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Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat 

Fòrum participatiu 

CCCB, 1 de desembre de 2018 

 

Guió provisional  

 

8:30-8:50 

Recepció 

 

8:50-9:00 

Benvinguda musical 

L’Escola de Músics del Raval 

 

9:00-9:30 

Salutacions de la fila zero 

 Janet Sanz, quarta tinenta d'Alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Ajuntament de Barcelona 

 Joan Colldecarrera, gerent de la Gerència Urbanística Port Vell, Autoritat Portuària de Barcelona 

 Anna Menéndez, presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona 

 José Manuel Juárez, patró major de la Confraria de Pescadors de Barcelona 

 Antoni Tió, gerent de Barcelona Clúster Nàutic 

 Esther Zamora, grup motor de Barceloneta Proa a la Mar 

 

9:30-9:45 

Interludi 

A càrrec de l’Escola de Músics del Raval 

 

9:45-11:00 

Bloc I: bones pràctiques internacionals en el planejament participatiu del litoral de la ciutat 

 Saint-Nazaire, la condición litoral en proyecto 

Samuel Soriano, director general de l’Agènce d’Urbanisme de la Région de Saint-Nazaire.  

 City development in Antwerp: reclaiming the Quays 

Piet Van Laecke, coordinador d’Antwerpen Morgen, Ajuntament d’Anvers 

 The Fluid City paradigm: Palermo challenge 

Maurizio Carta, professor d’Urbanisme, Università degli Studi di Palermo 

 Debat obert 

 

11:00-11:30 

Bloc II: construïm un nou pla per al litoral 

 El Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat: línies mestres i metodologia de treball compartit 

 Treballs de la fase preliminar 

 El Fòrum participatiu: funcionament de la dinàmica de tallers 

 Properes passes 

Marc García, director de l’Oficina estratègica de l’àmbit litoral de l’Ajuntament de Barcelona 

Josep Bohigas, director general de Barcelona Regional 
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11:30-12:00 

Pausa cafè 

 

12:00-14:00 

Bloc III: tallers temàtics participatius 

 Validació del diagnòstic 

 Identificació i debat de propostes, i recollida d’expressions d'interès 

 

14:00-14:15 

Conclusions 

Gala Pin, regidora de Ciutat Vella i de Participació i Districtes 

 

14:15-14:30 

Cloenda 

Per l’Escola de Músics del Raval 

 

14:30-16:30 

Paellada en el hall del CCCB 

 
 
 


