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1. Introducció1 

 
 
La història de Barcelona ha estat íntimament lligada al mar. El Front Litoral s’ha transformat al llarg del 
temps. D’un paisatge de llacunes i maresmes, va passar a un sistema antròpic amb predomini 
d’instal·lacions industrials en els segle XIX i la pràctica totalitat del XX, per convertir-se en un front urbà 
consolidat com el que coneixem en l’actualitat.  
 
Obrir Barcelona al mar ha estat sens dubte un dels grans objectius i reptes de les polítiques municipals dels 
últims 40 anys. Des dels anys 80 fins a principis del segle XXI, la ciutat ha transformat més de 15 km de 
Litoral a través de grans operacions urbanístiques impulsades per esdeveniments internacionals. 
 
Les tres etapes d’aquesta transformació (Port, Vila-Ports Olímpics i Fòrum) han estat de les més 
significatives a l’hora de construir la imatge contemporània de la ciutat de Barcelona, una imatge que l’ha 
portat a ser un referent internacional en termes d’urbanisme i disseny arquitectònic. 
 
Tanmateix, el Litoral no s’ha planificat ni executat a la vegada i conseqüentment encara existeixen certes 
interrupcions i discontinuïtats. El sector de llevant del passeig marítim de Sant Martí (passeig marítim de la 
Mar Bella) i l’espai de la Plataforma tenen un rol fonamental a l’hora d’aconseguir la continuïtat del front 
litoral.  
 
Ubicats entre la Vila Olímpica i el Fòrum, el passeig marítim de la Mar Bella i la gran Plataforma, ideada en 
el seu moment per a implantar-hi un zoo marí als anys 90, han assumit durant dècades la condició de lloc 
“residual i periurbà” entre les transformacions de referència del litoral, adquirint progressivament un caràcter 
fortament provisional. 
 
És urgent afrontar la “finalització” del passeig marítim de Barcelona, alliberant-lo de la presència de cotxes i 
fent accessible la plataforma marina (com a primer pas fins a la definició dels seus usos definitius i la seva 
obertura a l’accés públic) i així garantir la connectivitat longitudinal al llarg de tot el litoral de la ciutat. 
 

  

                                                           
1
 Font: https://www.decidim.barcelona/processes/pgmaritimmarbella/f/4706/ 
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2. Procés participatiu 

 
 
L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Àrea d’Ecologia Urbana, promou un procés de participació 
ciutadana en el marc de la redacció de l’avantprojecte d’urbanització del passeig Marítim de La Mar 
Bella. La finalitat de la intervenció és finalitzar l’obertura de la ciutat al mar, integrant el front del litoral en 
l’entorn del barri de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou. 
 
L'avantprojecte d'urbanització esmentat, vol donar resposta als reptes que suposa garantir la connectivitat 
longitudinal al llarg del litoral de la ciutat, incorporant estratègies d'adaptabilitat i resiliència als 
impactes del canvi climàtic. 
 
Els objectius del procés participatiu 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 amb les propostes 

tècniques plantejades. 
 
En aquest sentit, s’han convocat diferents espais de participació presencial, tant de caràcter exploratori com 
de debat, amb l’objectiu d’incorporar la perspectiva de la ciutadania a l’avantprojecte, tenint en compte la 
diversitat d’experiències i necessitats específiques. Així mateix, al llarg de tot el procés s’ha ofert la 
possibilitat de respondre, en línia, una enquesta accessible a través de l’apartat web del procés, a la 
plataforma decidim.barcelona. 
  

https://www.decidim.barcelona/processes/pgmaritimmarbella/f/4707/
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3. Aspectes metodològics 

 

3.1. Estructura organitzativa 

 
El disseny metodològic del procés ha estat pautat i consensuat per l’Àrea d’Ecologia Urbana i pel 
Districte de Sant Martí, i ha estat validat per la Comissió de Seguiment del procés participatiu. 
  
