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Àmbit d’actuació 
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Context i marc de treball 
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Estat actual 

El Planejament vigent preveu l’enderroc de la Nau Bostik per fer-hi, en la seva major 

part, una zona verda, i en una petita franja habitatges i equipament. Aquest 

planejament no incorpora cap element de protecció ni de conservació per aquest 

conjunt de naus.  

 

Proposta municipal 

La voluntat del govern municipal es valorar junt amb el veïnat la possibilitat de 

mantenir la Nau Bostik com a equipament, el que implicaria una modificació del 

planejament vigent per tal de preservar-la. La finalitat d’aquesta intervenció seria: 

• Continuar dotant el barri d’equipaments de referencia a nivell de ciutat. 

• Mantenir el patrimoni industrial del barri de la Sagrera, que progressivament s’ha 

anat perdent.  
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El debat ciutadà 
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Finalitat 

Generar un debat ciutadà que permeti: 

1) Copsar el posicionament de la ciutadania (veïnat i entitats del barri i de 

l’entorn de la Nau Bostik) respecte de la proposta municipal de 

manteniment patrimonial de la Nau Bostik a fi de transformar-lo en 

equipament. 

2) Explicar i debatre diferents alternatives de redistribució de les zones 

verdes, de l’ajust de l’equipament educatiu i de la reubicació de 

l’edificabilitat dins l’àmbit urbanístic de referència (PAU 2 de l’àmbit de 

la Sagrera) a fi d’assolir aquesta fita. 
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Fases previstes per al debat ciutadà 
 

 

FASE 1. ORGANITZACIÓ  

Objectiu: Planificar, estructurar i validar les accions participatives a dur a terme 

 

 
FASE 2. INFORMACIÓ 

Objectiu: Informar al veïnat i persones i col·lectius de la Nau Bostik dels continguts del 

debat (situació urbanística i alternatives), així com dels espais i mecanismes per 

participar-hi 

 

 

FASE 3. DEBAT SOBRE LA PROPOSTA  

Objectiu: Debatre la proposta urbanística per als entorns de la Nau Bostik 

 

 

FASE 4. RETORN I VALIDACIÓ 

Objectiu: Informar de la proposta final i validar resultats de la participació 
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Espais i mecanismes per al debat ciutadà  
 

FASE 1. ORGANITZACIÓ PROCÉS 

• Reunió informativa prèvia amb agents clau a fi de validar la proposta de debat 

ciutadà. (25 de maig) 

 
FASE 2. INFORMACIÓ 

• Obertura d’un espai informatiu del debat ciutadà a decidim.barcelona: 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/naubostik  

• Sessió oberta informativa per exposar la proposta i les alternatives de treball, així 

com dels espais per a participar-hi. (31 de maig) 

 

FASE 3. DEBAT SOBRE LA PROPOSTA  

• Sessió de treball amb entitats i col·lectius de la Nau Bostik. (8 de juny) 

• Carretons informatius i cartelleria (mitjans de juny) 

• Sessió de treball oberta a entitats i veïnat. (29 de juny) 

 

FASE 4. RETORN I VALIDACIÓ (a partir de setembre 2022) 

• Sessió de retorn amb veïnat i entitats mobilitzades.  

• Informació al Consell de Barri o als espais que determini el Districte. 

• Retorn a través de decidim.barcelona. 
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ABRIL MAIG JUNY SETEMBRE 

Fase 
d’organització  

 

1) Concretar 
accions de 
participació i 
calendari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase d’informació 

1) 
https://www.decidim.
barcelona/assemblie
s/naubostik 

 

2) Sessió informativa 
inicial amb agents 
clau i validació 
proposta de 
participació (25 de 
maig) 

  

3) Sessió informativa 
inicial (31 de maig) 

 

Fase  
de debat 

 

1) Sessió de 
treball amb 
entitats Nau 
Bostik (8 juny) 

 

2) Carretons 
informatius 
(mitjans de juny) 

 

3) Sessió de 
treball amb 
entitats i veïnat 
(29 de juny) 

Fase de 
retorn i 

validació 

 

1)  Sessió de 
retorn amb 
veïnat i entitats 
participants 

 

2)  Retorn a 
Consell de 
barri 

 

3) Retorn a 
través de 
decidim. 
barcelona 

Previsió de calendari del procés participatiu 
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Mapa d’agents a mobilitzar  

- Espai de creació Nau Bostik  

- Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera  

- AFA Escola 30 Passos  

- Federació Torre de la Sagrera  

- Agrupament Escolta i Guia Pau Casals 

- Associació Casal de la Gent Gran la Palmera 

- Associació de Veïns Meridiano 0 

- Associació Mirada de Dona 

- Club Esportiu Sagrerenc 

- Comissió de Festes de la Sagrera 

- Drac, diables i gegants  

- Federació Entitats Espai 30 

- La Sagrera es Mou 

- Sagrera Activa Associació de Comerciants (SAAC) 

- Comunitats i veïnat del barri de la Sagrera 
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Mecanismes de comunicació 
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Gràcies per la vostra atenció! 

www.barcelona.cat 
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