
Amb la participació de 

Assemblea Oberta

Final procés participatiu



1. Presentarem l’informe de resultats

2. Explicarem els resultats obtinguts

3. Decidirem què en fem dels resultats

De què parlarem avui?



1. L’informe de resultats



1. Presentació del procés

2. Metodologia i accions realitzades

3. Síntesi-resum de la diagnosis

4. Proposta

5. Conclusions



1. Presentació del procés

1.1. Orígens del procés

1.2. Objectius del procés

1.3. Organització: actors i entitats implicades

1.4. Relacions amb l’Administració



2. Metodologia i accions realitzades

2.1. Marc metodològic  

2.2. Resum de les activitats realitzades

2.3. Recursos humans i econòmics



El procés participatiu: Fases

maig setembre octubre desembrenovembrejuny juliol agost

Diagnosticar:
Quina Rambla tenim?

Proposar:
Quina Rambla volem?

Preparar:
Com ho 

fem?

Enquesta

Jornada 
Debat

Resultats 
enquesta

Resultats
diagnosi

Jornada 
Debat

Resultats
proposta

Organització

Itineraris

Festival escena 
Poblenou

Videomatón



Una mica de números del procés: ACTIVITATS I PARTICIPANTS

Activitat Núm. de participants 

7 Assemblees obertes 500 veïns i veïnes 

Enquestes 483 enquestes 

3 Jornades debat i treball 210 persones 

1 Videomatón 35 persones 

1 Performance a l’espai públic 100 persones 

Grup de Treball 14 persones (regulars)  
veïns i veïns van participar directament en el Grup de Treball i en la 
organització de les activitats del procés 

Grup Dinamitzador 4 persones  
dinamitzador/es (arquitecte, sociòlegs, experts de participació) van 
acompanyar el procés 
1 persona puntual per a activitats amb els menuts 

Grup Tècnic 7  professionals tècnics 
arquitectes, urbanistes i enginyers van treballar en l’Equip Tècnic 

TOTAL  1.354 persones  

 



Una mica de números del procés: HORES DE DEDICACIÓ

Hores
35 hores de reunions del Grup de Treball, que corresponen a més de 175 hores de
temps dels seus membres

Més de 180 hores de treball veïnal per l’organització i realització de tallers i
jornades, la sistematització de la informació etc.

Més de 80 hores de treball de comunicació, realització de vídeos, gestió de la web i
de les xarxes socials etc.

Més de 500 hores de treball del Grup Dinamitzador

Més de 15 hores de l’Equip Tècnic

Aportacions

Vermut, cerveses, olives, patates i altres viandes aportades per comerços del barri



Una mica de números del procés: RECURSOS ECONÒMICS

Despeses Ingressos
Xapes FEM RAMBLA
Samarretes
Impressió materials tallers ARTYPLAN
Materials varis LORENTE OFIMÀTICA
Materials varis SERVEI ESTACIÓ
Materials varis PAPERERIA LLENAS
Impressió materials tallers
COPISERVEI
Materials varis ABACUS
Materials varis BASAR POBLENOU
Materials varis CARME BOLIBLOC
Vermuth jornades de debat

136
163,5
24,83
4,33

19,85
8,4

47,19
8,6

12,25
1,9

34,39

Venda de xapes/aportacions
voluntàries
Aportacions Artesans
Venda de samarretes

209,24
142
110

TOTAL 461,24 TOTAL 461,24



... I més números...

