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Antecedents i marc de treball 

El procés participatiu es desenvolupa en el marc dels treballs de revisió del planejament en el 

barris de Gràcia. Aquests es concreten en l’elaboració de l’estudi del Pla Especial de Protecció del 

Patrimoni Arquitectònic Històric (PEPPAH)  i la posterior redacció de la modificació puntual del Pla 

Especial de Millora, Protecció i Reforma Interior (PEMPRI) de la Vila de Gràcia (MPGM de 

Gràcia). 

 

El procés de participació MPGM de Gràcia és continuïtat del desenvolupat durant l’any 2019. 

Aquell procés representava la primera fase de la revisió de planejament i sota el nom Patrimoni 

de Gràcia va desenvolupar la revisió del Catàleg de Patrimoni.  

 

En aquest sentit, es mantenen alguns dels mecanismes i espais ja creats, principalment: 

 

- Espais de seguiment: Comissió de Seguiment i espais formals de participació del districte 
        

       La Comissió de Seguiment està actualment constituïda per les següents entitats, col·lectius i associacions: 

• AVV Park Güell-Salut-Sanllehy 

• Associació veïnal Vila de Gràcia 

• Plataforma Gràcia cap on vas 

• Plataforma protegim l’interior d’illa 

• Plataforma salvem l’alzina i les casetes del carrer Encarnació 

• Taller d’Història de Gràcia 

 

- Mecanismes d’informació, especialment l’espai al Decidim 

https://www.decidim.barcelona/processes/patrimonigracia/f/3255  
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Comissió de Seguiment 

 

Funcions de la Comissió de Seguiment: 

 

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 del Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de 

Barcelona i les que se li encomanin amb el decret d’aprovació del procés o posteriorment.  
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PROCÉS PARTICIPATIU 

Objecte i objectius 

Els objectius d’aquest procés són: 

 

─ Comunicar i divulgar els treballs tècnics en relació a la redacció de l’MPGM, així 

com els espais i mecanismes que permetran la implicació del veïnat en la seva 

definició. 

 

─ Promoure un debat ciutadà que permeti incorporar la visió del veïnat en relació a 

les propostes tècniques plantejades. 

 

─ Facilitar el contrast i el recull d’informació i propostes per complementar els 

treballs tècnics de planejament. 

 

─ Facilitar el seguiment del procés de tramitació. 
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PROCÉS PARTICIPATIU 

Accions a desenvolupar 

1. TANCAMENT DE LA PROPOSTA AMB AGENTS INTERNS:  

DISTRICTE DE GRÀCIA, PLANEJAMENT I PARTICIPACIÓ 

7 

• Validació de la proposta de procés de participació amb el Districte de Gràcia. 

25 de juny de 2020. 

• Presentació a Comitè Director de Participació Ciutadana. 7 d’octubre de 

2020. 

2. CONVOCATÒRIA I SESSIÓ AMB LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PROCÉS 

• Sessió de treball a realitzar el 15 d’octubre de 2020 : 

─ Presentació de la proposta de procés de participació per l’MPGM de Gràcia i 

validació de mecanismes i calendari previst.  



PROCÉS PARTICIPATIU 

Accions a desenvolupar 

3. SESSIÓ INFORMATIVA OBERTA A LA CIUTADANIA 
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• Sessió informativa oberta amb doble finalitat: 

─ Presentació de la proposta de procés de participació per l’MPGM de Gràcia i el 

seu abast.  

─ Presentació sobre l’abast del document de modificació: Què és i què implica 

l’MPGM de Gràcia?. 

4. SESSIONS INFORMATIVES A ESPAIS FORMALS DE PARTICIPACIÓ 

• Es preveu incorporar un apartat als punts de l’ordre del dia de futures sessions 

informatives a espais formals de participació, per informar del procés i el seu 

desenvolupament 

 



PROCÉS PARTICIPATIU 

Accions a desenvolupar 

6. PASSEJADA EXPLORATÒRIA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE 
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• S’ha facilitat a l’equip redactor les conclusions d’una diagnosi de l’espai públic realitzada a 

5 barris del Districte mitjançant marxes exploratòries amb perspectiva de gènere.  A partir 

de l’anàlisi de les mateixes per part de l’equip redactor, es valorarà la possibilitat 

d’efectuar una nova marxa exploratòria per complementar aquesta informació.  

