
RESULTATS DE LA PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

Procés de participació 



Pregunta 1: Quines paraules imprescindibles creus que haurien de sortir en el redactat del 
Pla? 

Procés de participació 



Pregunta 2. Anota una debilitat o una amenaça de Barcelona respecte al sanejament 

Procés de participació 

DEBILITATS I AMENACES 

Principal problema: 
Inundacions 

Inundació dels carrers 

Aiguats 

Inundacions en moments de pluja torrencial 

Inundacions 

Molta pluja 

Altres problemes de 
sanejament i de la 

Xarxa de Clavegueram 

Molèsties per pudors/ Males  olors 

Plagues 

Col·lapse 

Manca de capacitat 

Estructura antiga 

Rates 

Problemes socials i 
polítics, relacionats 
amb el clavegueram 

Densitat de població 

Desigualtat entre els barris cèntrics i perifèrics 

Xarxa unitària: clavegueram que recull alhora aigua gris i pluja 

Obres molt lentes 

Manca d’inversió per part dels polítics/ Finançament 

Creixement de població 

Demanda  creixent i excessiva, derivada del model econòmic basat en el turisme 

Poques accions de prevenció 

Pendents dels barris de  muntanya 

Manca de previsió 

Altres 

Poca permeabilitat del terreny/sòl 

Alteració del mar 

Pèrdua del control sanitari i higiènic del sistema de recollida d’aigües 



Pregunta 3. Anota allò que més t’hagi sorprès de la presentació del Pla 

Procés de participació 

  

  

Les xifres econòmiques 

Els nous 57 depòsits 

Recuperació de la inversió en 80 anys 

El volum econòmic de les actuacions previstes 

La inversió/ L’alta inversió 

El cost – benefici/ La priorització econòmica 

La netedat de les imatges de les clavegueres 

L’impacte econòmic de no fer res 

El cost del manteniment previst 

Que només es desdobla un petit tram de la Diagonal entre Girona i Passeig de Sant Joan 

Els pocs dipòsits al carrer Urgell, que només en són dos. 

Que no aparegui la connexió als domicilis 

Que els dipòsit de Passeig Sant Joan estigui per sota de la seva capacitat 

La complexitat de la Xarxa/ La complexitat del sistema 

La visió a llarg termini 

Els col·lectors de gran capacitat 

La protecció del medi 

L’impacte 

La magnitud dels barris afectats per el canvi climàtic a la ciutat 



Pissarra de treball col·laboratiu 

Procés de participació 

Pissarra 1. Priorització d’actuacions 

- Cal que hi hagi un equilibri en el creixement de la ciutat pel 

que fa a grans col·lectors i a la construcció de dipòsits per al 

servei directe de les activitats de la ciutadania.  

- Per això, s’entén que cal avançar en paral·lel en les diferents 

tipologies de les actuacions de sanejament.  



Pissarra de treball MIRO 

Procés de participació 

Pissarra 2. Priorització d’usos 

  SESSIÓ 1 SESSIÓ 2 SESSIÓ 3 SESSIÓ 4 MITJANA RESULTATS 

Pàrquing No puntuat. 4 2 2 2,6 

Amfiteatre 5 1 3 3 3 

Llac i font 4 4 3 3 3,5 

Parcs, vivers 5 5 4 4 4,5 

Zona de recarrega de 
vehicles elèctrics 

4 5 5 5 4,75 

Combinació dels 3 
elements: llac, font i 
pàrquing 

5 5 5 5 5 

Centres esportius, camp de 
futbol, bàsquet, rocòdroms 

4 4 3 3 3,5 

Aules ambientals 4 4 4 4 4 

Altres propostes 

 skateparks i punt d’informació cultural i de patrimoni 



Pissarra de treball col·laboratiu 

Procés de participació 

Pissarra 3. Bones pràctiques 

  

Des de 
casa 

No tirar els olis de cuina per l’aigüera. 

Fer una correcta tria del residus (recollida selectiva). 

No abocar residus orgànics a la xarxa del clavegueram. 

Evitar les trituradores en les aigüeres. 

Prohibir l’ús de les tovalloletes d’un sol ús, o almenys mirar d’evitar la publicitat enganyosa quan diuen que moltes es 
poden tirar pel WC. 

Situar els embornals davant dels passos de vianants, ja que millora la seva accessibilitat i la seva practicitat. 

Vigilar amb els productes de neteja, que contenen productes molt contaminants. 
Conèixer la possibilitat o no, d’abocament dels líquids de neteja. 
Falta informació a les llars, ja sigui amb formació o a través de les etiquetes 



Pissarra de treball col·laboratiu 

Procés de participació 

Pissarra 3. Bones pràctiques 

  

Des del carrer 

No llençar al terra les burilles de cigarreta. 