14 Reunions del Grup de Treball 
7 Informes d’activitats  
(Enquesta; 1ra Jornada de debat; Document de diagnosi; Mobilitat: les propostes dels i les 
ciclistes; Tallers del 19 d’octubre;  Jornada de propostes; Informe final de propostes) 
5 Notes de premsa 
Per donar tota la informació de forma oberta sobre el procés: 
1 Blog, 1 Compte a Twitter; 1 Compte a Flickr; Esdeveniments a Facebook; 1 compte i diversos 
vídeos a youtube 
3 Vídeos 
Molts / varis : cartells, xapes, tríptics, octavetes informatives, samarretes! 
3190 entrades de "Fem Rambla" a Google 
797 fotos a Flickr 
7218 visualitzacions al blog http://femrambla.wordpress.com/ 
1141 email intercanviats entre els membres del Grup de Treball 
368 tuits  
29 articles a la premsa electrònica 
 





3. Diagnosi

A l’informe de diagnosi es van identificar els 
temes i visions recollides sobre la situació 
actual de la Rambla

Les opinions es van estructurar en 3 gran 
blocs:
- l’aspecte físic de la Rambla
- l’ús social 
- l’activitat comercial

3 quadres de resum amb els aspectes de 
consens i no consens dels blocs temàtics. 



4. Proposta

4.1. Imaginari col·lectiu de la Rambla

4.2. Fitxes propostes



2. Els resultats obtinguts



L’aspecte físic



 

ELEMENTS DE CONSENS 

No es vol l’asfalt com a paviment a la Rambla 

Es prefereix un altre paviment continu abans que l’asfalt 

Solucionar correctament les trobades entre materials 

La continuïtat del material i la seguretat en l’accessibilitat que li dóna aquest fet és el que 
s’indica com a valor afegit de les tipologies de paviments continus (asfalt i altres tipus) 

La identitat, singularitat i la imatge de casc històric són els paràmetres més valorats dels 
paviments de peces (rajoles) 

Requisits que ha de complir el paviment escollit: 

 Ha de ser singular i dignificar l’espai de la Rambla  

 Es valora positivament que el material escollit sigui sostenible, ecològic i/o reutilitzat 

 Ha de tenir una vida útil llarga i que envelleixi bé 

 Una bona col·locació i/o execució i un manteniment adequat són fonamentals 

 S’han de complir les condicions d’accessibilitat indiferentment del paviment    

Es destaca que s’ha de dissenyar la Rambla de forma conjunta, coordinada i coherent i no anar 
actuant de forma fragmentada 

 

ASPECTE FÍSIC: PAVIMENT 



 

ELEMENTS SENSE CONSENS 

No hi ha consens en quin tipus de paviment es vol per a la Rambla, tot i que majoritàriament es 
prefereixen les rajoles (paviment de peces) 

 

Hi ha dissens a l’hora de determinar si s’ha de mantenir la continuïtat  de materials del paviment 
a tota la Rambla (trams centrals i rodones) o si les rodones i els trams centrals han d’estar 
pavimentats amb diferents tipus de paviment 

 

ASPECTE FÍSIC: PAVIMENT 



ASPECTE FÍSIC: RODONES  
 

ELEMENTS DE CONSENS 

El pendent de les rodones ha se ser reduït (com en el cas de la rodona del Casino) 

Eliminar les pilones de l’itinerari de passeig per vianants 

Solucionar les discontinuïtats entre materials (petits desnivells) 

Mantenir les actuals rodones enjardinades reduint l’espai que ocupen els enjardinaments 

Repensar la trobada de la rodona del Casino amb el carrer Joncar 

 



ASPECTE FÍSIC: RODONES
 

ELEMENTS SENSE  CONSENS 

Totes les rodones han de ser iguals 

Posar pilones laterals a les rodones 

Posar més bancs a les rodones 

Posar enjardinaments solament a un costat de les rodones 

Enjardinaments més alts a la banda dels cotxes 

Ampliar els escocells dels arbres fins al límit extern (perímetre) de la rodona 

Posar una rodona a la trobada entre Rambla i Pere IV   

No treure la rodona de Pallars 

 



ASPECTE FÍSIC: ALTRES TEMES 

A. Monument Dr. Trueta 

 
 
 
 
 
 

Diagnosi 
El monument està mal ubicat actualment: dificulta el pas dels vianants i actua de barrera entre els 
dos trams de Rambla. 
Estèticament es considera lleig i funerari. 

