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Agrupació 
temes 

Tema Subtema Valoracions / Aportacions en clau de proposta 

La proposta 
s'incorpora a 

L'AVANTPROJECTE? 
Justificació / Motivació 

1. Àmbit 
projecte 

Dubtes / 
Suggeriments 

Àmbit del 
projecte 

Realitzar el cobriment de la Ronda Litoral per tenir un 
parc més ampli i connectar-lo al parc de Diagonal Mar 

NO 
Es contempla com a part d ela reflexió i futura 

acció, però no es preveu en aquesta fase 

1. Àmbit 
projecte 

Connectivitat Accessos 

Respecte a la necessitat de connectar els barris 
propers (Poblenou, Diagonal Mar i Front Marítim del 

Poblenou) amb el passeig marítim, es proposa cobrir 
la Ronda Litoral per guanyar espai públic, o en tot cas, 

crear eixos per a vianants (ponts) que connectin el 
Passeig de Garcia Fària amb el passeig marítim. 

NO 

No es contempla a curt termini, la proposta de 
connectar amb ponts per a vianants potser 
una solució viable en un futur per connectar 

millor ambdós fronts 

1. Àmbit 
projecte 

Altres temes 
Àmbit 

d'intervenció 
Ronda litoral 

Cal fer la cobertura de la ronda litoral. NO 
No es contempla a curt mig termini, es 

treballarà per millorar la permeabilitat amb el 
barri a través de passeres 

1. Àmbit 
projecte 

Dubtes / 
Suggeriments 

Àmbit del 
projecte 
executiu 

Hi ha una preocupació compartida en relació amb 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 els propers 

projectes urbans. 

SÍ 
S'està treballant per redactar un projecte que 

connecti 

1. Àmbit 
projecte 

Altres temes 
Àmbit 

d'intervenció 

Hi ha una preocupació compartida respecte a que el 
projecte executiu no considera connectar els barris 

situats a la dreta de la Rambla de Prim (costat Besòs) 
amb el Passeig Marítim de La Mar Bella. Es demana 

fer arribar Rambla de Prim fins al mar i prolongar el 
Passeig Marítim de La Mar Bella fins a Rambla de 

Prim. 

SÍ S'hi esta treballant en projectes específics 

1. Àmbit 
projecte 

Altres temes 
Execució del 

projecte 
executiu 

A curt termini, es proposa executar una primera fase 
del projecte executiu, que contempli la pavimentació 
i la il·luminació del Passeig Marítim de La Mar Bella 
per adequar-lo mentrestant s'implementa el projecte 

complet. 

SÍ 
S'ha fet una contractació al respecte per 

adequar-lo 
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Agrupació 
temes 

Tema Subtema Valoracions / Aportacions en clau de proposta 

La proposta 
s'incorpora a 

L'AVANTPROJECTE? 
Justificació / Motivació 

1. Àmbit 
projecte 

Altres temes 
Àmbit 

d'intervenció 
Visió global, més àmplia SÍ 

Ja s'ha tingut a l’hora de projectar un àmbit 
més global 

1. Àmbit 
projecte 

Altres temes 
Àmbit 

d'intervenció 
Rambla Prim 

Es demana incloure a l'àmbit d'intervenció la connexió 
amb el nou passeig de la Rambla Prim des de 

l'Avinguda Diagonal. Actualment, no hi ha ombra, no és 
còmode i no s'hi pot passejar a l'estiu. 

SÍ S'hi esta treballant en projectes específics 

1. Àmbit 
projecte 

Altres temes 
Segregació 

social 

Fer una nova Fase d'intervenció que inclogui li 
connexió de Rambla Prim amb el mar. Les zones de 
La Pau, la Verneda, Sant Andreu, Baró de Viver i Bon 

Pastor no tenen un bon accés al mar. És prioritari 
resoldre aquest problema que genera segregació 

social. 

SÍ ja s'ha iniciat 

1. Àmbit 
projecte 

Dubtes / 
Suggeriments 

Àmbit del 
projecte 

Tenir en compte i projectar la connexió amb Rambla 
Prim 

SÍ, PARCIALMENT 
Es farà amb un projecte propi . S'engega la 

seva redacció 

1. Àmbit 
projecte 

Dubtes / 
Suggeriments 

Àmbit del 
projecte 
executiu 

Es considera que l'àmbit de reflexió del projecte és 
massa petit. És a dir, tot i que no s'executi, hauria 
d'haver-hi un avantprojecte que abastés tots els 
àmbits necessaris de transformar en un futur 

pròxim. 

SÍ, PARCIALMENT 
S'ha d'ampliar l'àmbit de reflexió perquè els 

projectes tinguin coherència. S'anirà 
progressant 

1. Àmbit 
projecte 

Altres temes 
Àmbit 

d'intervenció 
Tot el litoral 

Cal que l'àmbit sigui des de Vila Olímpica fina al 
Besòs... un projecte conjunt. 

SÍ, PARCIALMENT 

L'àmbit de reflexió és important que englobi 
aquest tros de ciutat, però s'ha d'anar 

concretant projectes més concrets si no és 
inabastable 

1. Àmbit 
projecte 

Altres temes 
Àmbit 

d'intervenció 

Es demana una ampliació de l'àmbit d'intervenció, 
que es traslladi el camp de futbol Agapito, que es 

busqui un altre emplaçament per l'actual pista de bolei, 
que es cobreixi la ronda litoral i que s'intervingui en 

l'edifici abandonat de l'espigó de Bac de Roda. 

SÍ, PARCIALMENT 

S'estan iniciant els projectes d'àmbits propers. 
La cobertura de la ronda és un aspecte que 
s'ha de contemplar amb una visió global de 

rondes i infraestructures d ela ciutat 
metropolitana 
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Agrupació 
temes 

Tema Subtema Valoracions / Aportacions en clau de proposta 

La proposta 
s'incorpora a 

L'AVANTPROJECTE? 
Justificació / Motivació 

2. Relació nivell 
passeig/platges 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 

Límit sorra - 
passeig 

Pensar la protecció de les dunes que resolen el 
desnivell entre la sorra i el passeig per a que quedin 
protegides dels temporals marítims. Es comenta que 

igual que hi ha perill de que el mar s'emporti la sorra, és 
un perill que el mar s'emporti aquests talussos naturals. 

SÍ 

Es treballarà especialment en el 
desenvolupament tècnic d'aquests elements 
en la fase d'executiu perquè siguin efectius i 

resilients 

2. Relació nivell 
passeig/platges 

Tractament 
dels límits 

Límit sorra - 
passeig 

Donar continuïtat a través dels espais verds a la 
Rambla Prim fins el mar 

SÍ 
S’està treballant per licitar un projecte que 

desenvolupi la connexió 

2. Relació nivell 
passeig/platges 

Tractament 
dels límits 

Límit sorra - 
passeig 

Crear zones diferenciades amb diferents tractaments 
del verd al llarg del mur que separa la sorra del passeig 

SÍ 
Una de les premisses es treballarà en diluir el 
màxim la presència del mur. Tenint en comte 

que tenim poca profunditat de platja 

2. Relació nivell 
passeig/platges 

Tractament 
dels límits 

Límit sorra - 
passeig 

Preveure la pujada del mar com a prioritat del projecte 
i fer un mur habitable, i accessible per tothom. 