No llençar els olis de cotxes i evitar que els cotxes antics en deixin caure. 

Vigilar amb els líquids neteja-vidres, un producte de neteja sense gaire control de la incidència negativa que 
genera al llençar-lo. 

No tirar l’aigua de fregar (amb sabó  i altres productes) al carrer 



Pissarra de treball col·laboratiu 

Procés de participació 

Pissarra 4. Què, com, qui, quan, per a què 

QUÈ 

 Què protegirà el Pla? 

 Què es veurà beneficiat? 

 Què fan d’essencial les SUDS a Barcelona? 

 Què és important que comuniquem? 

 Que devem comunicar? 

 Què pot provocar el canvi de mentalitat en la ciutadania? 

 Què falta per fer? 

COM 

 Com donar a conèixer la necessitat i importància del Pla? 

 Com fem notar la importància del clavegueram? 

 Com comuniquem els beneficis que comporta tenir una bona xarxa? 

 Com posar en valor la xarxa? 

 Com garantir la qualitat ambiental? 

 Com justificar un Pla tan tècnic davant de la ciutadania? 

 Com han de ser les campanyes per no infantilitzar la població? 

 Com fem que millori la comunicació per a que arribi a tothom? 

 Com justifiquem la urgència de les actuacions, si es faran durant 80 anys? 

 Com passar de persones afectades per les obres a persones beneficiades? 

 Com facilitem la convivència de veïns i veïnes amb les obres? 

 Com donem resposta als dubtes dels veïnats? 



Pissarra de treball col·laboratiu 

Procés de participació 

Pissarra 4. Què, com, qui, quan, per a què 

QUI/QUINS 

 Qui cal que sigui informat? 

 Qui es veurà beneficiat? 

 Quins canals utilitzem? Quin llenguatge? 

 Quins són millors per fer-ho amb el Pla? 

 Qui ha d’encarregar-se d’aquesta comunicació? 

QUAN 

 Quan s’ha empobrit el manteniment de la xarxa? 

 Quan s’han de fer les campanyes de comunicació? 

 Quan és millor moment per fer les obres per evitar afectacions al comerç? 

 Quan finalitzaran les obres i actuacions? 

PER A QUÈ 

 Per a què servirà el Pla? 

 Per a què cal parlar del clavegueram? 

 Per a què cal que demanem la implicació de tothom? 

Altres 
 Per quin motiu no es comuniquen suficientment les virtuts de la xarxa? 

 A qui s’han de dirigir? 



Pissarra de treball col·laboratiu 

Procés de participació 

Aportacions a la plataforma DECIDIM 

OBRES 

• Informar adequadament de les obres de clavegueram. 
 
• Minimitzar l'impacte de les obres de clavegueram. 
 
• Mantenir la informació a través d'avisos d'escala. 
 
• Incorporar agents cívics que puguin atendre les consultes del veïnat. 

SENSIBILITZACIÓ 

• El canvi climàtic produirà modificacions importants  en la intensitat de les pluges. El Pla pretén pal·liar els efectes nocius d'aquest 
fenomen i cal sensibilitzar la ciutadania sobre això. 

 
• Destacar la importància de l'emergència climàtica en les millores del clavegueram. 
 
• Incloure informació que ajudi a comunicar el missatge dels beneficis que genera el clavegueram i la conveniència de fer un bon ús en 

els rebuts de l'aigua. 
 
• Editar missatges divulgatius sobre la protecció que genera el clavegueram a les persones, a les activitats i al medi ambient 

MILLORES 

• Estudiar la viabilitat de la proposta presentada per l'associació "Apropa't" l'any 2013, de crear un dipòsit de recollida d’aigües i un 
passeig  en superfície, aprofitant l'antiga llera de la Riera d'Horta. 

 
• Ampliar el Centre de recollida pneumàtica de plaça Lesseps. Es proposa ampliar per cobrir el carrer Sant Gervasi de Cassoles, que 

properament entrarà amb obres per la Superilla de Sant Gervasi. Parlat amb el gestors del centre, diuen que seria factible. 



 
Gràcies per la vostra atenció! 

 https://www.decidim.barcelona/processes/ServeiClavegueramBCN 
  

https://www.decidim.barcelona/processes/ServeiClavegueramBCN
https://www.decidim.barcelona/processes/ServeiClavegueramBCN
https://www.decidim.barcelona/processes/ServeiClavegueramBCN

