
Procés de participació ciutadana en la definició de l’avantprojecte 

30 Setembre  2021 
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En el marc dels treballs de redacció de l’avantprojecte per la urbanització del Passeig 
de la Mar Bella al districte de Sant Marti, es preveu desenvolupar un procés de 
participació ciutadana. 

 
La finalitat d’aquest procés és incorporar la perspectiva de la ciutadania a 
l’avantprojecte, així com recollir idees que es puguin traslladar al projecte 
d’urbanització, que farà posteriorment un equip tècnic. 

 
 
Els objectius d’aquest procés són: 
 
─ Comunicar i divulgar el contingut de l’avantprojecte, identificant els elements 

oberts al debat i clarificant aquells que ja estan definits tècnicament. 
 

─ Donar a conèixer els espais que permetran la implicació del veïnat en la definició de 
l’avantprojecte.  
 

─ Promoure un debat ciutadà que permeti incorporar la visió del veïnat en relació a 
les propostes tècniques plantejades. 
 

 

 1.1 Finalitat i objectius del procés 
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1.2 Agents a mobilitzar: mapa d’actors 

• Teixit associatiu veïnal, cultural, educatiu, esportiu, d’activitat econòmica, 

mediambiental,  i col·lectius i veïnat dels barris de l’entorn immediat 

 

• Responsables d’equipaments i serveis municipals i privats de diferents àmbits 

de l’entorn immediat, IBE (Pavelló Blau),BSM,...   

 

• Agents d’activitat econòmica de l’entorn  

 

• Persones usuàries de l’entorn 

 

• Altres agents de ciutat, districte i metropolitans 
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a) Emetre opinió sobre els instruments i la metodologia concreta de debat proposats, 
suggerir les modificacions que consideri convenients i emetre informe. A aquests 
efectes pot demanar opinió a la Comissió Assessora dels processos participatius.  
 
b) Fer el seguiment del funcionament i l’eficàcia dels instruments de debat i 
recomanar millores. 
  
c) Emetre informe sobre les esmenes presentades pels participants en els 
instruments de debat respecte dels resums formalitzats en les actes de les sessions.  
 
d) Conèixer i debatre l'informe de resultats del procés i afegir-hi suggeriments o 
millores.  
 
e) Les altres que es deriven del Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament 
de Barcelona i les que se li encomanin amb el decret d’aprovació del procés o 
posteriorment.  

1.3 Comissió de Seguiment 
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1.4 Continguts oberts al debat 

Amb l’objectiu d’informar, així com contrastar, validar i complementar la proposta 
d’estratègies bàsiques de l’avantprojecte d'urbanització del Passeig Marítim de la 
Marbella, i identificar què espera la ciutadania dels nous espais, es proposa que el 
debat s’articuli al voltant dels següents eixos: 

 
1. Estratègies de partida que configuraran l’espai públic: naturalització i 

resiliència  
 

2. El rere platja i la vida quotidiana (Usos i activitats + elements urbans a l’espai 
públic) 
 

3. Connectivitat, mobilitat i accessibilitat  
 
També es preveu debatre de manera transversal en relació a la possible gestió 
compartida dels nous espais 
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1.5 Fases i espais de participació 
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JULIOL SETEMBRE OCTUBRE-NOVEMBRE ANY 2022 

1) Disseny del 
procés de 

participació i 
calendari 

 

2) Comunicació 
inicial a entitats 

veïnals 

 

Fase d’informació: 

 

1) Sessió de 
presentació  del procés 

i constitució de la 
Comissió de Seguiment 

 

2) Difusió del procés a 
través canals Districte i 

Ecologia Urbana i 
obertura 

decidim.barcelona   

 

 

 

Fase de debat: 

 

1) Passejades 
exploratòries 

 

2) Enquesta de 
percepció a 

decidim.barcelona 

 

3) Sessions de debat 
temàtiques      

(3 sessions) 

 

Fase de retorn i de 
seguiment: 

 

 

1)  Retorn presencial a 
la ciutadania 

 

2) Retorn a través de 
decidim.barcelona 
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1.6 Calendari 

ESPAIS DEL PROCÉS PARTICIPATIU CALENDARI PREVIST 

CONCRECIÓ ACCIONS PARTICIPATIVES I COMUNICACIÓ INICIAL  
DEL PROCÉS A ENTITATS 

Juliol 

SESSIÓ DE PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

30 de setembre 

COMUNICACIÓ DEL PROCÉS AL CONJUNT DE LA CIUTADANIA,  
OBERTURA DECIDIM  I ENQUESTA DE PERCEPCIÓ  
https://www.decidim.barcelona/processes/pgmaritimmarbella  

 
A partir 30 de setembre 

PASSEJADES EXPLORATÒRIES  

o 1 sessió amb perspectiva de gènere 

o 1 sessió amb perspectiva inclusiva i d’accessibilitat   

 
 4 d’octubre 
6 d’octubre 

TALLERS DELIBERATIUS DE CARÀCTER TEMÀTIC 

o Naturalització i resiliència 

o Rere platja i vida quotidiana 

o Connectivitat, mobilitat i accessibilitat 

 

21 d’octubre 

4 de novembre 

16 de novembre 

RETORN DE RESULTATS I SEGUIMENT A TRAVÉS DE CONSELLS DE BARRI I 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

A partir de mitjans  
de gener  2022 

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


Gràcies per la vostra atenció 
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