
 

 

ACTA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ ASSESSORA DE PROCESSOS PARTICIPATIUS 

 

Data: 3 de juny de 2019 

Hora:  de 16:30 h. a 18:00 h. 

Lloc: Sala de Reunions, Regidoria de Participació i Districtes,  c. Ciutat 3, planta 2. 

Ajuntament de Barcelona 

 

Persones assistents: 

Membres de la Comissió Assessora 

Núria Font Revilla 

Carol Galais González 

Lisa Marrani 

Maria Mateu González 

Ramón Nicolau Nos 

Excusa la seva assistència Yaiza Blanch.  

Altres 

Albert Aixalà Blanch, tècnic de la Direcció de Serveis de Democràcia Activa i 

Descentralització. 

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió de 14 de maig de 2019. 

Donant per llegida l’acta de la sessió anterior, s’aprova per unanimitat.  

 

2. Valoració de l’informe sobre el procés participatiu del PAM i el PIM 2019 – 2023  

Lisa Marrani, una de les dues ponents de l’informe, explica la presentació que es va fer de 

l’informe a la reunió del Comitè Director celebrada el 22 de maig, que també va valorar el 

projecte de procés participatiu del PAM i el PIM presentat per la Direcció de Democràcia 

Activa i Descentralització.  



Marrani informa que algunes de les apreciacions que ha fet la Comissió a l’informe ja han sigut 

incorporades en la nova versió de la proposta de procés participatiu i que, per tant, han estat ben 

valorades. La sol·licitud de la Comissió de fer una nova valoració del procés participatiu quan 

aquest es presenti formalment el mes de setembre també va ser presa en consideració. 

Finalment, tots els membres de la Comissió presents procedeixen a signar l’informe. 

 

3. Debat sobre els processos participatius a analitzar per encàrrec del Comitè 

Director 

Cada un dels membres de la Comissió proposa 3 processos participatius a analitzar. Els més 

proposats són, per aquest ordre, els processos següents: Pla de Joc a l’espai públic, Teatre 

Arnau, Repensem 22@, el Pla per la Equitat de Gènere i “La Model s’obre a la ciutat”. També 

es proposen, entre d’altres, els processos “Repensem Trinitat Nord”, “MPGM La Clota”, 

“MPGM Rambla Prim”, i el Pla d’Equipaments de Nou Barris. 

Es valora com a convenient analitzar un procés participatiu d’àmbit de ciutat, un d’àmbit més 

local o que tingui característiques singulars i algun procés relacionat amb una modificació de 

planejament urbanístic. També es considera convenient que cada un dels informes sigui realitzat 

per dues persones. En base a aquests criteris, es decideix que es realitzaran informes sobre els 

processos participatius “Pla de Joc a l’espai públic”, “Repensem el 22@” i “Teatre Arnau”. 

El procés participatiu “Pla de Joc a l’espai públic” és molt ben valorat per presentar una 

metodologia innovadora, tenir un abast de ciutat i orientar-se a la població infantil. També es 

considera que és un procés que permetrà plantejar-se si s’han tingut en consideració elements 

transversals com la inclusivitat (relacionada amb el disseny d’espais de joc inclusius) o la 

participació digital (per la complexitat d’utilitzar eines que permetin la participació digital dels 

infants). 

Tanmateix, es troba a faltar molta informació del procés a la plataforma Decidim Barcelona i es 

decideix sol·licitar als responsables del procés participatiu la memòria completa del procés, 

documents sobre la metodologia i informació concreta sobre qui va participar i quan. 

El procés participatiu “Repensem el 22@” també és molt ben valorat per incloure elements 

decisoris sobre el planejament urbanístic així com sobre els equipaments necessaris en un àmbit 

d’actuació que té una incidència molt important en un Districte però que alhora té un abast de 

ciutat. També es valora positivament el fet que aquest procés va canalitzar posicions pre-

existents, i sovint contraposades, sobre el futur del 22@ que permetran analitzar en quina 

mesura el procés ha servit per construir nous consensos que alhora incideixin en les decisions 

polítiques.  

Finalment, del procés participatiu per definir el futur del Teatre Arnau es valora el caràcter 

singular del procés, tant per l’element patrimonial del seu objecte com pel caràcter comunitari 

de la participació, així en el seu impuls com en el seu desenvolupament. 

Es debat sobre les característiques d’aquest procés i sobre el fet que va ser impulsat abans de 

l’aprovació del Reglament de Participació Ciutadana per valorar si aquest element condicionarà 

l’avaluació. Es conclou que no resulta inconvenient avaluar-lo en funció dels criteris definits al 

Reglament i que l’avaluació serà d’utilitat per avaluar processos similars en el futur. 



Finalment, s’acorda que el repartiment dels informes per part dels membres de la Comissió serà 

el següent: 

Pla de Joc a l’Espai Públic: Lisa Marrani i Maria Mateu 

Repensem el 22@:  Ramón Nicolau i Yaiza Blanch 

Teatre Arnau:   Carol Galais i Núria Font 

 

Es considera que un dels objectius dels informes ha de ser avaluar els processos participatius 

tenint en compte el Reglament i els objectius que es va fixar el procés participatiu quan es va 

convocar i alhora posar a prova el document “Criteris d’avaluació dels processos participatius”. 

Per tant, s’acorda seguir aquests criteris d’avaluació en l’elaboració dels tres informes i 

sol·licitar a la Direcció de Democràcia Activa i Descentralització els documents de convocatòria 

i les fitxes inicials que es van presentar al Comitè director de cada un dels processos. 

 

 

4. Altres assumptes de tràmit 

Diversos membres de la Comissió fan saber que tenen problemes d’accés al DRIVE compartit i 

sol·liciten que es pugui resoldre per tal de poder compartir la informació generada per la 

Comissió i tots els documents necessaris per dur a terme els informes decidits. 

Es sol·licita que es comparteixi en aquesta carpeta el document “Criteris d’avaluació dels 

processos participatius” elaborat per la Comissió, així com els documents relatius a la proposta 

de procés participatiu del PAM (proposta presentada i informe elaborat) i tota la documentació 

relativa als 3 processos participatius sobre els quals s’ha decidit elaborar un informe: Pla de Joc 

a l’Espai Públic, Repensem el 22@ i Teatre Arnau.  

Finalment, es sol·licita donar accés a la carpeta a Lisa Marrani. 

 

Es dona per finalitzada la reunió a les 18:00h. 

 

 

 

 

Signat:   La secretària d’actes 

Maria Mateu González 


