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1. PRESENTACIÓ  
 

Emmarcada en el procés participatiu sobre la Rambla del Poblenou, el passat dimarts 
30 d’abril es va fer una sessió de treball amb els membres del Grup de Treball sorgit 
de la darrera Assemblea. Els objectius d’aquesta sessió van ser els següents:  
 

- Definir les línies generals del procés participatiu engegat.  
- Perfilar quina o quines actuacions es poden fer per les Festes de Maig en el 

marc del procés participatiu 
 
Els participants en la sessió de treball van ser:  
 
- Cal completar la llista d’assistents a aquesta sessió 
- 
 
L’informe que teniu a les mans recull les aportacions i les conclusions de la sessió de 
treball.  
 

2. METODOLOGIA  
 

La sessió de treball va començar a les 20.10 h. plantejant els objectius de la trobada. 
La sessió es va iniciar presentant a dues persones convidades per assessorar en 
processos i metodologies participatives. A partir d’aquí es va generar un primer debat 
sobre com enfocar el procés participatiu i sobre què fer per les Festes de maig.  
 
Al cap d’una estona, es va proposar fer una dinàmica de grup per agilitar el debat i 
intentar arribar a conclusions sobre els temes plantejats. La dinàmica de debat es va 
centrar en tres grans preguntes: 
 

1. Quin procés participatiu imaginem? 
2. Per a què ha de servir el procés? 
3. Sobre què ha de tractar el procés participatiu? 

 
 

Per fer-ho es van dividir els participants en 4 petits grupets i se’ls va facilitar post-its de 
tres colors (un color per a cada pregunta plantejada) per tal que debatessin i 
escrivissin les seves aportacions. Després d’una estona de treball en grupets, es va 
reunir a tot el grup per posar en comú les idees generades. Un o més representants de 
cada grup les anava exposant i el dinamitzador les anava col·locant ordenadament en 
un plafó i es feien els aclariments necessaris. 
 
Un cop les diverses aportacions del grup van estar posades en comú, el dinamitzador 
en va fer un repàs relacionant idees i identificant el punts de consens. Durant aquest 
moment de debat es van acabar de puntualitzar i completar algunes de les idees 
sorgides durant la sessió i es van recollir noves idees sobre com seguir amb el procés. 
 
La sessió va finalitzar passades les 22.00 h. amb el compromís per part dels 
dinamitzadors d’elaborar un informe de la sessió per tal que els assistents el 
poguessin revisar abans de presentar-lo a la propera assemblea.  
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3. RESULTATS 
 

A continuació es recullen els resultats del debat generat al voltant de les tres 

preguntes proposades. 

 

 

1. Quin procés participatiu imaginem? 

 

L’assemblea ha de ser l’espai de decisió i de validació del procés 

 “Mantenir el paper de l’assemblea” 

Es planteja que l’assemblea ha de ser l’espai de màxima decisió del procés 

participatiu. El procés sorgeix de l’assemblea veïnal i, per tant, aquesta assemblea ha 

de mantenir el paper d’impuls i de decisió del procés. De l’assemblea en poden sorgir 

altres espais com el grup de treball. 
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Combinar diferents mecanismes de participació (tallers, enquestes...) en funció 

de les necessitats 

 “Procés que combini diferents metodologies quantitatives i qualitatives (enquestes, 

tallers...)” 

 “Taller-activitats per tractar els diferents temes que sorgeixin pel procés”  

Es planteja la voluntat que el procés participatiu combini diferents metodologies com 

tallers, activitats, enquestes, etc... A més, cal que es triï en cada cas la metodologia 

més adequada per a cada objectiu o fase del procés. Així, per construir visions sobre 

el model de Rambla segurament caldrà pensar en tallers de debat, mentre que per 

“sondejar”, prioritzar o decidir qüestions molt concretes es podran utilitzar altres 

metodologies com enquestes, etc. 

 

Realitzar una enquesta en clau de diagnosi per les Festes de Maig 

 “Enquesta diagnosi per Festes de Maig. Màxima Difusió” 

En línia amb la idea anterior, es proposa aprofitar el moment de les properes Festes 

de maig per fer una tasca de diagnosi en relació a la Rambla. En concret, es planteja 

la possibilitat de fer una enquesta al barri per identificar elements de diagnosi 

rellevants per al procés participatiu. També es destaca la importància de donar-li la 

màxima difusió. Per tant, es proposa aprofitar el moment de les Festes de maig per 

informar del procés participatiu engegat i per recollir unes primeres opinions en clau de 

diagnosi. 

També s’apunta que caldria introduir en l’enquesta alguna dada personal de les 

persones que la responguin que permeti conèixer i filtrar les respostes en funció de la 

relació de la persona amb la Rambla (si hi viu, si és del barri, si no ho és...). 

D’altra banda també es planteja proposar a l’assemblea que faci confiança al Grup de 

treball per concretar i organitzar l’enquesta (definir les preguntes, concretar la 

metodologia, etc.). 

 

Fer un procés obert a les persones, entitats i col·lectius relacionats i/o 

interessats en la Rambla. 

 “Procés obert a tothom i inclusiu (entitats + veïns)” 

 “Que tothom qui tingui interès sobre el tema pugui expressar la seva opinió i que aquesta 

es tingui en compte” 

 “Hi haurien de participar: 

- Entitats i col·lectius 

- Veïns directament afectats 

- Tots els veïns del barri 

- Empreses directament afectades 

- Usuaris” 

Es considera que hauria de ser un procés obert a tothom qui hi tingui interès i vulgui 

participar-hi. Per tant, hi haurien de poder participar les entitats del barri, però també 

altres agents implicats/afectats (empresaris, comerciants...) i tots aquells veïns i veïnes 
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de la Rambla i del barri que ho vulguin i també aquelles persones que tot i no ser 

veïnes en són “usuàries”. 

 

Dissenyar un procés participatiu per fases 

 “Procés per fases. Ara Fase 1: 

- Obrir debats a tota la rambla. Punts d’informació/debat 

- Recerca de la diagnosi. Llençant idees / recollida d’alternatives 

- Recollida d’informació (post-its a un mural) 

- Exposició historia de la Rambla” 

Es destaca la importància d’estructurar el procés en diferents fases. En la fase actual, 

que seria la fase 1, es proposa fer una tasca de diagnosi llençant idees i recollint 

possibles alternatives. També es planteja obrir debats a la Rambla mitjançant 

l’establiment de punts d’informació i de debat. Per recollir informació també es proposa 

la creació d’un mural que es vagi omplint amb post-it. D’altra banda també es planteja 

la possibilitat de fer una exposició sobre la història de la rambla. 

 

2. Per a què ha de servir el procés? 

Respecte a aquesta qüestió hi ha molt consens en que l’objectiu final del procés 

participatiu és el de crear una metodologia i un mecanisme de relació amb 

l’Ajuntament que serveixi d’antecedent per a altres actuacions que es vulguin fer al 

barri. Deixar clar que qualsevol actuació urbanística haurà de comptar amb el suport 

del veïnatge i que no es podrà fer sense consultar al barri. 

 

Perquè el barri fixi la seva posició en relació a la Rambla i es tingui en compte 

per part de l’Ajuntament 

 “Que l’ajuntament ens tingui en compte i ens consultin les coses” 

 “Que a partir d’ara les actuacions que l’Ajuntament faci a la Rambla les faci d’acord amb 

allò que s’hagi consensuat al procés” 

 Perquè el Poblenou decideixi, primer sobre la Rambla i, després, per tot allò que l’afecti” 

En primer lloc, el procés ha de servir perquè el barri fixi quina és la seva posició amb 

relació a la Rambla i l’Ajuntament tingui en compte aquesta posició. És a dir, que a 

partir d’ara les actuacions que l’Ajuntament vulgui impulsar en relació amb la Rambla 

s’haurien d’adequar a allò que s’hagi consensuat en el procés participatiu. 

 

Consolidar el procés participatiu com el model de relació de futur entre el barri i 

el districte. 

 “Consolidar un procés participatiu que sigui model de relació entre barri i districte” 

Es proposa que si el procés participatiu va bé, caldria consolidar aquesta manera de 

treballar participativament per abordar grans temes d’interès del barri de manera que, 

en el futur, aquest fos el model de relació entre el barri i el districte. És a dir, que en el 

futur, abans de prendre decisions sobre el barri, el mateix barri pogués fixar la seva 

posició mitjançant mecanismes de participació ciutadana. 
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Que el procés serveixi perquè s’acabi fent un pla d’usos de la Rambla 

 “O sigui: que s’acabi fent un pla d’usos...” 

 “Elaborar pla d’usos de la Rambla”  

Com a resultat de la idea anterior, l’objectiu seria que l’Ajuntament acabés fes un pla 

d’usos de la Rambla que tingués en compte els resultats i la voluntat expressada en el 

procés participatiu sobre la Rambla.  

 

Per empoderar el barri i el veïnat 

 “Per iniciar un canvi de xip del veïnat i el seu empoderament” 

El procés hauria de contribuir a iniciar un canvi “de xip” en el barri de manera que el 

veïnat i les entitats prenguessin més consciència del seu poder i de la seva capacitat 

per organitzar-se, per debatre i per decidir sobre el propi barri. El procés hauria de 

servir per empoderar el barri. 

 

Per definir i reflexionar sobre el model de Rambla 

 “Definir/reflexionar sobre el model de Rambla > Model de barri” 

El procés participatiu hauria de servir per fer una reflexió general i de fons sobre quin 

ha de ser el model que es vol per a la Rambla, i per extensió per al barri.  

 

Per prioritzar actuacions i inversions 

 “Prioritzar actuacions” 

 Prioritzar inversions. Interessos i necessitats del barri” 

El procés participatiu també hauria de servir per poder definir quines necessitats o 

actuacions es consideren prioritàries en relació a la Rambla. En qüestions concretes 

que afecten a la Rambla el procés participatiu es podria aprofitar per prioritzar-ne les 

més necessàries.  

 

3. Sobre què ha de tractar el procés participatiu? 

 

Sobre el model general de la Rambla  

 “Temes de concepte. Tot d’acord amb el pla d’usos” 

 “Definir/reflexionar sobre el model de Rambla > Model de barri” 

El procés ha de tractar sobre quin model es vol per a la Rambla, i això inclou tant els 

temes de model físic (urbanístic i arquitectònic) com de model d’usos (quines 

activitats). 
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Sobre el model físic  

 “Model “físic” (paviment, mobiliari, secció...)” 

 “Urbanisme, arquitectura, mobiliari urbà, mobilitat” 

 “Espai: asfaltat, bancs, terrasses...” 

Per una banda el procés ha de servir per definir com es vol que sigui l’espai físic de la 

Rambla. Caldria reflexionar sobre com han de ser els paviments, el mobiliari urbà, les 

voreres, les calçades, quin espai per a persones, per a vehicles, etc.   

 

Sobre els usos 

 “Pla d’usos (fira, bars, terrasses...)” 

 “Compatibilitat d’usos: festes, turistes, terrasses, horaris, bicis, vianants, patins”  

 “Usos” 

Per una altra banda el procés hauria de servir per definir quins usos i quines activitats 

hi ha d’haver a la Rambla i com compatibilitzar-les. Així, caldria tractar sobre els bars i 

les seves terrasses, sobre la fira, sobre les festes, sobre els horaris de les diverses 

activitats, sobre com compatibilitzar l’ús de la Rambla per part de vianants, bicis, 

vehicles, patins, etc. També es planteja que caldria reflexionar sobre la “turistificació” 

de la Rambla i del barri. 

 

Cal delimitar l’àmbit geogràfic que aborda el procés participatiu 

 “Àmbit geogràfic delimitat” 

 “Rambla (Gran Via – Pg. Clavell). Pere IV, Bernat Carbó i altres zones adjacents. 

Es planteja que abans d’avançar en el procés caldria delimitar clarament quin és 

l’àmbit geogràfic que abordarà el procés. Acotar l’espai geogràfic és bàsic per centrar 

el debat i poder aprofundir en la reflexió. En aquest sentit, es planteja que un dels 

aspectes que podria decidir l’assemblea és quin ha de ser l’àmbit geogràfic: Tota la 

Rambla? La Rambla en un determinat tram? La Rambla més els carrers adjacents? 

Etc.  

 

Monument Trueta 

 “Monument Trueta” 

El procés també podria abordar qüestions concretes com què s’ha de fer amb el 

monument al Doctor Trueta.  
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4. ACORDS 
 

Més enllà de la dinàmica de debat entorn a les tres preguntes plantejades, durant la 

sessió es van recollir les següents idees. 

De cara a l’assemblea de dimarts es proposa: 

1. Presentar l’informe per tal que l’assemblea hi digui la seva 

2. Explicar qui hi ha actualment al grup de treball 

3. Proposar aprofitar les Festes de maig per fer enquesta en clau de diagnosi i 

informar del procés, i demanar que l’assemblea faci confiança al grup de treball 

per concretar l’enquesta (preguntes, metodologia...). 

S’acorda que la propera reunió del Grup de treball serà el proper dimecres 8 de maig a 

les 20.00h. 

 

 

 

Aquest informe ha estat realitzat per Víctor Garcia Subirà i Laia Forné i Aguirre de 

 

Barcelona, 3 de maig de 2013 