SÍ 
Es preveuen fins a 5 baixades accessibles en  

el tram de Passeig 

2. Relació nivell 
passeig/platges 

Accessibilitat 
Límit sorra - 

passeig 
Preveure rampes per connectar el passeig del Rere 

platja amb la sorra, amb pendent suau. 
SÍ Fins a 5 entre rereplatja i sorra 



 
PROCÉS PARTICIPACIÓ AVANTPROJECTE URBANITZACIÓ PASSEIG MARÍTIM DE LA MAR BELLA. Valoració tècnica de les propostes generades 

 

4 
 

Agrupació 
temes 

Tema Subtema Valoracions / Aportacions en clau de proposta 

La proposta 
s'incorpora a 

L'AVANTPROJECTE? 
Justificació / Motivació 

2. Relació nivell 
passeig/platges 

Accessibilitat Portes 

Garantir que els accessos situats a les "Portes" del 
Passeig Marítim de La Mar Bella siguin espais de 

transició suaus entre la cota del Rere platja i la cota 
de la sorra. 

SÍ Es contempla 

2. Relació nivell 
passeig/platges 

Confort Itineraris 

Solucionar les àrees d'inici i final de l'àrea del passeig. 
Vora el camp de futbol s'estreteix molt i a la plataforma 
quedarà molt apartat de la vida urbana i serà una zona 

perillosa. 

SÍ 

Estem treballant en la proposta arquitectònica 
perquè els inicis i els finals no siguin colls 
d'ampolla com es comenta, també s'estan 

activant els avantprojectes connexió prim per 
evitar culs de sac del passeig i malla 

accessibilitat al Front Marítim del Barri 
Maresme Fòrum 

2. Relació nivell 
passeig/platges 

Tractament 
dels límits 

Límit sorra - 
passeig 

Utilitzar materials de tipus natural i ecològics per la 
construcció dels murs i dunes que separen la sorra del 

passeig 
SÍ, PARCIALMENT 

Es tindrà en comte alhora del 
desenvolupament executiu 

2. Relació nivell 
passeig/platges 

Tractament 
dels límits 

Límit sorra - 
passeig 

Incorporar baranes i bancs al límit entre el passeig del 
Rere platja i la sorra, per delimitar i protegir la 

diferència de cotes. Aquest límit s'imagina com un 
espai per estar i gaudir del paisatge. 

SÍ, PARCIALMENT 
És un aspecte a treballar, per garantir la 

seguretat i alhora permetre el gaudi i 
contemplació 

2. Relació nivell 
passeig/platges 

Connectivitat Accessos 

Es considera que el C/ Bac de Roda i C/ Selva de Mar 
són insegurs a causa de l'intens trànsit vehicular. Es 

proposa que siguin carrers que prioritzin la mobilitat 
dels vianants i arribin fins a la cota de la platja de 

Llevant, de manera fàcil, segura i accessible. 

SÍ, PARCIALMENT 

Són vies bàsiques per la circulació rodada. I 
han de mantenir la segregació de mobilitats. 

S'ha de millorar la qualitat ambiental i espacial 
, especialment en els espais que travessen la 

ronda 
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Agrupació 
temes 

Tema Subtema Valoracions / Aportacions en clau de proposta 

La proposta 
s'incorpora a 

L'AVANTPROJECTE? 
Justificació / Motivació 

2. Relació nivell 
passeig/platges 

Confort 
Portes 
d'accés 

Intentar que els límits amb la platja siguin rampes 
suaus. 

SÍ, PARCIALMENT 

Es farà tot el possible, però s'ha de tenir en 
comte que si fem pendents ( talussos suaus) 
l'amplada del passeig i l'àmbit de platges es 

redueix, per aquest motiu no es pot prescindir 
totalment del mur 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 

Convivència 
fauna urbana 

Introduir altres espècies de fauna (per exemple 
l'esquirol), tenint en compte la convivència amb la 

fauna urbana existent. 
NO 

no s'introdueixen especies de fauna, 
s'introdueixen comunitats vegetals que 

potenciïn la biodiversitat 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 

Convivència 
fauna urbana 

Combinar un espai tipus les dunes de Castelldefels, 
que permeti un parc naturalitzat amb tanques per no 
fer malbé la vegetació amb flora autòctona amb usos 

més urbans tipus pícnic com el parc de la Mar 
Bella. 

NO 

Al llarg del Parc s'hi podran desenvolupar 
espai naturalitzats i semi protegits. La duna 
resta molt espai a la platja i per fer-la viable 

constructivament i mantenible s'ha de 
combinar amb sistemes de contenció 

construïts 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Altres temes 
Colònies de 

gats 

Tenir en compte l'existència de 3 colònies de gats a 
l'àmbit, que hi viuen i tenen dret a seguir vivint. 

Preveure quin impacte tindran les obres i l'increment de 
persones que faran ús de l'espai. Cal escoltar les 

entitats a l'hora de valorar accions. Fer-les participar. 

NO 

No es contempla el manteniment de la colònia 
de gats s considera incompatible. Però s'haurà 
de trobar espais i maneres de com gestionar, 

donat l’enraigament territorial dels felins 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 

Tipus de 
vegetació 

Posar vegetació autòctona, de tipus mediterrània SÍ 
El projecte ho contempla, perquè la vegetació 

sigui més resilient i adaptada al clima 



 
PROCÉS PARTICIPACIÓ AVANTPROJECTE URBANITZACIÓ PASSEIG MARÍTIM DE LA MAR BELLA. Valoració tècnica de les propostes generades 

 

6 
 

Agrupació 
temes 

Tema Subtema Valoracions / Aportacions en clau de proposta 

La proposta 
s'incorpora a 

L'AVANTPROJECTE? 
Justificació / Motivació 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 

Serveis del 
paisatge 

Posar zones de gespa accessibles, eliminant 
qualsevol graó per tal que es pugui accedir amb cadira 

de rodes. 
SÍ No hi hauran barreres arquitectòniques 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 

Tipus de 
vegetació 

Posar vegetació de baixa alçada per no tapar les 
vistes. Almenys de forma intermitent i combinar zones 

d'arbrat alt amb zones arbustives per generar 
transparències cap al mar des del passeig a l'altra 

banda de la Ronda Litoral. 

SÍ 

Es preveu aquesta combinació, com a 
premissa d'urbanisme de gènere, i per veure i 
tenir sempre la referència del mar en tots els 

punts de l'actuació 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 

Tipus de 
vegetació 

Crear zones diferenciades amb diferents tractaments 
del verd al llarg del passeig. 

SÍ Previstos diferents mòduls de plantació 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 

Serveis del 
paisatge 

Fomentar la biodiversitat incrementant al màxim la 
superfície de verd. 

SÍ Previst 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 

Serveis del 
paisatge 

Pensar una vegetació que doni servei a la ciutadania: 
que serveixi per fer pedagogia sobre les zones verdes. 

SÍ 
S'estudiarà l’aprofitament d'algun mòdul 
existent, per crear un subseu de l'aula 

ambiental 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 

Serveis del 
paisatge 

Pensar les zones verdes des de la mirada de la 
infància per tal que siguin inclusives. 