Propostes 
Posar un monument més bonic i digne del Dr. Trueta. 
Deixar-lo on està i girar-lo 90 graus, per així al menys facilitar el trànsit.  
Posar-lo a una rodona existent o a una de nova. 
Posar-lo a la Plaça San Bernat Calbó. 

 



A. Mobiliari urbà , arbrat i manteniment 

DIAGNOSI: 
Bancs 
Caldria posar-ne més ja que hi ha llocs on no n’hi ha suficients 
Fanals 
Són elements emblemàtics que donen singularitat, caràcter i identitat a la Rambla 
Arbrat 
Els plataners provoquen al·lèrgies a algunes persones 
Els arbres són massa alts i no estan prou ben mantinguts 

Proposta:  
Es proposa substituir els plataners per un altre tipus d’arbrat que no provoqui al·lèrgies quan 
aquests vagin morint 
Neteja i Manteniment 
Cal millorar la neteja i el manteniment general de la Rambla, específicament de l’arbrat, 
enjardinaments i paviment 

 

ASPECTE FÍSIC: ALTRES TEMES 



L’ús social



ÚS SOCIAL: MOBILITAT 
 

ELEMENTS DE CONSENS  

Permanència del carril bici a la Rambla 

Diferenciar el carril bici de la vorera 

Campanya d’educació vial 

Reducció de les jardineres, pilones i obstacles físics 

No a la plataforma única 

Millorar la connexió entre tram central i rodones 

Millorar el pendent dels passos de zebra centrals 

Pacificació del trànsit 

Continuïtat de la Rambla  

Necessitat d’un entorn urbà silenciós, segur i tranquil per als vianants 

 



 

ELEMENTS SENSE  CONSENS 

Quin mecanisme específic s’utilitza per diferenciar el carril bici de la vorera  

Carril bici de pujada i baixada en un mateix lateral    

Carril bici adjacent 

Preferències en la reducció d’obstacles físics 

Connexió de la Rambla amb el casc antic 

Repensar i redissenyar la intersecció amb el carrer Pere IV 

Donar-li un nou ús a la zona d’aparcament que hi ha al final de la Rambla en un costat 

 

ÚS SOCIAL: MOBILITAT 



L’activitat comercial



ACTIVITAT COMERCIAL: TERRASSES
 

ELEMENTS DE CONSENS 

Reduir l’espai ocupat per les terrasses 

La superfície actual assignada legalment a terrasses ha de ser el límit a no superar en el 
futur 

Reduir la densitat de taules i cadires 

Deixar espai de pas entre terrasses: trencar la continuïtat actual 

Senyalitzar de manera més clara els límits de l’espai assignat a cada terrassa 

Garantir el compliment estricte de la normativa  

Exigir la visibilitat de l’autorització de la terrassa amb informació sobre espai i 
taules/cadires permeses 

Limitar llicències a nous establiments de bars/restaurants 

 



 

ELEMENTS SENSE  CONSENS 

Tenir en compte l’especificitat dels establiments emblemàtics  

Ubicar totes les terrasses en una mateixa banda  

Minimitzar l’espai ocupat 

Col·locar taules públiques   

Promoure el comerç de proximitat  

Utilitzar un mobiliari menys sorollós  

Tancaments verticals per reduir el soroll  

 

ACTIVITAT COMERCIAL: TERRASSES



Què us proposem?



1. Dono suport al procés participatiu Fem Rambla, com a procés 
veïnal que ha permès conèixer les diverses opinions a l'entorn de 
la Rambla del Poblenou.

2. Dono suport al document de conclusions, on s'expressen les 
propostes per la Rambla del Poblenou, fruit de tot aquest procés

3. Reclamo que el document de conclusions sigui la base de 
qualsevol remodelació o decisió a la Rambla del Poblenou i que 
per tant l'Ajuntament no dugui a terme cap acció sense el 
necessari consens.



Què decidim?



Moltes gràcies!

Amb la participació de 


