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MPGM PER A LA MILLORA URBANÍSTICA I AMBIENTAL 
DELS BARRIS DE GRÀCIA 
 
Taller deliberatiu MPGM Gràcia: Habitatge i activitat econòmica 
9 de novembre, 18:00h 
 
Webex:  
https://ajuntamentbarcelona.webex.com/ajuntamentbarcelona/j.php?MTID=m33a699474533cecf
22a959cf6dda4e75  
 

 

1. Finalitat 
La sessió de treball s’organitza amb la finalitat de debatre elements relacionats amb l’Habitatge i 
l’Activitat econòmica en el marc de la redacció de l’MPGM de Gràcia.  

Es preveu que el debat s’articularà sobre els resultats de la diagnosi realitzada per l’equip redactor, 
per tal de recollir aportacions/propostes, les quals després d’una anàlisi tècnica podrien ser 
incorporades al document de planejament. 

 

2. Convocatòria 
A la sessió de treball estaran convidades les entitats de Gràcia, principalment dels àmbits 
d’intervenció del projecte (el barri de la Vila de Gràcia i part dels barris de la Salut, Vallcarca i Camp 
d’en Grassot i Gràcia Nova). També estaran convidades a participar les persones que han participat 
en altres moments de l’MPGM de Gràcia. 

 

3. Estructura de la sessió 
Es preveu la següent estructura per la sessió: 

 
18:00h Benvinguda institucional (5') (Districte) 

18:05h Presentació de la sessió i dinàmiques previstes (5`) (Participació EU) 

18:10h Introducció als elements a debatre (25') (Equip JLP) 

18:35h Distribució dels grups de treball (5´) (Participació EU) 

18:40h Treball deliberatiu als grups de treball (75') (Dinamització: Participació EU) 

19:55h Posada en comú resultats a destacar de cada grup de treball (20´) (Participació EU) 

20:15h Tancament de la sessió 

 

https://ajuntamentbarcelona.webex.com/ajuntamentbarcelona/j.php?MTID=m33a699474533cecf22a959cf6dda4e75
https://ajuntamentbarcelona.webex.com/ajuntamentbarcelona/j.php?MTID=m33a699474533cecf22a959cf6dda4e75
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4. Dinàmica de treball  
 

4.1. Organització dels grups de treball 

Per a dur a terme la dinàmica deliberativa, es preveu organitzar diferents grups de treball, cada un 
d’ells amb un màxim aproximat de 12 participants de la ciutadania/entitats. 

La distribució als grups d’aquestes persones serà aleatòria i realitzada per la persona coordinadora 
de la sessió. 

A cada grup es preveu comptar amb la presència de personal tècnic de l’equip redactor i/o de la  
Direcció de Planejament, les quals oferiran suport tècnic responent dubtes i fent aclariments a les 
persones participants. En cas que una persona dinamitzadora necessiti suport específic en una 
temàtica i no estigui l’experta en el seu grup, podrà sol·licitar la seva presència a través d’un grup 
de Whatsapp de coordinació de la sessió. 

Cada grup de treball estarà facilitat per una persona dinamitzadora de l’equip de Participació d’EU, 
la qual s’encarregarà de plantejar les preguntes, distribuir paraules i recollir aportacions. Es preveu 
que l’àudio dels debats es gravi per tal de facilitar el posterior buidament de la informació copsada. 
 
 
4.2. Plantejament del debat i dinàmica a seguir 

Tenint en compte que es partirà dels resultats i reptes que plantegi la diagnosi, i que l’objectiu del 
procés és incorporar la visió de la ciutadania i entitats al document que està en procés de redacció, 
la finalitat del treball en grups és: 

- Recollir valoracions i/o aportacions que puguin complementar la diagnosi 

- Recollir aportacions en clau de proposta al respecte d’unes qüestions que seran plantejades 
per les persones dinamitzadores en relació amb diferents temàtiques dels dos àmbits de 
treball. Es preveu recollir el consens/dissens envers les propostes al grup. 

Per a realitzar aquesta tasca a cada grup es preveu que la persona dinamitzadora podrà disposar 
d’una bateria de preguntes basades en elements  de diagnosi i/o reptes a superar. La persona 
dinamitzadora estructurarà el debat al voltant de les mateixes, distribuint paraules i recollint les 
valoracions i aportacions en clau de proposta. Les preguntes són una ajuda a estructurar el debat, 
però si no es poden tractar totes NO passa res. 