SÍ Es contempla 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 

Serveis del 
paisatge 

Projectar espais verds que fomentin el civisme. Es 
proposa evitar que l'espai verd convidi a quedar-se tot 

el dia, per a que no estigui sempre ocupat. 
SÍ 

S'haurà de preveure la presència d'agents 
cívics puntualment per ajudar fer un correcte 

ús gestió dels espais 
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Agrupació 
temes 

Tema Subtema Valoracions / Aportacions en clau de proposta 

La proposta 
s'incorpora a 

L'AVANTPROJECTE? 
Justificació / Motivació 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 

Serveis del 
paisatge 

Pensar els espais verds per donar servei als veïns i no 
només a escala Barcelona. Si es posen grans zones de 

gespa es produirà gentrificació a la zona. 
SÍ 

L'espai té el doble vessant, cuidant molt la 
quotidianitat 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 

Tipus de 
vegetació 

Controlar les plagues i malalties de la zona verda del 
Passeig Marítim de La Mar Bella, tenint en compte que 

serà un espai amb vegetació i arbrat abundant. 
SÍ Espais verds sempre ho té present 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 

Tipus de 
vegetació 

Incorporar vegetació arbustiva al llarg del passeig del 
Rere platja, com una continuació de les zones verdes 

que existeixen a Bogatell i Poblenou. Es proposa que la 
vegetació arbustiva es relacioni amb les zones d'estar. 

SÍ Es contempla 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 

Tipus de 
vegetació 

Garantir espais amb ombra natural, a través de zones 
d'arbrat, al passeig del Rere Platja. 

SÍ Es contempla 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 

Tipus de 
vegetació 

Preveure zones d'arbrat a la zona verda del Rere 
platja, com una estratègia per minimitzar l'impacte del 
canvi climàtic. Utilitzar tipus d'arbrat (per exemple de 

port mitjà) i situar-los de manera que garanteixin zones 
d'ombra natural i permetran la visibilitat a l'entorn. 

SÍ Es contempla 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 

Tipus de 
vegetació 

Preveure diferents tipus de vegetació (arbrat, 
vegetació arbustiva, gespa) per acompanyar els usos i 
activitats que tindran lloc al Rere platja: espais per la 

gent gran, espais de joc pels infants, passeig. 

SÍ Es contemplen diferents mòduls de plantació 
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Agrupació 
temes 

Tema Subtema Valoracions / Aportacions en clau de proposta 

La proposta 
s'incorpora a 

L'AVANTPROJECTE? 
Justificació / Motivació 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 

Tipus de 
vegetació 

Preveure amples zones de gespa que puguin ser 
utilitzats per fer activitats físiques més tranquil·les (per 

exemple ioga). 
SÍ Es contempla 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 

Convivència 
fauna urbana 

Garantir zones d'arbrat i vegetació arbustiva adient 
per incorporar caixes niu, que facilitin la nidificació de 
les aus que viuen i visiten l'àmbit del projecte executiu. 

SÍ Es contempla 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 

Tipus de 
vegetació 

Generar un espai ombrejat per a poder-hi passejar, 
amb la vegetació. 

SÍ Es contempla 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Confort Ombra 

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, es proposa incorporar altres elements 

que donin ombra, com pèrgoles. 

SÍ es contempla 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Altres temes 
Tipus de 
vegetació 

Utilitzar vegetació mediterrània que resisteixi 
l'augment de temperatures arran el canvi climàtic. 

SÍ Es contempla 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Serveis 
bàsics 

mobiliari 
urbà 

Incorporar arbres, zones enjardinades, bancs i altres 
elements per seure, fonts d'aigua per beure i jocs 

infantils en tot l'àmbit d'intervenció. 
SÍ Es contempla 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Altres temes 
Tipus de 
vegetació 

Incorporar arbres que facin ombra al passeig SÍ es contempla 
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Agrupació 
temes 

Tema Subtema Valoracions / Aportacions en clau de proposta 

La proposta 
s'incorpora a 

L'AVANTPROJECTE? 
Justificació / Motivació 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Confort Materials 
Continuïtat paisatgística amb el Parc de Poblenou, 

tipus de paviments, de camins, d'arbres... etc. 
SÍ Intentant millorar-lo 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 

Permeabilitat 
del sòl 

Preveure la descontaminació del sòl. Es comenta que 
el sòl està altament contaminat. Abans de posar asfalt 
aquesta zona era un gran "abocador", es va tapar però 
les partícules contaminants, àcids, cendres, etc. estan 

a sota. 

SÍ, PARCIALMENT 
Es farà un pla de cales per determinar la 

profunditat dels sòl contaminants, i aleshores 
es determinarà quin grau d'intervenció 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 

Convivència 
fauna urbana 

Incorporar un llac artificial, a la zona més ampla del 
Passeig Marítim de La Mar Bella, per crear hàbitats 

per la fauna urbana. 
SÍ, PARCIALMENT 

Es creen zones humides per afavorir diferents 
tipologies de vegetació i fomentar la 

biodiversitat 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 

Tipus de 
vegetació 

Plantar vegetació autòctona que faci ombra a l'estiu i 
no tanta a l'hivern, si pot ser arbres de fulla caduca. 

SÍ, PARCIALMENT Hi haurà combinació d'espècies 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Altres temes 
Convivència 
amb la fauna 

urbana 

Hi ha una preocupació en relació amb les 2 colònies de 
gats que viuen a l'àmbit del projecte executiu del 

passeig marítim de La Mar Bella: a l'espigó proper a la 
zona de banys del Fòrum, i a la Plataforma. En aquest 
sentit, es proposa que la intervenció tingui en compte la 

reubicació dels gats. 

SÍ, PARCIALMENT 

No es preveu el manteniment de la colònia de 
gats en l'àmbit de projecte, s'haurà de parlar 
amb CAT per veure si es viable reubicar-los 

en altres espais. Es donarà resposta 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Altres temes 
Tipus de 
vegetació 

Integrar la vegetació al passeig i generar espais de 
verd trepitjable 

SÍ, PARCIALMENT 
hi hauran diferents tipologies de parterres, 

arbustives i verds 
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Agrupació 
temes 

Tema Subtema Valoracions / Aportacions en clau de proposta 

La proposta 
s'incorpora a 

L'AVANTPROJECTE? 
Justificació / Motivació 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Altres temes 
Tipus de 
vegetació 

Formalment ha de consistir en repetir el parc de davant 
de la Mar Bella, que sigui una continuació, amb la 

mateixa lògica. Idea d'UNIFICAR el passeig 
SÍ, PARCIALMENT Intentant-lo millorar 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Altres temes 
Tipus de 
vegetació 

Incorporar vegetació baixa que permeti prendre el sol SÍ, PARCIALMENT 
hi hauran diferents tipologies de parterres, 

arbustives i verds 

3.Vegetació i 
biodiversitat 

Usos 
Colònies de 

gats 
Repensar la ubicació de les actuals colònies de gats 

que viuen a la plataforma, davant del mar. 
SÍ, PARCIALMENT 

S'haurà de treballar amb entitats 
especialitzades 

4.Itineraris 
mobilitat 

Accessibilitat Portes 
Cal pensar més portes d'accés. Es proposa situar 

ponts o passarel·les per a vianants entre Bac de Roda i 
Selva de Mar, i entre Selva de Mar i Josep Pla. 

NO 

El projecte no contempla en l'actualitat 
aquesta intervenció, però és un aspecte a 

reflexionar de cara a millorar la connectivitat 
amb el teixit veïnal 

4.Itineraris 
mobilitat 

Usos futurs 
Passejar, 

córrer i anar 
en bicicleta. 

Preveure 3 espais de circulació segregats, al llarg 
del passeig marítim, tenint en compte les diferents 

velocitats de les activitats: (1) espai per passejar a una 
velocitat lenta, (2) espai per córrer a una velocitat 
intermèdia, (3) carril per anar en bicicleta a una 
velocitat ràpida. Els tres espais de circulació es 

proposa que estiguin situats a la zona del passeig més 
propera al mar. 

NO 

L'amplada del passeig és limitada i 
conjuntament en la zones verdes i d'estada 
annexes tindran molta permeabilitat, es per 

aquest motiu perquè no hi hagin interferències 
potencialment conflictives es considera que 

els itineraris de mobilitat sostenible es 
produeixen, en el tram Passeig, per la part 

posterior sense perdre atractiu visual 

4.Itineraris 
mobilitat 

Usos futurs 
Passejar, 

córrer i anar 
en bicicleta. 

No incorporar un carril bici, preveure que bicis i 
patinets passin per un altre lloc. Utilitzar tot l'àmbit per 

planificar un parc sense bicicletes. 
NO 

Les bicis i patinets i resta de vehicles sempre 
en faran ús, no es versemblant que no faran 
ús de l'espai, se'ls hi ha d'ordenar i integrar el 

recorregut i condicionar la seva velocitat 
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Agrupació 
temes 

Tema Subtema Valoracions / Aportacions en clau de proposta 

La proposta 
s'incorpora a 

L'AVANTPROJECTE? 
Justificació / Motivació 

4.Itineraris 
mobilitat 

Mobilitat Carril bici 

Respecte a la ubicació del carril bici a vora de la Ronda 
Litoral, es posa en dubte si serà realment utilitzat pels 

ciclistes. Es reflexiona sobre la possibilitat que el 
passeig del Rere platja sigui per ús de vianants i 

ciclistes. 

NO 
El carril bici en l’àmbit de passeig es preveu 

en la part annexa a la via en l'àmbit de 
plataforma passarà per davant. 

4.Itineraris 
mobilitat 

Confort Itineraris 
Segregar les circulacions de vianants i persones que 

corren. 
NO Hi ha prou espai perquè no hi hagin conflictes 

4.Itineraris 
mobilitat 

Mobilitat Carril bici 
Senyalitzar al carril bici zona de circulació de cadires 

de rodes elèctriques. 
NO 

Es consideren compatibles, hi haurà suficient 
visió i espai per avançar amb seguretat 

4.Itineraris 
mobilitat 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 

Permeabilitat 
del sòl 

Utilitzar paviments permeables en tot el Passeig 
Marítim de La Mar Bella, garantint l'accessibilitat. 

SÍ Es contempla 

4.Itineraris 
mobilitat 

Accessibilitat Carril bici 
Delimitar i senyalitzar el carril bici, per evitar 

conflictes de convivència entre els diversos tipus de 
mobilitat. 

SÍ 
Es contempla. S'ha de veure com es resolt a 

les portes 

4.Itineraris 
mobilitat 

Accessibilitat Carril bici 

Disposar d'un espai ampli per passejar i anar en 
bicicleta. Si existeix un carril bici hom hi està obligat a 

transitar-hi, i no es permet passejar amb la bici pel 
passeig. fer un espai de convivència mútua. 

SÍ Es contempla 

4.Itineraris 
mobilitat 

Usos actuals Bicicletes 
Regular l'ús del passeig actual que fan les bicicletes i 

els patinets, ja que es considera un perill per als 
vianants. 

SÍ 
es conduirà el seu recorregut, la resta serà 

ciclable però a velocitat vianant i amb prioritat 
per aquest 

4.Itineraris 
mobilitat 

Usos futurs 
Passejar, 

córrer i anar 
en bicicleta. 

Se suggereix que el projecte del nou passeig defineixi 
molt bé els recorreguts de bicicletes i patinets. Que 

aquests recorreguts estiguin segregats de la zona de 
vianants i de la zona de córrer. 

SÍ Es contempla 
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Agrupació 
temes 

Tema Subtema Valoracions / Aportacions en clau de proposta 

La proposta 
s'incorpora a 

L'AVANTPROJECTE? 
Justificació / Motivació 

4.Itineraris 
mobilitat 

Mobilitat Carril bici 

Es demana que el passeig del Rere platja sigui 
exclusivament per vianants. En aquest sentit es 
proposa: (1) Situar el carril bici a vora de la Ronda 

Litoral i (2) Promoure el respecte i la responsabilitat per 
part dels ciclistes, per garantir que els ciclistes no 

envaeixin l'espai per vianants. 

SÍ 
El vianant ha de tenir prioritat. I les bicis 
podran passar adaptant la seva velocitat 

4.Itineraris 
mobilitat 

Mobilitat Aparcaments 

A cota del Rere platja, es proposa garantir espais 
d'aparcament per persones amb mobilitat reduïda i 
bicicletes. A cota de la platja de Llevant, es proposa 
incorporar elements urbans per aparcar cadires de 

rodes i altres tipus de suports a la mobilitat. 

SÍ 

Es tindrà en conte en el projecte executiu. Es 
preveu la seva integració en el cordó de 

serveis i aparcament del llarg de l'Avinguda 
litoral 

4.Itineraris 
mobilitat 

Mobilitat Carril bici 

Tenir en compte les 3 velocitats i usos de la bicicleta. 
Ubicar un carril bici per a més velocitat arran de la 

ronda Litoral. Preveure un ús lúdic de la bici de forma 
delimitada més proper al mar. 

SÍ 
 

4.Itineraris 
mobilitat 

Vegetació i 
permeabilitat 

del sòl 
camins 

Projectar els camins de sorra, i sinuosos, que no 
sigui una línia recta, que s’assembli al parc de la Mar 

Bella. Agrada molt aquest parc com a referència 
SÍ, PARCIALMENT 

No es poden comparar ambdós projectes 
doncs l'amplada específica és molt diferent. 
En el cas del passeig marítim l'amplada del 

passeig front de mar ocupa gran part de 
l'espai i no permet que els espais verds 

posteriors siguin massa grans i així doncs els 
traçats es veuen limitats 
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Agrupació 
temes 

Tema Subtema Valoracions / Aportacions en clau de proposta 

La proposta 
s'incorpora a 

L'AVANTPROJECTE? 
Justificació / Motivació 

4.Itineraris 
mobilitat 

Usos actuals 

Passejar 
Esport i 
activitats 
físiques 

Es considera que els usos que actualment tenen lloc a 
cota del passeig marítim de La Mar Bella, i que s'hauria 
de potenciar, són passejar, córrer i anar en bicicleta. 

En aquest sentit, es proposa preveure 3 espais 
segregats, al llarg del passeig marítim, tenint en 

compte les diferents velocitats de les activitats: (1) 
espai per passejar a una velocitat lenta, (2) espai per 
córrer a una velocitat intermèdia, (3) carril per anar en 

bicicleta a una velocitat ràpida. 

SÍ, PARCIALMENT 
S'estudiarà en fase de projecte executiu. Es 
contempla estudiar un corredor per modes 

actius, com el bici, running etc. 

5.Accés en 
Transport públic 

Usos futurs Accessibilitat 
Pensar la distribució del flux de gent que va a les 

platges, si cal un sistema de bus o llançadora perquè 
no tothom va en bicicleta. 

NO 
Es considera ben dotat de transport, però 

s'estudiaran millores sobretot en temporada 
de platges 

5.Accés en 
Transport públic 

Mobilitat 
Transport 

públic 

Es demana una línia de bus que passi molt a prop a la 
Ronda Litoral (com per exemple la V27) i arribi fins al 

final de La Rambla. També una línia de bus alternativa 
a la H14 que connecti amb el centre de Barcelona. 

Així mateix, es demana ampliar la cobertura de la línia 
136, per garantir l'accés eficient a l'Hospital del Mar. 

NO 
S'estudiarà en context de ciutat i no del 

projecte concret 

5.Accés en 
Transport públic 

Mobilitat 
Transport 

públic 

Es proposa millorar el recorregut del V29. No 
funciona bé per al veïnat perquè els carrils de circulació 

de pujada i baixada estan molt distanciats. 
NO 

S'ha d'estudiar en el context de ciutat i no 
només d'aquest àmbit 

5.Accés en 
Transport públic 

Mobilitat Carril bici 
Es proposa moure el carril bici per l'altra banda de la 

Ronda Litoral. 
NO 

No es considera versemblant. És més atractiu 
prop del mar i prop del teixit residencial té una 

altra funcionalitat 
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Agrupació 
temes 

Tema Subtema Valoracions / Aportacions en clau de proposta 

La proposta 
s'incorpora a 

L'AVANTPROJECTE? 
Justificació / Motivació 

5.Accés en 
Transport públic 

Mobilitat Carril bici 
Posar el carril bici en el carril lateral de la Ronda 
Litoral, eliminant un carril de circulació de vehicles 

NO 
Es considera més atractiu i compatible amb el 

cordó de servei i carril bus integrar-lo i 
ombrejar-lo en l'espai annex a la feixa verda 

5.Accés en 
Transport públic 

Mobilitat Altres 
Posar un trenet com una nova forma de mobilitat per 

veïns i turistes, que sigui accessible per tothom 
NO 

No es contempla executar la proposta ja que 
es considera poc compatible amb l'espai 

vegetal i la resta d'usos i mobilitats 

5.Accés en 
Transport públic 

Accessibilitat 
Segregació 

social 

Tenir en compte que les persones que viuen al voltant 
de la Rambla Prim, tenen un poder adquisitiu més baix 
i a més tenen molt més complicat l'accés a les platges. 
Hi ha moltes persones grans que viuen al barri Besòs, 

a partir de la Rambla Prim. 

SÍ S'hi esta treballant en projectes específics 

5.Accés en 
Transport públic 

Mobilitat 
Transport 

públic 
Cal revisar les fases semafòriques. Els semàfors fan 

que els autobusos vagin molt lents. 
SÍ S'intentarà estudiar en fase executiva 

5.Accés en 
Transport públic 

Mobilitat 
Transport 

públic 

En general, es considera que fa falta major cobertura 
de la xarxa de transport públic dins de l'àmbit 

d'intervenció, per reduir la desigualtat entre El Besòs i 
El Maresme i la resta de barris. 

SÍ, PARCIALMENT 
Som conscients, però S'ha d'estudiar en el 
context de ciutat i no només d'aquest àmbit 

5.Accés en 
Transport públic 

Mobilitat Bicing 
Instal·lar estacions de bicing a les portes d'accés al 

passeig 
SÍ, PARCIALMENT 

S'ha d'estudiar en fase executiu a quina porta 
és més òptim 

5.Accés en 
Transport públic 

Mobilitat 
Transport 

públic 

Incorporar un línia de bus en 2 direccions, anada i 
tornada, sigui un H o un bus de barri, que faci tot el 

recorregut del litoral de Barcelona des del Besòs fins a 
Montjuic. 

SÍ, PARCIALMENT 
Som conscients, però S'ha d'estudiar en el 
context de ciutat i no només d'aquest àmbit 
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Agrupació 
temes 

Tema Subtema Valoracions / Aportacions en clau de proposta 

La proposta 
s'incorpora a 

L'AVANTPROJECTE? 
Justificació / Motivació 

5.Accés en 
Transport públic 

Mobilitat 
Transport 

públic 

Els barris més propers al Besòs no tenen accés a la 
platja, el V31 i V29 no donen servei entre la zona 

Besòs i la platja. 
SÍ, PARCIALMENT 

Som conscients, però S'ha d'estudiar en el 
context del barri 

5.Accés en 
Transport públic 

Mobilitat 
Transport 

públic 

Es proposa desviar el recorregut dels busos V27; 
V31; i H16 per donar millor servei a la platja i al camp 
d'atletisme. La proposta que es que entrin per carrer 
Taulat i facin el tram de recorregut que feia l'antic bus 

41. 

SÍ, PARCIALMENT 
S'ha d'estudiar en el context de ciutat i no 

només d'aquest àmbit 

5.Accés en 
Transport públic 

Mobilitat 
Transport 

públic 

Caldria augmentar la freqüència dels busos 
d'aquesta zona. Els caps de setmana el busos estan 

molt plens. 
SÍ, PARCIALMENT 

S'ha d'estudiar en el context de ciutat i no 
només d'aquest àmbit 

6.Usos de 
l'espai 

Usos 
Serveis 
bàsics 

Crear un centre de tractaments amb aigua de mar a 
l'edifici situat a l'espigó de Bac de Roda. 

NO Queda fora de l'àmbit de projecte 

6.Usos de 
l'espai 

Usos 
Serveis 
bàsics 

Crear un centre de natura i art  a l'edifici situat a 
l'espigó de Bac de Roda: Universitat del Ben estar, 

equipament de barri 
NO 

Surt de l'àmbit, és un edifici molt exposat. Esta 
previst el seu enderroc. Estem tancant el 

calendari però tot indica que arribarem a tenir-
lo enderrocat a finals del 2022 

6.Usos de 
l'espai 

Usos futurs Jocs infantils 
Incorporar zones de joc infantil al llarg del passeig 

marítim de La Mar Bella. 
NO 

Tot l'espai serà "jugable", no es concretaran 
zones específiques de joc infantil, es farà una 
renovació de la zona infantil de Garcia Faria 

amb Selva de mar 

6.Usos de 
l'espai 

Serveis 
bàsics 

Restauració 
Respecte als serveis de restauració, es proposa 

comptar amb guinguetes a cota de la platja de Llevant. 
NO 

Les guinguetes s'ubicaran en rereplatja, on 
donen servei també diari al barri 
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Agrupació 
temes 

Tema Subtema Valoracions / Aportacions en clau de proposta 

La proposta 
s'incorpora a 

L'AVANTPROJECTE? 
Justificació / Motivació 

6.Usos de 
l'espai 

Serveis 
bàsics 

Neteja i 
manteniment 

Es considera que el manteniment de la sorra de les 
platges és un servei bàsic que s'ha de garantir. El 

canvi climàtic provoca que el mar s'emporti la sorra i la 
platja es torna inaccessible. 

NO 
El manteniment d eles platges és una 

competència estatal, es transmet 

6.Usos de 
l'espai 

Usos futurs 
Trobada i 

estar 
No instal·lar taules per pícnic NO 

No es preveu àmbits específics, es podrà fer 
pícnics en algunes gespes, però l'espai de 

menjar estarà vinculat a les guinguetes 

6.Usos de 
l'espai 

Usos futurs 
Esport i 
activitats 
físiques 

Contemplar un espai per una cistella de bàsquet. NO No es preveu, hi ha altres espais més idonis 

6.Usos de 
l'espai 

Usos futurs 
Esport i 
activitats 
físiques 

Contemplar un espai pel joc de l'handbol NO No es preveu, hi ha altres espais més idonis 

6.Usos de 
l'espai 

Usos futurs 
Esport i 
activitats 
físiques 

Distribuir  taules de PING PONG per l'espai NO No es preveu, hi ha altres espais més idonis 

6.Usos de 
l'espai 

Usos futurs 
Esport i 
activitats 
físiques 

Incorporar un espai pel joc de petanca NO No es preveu, hi ha altres espais més idonis 

6.Usos de 
l'espai 

Serveis 
bàsics 

Serveis 
bàsics 

Disposar lavabos públics tot l'any (I dutxes? es posa 
en dubte el model que hi ha davant de la Barceloneta, 
amb espais i serveis al mur per possible inseguretat) 

NO No es contemplen serveis higiènics a baix 

6.Usos de 
l'espai 

Usos futurs 
Esport i 
activitats 
físiques 

Habilitar un espai gran per córrer per evitar que es 
tanqui el barri cada cop que es fa una cursa, o una 

marató. Que aquest espai estigui integrat al passeig i 
permeti córrer per tot el litoral sense tallar el trànsit del 

barri. 

NO 
És un aspecte de ciutat no imputable en el 

projecte específic. Es traslladarà la 
problemàtica 
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Agrupació 
temes 

Tema Subtema Valoracions / Aportacions en clau de proposta 

La proposta 
s'incorpora a 

L'AVANTPROJECTE? 
Justificació / Motivació 

6.Usos de 
l'espai 

Altres temes 
Zones 

d'esbarjo per 
a gossos 

Es considera que l'àrea de gossos de la platja de 
Llevant provoca problemes de salubritat. Es proposa 
traslladar-la a la platja del Fòrum, una zona amb 

menys afluència de persones. 

NO 

S'ha de treballar perquè l'àrea de gossos no 
estigui tan concentrada. S'estudiaran 

possibilitats de traslladar-ho en espais sense 
sorra, però annexes a la mar 

6.Usos de 
l'espai 

Usos 
Platja de 
gossos 

Reubicar la platja de gossos. L'actual no és el millor 
lloc perquè aquesta platja s'utilitzava molt per la gent 

gran que portaven els nets perquè era la més propera a 
la Rambla Prim. 

NO 

La posició respecte la platja de gossos afecta 
a tot el Front Marítim, entenem que la 

concentració en un sòl punt no és òptima e 
higiènica, però la solució no passa per 

reubicar la problemàtica en un altre punt 
d'iguals característiques. 

6.Usos de 
l'espai 

Altres temes Altres 
L' aigua del parc de Diagonal Mar necessita més 

manteniment. Sovint el llac està mig buit. 
NO 

Ho traslladarem a la direcció responsable, no 
és un punt del projecte, es recomana fer la 

petició a la bústia ciutadana 

6.Usos de 
l'espai 

Tractament 
dels límits 

Usos sorra - 
passeig 

No posar guinguetes a la zona del passeig SÍ 
El passeig quedarà lliure, les dues guinguetes 
i espais de suport es col·locaran vinculats a 

les portes i en segona línia 

6.Usos de 
l'espai 

Tractament 
dels límits 

Usos sorra - 
passeig 

Pensar una opció de projecte en el que no hi hagi 
platges per prendre el bany, tenint en compte la pujada 

del nivell del mar. 
SÍ 

Es treballa amb noves formes de contactar 
amb el mar. El Front de la plataforma ja s'ha 

treballat amb aquesta premissa 

6.Usos de 
l'espai 

Usos 
Serveis 
bàsics 

Incorporar lavabos públics al llarg del Passeig Marítim 
de La Mar Bella, i garantir que siguin espais segurs. 

SÍ Vinculats a les guinguetes 

6.Usos de 
l'espai 

Usos 
Esport i 
activitats 
físiques 

Comptar amb espais polivalents a l'aire lliure, a la 
zona verda del Rere platja, amb paviment permeable, 

com per exemple el sauló. 
SÍ Es contempla 
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Agrupació 
temes 

Tema Subtema Valoracions / Aportacions en clau de proposta 

La proposta 
s'incorpora a 

L'AVANTPROJECTE? 
Justificació / Motivació 

6.Usos de 
l'espai 

Usos esports 
Equipar el front marítim per poder-hi fer esports tipus 

córrer, calistènia, etc. 
SÍ Es contempla 

6.Usos de 
l'espai 

Usos 
Serveis 
bàsics 

Disposar fonts, bancs i lavabos públics al passeig SÍ Es contempla 

6.Usos de 
l'espai 

Usos edificis No edificar-hi més, no es volen edificis al passeig. SÍ El planejament no ho permet 

6.Usos de 
l'espai 

Usos edificis i bars 
Edificar com a molt petites guinguetes per poder fer 

una bona paella davant del mar 
SÍ 

Es contemplen dos espais de refresc i de 
suport higiènic i funcional 

6.Usos de 
l'espai 

Usos futurs 
Esport i 
activitats 
físiques 

A cota de la platja de Llevant, es proposa facilitar nous 
usos esportius com el surf, pàdel-surf, i altres 

activitats relacionades amb el mar. En aquest sentit, 
es considera necessari preveure nous accessos al 

mar. 

SÍ 
S'incorporarà a l'àmbit de passeig de la 

plataforma, potenciant els usos existents, i en 
combinació amb els banys del Fòrum 

6.Usos de 
l'espai 

Confort 
Mobiliari 

urbà 

Incorporar bancs i altres elements per seure, fonts 
d'aigua per beure i papereres, en tot l'àmbit 
d'intervenció. Es considera prioritari que siguin 

accessibles per totes les persones. 

SÍ es contempla i es seguirà la regulació vigent 

6.Usos de 
l'espai 

Serveis 
bàsics 

Neteja i 
manteniment 

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. Específicament, es 
proposa tenir cura de la qualitat de la sorra, l'aigua i 

el medi ambient. 

SÍ La direcció de platges ho coordina 

6.Usos de 
l'espai 

Serveis 
bàsics 

Suport a la 
mobilitat 

Incorporar aparcaments de bicicletes a l'aire lliure, al 
llarg del passeig marítim de La Mar Bella. 

SÍ Es contempla en les portes-carrers 

6.Usos de 
l'espai 

Cura de 
l'espai 

Difusió i 
comunicació 

Incorporar cartells i altres tipus de suport físic, al 
llarg del passeig marítim, 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. 

SÍ Es contempla 
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Agrupació 
temes 

Tema Subtema Valoracions / Aportacions en clau de proposta 

La proposta 
s'incorpora a 

L'AVANTPROJECTE? 
Justificació / Motivació 

6.Usos de 
l'espai 

Seguretat Visibilitat 

Garantir que la il·luminació sigui homogènia en tot el 
passeig marítim de la Mar Bella, amb especial atenció a 
algunes zones que actualment són percebudes com a 

insegures: el límit de la Plataforma amb el mar i la zona 
final del Moll de la Vela. 

SÍ Es garantirà 

6.Usos de 
l'espai 

Usos actuals 
Passejar, 

córrer i anar 
en bicicleta. 

Es considera que els usos que actualment tenen lloc a 
cota del passeig marítim de La Mar Bella, i que s'hauria 
de potenciar, són passejar, córrer i anar en bicicleta. 

SÍ Es contempla 

6.Usos de 
l'espai 

Serveis 
bàsics 

Neteja i 
manteniment 

Garantir la neteja, ja que és un servei bàsic. 
Específicament, es proposa tenir cura de la platja de 

gossos. 
SÍ Es traslladarà a les àrees responsables 

6.Usos de 
l'espai 

Serveis 
bàsics 

Restauració 
Respecte als serveis de restauració, es proposa 
comptar amb guinguetes a la zona del passeig 

SÍ es contempla 

6.Usos de 
l'espai 

Seguretat 
Millora de la 

seguretat 

A una escala de ciutat, es proposa promoure una 
campanya per millorar el compliment de les normes 

de circulació per part dels ciclistes. També es 
proposa que hi hagi més sancions amb la mateixa 

finalitat. 

SÍ Es tindrà en compte per traslladar a la GUB 

6.Usos de 
l'espai 

Usos futurs Jocs infantils 
Distribuir al llarg del passeig espais pel joc d'aigua per 

infants 
SÍ es contempla 

6.Usos de 
l'espai 

Usos futurs 
Trobada i 

estar 
Distribuir molts bancs per contemplar el mar, molts. SÍ 

Hi hauran mols espais amb capacitat de 
contemplació, grades, bancs etc. 

6.Usos de 
l'espai 

Serveis 
bàsics 

Accessibilitat 
Distribuir  punts de recàrrega per cadires de rodes 

elèctriques 
SÍ 

Es contemplarà en el projecte executiu 
vinculat amb els espais de suport 

6.Usos de 
l'espai 

Usos futurs 
Esport i 
activitats 
físiques 

Elements de joc que són a l'espai de semi cobertura de 
la ronda a l'altra banda de la ronda podrien desplaçar-

se al passeig, o no duplicar-se. 
SÍ 

L'espai de García Faria es complementa a 
nivell d'usos ciutadans. Espai de joc infantil 
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Agrupació 
temes 

Tema Subtema Valoracions / Aportacions en clau de proposta 

La proposta 
s'incorpora a 

L'AVANTPROJECTE? 
Justificació / Motivació 

6.Usos de 
l'espai 

Usos futurs 
Esport i 
activitats 
físiques 

Incorporar una rampa d'accés al mar per la sortida 
d'embarcacions d'esbarjo petites, com es pot fer a la 

base nàutica. 
SÍ En zona escullera 

6.Usos de 
l'espai 

Confort 
 

Passeig ha de ser per vianants i un lloc tranquil i 
agradable 

SÍ Es contempla 

6.Usos de 
l'espai 

Cura de 
l'espai 

Difusió i 
comunicació 

La gestió del verd ha de ser públic, no es contempla 
la intervenció ciutadana. 

SÍ 
Es preveu un centre de treball de parc i jardins 

a prop 

6.Usos de 
l'espai 

Serveis 
bàsics 

Serveis 
bàsics 

Incorporar tots els elements habituals del projecte 
d'urbanització, bancs, aparcament de bicicletes, etc. 

SÍ Es contempla 

6.Usos de 
l'espai 

Confort 
Portes 
d'accés 

Les portes d'accés s'imaginen com espais de trobada 
i estar (punts de referència on quedar), amb arbrat i 

altres tipus de vegetació, amb il·luminació i mobiliari 
com bancs i altres elements per seure. S'esmenta 

l'accés C/ Bilbao - Passeig marítim com una referència 
a tenir en compte. 

SÍ es contempla 

6.Usos de 
l'espai 

Mobilitat 
Aparcaments 

bici 
Instal·lar aparcaments de bici segur a les portes 

d'accés al passeig 
SÍ Es contempla 

6.Usos de 
l'espai 

Mobilitat Aparcaments 
No cal preveure més aparcament del necessari per les 

persones amb mobilitat reduïda. 
SÍ 

Es dotarà el suficient, però amb previsió de 
possible augment de la demanda 

6.Usos de 
l'espai 

Accessibilitat Passeig 
Entendre el passeig com un espai prioritari per a 

passejar de forma agradable. 
SÍ Es un dels preceptes del projecte 

6.Usos de 
l'espai 

Confort 
Portes 
d'accés 

Han de ser espais d'ombra, verds, de paviment 
natural, tou. Un espai agradable, accessible. NO 

PLAÇA DURA 
SÍ 

Es contemplen paviments propis de parcs, 
sauló, amb ombres arbòries, i si es necessari 

pèrgoles 

6.Usos de 
l'espai 

Confort Materials No volem més ciment, ja n'hi ha massa. SÍ És un parc 
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Agrupació 
temes 

Tema Subtema Valoracions / Aportacions en clau de proposta 

La proposta 
s'incorpora a 

L'AVANTPROJECTE? 
Justificació / Motivació 

6.Usos de 
l'espai 

Mobilitat Aparcaments 

No calen més aparcaments. Comprovar que els cotxes 
de l'aparcament sota García Faria no quedin 

estacionats per llargs períodes de temps. S'observa 
que alguns tenen un dit de pols. 

SÍ 
Es considera que hi ha prou dotació soterrada. 

I bona connexió de transport públic i carrils 
bici per 

6.Usos de 
l'espai 

Confort Accessibilitat 
Incorporar bancs, fonts d'aigua, ombres i vegetació per 
crear oportunitats de seure, descansar, observar, etc. 

SÍ Es contempla 

6.Usos de 
l'espai 

Usos Identitat 
Cal intervenir per modificar l'imaginari col·lectiu del 
passeig marítim, que s'ha tractat com el traster de la 

ciutat. 
SÍ Aquest és un dels objectius 

6.Usos de 
l'espai 

Usos 
Serveis 
bàsics 

Es proposa planificar bancs per seure i gaudir la 
natura, fonts d'aigua, taules per jugar jocs de taula, un 

escacs gran al terra, serveis higiènics. 
SÍ, PARCIALMENT 

Els espais d'estada i contemplació és una de 
les premisses del nou model d'espai públic. 

Les guinguetes i espais de suport contemplen 
incorporar serveis higiènics públics. Les fonts 

d'aigua també s'han incorporat 

6.Usos de 
l'espai 

Usos Cultura 
Generar diàlegs entre la vegetació i elements 

artístics com ara pintures murals, escultures fetes amb 
elements naturals, etc. 

SÍ, PARCIALMENT La Natura caracteritzarà l'espai 

6.Usos de 
l'espai 

Usos Cultura 
Comptar amb espais que puguin ser utilitzats com 

escenaris (per exemple un templet), per gaudir 
d'espectacles artístics a l'aire lliure. 

