
GRUP CENTRAL DE DEBAT - 1
17 gener, 2017 Creació del grup i del 

concepte comunicatiu del 
projecte.

objectiu:

Metodologia creativa - 
brainstorming.

metodologia:

-Presentació del projecte i definició de les 
bases de treball.

- Compartir amb els membres del grup la 
metodologia de treball.

- Creació del concepte comunicatiu i la 
imatge gràfica del projecte.

continguts:

GRUP CENTRAL DE DEBAT - 2
25 gener, 2017 Compartir els diferents relats 

de Badia.

objectiu:

Diagrama d’arbre de 
problemes.

metodologia:

- Construcció d’arbres de problemes 
segons les diverses mirades.

- Posar en comú les visions per iniciar 
una diagnosi compartida.

- Identificació de problemes i relacionar 
les causes amb les seves 
conseqüències.

continguts:

GRUP CENTRAL DE DEBAT  - 3
15 febrer, 2017 Elaborar una diagnosi 

compartida.

objectiu:

Dinàmica “World café”.

metodologia:

- Redefinició de problemàtiques i anàlisi 
d’actuacions i projectes en execució

- 3 blocs temàtics d’anàlisi:
  - Baix nivell d’integració territorial i 
comunitària.
  - Ciutat poc saludable i atractiva.
  - Elevada vulnerabilitat social i econòmica.

continguts:

GRUP CENTRAL DE DEBAT - 4
15 març, 2017 Preparació de l’acte de 

presentació a la ciutadania. 

objectiu:

Dinàmica creativa- 
brainstorming.

metodologia:

- Compartir i validar la campanya de 
comunicació de presentació del projecte. 

- Ideació de l’acte de presentació en obert a 
la ciutadania.

- Elaboració dels discursos i dels materials 
per grups de treball.

continguts:

SESSIÓ OBERTA CIUTADANA
28 abril, 2017 “Imaginem la Badia del 

futur”.

objectiu:

Mapatge col·lectiu, activitats 
infantils, escenaris de futur.

metodologia:

- Recollida d’aportacions de la ciutadania 
per tal d’enriquir la diagnosi.

- Obertura d’escenaris de futur amb 
propostes.

- Espai creatiu per a infants i adolescents.

- Motivació per a la transformació de Badia

continguts:



GRUP CENTRAL DE DEBAT - 5
17 maig, 2017 Integració dels resultats de la 

sessió oberta a la diagnosi.

objectiu:

Diagrama de priorització.

metodologia:

-Integrar les aportacions de la ciutadania 
al treball del GCD.

- Prioritzar les problemàtiques a abordar 
al Pla d’Acció Local:
   - Badia Saludable.
   - Badia Inclusiva.
   - Badia Connectada. 

continguts:

SESSIÓ DEL GRUP AMPLIAT -1
28 juny, 2017 Implicar altres agents en el 

projecte.

objectiu:

Presentació política, tècnica i 
ciutadana.

metodologia:

- Compartir el projecte amb entitats del 
territori des del punt de vista 
institucional, tècnic i ciutadà.

- Motivació d’institucions, entitats 
acadèmiques i actors econòmics per a la 
seva implicació en la transformació de 
Badia.

continguts:

GRUP CENTRAL DE DEBAT - 6
19 juliol, 2017 Decicir l’àmbit 

d’intervenció prioritari.

objectiu:

Sessió de síntesi i 
tancament de la Fase1.

metodologia:

- Compartir  integrar les aportacions 
d’altres agents del teritori.

- Definició dels dos blocs d’intervenció: 
espai públic i edificació.

- Selecció del bloc a desenvolupar en 
primer lloc: espai públic. 

continguts:

GRUP CENTRAL DE DEBAT  - 7
20 setembre, 2017 Estudi de l’espai públic de 

Badia i primeres propostes. 

objectiu:

Mapatge col·laboratiu i anàlisi 
d’informació tècnica.

metodologia:

- Mapatge dels reptes, potencials i 
estratègies relacionades amb “Badia 
saludable”.

- Anàlisi dels projectes qu s’estan 
desenvolupant en relació a l’espai públic 
per buscar-hi sinèrgies.

- Primer esborrany de línies 
estratègiques i accions a desenvolupar.

continguts:

GRUP CENTRAL DE DEBAT - 8
4 octubre, 2017 Estudi de l’espai públic i 

formulació de propostes. 

objectiu:

Mapatge col·laboratiu i anàlisi 
d’informació tècnica.

metodologia:

- Mapatge dels reptes, potencials i 
estratègies relacionades amb “Badia 
inclusiva” i “Badia Connectada”.

- Anàlisi dels projectes qu s’estan 
desenvolupant en relació a l’espai públic 
per buscar-hi sinèrgies.

- Definició de propostes concretes 
relacionades amb l’espai públic.

continguts:



GRUP CENTRAL DE DEBAT - 9
25 octubre, 2017 Posada en comú i priorització 

de les accions a incorporar al 
Pla d’Acció Local. 

objectiu:

“Opera Method” i diagrama 
de priorització.

metodologia:

-Posada en comú de les propostes 
recollides als diferents espais del proejcte 
(GCD, sessions obertes, grup ampliat).

- Reagruament de les propostes en sis 
noves categories.

- Priorització de les propostes i definició 
de les accions transversals a totes les 
categories.

continguts:

GRUP CENTRAL DE DEBAT -10
15 novembre, 2017 Definició dels quatres eixos 

estratègics del Pla d’Acció 
Local

objectiu:

Dinàmica creativa - diagrama 
de priorització.

metodologia:

- Definició dels quatre eixos estratègics:

    -Connectivitat i relació amb l’entorn. 
    - Estructura de mobilitat.
    - Intensificar i reprogramar l’ús de 
l’espai públic. 
    - Posada en valor del patrimoni 
natural i cultural.

continguts:

GRUP CENTRAL DE DEBAT  - 11
13 desembre, 2017 Preparació de la sessió oberta 

en l’URBACT Final Meeting. 

objectiu:

Mapatge col·laboratiu - 
dinàmica creativa.

metodologia:

- Disseny de dues rutes explicatives per 
Badia per a l’explicació “in-situ” de les 
propostes del Pla d’Acció Local.

- Definició de responsables i distribució de 
tasques comunicatives i de logística.

- Pendent.

- Pendent.

continguts:

SESSIÓ DEL GRUP AMPLIAT -2
22 febrer, 2018 Presentació de l’esborrany de 

Pla d’Acció als actors 
institucionals.  

objectiu:

Presentació política, tècnica i 
ciutadana.

metodologia:

continguts:

PRESENTACIÓ OBERTA 
27 abril, 2018 Presentació de les propostes 

a la ciutadania i a les ciutats 
membres de l’URBACT.

objectiu:

Rutes explicatives, activitats 
per infants i per adults, 
exposició de propostes.

metodologia:

continguts:


