 
poder comptar amb la seva experiència en el procés.  
 
S’acorda que la tasca de contacte entre el GD i el GT serà rotatiu. I en aquesta 
primera ronda assumeixen aquesta feina el Pere i el Manel.  
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En un segon moment, el GD va voler fer una puntualització sobre les tasques i 
responsabilitats del GT, ja que als últims e-mails del GT s’havia generat confusió al 
respecte. 
 
Així doncs, és va aclarir i acordar que les funcions del GT són:  

‐ Coordinar el procés i fer-lo operatiu 
‐ Coordinació general i gestió operativa del procés 

 
Per tant, el GT no té capacitat de decisió: ja queés l’assemblea, l’organisme legitimat 
per prendre decisions en relació amb el procés. 
 
Així mateix, les persones presentes a la sessió  es remarca el fet de què el debat 
sobre els continguts s’ha de fer en espais més oberts als de l’assemblea, on es 
garanteixi la participació de més col·lectius representatius.  
 
 
3. Temes logístics   
 
Respecte la logística, el Pere i el Manel exposen un seguit de punts que s’han de tenir 
en compte: 

‐ La gent que assumeixi una responsabilitat i/o tasca ha de ser conscient d’això i 
compromesa. És comenta el cas de les urnes el dia de l’inici de l’enquesta a 
festes de maig. Les dos persones responsables finalment no s’en van fer 
càrrec i no va haver manera de contactar amb elles.  
 

‐ Per evitar situacions com l’anterior, és decideix fer un llistat dels contactes 
telefònics de la gent del GT per poder coordinar-se millor  
 

‐ És decideix que donat que el procés d’enquesta ja és troba al mig del seu 
termini, no és buscaran urnes i és queda tot com està.  
 

‐ És decideix fer el recordatori de les convocatòries des del mail del GT, ja que 
així té més força.  
 

‐ El Manel es farà càrrec de passar a excel el llistat dels contactes (GT) i passar-
ho. 
 

‐ Cal que una persona assumeixi la responsabilitat del tema econòmic. Que 
s’encarregui de recollir el què es va recaptant. Finalment és decideix que 
aquesta tasca l’assumeix la Tere.  
 

‐ També és comenta la necessitat de fer difusió i informar mitjançant notes de 
premsa del procés i de que s’està treballant.  
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4. Breu revisió als paràmetres definits en la 1a sessió sobre el contingut a 
treballar en el procés 
 
És va fer un breu repàs sobre els paràmetres definits a la primera sessió i que haurien 
de ser els temes a tractar en el procés.  
Primer de tot, és deixa clar que aquests paràmetres s’acabaran de definir/treballar en 
el procés de diagnosi, però que a l’hora, són un seguit de temes que ja ha estat 
consensuat pel GT a la primera sessió de treball.  Aquests són els temes que es varen 
consensuar en la primera sessió de treball:  
 

 

 
 
 
 
 

 
Només es fa un aclariment al respecte:  

Dins dels temes de “prioritzar actuacions i inversions”, cal aclarir que el tema concret 
del monument Trueta va ser un exemple que es va posar, però no és tracta de un 
tema prioritari.  
En aquest sentit, tothom coincideix que una de les actuacions prioritàries és 
l’acabament de la Rambla, entre Taulat i Passeig Calvell. Així com en segon lloc, el 
tema dels solars ocupats com a aparcaments.  
 
A part d’aquests temes, se n’afegeix un de nou, el tema de l’ARBRAT I ELS 
ELEMENTS VEGETALS. És comenta que la majoria dels arbres de la Rambla estan 
malalts i que fora bo treballar en el tema per a tenir criteris clars a l’hora de substituir 
els arbres que van morint. 
 
Finalment, es comenta el tema de la il·luminació per a les festes majors i Nadal, com 
un tema a tenir en compte.  
 
 
5. Delimitació del marc geogràfic 
 
És va debatre també quin havia de ser l’àmbit geogràfic del procés. Va quedar clar que 
la Rambla té diferents parts i que no totes són iguals. És podria dir que la Rambla 
Vella seria una, fins a Pere IV, després el tram fins a Diagonal i finalment el tram fins a 
Gran Via.  
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Tot i que van haver diferent opinions, ja que hi havia persones que pensaven que el 
procés havia d’abarcar només el tram per sota de Pere IV, finalment es va arribar a un 
consens: el concepte de Rambla va de dalt a baix, i s’ha de treballar amb el concepte 
de la rambla Rambla com a unitat, és a dir, el tram és “la Rambla”. Per tant, es tindrà 
aquest concepte de Rambla, tot i posar diferent accent a l’hora de treballar-hi en els 
diferents trams.  
 
S’ha de tenir clar, però, que el focus està a la zona de la Rambla vella, que és on està 
el conflicte amb els usos, sobretot.  
 
També és comenta el fet que la gent que està treballant en el procés i que forma part 
tant del grup de treball com d’altres, són gent del tram de la rambla vella. Aquest tram 
és l’únic que compta amb participació activa.  
 
S’aclareix també, que les associacions de veïns dels altres trams han rebut la 
convocatòria del procés però que no han acudit. En aquest sentit, queda clar que cal 
treballar per aconseguir que la gent dels altres trams participi activament i s’involucri 
en el procés de la Rambla.   
 
 
 
 
6. Definir el calendari del procés i les tasques a realitzar 
 
Com a últim punt del dia es parla sobre el calendari del procés. Tothom té clar que és 
molt important definir un calendari operatiu real per garantir l’efectivitat del procés.  
 
En primer lloc és tracta el tema del calendari. El GD presenta el següent esquema de 
calendari: 

 0/ Fase inicial – primera recollida d’informació Abril-Juny 
 1/ Fase diagnosi: tancada per a les festes de tardor (7-15 de setembre) 
 2/ Fase propostes: Octubre-Novembre 
 3/ Elaboració del document final: Desembre 
 
Al GT li sembla bé aquesta estructura organitzativa del procés. I és decideixen aquests 
períodes i dates: 
 
Juny 

 Fins al 2 de juny: tancament d’enquestes 
 Del 3 al 10 de juny: buidatge d’enquestes 
 Dijous 13 de juny a les 19h: Assemblea per a la presentació del buidatge i 

primers apunts de les enquestes 
 Dissabte 29 de juny: Jornada participativa de treball 

 
És decideix que el diumenge dia 2 de juny és tornarà a muntar la paradeta per al 
tancament de les enquestes. Aquesta vegada es localitzarà més a baix, donat que els 
comerciants fan el mercat d’estiu.  
 
 
 
Juliol :  Possibilitat de treballar als casals amb nens i nenes, adolescents i gent gran 
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Setembre:  Presentació de la diagnosi a les festes de tardor (7-15 de setembre)  

Octubre-Novembre: Procés de disseny  

Desembre: Elaboració i tancament del document final i Presentació 

 
 
En segon lloc, i per fer operatiu el GT i les tasques a realitzar segons aquest calendari, 
es creen dos subgrups de treball: 
 
1/ Grup de buidatge de les enquestes 

El constitueixen: Pere, Sergi, Concepció Amills, Adrià, Joan, José Antonio, Marta, 
Cèsar i Olivia.  
 
Respecte al buidatge de les enquestes es debat quina serà la metodologia que és 
durà a terme per fer-la. Es compta amb un número elevat d’enquestes que s’hauran 
de buidar en una setmana, aproximadament. El GT demana al GD que es pugui 
incorporar a l’equip de buidatge i assessori sobre metodologia i criteris de buidatge.  

 
Els aspectes que es parlant al voltant del buidatge són els següents: 

- Metodologia que és proposa per començar:  
 a/ lectura per sobre de les enquestes per tenir visió general 
 b/ Decidir el criteri de buidatge 
 c/ Buidatge                 

(ha d’haver estat fet pel mateix equip per a que no hi hagi 
diferències) 
 

- És comenta que no s’han de donar resultats tancats. Que potser és poden 
donar alguns números, però que en general, l’enquesta ha de servir posar a 
sobre la taula els temes que li importen a la ciutadania.  

 
 

En aquest sentit, el GT queda pendent de la resposta del GD sobre la possibilitat 
d’aquest per assessorar i incorporar-se al Grup de Buidatge (El GD envia mail 
sobre metodologia el dilluns 27 de maig) 

 
 
2/ Grup d’organització del 29J 
     El constitueixen: Manel i Manel.  
 

És decideix fer un “Pa amb vi i sucre” i tallers el dissabte 29 de juny.  
S’ha de pensar, treballar i decidir la metodologia participativa que es plantejarà per 
a la jornada de treball.  

 
És plantegen algunes idees, com ara presentar els resultats de les enquestes i 
posar panels per a que la gent participi i digui la seva. Sobretot per permetre 
reflexió i debat.  
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4. ACORDS 
 
Els acords presos en aquesta sessió de treball varen ser: 
 

‐ Convocar l’Assemblea per al 13 de Juny a les 19h 
‐ Muntar paradeta de final d’enquesta el dissabte 2 de Juny 
‐ Convocar una Jornada de treball participativa el 29 de Juny 
‐ Acordar les fases del procés segons el calendari proposat pel GD 

 
 
 
S’acorda que la propera reunió del Grup de treball, dedicada a coordina i fer el 
seguiment del procés de buidatge, així com la organització de la jornada del 29J, serà 
el dia dijous 6 de juny a les 20.00h.a Can Saladrigas. 
 

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

Barcelona, 27 de maig de 2013 

 

 


