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01 
Objectius 



Objectius principals 

Fer un diagnòstic sobre l’accessibilitat i la 

mobilitat dels vianants a Montbau i suggerir i 

valorar propostes de millora de l’accessibilitat. 



02 
Fases del Procés Participatiu 
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Procés Participatiu 

Fase d’informació i diagnòstic 

Sessió de diagnòstic participat al Consell de Barri 
 

Es proposa una sessió de diagnòstic participat en el marc del Consell de Barri de 

Montbau del dia 24 d’octubre de 2018. 

 

 

En aquesta sessió s’explicaran i es debatran els resultats extrets de l’estudi i del 

diagnòstic sobre accessibilitat i mobilitat realitzat durant el mes de Setembre,  

 

 

La sessió de debat obert comptarà amb una convocatòria plural i diversa tal com es 

fa en les convocatòries dels Consells de Barri. 



Procés Participatiu 

Fase de debat i propostes 

Sessió de debat oberta al veïnat 
 

Es proposa una sessió de debat i priorització de propostes oberta al veïnat de 

Montbau amb data encara per definir. 

Sessió de debat amb AMPAs 
 

Es proposa una sessió de debat i priorització de propostes amb pares i mares amb 

data encara per definir. 

Sessió de debat amb gent gran 
 

Es proposa una sessió de debat i priorització de propostes amb gent gran amb data 

encara per definir. 



03 
Comissió de seguiment 



Comissió de Seguiment: Funcions 

 

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 d’aquest reglament i les que se li encomanin amb el decret 

d’aprovació del procés o posteriorment.  

 

 



Comissió de Seguiment: Proposta d’Entitats 

 
 

• AEFF 

• AFANOC 

• AMPA Baloo 

• AMPA Monturiol 

• Associació Espina Bífida 

• Associació musical bbm 

• Associació de veïns de Montbau 

• Aules d’Extensió Universitària 

• Biblioteca de Montbau 

• Casal Parroquial 

• Centre de Salut Mental d’Adults d’Horta 

• Club Petanca Harmonia de Montbau 

• Coral Sant Jeroni 

• Diables de Montbau 

• Espai Polivalent de Montbau 

• FCF / Equip Montbau 

• Joventuts Alternatives de Montbau 

• Les Periferikas 

 



03 
Actors del Procés Participatiu 



Proposta d’Actors a Convocar al Procés Participatiu 

• AMPA EB l'Arboç    

• AMPA EB L'Harmonia   

• AMPA Pins 

• AMPA Ana Gironella       

• Associacions esportives   

• Consell discapacitats    

• Residència Hospital Sant Miquel 

• Residència Sant Josep 

• Residència Bacumar 

• Residència Llar Sant Jordi 

• Residència Collserola 

• Associacions de salut, Cap Rafael i Serveis Socials 

• Comerciants 

• Veïns i veïnes 



04 
Estudi de mobilitat de Motbau 



Com? 

• Realitzant aforaments de vianants en determinats punts i en diferents franges horàries 

(mètode de les portes) 

• Realitzant seguiments, a través de l’observació dels moviments generats per un distribuïdor 

de moviment específic, com ara una estació de metro (mètode de la traça de persones) 

• Analitzant les dades i, a partir de l’observació empírica, avaluar la intensitat d’ús dels 

diferents espais 

• Realitzant una diagnosi participativa per tal de completar aquest estudi amb la percepció i 

l’opinió dels veïns de Montbau, els principals usuaris del seu espai públic 

Què? 

• Caracteritzar la intensitat d’ús dels diferents carrers de Montbau 

• Detectar els principals eixos de vianants transversals i longitudinals del barri 

• Aportar una visió objectiva que ajudi a la presa de decisions en el marc d’aquest procés 



Perquè fem observació de les persones? 

 

• Fem les observacions per tal de veure què podem aprendre i extreure del comportament que 

tenim les persones en l’entorn urbà sense anticipar una intenció concreta per part de l’observat.  

 

• Si preguntéssim a un individu qualsevol sobre els seus patrons de moviment, segurament ens 

respondria referint-se a la finalitat del seu trajecte. Tanmateix, la intencionalitat d’una persona 

mai representa el comportament majoritari dels fluxos dins l’entorn urbà.  

 

• Les accions col·lectives, és a dir, les tendències de desplaçament majoritàries, contenen 

un patró d’ús i moviment que és independent de les intencions de cada individu. 

 

• Amb l’exercici d’observació del comportament de les persones sobre el terreny podem extreure 

evidències objectives sobre com l’entorn construït influeix sobre aquests hàbits de 

conducta. 



Àmbit d’estudi 



Situació dels punts d’aforament 



Seguiments 



Gràcies per la vostra col·laboració! 


