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TALLER 1. PROJECTES DE SOSTENIBILITAT AL LITORAL 

 

Data:     22 de gener de 2019 a les 17:30h 

Lloc:     Sala Maragall, Centre Cívic Pati Llimona 

Assistents:   31 persones  
 

En aquesta sessió es van presentar els   11 projectes de sostenibilitat del  litoral que es van  identificar  i 

debatre en el  Fòrum participatiu del 1/12/2018. A  continuació  a  traves d’un exercici  compartit es  van 

localitzar els projectes en un gràfic de dos eixos: un d’ells anava de baix a alt consens d’aquests projectes i 

l’altre de menor a major concreció dels projectes.  Un cop situats els projectes es va suggerir als assistents 

escollir  alguns  projectes  per  tal  d’aprofundir  en  la  definició  d’accions,  la  identificació  d’agents  clau  i 

debatre les dificultats i els factors externs a tenir en compte i comentar les expectatives o beneficis que es 

preveu aconseguir amb la seva implementació.  

 

Per tal de triar‐ne els projectes es va suggerir seleccionar aquells que tinguessin un alt consens (tots ells) i 

que tinguessin poca concreció. Finalment els projectes seleccionats per treballar en profunditat van ser:  

‐ Repensar el centre de la platja. Aquest projecte es va agrupar i treballar conjuntament amb altres 

dos projectes,  recorreguts  temàtics del  litoral  i accions  informatives  i de  sensibilització per a  la 

millora del coneixement dels habitats del litoral i el seu potencial.    

‐ Corredor verd del litoral.  

‐ Reducció de les externalitats associades a la ronda litoral.     

La segona part de la sessió va consistir doncs en realitzar una dinàmica de treball amb els assistents, que 

es va dividir en tres grups de treball, per tractar de forma especifica un dels projectes seleccionats. Per tal 
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de  facilitar  l’aproximació a cadascun dels projectes a  tractar es va  lliurar als participants una  fitxa de  la 

descripció del projecte  amb  una proposta d’accions  elaborada  per  l’equip  redactor  del  pla  litoral  i un 

qüestionari de suport per  la dinàmica per tal que un portaveu anés omplint. A continuació es mostra el 

contingut treballat per cada grup: 

Nom del projecte: CENTRE DEL LITORAL (nou nom proposat per al Centre de la Platja) 

En aquesta dinàmica de grup es van  tractar  tres projectes:  repensar el Centre de  la Platja,  recorreguts 

temàtics del litoral i accions informatives i de sensibilització per a la millora del coneixement dels habitats 

del litoral i el seu potencial.  

ACCIONS 

Considereu que  les accions proposades en  la fitxa son  les adequades? Incorporaríeu alguna acció que no 

estigui contemplada? 

‐ En relació al Centre del Litoral:  
∙ Hauria d’estar localitzat prop del mar 
∙ Es planteja descentralitzar‐lo: possibilitat que hi hagi més d’un   centre (a altres platges) / o un 

de sol que realitzi activitats a tot els front litoral.   
∙ En cas de una  localització, el principal Centre hauria d’estar a un  lloc on passin moltes coses 

(per exemple àmbit proper a Port Olímpic). 
∙ Hauria de ser més gran. 
∙ Ha de comptar amb totes les xarxes (universitats, etc.). 
∙ Treball conjunt amb altres entitats publiques. 
∙ Es proposa la creació d’un clúster d’entitats del mar (que facilitaria aquest treball en xarxa del 

centre del litoral). 
∙ Definir bé un marc legal que permeti treballar de forma corresponsable amb altres entitats.    

‐ Respecte a les rutes del litoral: 
∙ Es comenta que ja hi ha definides una sèrie de rutes del litoral a Barcelona+sostenible. 
∙ Es planteja la creació de rutes submarines. 
∙ Es  proposa  la  recuperació  de  rutes  amb  vaixell  de  vela  al  litoral  de  Barcelona  que  abans 

realitzaven algunes entitats per no perdre aquest valor, les podria impulsar el Museu Marítim.  
 

Les  accions  tàctiques  o  pilots  son  actuacions  de  baix  cost  i  alt  impacte  que  responen  a  objectius  del 
projecte i que podrien desenvolupar‐se a curt termini. Identifiqueu alguna acció tàctica entre les quals es 
proposen  a  la  fitxa  o  que  no  s’hagi  contemplat?  Una  vegada  identificades,  definir  a  través  de  la 
corresponent fitxa.   

‐ Desenvolupar programes de  recorreguts  temàtics  litorals. Actualment  existeix una  aplicació de 
Barcelona+sostenible amb un mapa de rutes proposades. 

‐ Afegir rutes submarines.  
‐ Pla de comunicació per donar coneixement al que es  fa al  litoral. Es dona molta  importància a 

l’agilitat de  comunicació. Aquest pla de  comunicació hauria d’incloure una  “agenda del  litoral” 
entesa  com  un  espai  virtual  on  es  centralitzi  o  i  divulgui  tot  el  que  passa  al  litoral  (jornades, 
tallers,  activitats,  xerrades,  regates,  esdeveniments  esportius  a  platges,  concerts  al  mar, 
immersions programades, rutes programades, etc.)   
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AGENTS  

Quins  agents  (socials,  culturals,  econòmics,  etc.)  considereu  que  haurien  d’estar  implicats  en  el 

desenvolupament del projecte?  

Universitats  (Universitat  de  Barcelona,  etc.),  Zoo  Barcelona, Museu Marítim,  Espai  de Mar,  ICM/CSIC, 
sector públic, sector privat, empreses, altres ajuntaments, entre altres agents.  

Tots els agents haurien d’estar dintre del clúster d’entitats del mar (proposat anteriorment). 