Entre els espais de participació a desenvolupar, s’ha previst dur a terme 3 sessions deliberatives de 
caràcter temàtic amb la finalitat de recollir valoracions i propostes de la ciutadania i les entitats, a partir 
de l’avantprojecte d’urbanització del Passeig Marítim de La Mar Bella, així com d’altres documents 
tècnics presentats per l’equip tècnic de l’Ajuntament de Barcelona: 
  

● Taller deliberatiu temàtic 1: Naturalització i resiliència. 
● Taller deliberatiu temàtic 2: Rere platja i vida quotidiana. 
● Taller deliberatiu temàtic 3: Connectivitat, mobilitat i accessibilitat. 

  

3.2. Finalitat 

 
Cada un dels tallers deliberatius s’ha organitzat amb la finalitat de debatre els aspectes destacats per 
l’avantprojecte d’urbanització del Passeig Marítim de La Mar Bella en cada un dels àmbits temàtics: 
 

● Naturalització i resiliència. Estratègies de partida que configuraran l’espai públic. 
● Rere platja i vida quotidiana. Usos i activitats, elements urbans a l’espai públic.  
● Connectivitat, mobilitat i accessibilitat. Estratègies en relació a la mobilitat i l’accessibilitat a 

l’espai públic. 
 
El debat desenvolupat a cada sessió s’ha articulat a partir de la proposta d’estratègies tècniques 
presentades per l’equip redactor de l’avantprojecte, amb la finalitat de recollir aportacions i suggeriments 
del veïnat i les entitats. Posteriorment, aquestes aportacions seran valorades tècnicament a fi de valorar 
la seva incorporació a l’avantprojecte. 
 

3.3. Convocatòria 

 
La convocatòria ha estat oberta al veïnat i les entitats del Districte de Sant Martí i de la resta de la 
ciutat. També han estat convidades a participar les persones que han pres part en la sessió de 
presentació del procés participatiu, celebrada el dia 30 de setembre de 2021. 
 
Tenint en compte les recomanacions sanitàries per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la 
COVID-19, totes les sessions han requerit inscripció prèvia amb l'objectiu de controlar l'aforament. Les 
inscripcions han estat disponibles a la plataforma decidim.barcelona i han estat obertes fins al dia 
anterior a la celebració de la sessió o fins a arribar a l'aforament màxim permès. 

 

3.4. Dinàmica de treball  

 
Les sessions de treball es desenvolupen en dos moments diferenciats: 
 

● Moment informatiu, durant el qual l'equip redactor i l'equip tècnic de l'Ajuntament han presentat la 
proposta d'estratègies tècniques de l'avantprojecte i els principals reptes que es plantegen a cada 
un dels àmbits temàtics a tractar. 

https://www.decidim.barcelona/processes/pgmaritimmarbella/f/4705/
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● Moment de debat, durant el qual s'han format grups de treball, per recollir valoracions i 
aportacions de les persones representants de les entitats i associacions veïnals. 

 
Organització dels grups de treball 
 
Per a dur a terme el moment de debat a cada sessió, s'han organitzat diferents grups de treball, cada un 
d'ells amb un màxim aproximat de 12 participants del veïnat i les entitats. La distribució de persones als 
grups s'ha realitzat per la persona coordinadora de la sessió, amb l'objectiu que la diversitat de les 
persones participants -en relació amb el gènere, edat, diversitat funcional i participació en entitats- sigui 
reflectida a cada un dels grups. 
 
Cada grup ha estat facilitat per una persona de l'equip de dinamització i ha estat acompanyat per una o 
més persones de l'equip redactor o l'equip tècnic de l'Ajuntament, les quals han ofert suport tècnic 
responent dubtes i fent aclariments a les persones participants. 
 
Plantejament del debat i dinàmica seguida 
 
El debat s’ha estructurat a partir de la proposta d’estratègies tècniques presentades i els principals reptes 
plantejats per tal de recollir valoracions i aportacions en clau de proposta per contrastar, validar i 
complementar les estratègies de la proposta de partida. Dins de cada grup, s’ha recollit el grau de 
consens / dissens de cada aportació realitzada. 
Per a conduir el debat, la persona facilitadora de cada grup, ha plantejat un seguit de preguntes d'acord 
amb la temàtica del taller, ha distribuït els torns de paraula i ha recollit les diferents aportacions.  
 