 

Preguntes relacionades amb 
elements destacats per la 

diagnosi  

Valoracions / Aportacions en 
clau de proposta 

Grau de consens / dissens 

   

   

   

 
 
Estructura del debat: 
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1. Es preveu començar el debat, presentant-nos i demanant que les persones participants facin 
una breu presentació indicant el seu nom i el nom de l’entitat a la que representen, si és el cas. 
Seguidament la persona dinamitzadora recordarà els objectius del debat i explicarà breument 
com es preveu desenvolupar-lo. (5 minuts) 

2. Seguidament passarem a demanar a les persones participants si tenen algun comentari o 
aportació en relació a la diagnosi. En cas que hi hagi alguna pregunta al respecte es traslladarà 
a la persona de l’equip redactor. En cas que la pregunta demani la presència de la persona 
especialitzada en el tema de l’equip redactor i que aquesta no estigui al grup, la tècnica de 
participació farà la sol·licitud de la seva presència a través d’un grup de Whatsapp. (10 minuts) 

3. Passarem a treballar les preguntes relacionades amb la qüestió de d’habitatge1, durant 30 
minuts, demanant  que es facin aportacions en clau de proposta. En cada cas mirarem de 
conèixer el grau de consens i/o dissens que pugui generar la proposta, identificant si hi ha 
persones que puguin estar en contra i demanant que expliquin el seu posicionament al 
respecte. 

4. Un cop finalitzada aquesta part es passaria a treballar les qüestions relacionades amb 
l’activitat econòmica, durant 30 minuts. En cada cas mirarem de conèixer el grau de consens 
i/o dissens que pugui generar la proposta, identificant si hi ha persones que puguin estar en 
contra i demanant que expliquin el seu posicionament al respecte 

Per distribuir paraules, es demanarà a les participants que sol·licitin paraula escrivint el seu nom al 
xat. 

Es disposarà de la presentació de l’equip redactor amb plànols i dades per si cal suport gràfic. 

Es preveu que aquesta mateixa informació o similar serà facilitada amb antelació a les persones 
participants en el taller. 

Es possible que algunes de les propostes siguin d’elements o qüestions que el planejament no 
regula directament.  Si es detecta aquesta situació la persona dinamitzadora ho indicarà, 
assenyalant que de tota manera la proposta serà recollida. 
 
El resultat del debat serà un informe amb un recull dels resultats d’aquest.  
Les propostes que es generin durant el debat seran introduïdes per l’equip de participació (intern 
i/o extern) en l’apartat de propostes del Decidim, sota l’epígraf  Proposta generada a una sessió 
participativa. Durant la fase del procés del Pla Especial de Catàleg ja ho vam fer d’aquesta manera. 
 
4.3. Posada en comú 

Les persones facilitadores de cada un dels grups faran una presentació sintètica (5 minuts) dels 
principals resultats del debat al seu grup, identificant alguns dels principals elements assenyalats 
per les persones participants.  

 
4.4. Tancament de la sessió 
Un cop finalitzada la posada en comú es donarà per tancada la sessió de treball. 

                                                 
1 Podem començar en alguns grups amb un tema i en la resta amb l’altre, per si s’allargués el debat iniciat, de manera 
que en el conjunt de la sessió s’hauran tractat totsdos temes. 
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Graella per la facilitació 
Objectiu Temps Descripció Recursos i format Qui ho fa 

Benvinguda 
institucional 

18:00h 5’ Benvinguda a  la sessió  explicant en quin moment del procés de redacció estem Presentació oral 
 

Districte de 
Gràcia 

Presentació de la sessió i 
dinàmiques previstes 

18:05h 5’ S’exposen els objectius de la sessió per tal d’anivellar expectatives, s’explica com 
s’organitzarà el temps i quines dinàmiques es duran a terme. 

Presentació oral 
 

Participació EU 

Introducció als elements 
a debatre  

18:10h 25’ Exposició dels resultats inicials obtinguts en la diagnosi amb suport  visual  Presentació amb 
suport  visual 

Equip JLP 

Distribució dels grups de 
treball 

18:35h 5’   Participació EU 

Treball deliberatiu als 
grups 
 

18:40h 75’ 1. Les persones facilitadores es presenten i recorden els objectius i la dinàmica 
de treball prevista.  Demanen a les persones participants que es presentin 
breument. (5 minuts) 

2. Seguidament passarem a demanar a les persones participants si tenen algun 
comentari o aportació en relació a la diagnosi. En cas que hi hagi alguna 
pregunta al respecte es traslladarà a la persona de l’equip redactor. En cas que 
la pregunta demani la presència de la persona especialitzada en el tema de 
l’equip redactor i que aquesta no estigui al grup, la tècnica de participació farà 
la sol·licitud de la seva presència a través d’un grup de Whatsapp. (10 minuts) 

3. Passarem a treballar les preguntes relacionades amb la qüestió de 
sostenibilitat ambiental i verd urbà, durant 30 minuts. 

4. Un cop finalitzada aquesta part es passaria a treballar les qüestions 
relacionades amb la mobilitat, durant 30 minuts. 

Caldrà tenir cura en distribuir les paraules de manera que tothom tingui 
oportunitat d’intervenir. Les paraules es demanaran a través del xat, indicant el 
nom. 

Plànols  i imatges 
de diagnosi 
 
Gravadora per 
gravar l’àudio de 
cada grup de 
treball 

Participació EU 
Amb suport de 
l’equip JLP i 
Planejament 

Posada en comú 19:55h 20’ Les persones dinamitzadores  de cadascun dels grups disposen de 4-5 minuts 
per persona per fer un breu resum dels elements més destacables del debat.  

Grup gran Participació EU 

Tancament 20:15h  Agraïments per la participació Grup gran  Participació EU 

 