DIFICULTATS   

Quins aspectes o problemàtiques poden dificultar o influir en el desenvolupament del projecte?  

‐ Assegurances al medi marí. 
‐ Espigons (seguretat) 

BALANÇ ANTICIPAT  

Quines expectatives de millora teniu amb aquest projecte?  

‐ Que s’executin les accions suggerides.  
‐ Que el centre del litoral sigui un centre de referència de la ciutat.  

 

Nom del projecte: REDUIR LES EXTERNALITATS DE LA RONDA LITORAL  

ACCIONS 

Considereu que  les accions proposades en  la fitxa son  les adequades? Incorporaríeu alguna acció que no 

estigui contemplada? 

‐ Control d’accessos a l’entrada dels túnels.  
‐ Pàrquings dissuasius.   
‐ Posar filtres.  
‐ Cobertura de la ronda a l’alçada del Moll de la fusta. 
‐ Ampliar el tram de 60 de la ronda.  
‐ Reduir el nivell de transit a tota la ciutat.  
‐ Canvi de combustible en el transport pesant i flota d’autobús. 
‐ Els nivells de NO2 i PM10 s’haurien de mesurar en totes les estacions de control. 
‐ Més  verd, més  permeabilitat  a  la  ciutat  i  al  litoral, més  tractament  de  l’entrada  a  les  rondes 

(l’accés).  
 

Les  accions  tàctiques  o  pilots  son  actuacions  de  baix  cost  i  alt  impacte  que  responen  a  objectius  del 
projecte i que podrien desenvolupar‐se a curt termini. Identifiqueu alguna acció tàctica entre les quals es 
proposen  a  la  fitxa  o  que  no  s’hagi  contemplat?  Una  vegada  identificades,  definir  a  través  de  la 
corresponent fitxa.   

‐ Pla de mobilitat de centres de treball. 
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AGENTS  

Quins  agents  (socials,  culturals,  econòmics,  etc.)  considereu  que  haurien  d’estar  implicats  en  el 

desenvolupament del projecte?  

Ajuntament  de  Barcelona,  Port  de  Barcelona,  Consorci  de  la  Zona  Franca,  TMB,  Infraestructures 
energètiques,  veïns,  organismes  de  salut,  sector  logística  i  transport,  totes  les  administracions 
(Generalitat de Catalunya, AMB, entre d’altres). 

DIFICULTATS   

Quins aspectes o problemàtiques poden dificultar o influir en el desenvolupament del projecte?  

‐ Projectes de gran envergadura, cost econòmic, sensibilització, conflicte. 
‐ Existència d’una “resistència mental” a la troncalitat de les rondes.  

BALANÇ ANTICIPAT  

Quines expectatives de millora teniu amb aquest projecte?  

‐ Reducció del so 
‐ Millora de la qualitat  
‐ Verd urbà 

 
Nom del projecte: CORREDOR VERD‐BLAU DEL LITORAL  (nova denominació proposada pel corredor verd 

del litoral) 

ACCIONS 

Considereu que  les accions proposades en  la fitxa son  les adequades? Incorporaríeu alguna acció que no 

estigui contemplada? 

‐ Disseny d’una estratègia comunicativa pròpia per aquest espai, tenint present que es tracta d’un 
espai de transició. 

‐ Traslladar, sempre que es pugi, les infraestructures de serveis i equipaments al rere platja.  
‐ Estudiar la implantació de solucions, com estanys de laminació, llacunes salobres al sector llevant. 
‐ Parc d’esculls i treball en xarxa.  
‐ Ampliar la visió de litoral de Barcelona cap el nord i el sud. 
‐ Considerar el mar en el corredor.  
‐ Blau de proximitat.   

 
Les  accions  tàctiques  o  pilots  son  actuacions  de  baix  cost  i  alt  impacte  que  responen  a  objectius  del 
projecte i que podrien desenvolupar‐se a curt termini. Identifiqueu alguna acció tàctica entre les quals es 
proposen  a  la  fitxa  o  que  no  s’hagi  contemplat?  Una  vegada  identificades,  definir  a  través  de  la 
corresponent fitxa.   

‐ Estudi de caracterització de les platges, rere platja i mar.  
‐ Proves pilot: eliminar temporalment aparcaments al litoral. 
‐ Plantació d’arbres per crear zones d’ombra al litoral. 
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AGENTS  

Quins  agents  (socials,  culturals,  econòmics,  etc.)  considereu  que  haurien  d’estar  implicats  en  el 

desenvolupament del projecte?  

Agents metropolitans  (AMB), Ajuntaments, Ministeris, Consorci Besos,  Llobregat, Ports Associacions de 
veïns,  Universitats,  Centres  d’Investigació,  Infraestructures  energètiques,  Centre  de  la  platja,  Escoles 
nàutiques i de submarinisme,  Museus (Museu Blau, etc), etc.  

DIFICULTATS   

Quins aspectes o problemàtiques poden dificultar o influir en el desenvolupament del projecte?  

‐ Complexitat competència ‐ governança.  
‐ Dificultat en la definició del corredors. 
‐ Fragmentació de l’espai. 
‐ Trobar equilibri entre equipaments i naturalització. 
‐ Espai molt urbanitzat. 
‐ Percepció artificial de l’espai. 
‐ Poques activitats vinculades a conèixer aquest espai.  

BALANÇ ANTICIPAT  

Quines expectatives de millora teniu amb aquest projecte?  

‐ Millora de la biodiversitat, social, benestar, etc.  
‐ Millora bioclimàtica.  
‐ Resiliència.  

 
Un  cop  finalitzada  la dinàmica de  cada grup de  treball es  va  fer una posada en  comú del  resultats de 
cadascun d’ells.  