Posada en comú i tancament de la sessió 
 
Les persones facilitadores de cada un dels grups han fet una presentació sintètica dels principals 
resultats del debat al seu grup, identificant algunes de les principals valoracions i propostes 
assenyalades per les persones participants. Un cop finalitzada la posada en comú s’ha donat per 
tancada cada sessió de treball. 
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4. Taller deliberatiu 2: Rere platja i vida quotidiana 

 
 
El Taller deliberatiu temàtic 2: Rere platja i vida quotidiana s’ha dut a terme en format presencial, el dia 
04 de novembre de 2021, entre les 18:00 h i 20:00 h, a les instal·lacions del Casal de Barri de Diagonal 
Mar. Han participat un total de 23 persones representants del veïnat i les entitats. 
 

4.1. Ordre del dia 

 
Tenint en compte la dinàmica de treball plantejada pels tallers deliberatius del procés participatiu, el 
Taller deliberatiu temàtic 2: Rere platja i vida quotidiana, s’ha desenvolupat seguint aquesta estructura: 
  

18:00 Presentació de la sessió i dinàmica prevista (5’) 
Equip de Participació Ecologia Urbana 

18:05 Introducció a les temàtiques a tractar (15’) 
Lucia Cuesta, Oficina estratègica de l'àmbit del litoral de Barcelona 

18:20 Explicació de les estratègies de rere platja i activitat quotidiana a l’avantprojecte (10’) 
Ioanna Spanou, Barcelona Regional 

18:30 Distribució dels grups de treball (5’) 
Equip de Participació Ecologia Urbana 
Equip de dinamització: Voltes i Equal Saree 

18:35 Debat i treball deliberatiu amb els grups de treball (70’) 
Equip de dinamització: Voltes i Equal Saree 

19:45 Posada en comú dels resultats principals de cada grup de treball en plenari (15’) 
Equip de dinamització: Voltes i Equal Saree 

20:00 Tancament de la sessió 
Equip de Participació Ecologia Urbana 

 
 

 
Fig 01. Introducció als aspectes de Rere platja i vida quotidiana de l’avantprojecte. 
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4.2. Resultats 

 
En aquest apartat es presenten les aportacions realitzades durant el Taller deliberatiu 2: Rere platja i vida 
quotidiana. 
 
La informació copsada s'organitza en 3 subtemes: (4.2.1.) Usos actuals i futurs, (4.2.2.) Confort, 
seguretat i percepció de seguretat i (4.2.3.) Cura de l’espai, plantejats en relació a l'àmbit temàtic 
general del taller. 
També es recullen aportacions en relació amb (4.2.4.) Altres temes com: Vegetació i Convivència amb 
la fauna urbana, els quals han estat treballats en el Taller deliberatiu temàtic 1: Naturalització i resiliència; 
i Accessibilitat, el qual serà treballat àmpliament en el següent taller deliberatiu. Així mateix, es recullen 
Dubtes i suggeriments. 

 

➔ És important precisar que durant la dinàmica del debat s'ha tingut cura per contrastar amb les 
persones participants de cada grup el grau de consens / dissens de cada aportació realitzada. En 
general, les aportacions que a continuació es presenten, tenen un grau de consens alt; en cas 
que no s'hagi valorat d'aquesta manera, es destaca en el redactat. 

 

 
Fig 02. Moment deliberatiu amb els grups de treball. 

 
 
4.2.1. Usos actuals i futurs 
 
Es considera que els principals usos que actualment tenen lloc al passeig marítim de La Mar Bella, i que 
s'haurien de potenciar en el projecte executiu, són: passejar, córrer i anar en bicicleta. En aquest 
sentit, es proposa preveure 3 espais al llarg del passeig marítim tenint en compte les diferents velocitats 
d’aquestes activitats: (1) Espai per fer activitats amb velocitats lentes, com passejar, (2) Espai per fer 
activitats amb velocitats intermèdies, com córrer, (3) Carril segregat per fer activitats amb velocitats 
ràpides, com anar en bicicleta. 
En relació amb aquesta proposta, se suggereix amb un grau de consens menor, situar-los a cota del 
Rere platja, a la vora del mar. A més, es puntualitza la necessitat de definir i senyalitzar el carril per fer 
activitats amb velocitats ràpides, i de segregar-lo de l’espai per passejar i de l’espai per córrer. 
Complementàriament, es proposa que l’espai per córrer estigui integrat a l’espai per passejar, i sigui prou 
ampli per fer curses o maratons, de manera esporàdica. 
 

Els usos d’esbarjo que actualment tenen lloc i que es proposen potenciar, són:  
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● A cota de la platja de Llevant: prendre el sol i banyar-se al mar. 
● A cota del passeig del Rere platja: jugar a l’aire lliure, tant fent ús dels elements de joc com de 

manera espontània. En aquest sentit, es proposa diversificar els espais de joc i incorporar 
elements de joc per diversos grups d’edat a tot l’àmbit d’intervenció. Per exemple, jocs d’aigua, 
on tant infants com persones adultes puguin jugar i refrescar-se. 

 
Els usos socials relacionals que actualment tenen lloc i que es proposen potenciar, són:  

 
● A cota de la platja de Llevant: menjar a l’aire lliure i gaudir del paisatge. En aquest sentit, es 

proposa comptar amb alguns xiringuitos.  
● A cota del Rere platja: estar, trobar-se, fer pícnic i gaudir del paisatge. En aquest sentit, es 

proposa incorporar bancs i altres elements per seure, al llarg del passeig.  
Respecte a la possibilitat de facilitar un mobiliari adequat per fer pícnic, hi ha propostes diferents. 
Un grup de persones proposa incorporar taules de pícnic a la Plataforma, mentre que un altre grup 
proposa no incorporar taules de pícnic en cap zona del passeig marítim de La Mar Bella. En 
aquest sentit, la possibilitat d’incorporar mobiliari per acollir activitats grupals és un tema 
obert al debat. 

 
En relació amb els usos esportius, es considera important distribuir de manera uniforme les zones per 
fer esport al llarg del Passeig Marítim de Barcelona.  
Respecte a l’àmbit d’intervenció, alguns dels usos esportius que actualment tenen lloc i que es proposen 
potenciar, són: 
 

● A cota de la platja de Llevant: futbol platja, handbol platja i surf.  
Així mateix, es comenta que el vòlei platja és una activitat molt present, no obstant això, hi ha 
posicionaments diversos: un grup de persones considera que s'ha de potenciar, ampliant l’espai 
reservat per aquesta activitat; un altre grup considera que s'ha de reduir l'espai reservat per 
aquesta activitat. En aquest sentit, la dimensió de l’espai reservat per jugar vòlei platja, és un 
tema obert al debat.  
També es comenta que als espigons es practica la pesca esportiva, tot i estar prohibida. 

 
A l’àmbit d’intervenció, es considera necessari diversificar els espais esportius existents, mantenint 
l’espai de pas dels vianants. Així mateix, no construir instal·lacions tancades per fer esports d’equip. 
En aquest sentit, es proposa: 
 

● A la Plataforma: incorporar elements esportius per fer gimnàstica a l'aire lliure i una pista 
polivalent amb cistelles, per jugar a bàsquet, patinar i fer altres activitats físiques. 

● A cota de la platja de Llevant: facilitar nous usos esportius com el paddle-surf, navegació en 
petites embarcacions d’esbarjo i altres activitats físiques relacionades amb el mar. En 
aquest sentit, es considera necessari preveure nous accessos al mar. 

● A cota del Rere platja: incorporar taules de ping-pong. Puntualment, se suggereix comptar amb 
un espai per jugar a petanca.  

 
 
4.2.2. Confort, seguretat i percepció de seguretat 

 
De manera general, es proposa que el Passeig Marítim de La Mar Bella sigui un espai tranquil, agradable 
i confortable, on es prioritzi la mobilitat dels vianants. En aquest sentit, es considera necessari garantir un 
mobiliari urbà que faciliti usos diversos i cobreixi les necessitats de totes les persones: bancs i altres 
elements per seure, fonts d'aigua per beure i papereres, en l'àmbit d'intervenció.  
 
També es proposa incorporar vegetació: arbrat i zones enjardinades, per garantir zones d'ombra 
natural a l'estiu i que permeten prendre el sol a l'hivern. En aquest sentit, es proposa utilitzar arbrat 
de fulla caduca i perenne. Puntualment, se suggereix incorporar altres elements que donin ombra, com 
pèrgoles. 
Així mateix, es proposa garantir l’accés a serveis bàsics. Es considera necessari comptar amb lavabos 
públics, en tot l'àmbit d'intervenció, que donin servei durant tot l’any. També, comptar amb dutxes amb 
vestidors, a cota de la platja de Llevant. Es puntualitza la necessitat que tots els serveis bàsics siguin 
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accessibles, segurs i incorporin elements de suport a les cures, com per exemple canviadors per 
nadons. En aquest sentit es proposa tenir en compte les necessitats de les persones discriminades per 
diversitat funcional i d’altres col·lectius específics com els infants i nadons. 
 
Pel que fa a donar suport a la mobilitat, es proposa incorporar aparcaments de bicicletes a l'aire lliure 
i punts de recàrrega per cadires de rodes elèctriques, al llarg del passeig marítim de La Mar Bella. 
Així mateix, es reflexiona sobre els diversos mitjans de transport que s’utilitzen per arribar al passeig, i es 
proposa preveure un sistema de busos llançadora que apropen a les persones als diversos trams del 
passeig. 
 

Es considera que la neteja i manteniment és un servei bàsic que s'ha de garantir de manera transversal 
a tot el passeig marítim de La Mar Bella. De manera general, es proposa tenir cura del medi ambient, 
específicament de la qualitat de la sorra i de l'aigua de la platja. Complementàriament, es proposa 
tenir cura de la neteja i manteniment de l’àrea de gossos de la platja de Llevant. 
 

 

En relació amb la seguretat i percepció de seguretat, es considera necessari garantir la visibilitat i 
l'afluència de persones en tot l'àmbit del projecte executiu. Es proposa que el passeig marítim de la Mar 
Bella tingui una il·luminació homogènia, sense obstacles visuals ni racons amagats.  
Algunes zones percebudes com a insegures, i que necessiten especial atenció, són: (1) Límit de la 
Plataforma amb el mar, (2) Zona final del Moll de la Vela (continuació de Rambla de Prim). Respecte a 
aquestes zones, se suggereix intervenir tota la superfície de la Plataforma, i no només al seu límit 
amb el mar, per evitar que aquest tram del passeig sigui un espai aïllat, poc permeable i sense sortides 
suficients. 
 
Al voltant d’aquest tema, es comenta que els actuals espais de serveis municipals i assistencials situats 
a cota de la platja de la Barceloneta són percebuts com a insegurs, per la qual cosa no es considera una 
bona pràctica a incorporar a aquest projecte executiu. 
 
Respecte a la percepció de perill arran la interacció entre vianants i ciclistes, es proposa promoure una 
campanya mediàtica, a escala de ciutat, i enfortir les sancions, per millorar el compliment de les 
normes de circulació per part dels ciclistes.  
 
 
4.2.3. Cura de l’espai 
 
En relació amb la gestió del verd, es considera que ha de ser públic, no es contempla la intervenció 
ciutadana. En canvi, es proposa fer partícip a la ciutadania, en la cura quotidiana del passeig marítim i 
el medi ambient litoral. En aquest sentit, es fan propostes a diverses escales: 

 
● Al Passeig Marítim de La Mar Bella, es proposa incorporar cartells i altres tipus de suports 

físics, que siguin inclusius i promoguin la cura de l'espai públic. Puntualment es proposa 
incorporar cartells dirigits a les persones que passegen gossos perquè tinguin cura de la neteja de 
l'espai. També, es considera necessari garantir zones de reciclatge amb contenidors de recollida 
selectiva. 

● A una escala de barri, es proposa involucrar als infants i joves de les escoles properes en les 
estratègies de cura del passeig marítim de La Mar Bella que es plantegin.  

● A una escala de ciutat, es proposa promoure una campanya mediàtica, per involucrar a tota la 
ciutadania en la cura del litoral de Barcelona. Es considera una bona pràctica la campanya 
"Barcelona posa't guapa".  