5. TALLERS DELIBERATIUS DE CARÀCTER TEMÀTIC 

• Es preveu la realització de tres tallers deliberatius de caràcter temàtic, entre els mesos 

d’octubre i novembre: 

─ Mobilitat i sostenibilitat ambiental (03/11/2020) 

─ Activitat econòmica i habitatge     (09/11/2020) 

─ Equipaments i patrimoni               (17/11/2020) 

• Les sessions tindran una primera part de caràcter expositiu dels criteris i primeres 

propostes tècniques, i una segona part de caràcter deliberatiu organitzada en grups de 

treball a fi de recollir valoracions i propostes per part del veïnat. Es comptarà amb suport 

extern facilitat a través de l’Acord Marc per a la dinamització. Les sessions es realitzaran 

en format online. 



PROCÉS PARTICIPATIU 

Accions a desenvolupar 
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8. ESPAI DEL PROCÉS AL DECIDIM 

• Es preveu mantenir com a espai d’informació del procés i els seus mecanismes, així com 

per dur a terme la difusió dels resultats del mateix. 

7. CONVOCATÒRIA I SESSIÓ AMB LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PROCÉS 

• Sessió de treball que es preveu realitzar durant el mes de gener del 2021: 

─ Presentació dels resultats del procés de participació i dels principals continguts de 

l’instrument de planejament que es portarà a Aprovació inicial. 

 



PLANTEJAMENT  INICIAL DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

Vinculació amb els treballs de la tramitació urbanística 

ESPAI INFORMATIU DEL PROCÉS AL DECIDIM 

TRAMITACIÓ DE 
LA REVISIÓ DEL 

CATÀLEG  

(PEPPHA) 

INICI TREBALLS 
TÈCNICS 
REVISIÓ 

PLANEJAMENT 

PROCÉS DE 

PARTICIPACIÓ  EN 

EL MARC DE LA 

REVISIÓ DEL 

CATÀLEG 

(FASES 

D’INFORMACIÓ  

I DEBAT) 

TANCAMENT 
PROPOSTA DE 
PARTICIPACIÓ 

AMB DISTRICTE 
  

2019 
JUNY/JULIOL 

2020 
SETEMBRE A NOVEMBRE 

2020 

3 TALLERS 

DELIBERATIUS 

TEMÀTICS 

SESSIONS 

INFORMATIVES A 

ESPAIS FORMALS 

DE PARTICIPACIÓ 

APROVACIÓ 

INCIAL 

SESSIONS 
INFORMATIVES 

I DE DEBAT 
 

ESPAIS DE 
SEGUIMENT 

 
EXPOSICIÓ 
TEMPORAL 

1ER 

TRIMESTRE

2021 
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Continuïtat procés anterior i nova fase d’ informació Fase de debat 
Fase de retorn 

MPGM 

MARXA 

EXPLORATÒRIA AMB 

PERSPECTIVA DE 

GÈNERE 1) PRESENTACIÓ 

PROCÉS 

PARTICIPATIU A 

LA COMISSIÓ DE 

SEGUIMENT  (CdS) 

 

2) SESSIÓ OBERTA 

INFORMATIVA 

PROCÉS I MPGM 
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PROCÉS PARTICIPATIU 

Calendari previst 
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ESPAIS DEL PROCÉS PARTICIPATIU CALENDARI PROPOSAT 

1. TANCAMENT DE LA PROPOSTA AMB AGENTS INTERNS:  

DISTRICTE DE GRÀCIA, PLANEJAMENT I PARTICIPACIÓ 
Finals mes de juny 

2. CONVOCATÒRIA I SESSIÓ AMB LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 

PROCÉS 
15/10/2020 

3. SESSIÓ INFORMATIVA DEL PROCÉS I DE L‘MPGM, OBERTA A LA 

CIUTADANIA 
26/10/2020 

4. SESSIONS INFORMATIVES A ESPAIS FORMALS DE PARTICIPACIÓ A determinar 

5. TALLERS DELIBERATIUS DE CARÀCTER TEMÀTIC 

─ Mobilitat i sostenibilitat ambiental 

─ Activitat econòmica i habitatge 

─ Equipaments i patrimoni 

 

03/11/2020 

09/11/2020 

17/11/2020 

6. PASSEJADA EXPLORATÒRIA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE  Pendent de concretar la seva realització 

7. SESSIÓ AMB LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PROCÉS 

 
Abans de l’Aprovació inicial 

8. ESPAI DEL PROCÉS AL DECIDIM Durant tot el procés 



PROCÉS PARTICIPATIU 

Possibles accions a desenvolupar 
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Posterior a l’Aprovació Inicial 

MECANISMES 

DE 

DIVULGACIÓ 

• Sessions informatives 

• Espai del procés al Decidim 

• Cartelleria i elements de difusió 

• Exposició itinerant 

ESPAIS I  
 

ACCIONS 
 

 PARTICIPATIVES 

• Espai de seguiment del procés: Comissió de Seguiment  

• Sessions informatives a espais de participació 



Gràcies per la vostra atenció! 
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