SÍ, PARCIALMENT 

Les grades de les baixades es poden utilitzar 
com a tal, no hi haurà cap zona 

específicament dissenyada amb aquest 
propòsit 

6.Usos de 
l'espai 

Usos actuals 

Esbarjo 
Esport i 
activitats 
físiques 

Es considera que els usos que actualment tenen lloc a 
cota de la platja de Llevant, i que s'hauria de potenciar i 
ampliar, són: prendre el sol, jugar esports com vòlei, 

futbol i handbol i menjar i beure a l'aire lliure. 
També es comenta que els espigons s'utilitzen per 

pescar, tot i estar prohibit. 

SÍ, PARCIALMENT 
Són usos que es volen incorporar en el 

rereplatja 
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Agrupació 
temes 

Tema Subtema Valoracions / Aportacions en clau de proposta 

La proposta 
s'incorpora a 

L'AVANTPROJECTE? 
Justificació / Motivació 

6.Usos de 
l'espai 

Serveis 
bàsics 

Lavabos / 
Dutxes / 
Vestidors 

Incorporar lavabos públics amb canviadors per 
nadons, a tot l'àmbit d'intervenció, i dutxes amb 

vestidors, a cota de la platja de Llevant. 
SÍ, PARCIALMENT 

En cota Passeig que és l'àmbit de projecte es 
preveuen lavabos associats a les guinguetes 

6.Usos de 
l'espai 

Cura de 
l'espai 

Participació 

A una escala de barri, es proposa involucrar als 
infants i joves de les escoles properes en les 
estratègies de cura del passeig marítim que es 

plantegin. 

SÍ, PARCIALMENT 
És un aspecte a contemplar en la gestió 
posterior no durant el procés de projecte 

6.Usos de 
l'espai 

Cura de 
l'espai 

Difusió i 
comunicació 

A una escala de ciutat, es proposa promoure una 
campanya que involucri a tota la ciutadania en la 
cura del litoral. En aquest sentit, es considera una 

bona pràctica la campanya "Barcelona posa't guapa". 

SÍ, PARCIALMENT 
És un aspecte a contemplar en la gestió 
posterior no durant el procés de projecte 

Cuidem Barcelona 

6.Usos de 
l'espai 

Cura de 
l'espai 

Elements de 
reciclatge 

Garantir zones de reciclatge de petit format, al llarg 
del passeig marítim, amb diferents contenidors de 

reciclatge. 
SÍ, PARCIALMENT 

S'ha d'estudiar en fase executiu, es considera 
interessant la proposta 

6.Usos de 
l'espai 

Usos actuals Vòlei Reduir l'espai reservat per practicar Vòlei SÍ, PARCIALMENT 
Es reduirà en l'àmbit platja donant alternativa 

de pistes en el rereplatja durant tot l'any 

6.Usos de 
l'espai 

Usos futurs nous usos 

No incorporar molts usos més enllà dels actuals 
perquè es considera que la zona d'intervenció molt 
estreta i cal prioritzar les circulacions de persones i 

bicicletes. 

SÍ, PARCIALMENT 
D'acord. L'element central són el vianants més 

concordant amb el Parc 

6.Usos de 
l'espai 

Usos futurs nous usos 

Se suggereix que la previsió d'incorporació d'usos 
esportius sigui uniforme al llarg de tot el passeig 

marítim de Barcelona, i que en aquesta àrea no 
estiguin concentrats. 

SÍ, PARCIALMENT 
Es procura que sigui repartit per ha de tenir 

una massa crítica 

6.Usos de 
l'espai 

Usos futurs Jocs adults Distribuir al llarg del passeig espais de joc per adultes SÍ, PARCIALMENT 
es preveu un circuit de gènere, marcat amb 

senyalística 
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Agrupació 
temes 

Tema Subtema Valoracions / Aportacions en clau de proposta 

La proposta 
s'incorpora a 

L'AVANTPROJECTE? 
Justificació / Motivació 

6.Usos de 
l'espai 

Usos futurs Accessibilitat 

Disposar d'un punt de bany assistit per a persones 
que ho necessiten (mobilitat reduïda, discapacitat 
intel·lectual i altres) en algun punt en aquestes 3 

platges. 

SÍ, PARCIALMENT Ho traslladarem a platges 

6.Usos de 
l'espai 

Confort Accessibilitat 
Incorporar un sistema de transcripció dels 

missatges que es transmetin per megafonia per a 
persones amb diversitat auditiva. 

SÍ, PARCIALMENT 
Ho traslladem a direcció de platges perquè 

s'estudiï la proposta a llarg del front marítim i 
no només aquest sector. 

6.Usos de 
l'espai 

Confort Accessibilitat 
Disposar un espai vigilat per guardar els articles 
personals com els audiòfons i els implants coclear i 

ulleres especials 
SÍ, PARCIALMENT S'ha d'estudiar 

7.Equipaments i 
infraestructures 

actuals 
Usos 

Serveis 
bàsics 

Enderrocar el camp de futbol, és reiteratiu i està 
formant un coll d'ampolla 

NO 
En aquesta fase no es contempla per 

necessitats d'ús del territori 

7.Equipaments i 
infraestructures 

actuals 
Usos actuals Futbol 

Treure el camp de futbol Agapito perquè crea un coll 
d'ampolla. 

NO 
No es preveu a curt termini, es treballarà 

perquè el passeig flueixi 

7.Equipaments i 
infraestructures 

actuals 
Usos actuals Futbol 

Eliminar el camp de futbol de l'Agapito. És una 
estructura que havia de ser provisional, i ocasiona 

molta contaminació lumínica i acústica. Està dins de 
l'àmbit i no es contempla el seu enderroc. Cal 

contemplar-ho. A més sembla que hi ha d'anar un 
dipòsit per aigües pluvials. 

NO No es contempla a curt termini 
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Agrupació 
temes 

Tema Subtema Valoracions / Aportacions en clau de proposta 

La proposta 
s'incorpora a 

L'AVANTPROJECTE? 
Justificació / Motivació 

7.Equipaments i 
infraestructures 

actuals 
Altres temes 

Àmbit 
d'intervenció 

Traslladar el camp de futbol Agapito a un altre 
emplaçament perquè en aquell punt el passeig 
s'estreteix molt. També repensar l'ús del solar-

aparcament vora el club de submarinisme. 

NO 

El camp de l'Agapito es considera molt 
necessari com a equipament de barri, i ara 

mateix no té una ubicació alternativa, es per 
aquest motiu que s'intentarà el millor possible 
en l'estructura del Parc i no afecti els fluxos. 

També es traslladarà als gestors i els 
responsables de l'Ajuntament les aportacions 
en qüestió ambiental recollides. Respecte el 

solar annex, queda fora d'àmbit, però 
traslladarem la petició de reflexió al districte. 

7.Equipaments i 
infraestructures 

actuals 
Usos Equipaments No projectar-hi més equipaments de ciutat SÍ En l'àmbit de projecte no se'n contemplen 

7.Equipaments i 
infraestructures 

actuals 
Usos futurs 

Esport i 
activitats 
físiques 

No es vol que hi hagi més instal·lacions grans per 
fer esport d'equip al passeig, ni futbol, ni camps de 

vòlei, ni similar. 
SÍ, PARCIALMENT 

Es contempla descongestionar els usos de la 
platja estructurant el rereplatja amb activitats 
permanents. Però sense perdre la identitat de 

parc 

 