 
4.2.4. Altres temes 
 
Vegetació 
 
Al llarg del passeig del Rere platja, es proposa utilitzar la mateixa estratègia del maneig del verd del 
Passeig Marítim del Bogatell, amb l’objectiu d’unificar les zones verdes del front marítim. 
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En relació amb el tipus de vegetació, al Passeig Marítim de La Mar Bella, es proposa utilitzar diversos 
tipus de vegetació mediterrània (arbrat, vegetació arbustiva, vegetació entapissant), perquè és resistent 
a l'augment de temperatures arran el canvi climàtic. Respecte a l'alçada de l'arbrat, es considera 
necessari utilitzar espècies de mida mitjana i mida baixa, de fulla caduca i fulla perenne, que 
permetin la connexió visual amb l'entorn i garanteixin zones amb ombra a l'estiu i zones per prendre el 
sol a l'hivern. Respecte a la vegetació entapissant, es proposa utilitzar espècies trepitjables que 
permetin l'esbarjo i altres usos. 

 

Convivència amb la fauna urbana 

 
Hi ha una preocupació en relació amb les 2 colònies de gats que viuen a dos espais puntuals del passeig 
marítim de La Mar Bella: (1) A l'espigó proper a la zona de banys del Fòrum, (2) A la Plataforma. En 
aquest sentit, es proposa que la intervenció tingui en compte la reubicació dels gats. 
 
Accessibilitat 
 
Es comenta que un dels efectes del canvi climàtic és la disminució de la sorra, i per tant, de 
l’accessibilitat a la platja, per la qual cosa es considera important que el projecte executiu pugui preveure 
solucions arquitectòniques per garantir l’accessibilitat a la platja. 
 
Dubtes / Suggeriments 
 
En relació amb l'àmbit del projecte, hi ha una preocupació compartida respecte a la prolongació del 
passeig marítim de La Mar Bella fins a la Rambla de Prim. Tot i que no forma part de l'àmbit 
d'intervenció del projecte executiu, es considera prioritari aconseguir aquesta continuïtat en un futur 
proper. Com punt de partida, es proposa posar en marxa un avantprojecte que abasti aquesta zona. 
 
Al voltant d’aquesta preocupació, es demana informació sobre les següents fases d'actuació per 
entendre si està previst resoldre alguns dels problemes detectats, més enllà de l'àmbit del projecte 
executiu, en un futur proper. Algunes de les demandes veïnals són: (1) Cobriment de la Ronda Litoral, 
des de la Rambla del Poblenou fins al Fòrum, (2) Intervenció de tota la superfície de la Plataforma, (3) 
Prolongació de la Rambla Prim fins al mar, (4) Intervenir el Camp Municipal de Futbol Agapito Fernández 
i (5) Intervenir l'edifici del Barcelona Beach Club, situat a l'espigó de Bac de Roda. 
 
Respecte a la demanda d'intervenir el Camp Municipal de Futbol Agapito Fernández, es considera que el 
camp actualment disminueix l'espai de pas dels vianants, i produeix contaminació acústica i lumínica. En 
aquest sentit, es recullen algunes propostes: (1) Traslladar-lo a un altre emplaçament del passeig 
marítim i (2) Treure'l del passeig marítim. 
 

4.3. Valoracions 

 
A l’inici del Taller deliberatiu 2: Rere platja i vida quotidiana, l’equip d’Ecologia Urbana comparteix una 
enquesta d’avaluació a les persones participants, amb la finalitat que sigui emplenada i retornada al 
final de la sessió. Aquest mecanisme d’avaluació permet recollir indicadors de qualitat de la sessió, així 
com identificar aspectes a millorar en l’organització i les dinàmiques desenvolupades, per posteriorment 
implementar millores en el procés participatiu.  
 
Al final de la sessió, s’han recollit  les  valoracions de 15 persones, d’un total de 23 persones 
participants, representants del veïnat i les entitats. A continuació s’exposen els resultats de l’enquesta, 
organitzats en dos apartats: (4.3.1) Perfil de les persones participants i (4.3.2) Valoració de la sessió. 
 
