
 

 

 

 

• Es reconeix la validesa del procés participatiu iniciat l’abril de 2013 “Fem Rambla”  i es 

parteix del resultat de l’enquesta “Fem Rambla – Hi tens molt a dir” . 

• Es continuarà  el  procés participatiu de forma conjunta entre el grup de treball de Fem 

Rambla i l’Ajuntament de Barcelona-Districte de Sant Martí. 

• El procés tindrà com objectiu final elaborar un document consensuat que marcarà les línies 

d’actuació futura a la Rambla del Poblenou. Els treballs d’aquest procés no aturaran les 

actuacions ja empreses per l’Ajuntament que van en la direcció que apunten els resultats 

de l’esmentada enquesta i aquelles que l’administració municipal està obligada per 

jurídicament a fer. Un exemple del primer cas és la previsió d’executar les obres de millora 

de la Rambla del Poblenou del tram entre Taulat i Fernando Po. Un exemple del segon cas 

és la concessió de noves llicències de Bar i de vetlladors. 

• L’organització del procés participatiu  i de les activitats que se’n desprenguin estarà a 

càrrec d’una comissió de treball paritària (Comissió mixta d’organització i validació del 

procés) formada per un representant de les diverses organitzacions que integren Fem 

Rambla i de l’Ajuntament de Barcelona. Per part de l’Ajuntament assistiran tant persones 

del Districte de Sant Martí com del Comissionat de Participació Ciutadana i 

Associacionisme, segons s’acordi. Tant els representants institucionals com els de Fem 

Rambla seran fixos per a donar la necessària estabilitat a la comissió. 

• El procés es mantindrà dins el marc normatiu que regeix tota  l’actuació municipal. 

PARLEM DE LA RAMBLA,  
ara o mai 

Projecte de procés participatiu organitzat conjuntament entre 

Grup de Treball Fem Rambla i Ajuntament de Barcelona-
Districte de Sant Martí 

Criteris per a l’organització de la participació veïnal en el futur 
de la Rambla del Poblenou 



• Tant Fem Rambla com l’Ajuntament es comprometen a assumir els resultats del procés. 

 

El procés organitzat conjuntament per  Fem Rambla i Ajuntament de Barcelona- Districte de Sant 

Martí contemplarà :  

• La integració del resultats de l’enquesta “Fem Rambla”, demanant als participants que 

valorin i consensuïn opcions sobre els temes considerats clau arran l’enquesta. 

• Sessions convocades i dirigides conjuntament, presentant les diverses opcions i 

demanant les opinions de manera estructurada. 

• La Comissió mixta d’organització i validació del procés serà l'òrgan de coordinació, gestió 

decisió i validació de les accions a realitzar al llarg del procés 

• Presentació conjunta dels resultats del procés, i possible celebració d’una consulta.  

 

• Reunions convocades i dirigides conjuntament per Fem Rambla i el Districte de Sant 

Martí-Ajuntament de Barcelona. 

• Participació col·lectiva estructurada en reunions al voltant de 40 participants, d’una hora 

de durada. 

• Interacció suau on s’informa i es demana l’opinió sobre diversos temes concrets, procurant 

articular amplis consensos per part dels assistents, buscant evitar la participació divisiva 

(sense guanyadors ni perdedors). 

• Celebració de múltiples sessions i agrupació del conjunt de resultats. 

• Proposta de temes: 

Consensuar una xifra: 

– Quin % d’espai públic de la Rambla hauria d’estar ocupat per terrasses de 

bars? 

– ... 

Consensuar una opció:  

– On s’hauria d’ubicar el monument del Doctor Trueta? 

– ... 

L’organització 

Metodologia de les sessions 



 Breu presentació de cada tema: situació actual, avantatges de les dues posicions a valorar. 

– Exemple: “És bo que a la Rambla hi hagi terrasses per motius econòmics i lúdics... 

Però també és bo limitar-les per facilitar el passeig dels veïns. Actualment hi ha 

aquest % de l’espai destinat a vianants ocupat per terrasses... Quina creieu que 

seria la xifra adient?” 

 Cada assistent apunta una xifra; es recullen i es presenta el resultat (xifra mitjana); vist el 

resultat, es demana als assistents que tornin a apuntar una xifra, buscant articular un 

consens més ampli. Es torna a presentar el resultat, que es pot donar per definitiu 

 

• Breu presentació de cada tema: situació actual, avantatges de les diverses opcions a 

escollir. 

– Exemple: “Actualment el monument del Doctor Trueta es troba situat en aquest 

lloc, que té aquests avantatges i inconvenients; es planteja l’oportunitat de canviar-

lo d’ubicació i situar-lo en aquests altres llocs, que tenen aquestes avantatges i 

inconvenients” 

• Cada assistent escull una de les opcions; es donen a conèixer els resultats i es permet 

tornar a escollir, per tal d’articular un consens més ampli. 

 

• Tota entitat o grup de veïnes i veïns que vulgui opinar sobre el futur de la Rambla del 

Poblenou. 

– Sessions específiques convocades per i per a col·lectius determinats: entitats, 

casals, escoles, sectors econòmics... 

– Sessions genèriques convocades per a grups de veïnes i veïns de territoris 

determinats: comunitats de veïns... 

 

 

 

Com es consensuarien les opcions? 

Qui hi podria participar? 



 

Donada per acabada la fase de diagnosi, el setembre es rependrà el procés amb els terminis 

següents: 

Setembre-octubre 2013 

• Treball de recerca normativa. Elaboració del “document per al debat” (les idees sorgides de 

la diagnosi que generen consens, les de dissens i informació bàsica per orientar el debat. 

• Constitució de la Comissió mixta d’organització i valoració del procés 

• Definició de com serà el procés 

• Definició de l’àmbit en el que es durà a terme el procés  

• Definició del calendari de les accions a emprendre 

• Difusió del procés 

Novembre 2013-Febrer 2014  

• Realització de les sessions de treball  

Març 2014 

• Finalització de les fases d’informació i aportacions del procés  participatiu. 

Abril-Maig 2014  

• Elaboració del document final 

• Presentació de resultats  

 

Calendari 


