L’òrgan clau de participació ciutadana en matèria de medi ambient és el Fòrum del
Medi ambient. Durant tot el procés s’ha col·laborat amb aquest òrgan i s’hi ha treballat
conjuntament.
El procés de participació que s’ha dut a terme ha estat diferent en funció de les fases de
l'Auditoria:

PARTICIPACIÓ DURANT LA FASE D’ANÀLISI
En aquesta fase es va optar per una participació de consulta a la població i grups socials
i econòmics ja que era l’etapa més descriptiva de tot el procés. Així, es va optar per fer:
•
•
•

Reunions amb els consells de districte
Reunions amb els consells sectorials
Enquesta de percepció a més de 400 persones

PARTICIPACIÓ A LES FASES DE DIAGNOSI I PLA D’ACCIÓ
1. Diagnosi: El procés de consens i participació va començar l’any 2003 amb la
presentació de les conclusions de la Diagnosi als membres del Consell de Ciutat.
Durant tres sessions de treball es van discutir les aportacions amb la participació
d’unes 150 persones.
Per participar en la fase de Diagnosi es van repartir i oferir en un fòrum web uns
dossiers amb el resum de les principals conclusions de la prediagnosi i,
paral·lelament, els documents originals de la prediagnosi es van posar a
disposició de qui els volgués consultar.

2. Pla d’acció: La participació en el Pla d’acció va seguir la mateixa metodologia
que la de la Diagnosi.
El primer pas del procés de consens i participació va ser la presentació al Fòrum
de Medi Ambient de Badalona de la proposta prèvia del Pla d’acció. La
participació es va fer extensiva a tota la població durant un període 2 mesos
aproximadament. Durant aquesta fase hi va haver unes 800 persones que van
participar en la valoració del Pla d’acció. Les sessions de participació van tenir
lloc durant l’abril de 2004.

