
            PENDENT DE VALIDAR PER ASSEMBLEA                         24/07/2013 

Proposta metodològica per a la fase II de propostes de FEM RAMBLA 

 

Proposta metodològica per a la fase II de propostes de FEM RAMBLA  

PROPOSTA METODOLÒGICA 

 Objectius: 

1. Definir un model de rambla que contingui propostes tant pel fa a l’espai físic com als usos i 

activitats.  

2. Elaborar una metodologia participativa per treballar en el futur amb l’ajuntament.  

 

 Resultats: 

1. Document que identifica aquelles propostes que generen més consens i les acota, i en el cas de 

que no hi hagi consens, busca punts d’acord i/o elabora possibles alternatives de treball. 

L’èmfasi d’aquesta fase de propostes és intentar assolir propostes de consens.  

2. Document sobre metodologia participativa per als processos participatius al barri de Poblenou. 

 

 Metodologia i dinàmiques: 

És proposen tres “nivells” de tipus de dinàmiques per tal d’assolir la fase de propostes del procés: 

 

a/ ACTIVITATS I INICIATIVES A L’ESPAI PÚBLIC 

Iniciatives i activitats al carrer i/o barri que visibilitzin el procés i generin actitud participativa 

 

b/ TALLERS 

Tallers per anar definint propostes i temes 

 

c/ ACTIVITATS I INICIATIVES 2.0. 

Iniciatives participatives en entorn web 

 

 Calendari: 

 

AGOST 

- Realitzar treball de recerca normativa. Elaborar el “document per al debat” (identificarà les idees 

sorgides de la diagnosi que generen consens, les que generen dissens, així com informació 

bàsica per orientar els debats.) 

 

SETEMBRE 

- Propostes de possibles accions a les festes 

o Parada informativa sobre el procés a la rambla 

o Fer difusió del procés. 

- Assemblea per validar 

 

OCTUBRE 

- Dues jornades de treball amb participació que treballin aquets temes: 

1/ Sobre activitats i usos de la rambla: ús turístic i ús social, ús quotidià 

2/ Sobre l’espai físic: disseny, mobiliari, mobilitats, etc.  

- Tallers amb col·lectius específics (nens/nenes, jovent...) 

 

La idea és partir dels temes definits a la fase de diagnosi.  
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NOVEMBRE 

- Confecció de l’enquesta per a la consulta (en el cas que és faci) 

 

 

DESEMBRE 

- Tancament i validació del procés. 

- Recollida de tota la informació i elaboració de l’informe de final. 

- Presentació del document i festa reivindicativa.  

 

 

 

Grup de Treball FemRambla 

Barcelona 24 de Juliol de 2013 

 

 

 


