
 

 

 

 
 

PROCÉS PARTICIPATIU PER A 
LA DEFINICIÓ DE LA PLAÇA DE 

SANT BERNAT CALBÓ   
I DELS USOS DE L’ESPAI POLIVALENT 

 

PROJECTE 

 
OBJECTIU 

L'objectiu d'aquest projecte és el d'aconseguir una proposta consensuada de forma participativa 

entre les diferents parts interessades per a la millora de la plaça de Sant Bernat Calbó i el fragment 

de carrer Doctor Trueta entre la plaça i la Rambla del Poblenou, així com els usos i la gestió de l'espai 

polivalent resultant de l'ampliació de l'Escola Mar Bella. 

 

METODOLOGIA 
Entenem la participació com el procés d’involucrar en els projectes a les pròpies persones 

destinatàries, que no considerem simples usuaris sinó subjectes actius que contribueixen a 

transformar la realitat en la que estan implicats. Les persones són expertes coneixedores de l'entorn 

que habiten i les seves necessitats. Tot i així la participació, perquè sigui real i transformadora, ha 

d’anar acompanyada d’un empoderament de les persones que participen. 

 

En tots els espais previstos del procés participatiu es preveu desenvolupar-los mitjançant tallers on 

es treballarà en grups per assegurar la participació de tots els i les assistents. L'equip tècnic aportarà 

els recursos humans i materials, la metodologia, prendrà acta i les dades dels participants. 

 

FASES DEL PROCÉS 

 

FASE 1. INFORMACIÓ I DIAGNOSI VEÏNAL 
• Informar al veïnat del procés i els marges de participació 

• Identificació de necessitats de veïnat, infants escola i pares i mares 

• Establiment d’uns criteris per al desenvolupament d’una proposta tècnica 

FASE 2. DESENVOLUPAMENT TÈCNIC DE PROPOSTA INICIAL 
• Elaboració de l’avant-projecte de disseny de la plaça 

• Elaboració de proposta d’acord de gestió i ús de l’espai polivalent  

FASE 3. DEBAT SOBRE PROPOSTA TÈCNICA I VALIDACIÓ 
• Definició de proposta final de disseny de la plaça 

FASE 4. RETORN I APROVACIÓ 
• Informació i retorn sobre el procés participatiu, proposta final i execució 

 

 

 

 



 

 

 

FASE 1. INFORMACIÓ I DIAGNOSI VEÏNAL 

Els objectius d'aquesta fase són identificar les problemàtiques i aspectes positius de l'espai i de 

l'entorn, així com les necessitats i desitjos. Buscar el màxim consens en el usos que haurà de servir la 

plaça. Buscar el màxim consens en com han de ser els elements de disseny i usos de l'espai 

polivalent. 
 

• Sessions amb els infants de l'Escola Mar Bella 
Es treballarà amb l'escola i l’equip docent per realitzar una diagnosi amb els infants. Es 

proposarà de realitzar un taller amb els i les mestres per a què puguin realitzar una dinàmica 

de diagnosi i proposta de la plaça a les classes. Es preveu realitzar-la al setembre-octubre. 
 

• Sessió amb l'equip i l'AMPA de l'Escola Mar Bella 
Taller de treball amb l'equip docent i directiu i l'AMPA de l'Escola Mar Bella. A realitzar a la 

pròpia escola. Es preveu realitzar-la al setembre-octubre. 
 

• Reunió amb entitats implicades sobre l'equipament polivalent  
Es realitzarà una primera trobada per conèixer les possibilitats i les intencions respecte els 

usos i la gestió de l'espai polivalent per part de l'Ajuntament, l'Escola Mar Bella i les entitats 

implicades (Salvem La Repla, Comissió Pro-Equipaments del Poblenou, AVV del Poblenou i 

AMPA Mar Bella). Un reunió que permeti enfocar el debat de diagnosi de necessitats a 

desenvolupar a la “Primera jornada veïnal oberta”. Es preveu realitzar-la a l’octubre. 
 

• Primera jornada veïnal oberta 
Es posarà en comú la diagnosi de la plaça i l'espai polivalent feta amb les trobades i sessions 

anteriors. Es parlarà de les necessitats que podria resoldre l'espai i de la seva relació amb el 

seu entorn. Es realitzarà a la mateixa plaça. En el mateix taller es realitzarà una dinàmica per 

determinar quines activitats haurà d'acollir la plaça. Els diferents temes (plaça i espai 

polivalent) es tractaran en diferents moments del dia. 

Es preveu realitzar la jornada en un dissabte de finals d’octubre per tal de poder comptar 

amb la participació del màxim nombre de veïns i comerciants. 

 

FASE 2. DESENVOLUPAMENT TÈCNIC DE PROPOSTA INICIAL 

Fase de treball intern de l’equip tècnic de l’Ajuntament per a l’elaboració de l’avant-projecte de 

disseny de la plaça i de la proposta d’acord de gestió i ús de l’espai polivalent. El desenvolupament 

de les propostes inicials es preveu realitzar-se en un període de 3 mesos: novembre-gener. 

 

FASE 3. DEBAT SOBRE PROPOSTA TÈCNICA I VALIDACIÓ 
 

• Segona jornada veïnal 
A partir de l’avant-projecte de disseny de la plaça i la proposta d’acord de gestió i ús de 

l’espai polivalent desenvolupades per l’equip tècnic de l’Ajuntament de Barcelona, es 

facilitarà un debat que permeti detectar tot aquells aspectes que agraden o no de cada un 

d'ells. Es faran arribar les conclusions a l'equip tècnic per a que les incorporin al projecte. 

Es preveu realitzar la jornada en un dissabte d’entre febrer-març per tal de poder comptar 

amb la participació del màxim nombre de veïns i comerciants. 

 

FASE 4. RETORN I APROVACIÓ 

Es generà un document de síntesi del procés i del resultat del procés que des de l'Ajuntament de 

Barcelona es comunicarà a les persones participants mitjançant els canals de comunicació del 

districte de Sant Martí i els òrgans de participació corresponents com, per exemple, el Consell de 

Barri del Poblenou.  


