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SESSIÓ 1 GRUP CENTRAL DE DEBAT

DATA I HORA: dimarts 10 gener 2017, 18:30-20:30 LLOC: Sala de Treball 1, Edifici El Molí

1. OBJECTIUS
-

Presentar el projecte (objectius, terminis i metodologia de treball) i aclarir dubtes.
Afavorir el coneixement entre els membres del Grup, implicar-los i motivar-los.
Recollir idees-força sobre l’imaginari dels assistents per desenvolupar la identitat i el concepte
comunicatiu del projecte.

2. GUIÓ
PART 1: INFORMACIÓ I DUBTES

➔ Benvinguda i explicació del contingut de la sessió
➔ Ens coneixem

➔ Què és URBACT

➔ Torn de preguntes i dubtes sobre el projecte

PART 2: CREEM JUNTS EL CONCEPTE COMUNICATIU
➔ Reflexió individual: imaginari de Badia

➔ Reflexió col·lectiva: els beneficis del projecte per a Badia
➔ Plenària: compartim els nostres relats
➔ Tancament i valoració de la sessió

3. SISTEMATITZACIÓ D’IDEES - Creem junts el concepte comunicatiu

Es construeix un mapa conceptual a partir de les idees i els sentiments de cada persona participant
relacionats amb Badia. A continuació, es va realitzar una reflexió individual sobre l’imaginari de Badia:
de cada assistent, es van recollir 4 paraules relacionades amb Badia (2 positives, representades en
verd, i 2 negatives, en groc). Es va enriquint el mapa conceptual organitzant les aportacions per temes, i
els conceptes negatius es van reformulant per apuntar oportunitats de millora.
Aquesta imatge resumeix les aportacions de les persones participants en el Grup Central de Debat:
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Punts forts
Relacionades amb la qualitat de l’espai
-

Quantitat d’espai lliure
Espacio
Espais amplis i oberts
Espais oberts
Muchos espacios verdes
Molt espai lliure
Molt a prop d’espais naturals
Hay muchos árboles y podría haber más

Relacionades amb el model de ciutat
Possibilitat de reproductibilitat del model.
Relacionades amb la població
Molta interacció social
La comunitat
La proximitat
Territorio pequeño de proximidad
Calidad vecinal
Su gente (2)
Las personas (orígenes)
Todo el mundo se conoce
Que todos nos conocemos y eso da
seguridad
Conectar (física y socialmente)
Relacionades amb l’actitud de la població
-

Solidaridad
Ciudad muy asociativa
Molta identitat
Luchadora

Relacionades amb instal·lacions i infraestructures
Servicios al alcance para poder abastecerse
sin necesidad de vehículo
Las instalaciones
Equipamientos y servicios
Los servicios (2)
Proximitat a les infraestructures (autopista,
etc.)

Punts febles i oportunitats de millora
Oportunitat millora: oportunitats feina i mercat
-

Poques oportunitats
Escasez de empleos
Falta de polígonos industriales/comerciales

Oportunitat millora: autonomia i autosuficiència
-

Financiación
municipal
dependiente
econòmicamente de la Generalitat
Autosuficiència baixa
Massa dependència de l’administració

Oportunitat millora: millor autoconcepte
autoestima, èxit escolar i alt nivell educatiu
-

i

Percepció negativa des de l’exterior
Percepció negativa pròpia
Estigmatización
Baja autoestima
Bajo nivel educativo de la población

Oportunitat millora: aprofitament de  recursos
-

Espais infrautilitzats
Hay mucho sitio libre pero no se pueden
hacer muchas cosas (ej. skate, petanca)
Falta
territorio
para
poder
crecer
económicamente
Demasiados coches aparcados
Mucha gente en poco espacio

Oportunitat millora: civisme i convivència
-

Falta de civismo de algunos vecinos
En verano mucho ruido
No se respetan los pasos peatonales
Cacas de perros
Incivismo (2)
Falta de implicación de la ciudadanía en el
mantenimiento de los espacios

Oportunitat millora: creixement
-

La pérdida de población
Mala relació amb l’entorn
Barreres físiques i no físiques
Moltes infraestructures són barreres

Oportunitat millora: ciutat saludable i cuidada
-

Deterioro de las instalaciones
Degradación de las fachadas
Amianto (2)
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Aquestes idees són recollides per l’equip dinamitzador, i a partir d’elles es construeix la identitat gràfica
del projecte i el concepte comunicatiu. A la propera sessió del Grup Central de Debat es presenten
diverses alternatives per escollir la imatge i el missatge amb el qual donar a conèixer el projecte a la
resta de ciutadania.

4. IMATGES DE LA SESSIÓ