 
4.3.1 Perfil de les persones participants 
 
Del total de persones que han donat resposta al qüestionari, el 73% s'identifica amb el gènere masculí 
i el 27% amb el gènere femení. 
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Pel que fa a l'edat, més de la meitat de les persones que han donat resposta al qüestionari forma 
part del col·lectiu de gent gran. El 53% es troba entre els 60 i 69 anys, el 7% entre els 70 i 79 anys, el 
7% és major de 80 anys. En menor proporció, han participat persones amb edats compreses entre els 50 
i 59 anys (13%), 40 i 49 anys (13%) i 30 i 39 anys (7%).  

 

Base: 15 persones. 

Pel que fa a la diversitat d'origen, totes les persones que han donat resposta al qüestionari van néixer a 
l'Estat espanyol (100%). Complementàriament, el 60% de les persones tenen el castellà com a llengua 
materna, mentre que el 40% tenen el català. 
 

 

Base: 15 persones. 

Pel que fa a la participació en representació d'alguna entitat o col·lectiu, el 80% de les persones que 
han donat resposta al qüestionari pertanyen a associacions veïnals, fundacions que treballen 
amb col·lectius específics, i altres entitats dels àmbits esportius i culturals. El 20% restant participa en 
representació pròpia. 

 

Base: 15 persones. 
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Pel que fa a la participació en sessions anteriors del mateix procés participatiu, la majoria de persones 
que han donat resposta al qüestionari han participat en altres sessions: 9 persones han participat a 
les sessions de propostes / debat, 7 persones han participat a les sessions informatives, mentre que 4 
persones participen per primera vegada. 
 

 
Base: 15 persones. 

 
 

4.3.2 Valoració de la sessió 
 
En aquest apartat es valoren diferents variables per conèixer fins a quin punt s'ha facilitat la participació i 
el debat de la ciutadania amb l'estratègia participativa desenvolupada. 
 
Pel que fa a un aspecte organitzatiu com són els horaris de les sessions, majoritàriament es manifesta 
que han facilitat bastant (73%) i molt (13%) la participació en la sessió. En menor proporció, el 7% 
considera que l'horari ha facilitat poc la participació, i el 7% restant ha preferit no contestar. 
 
Pel que fa a un altre aspecte com és l'accés en transport públic, es considera que l'accés en transport 
públic al lloc de la sessió, ha facilitat bastant (47%) i molt (33%) la participació. En menor proporció, 
el 7% considera que ha facilitat poc, mentre que el 13% ha preferit no contestar. 
  

 
Base: 15 persones. 

 
La difusió realitzada per donar a conèixer la celebració de la sessió es valora per les persones que han 
donat resposta al qüestionari com bastant facilitadora (47%) i molt facilitadora (13%). El 33% la valora 
com poc facilitadora, mentre que el 7% restant ha preferit no contestar. 
 
El llenguatge emprat durant la sessió es valora per les persones que han donat resposta al qüestionari, 
com bastant facilitador (67%) i molt facilitador (13%). El 13% el valora com poc facilitador, mentre que 
el 7% ha preferit no contestar. 
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Base: 15 persones. 

 

 
En relació amb la facilitat que s'ha donat a les persones participants per poder opinar i expressar les 
seves posicions al moment deliberatiu de la sessió, el 60% de les persones que han donat resposta al 
qüestionari consideren que s'ha donat bastant facilitat, el 33% considera que s'ha donat molta facilitat, 
mentre que el 7% considera que s'ha donat poca facilitat. 
 
En relació amb la pluralitat dels debats produïts, el 47% de les persones que han donat resposta al 
qüestionari consideren que el debat ha estat bastant plural, el 33% considera que ha estat molt plural, 
mentre que el 20% considera que ha estat poc plural. 

 

 
Base: 15 persones. 

 
En relació amb l'explicació de l'origen de cadascuna de les propostes exposades, el 60% de les 
persones que han donat resposta al qüestionari consideren que s'ha explicat bastant, el 7% que s'ha 
explicat molt, mentre que el 27% considera que s'ha explicat poc i el 7% que no s'ha explicat gens. 

 

Base: 15 persones. 


