27 DE FEBRER DE 2016

JORNADA

PROCÉS PARTICIPATIU
RAMBLA-CANAL-PORT

per decidir l’ús dels equipaments
i els noms dels nous espais urbans
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Compromís per enllestir
el projecte de recuperació
de la façana marítima
des de la transparència
i la participació.
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Compromís per enllestir el projecte de recuperació
de la façana marítima des de la transparència i la participació
Participació ciutadana, transparència i
projecte compartit de ciutat. Aquests
són els tres eixos que mouen el procés
participatiu de la Rambla/Canal/Port
del Gorg que té com una primera fita
important la jornada del 27 de febrer.
Una sessió que s’ha d’entendre com la
primera trobada comunitària oberta a
tota la ciutadania fruit del compromís
del Govern d’enllestir la recuperació de
la façana marítima amb la participació
dels ciutadans i amb transparència
sobre un projecte que no sempre ha
gaudit del consens polític i ciutadà
necessari.
Aquesta primera trobada persegueix
diversos objectius: compartir les
propostes que el territori ha plantejat;
posar llum sobre els dubtes que el
projecte encara pot generar; proposar noms pels futurs carrers i places;
i començar a decidir la funció que
tindran els quatre equipaments que
han de ser concebuts com a espais

de trobada intergeneracionals, oberts,
útils, eficaços i polivalents. En següents
trobades s’abordaran altres qüestions
clau com la mobilitat, l’ús dels solars
mentre durin les obres o com hauria de
ser el cinquè equipament que serà de
referència per a tota la ciuat.
Estem davant d’un projecte clau pel
barri del Gorg però també per a tota
la ciutat. Un projecte que enxarxa amb
altres decisions estratègiques com el
futur de les tres xemeneies, la continuïtat del Passeig Marítim o la connexió
del litoral amb les lleres del Besòs que,
necessàriament, també hauran de
comptar amb la participació de tota la
població badalonina.
La Rambla/Canal/Port no és, segurament, el projecte que molts ciutadans
haurien concebut. Ara tenim una oportunitat de ciutat per convertir-lo en
una iniciativa per al bé comú i sentir-lo
més de totes i tots. Participa!

M. Dolors Sabater
Alcaldessa de Badalona

MATÍ DE DECISIONS | DE 9.30 A 14 H
TARDA DE FORMACIÓ | DE 16 A 18.30 H

MATÍ DE DECISIONS
De 9.30 a 10 h, a l’Espai Comú
Benvinguda. Recollida de documentació i acreditacions.
De 10 a 10.30 h, a l’Espai Comú
Presentació de la jornada, a càrrec de
l’alcaldessa de Badalona, M. Dolors Sabater.
“Importància de la consolidació del projecte de recuperació de la façana marítima en el marc de la potencialitat de l’eix
litoral-Besòs-Sagrera”, per part d’Oriol
Lladó, regidor de Badalona Habitable
“Oportunitat d’atracció de noves activitats
econòmiques i presència al sector nàutic i
turístic”, per part d’Àlex Mañas, regidor de
Badalona Pròspera i Sostenible.
Objectiu de la jornada, en el marc del
procés participatiu.
Explicació de la dinàmica i distribució
dels grups de treball (Equipaments i
Nomenclàtor).

De 13 a 13.30 h, a l’Espai Comú
Presentació de les propostes aprovades
en cada grup.
Exposició de les conclusions del grup de
treball d’Equipaments i de les propostes
del grup de treball sobre Nomenclàtor.
Explicació del circuit de les decisions
preses.
De 13.30 a 14 h, a l’Espai Comú
Tancament de la jornada. Fátima Taleb,
regidora de Participació i Convivència.
14 h
Dinar
TARDA DE FORMACIÓ
De 16 a 17.15 h, a l’Espai Comú
Fem ús social dels solars mentre el
projecte es concreta? Coneixem les experiències impulsades des del de Pla de
Buits Urbans de Barcelona. Laia Torras.

De 10.30 a 11 h
Pausa
D’11 a 13.00 h Debat en grups.
Grup de Treball sobre Equipaments a
l’Espai 1 (Espai Comú).
Grup de Treball sobre Nomenclàtor a
l’Espai 2.

De 17.15 a 18.30 h, a l’Espai Comú
Què entenem per mobilitat. Què hem
de tenir en compte en el disseny de la
mobilitat de la zona?
18.30 h
Fi de la sessió de la tarda i de la jornada.

