CCIÓ LOCAL BADIA
A DEL VALLES
PLA D’AC
NTRAL DE DEBAT
T SESSIÓ 11 - 13/1
12/2017
GRUP CEN

PÀG.1

GRU
UP CENT
TRAL DE
E DEBAT
T - SESSIÓ 11
DATA I HORA: dime
ecres 13 de desembre
d
dee 2017, 18:00
0-19:30
LLOC: Sala de Plen
ns de l’Ajunta
ament

1. OB
BJECTIUS
-

De
evolució viattge de treball a Marsella..
Prreparació de la sessió ob
berta: definicció dels recorreguts (pers
sones encarrregades, pun
nts de
pa
arada i explic
cació)
Prreparació de la sessió ob
berta: espai d
de trobada (e
encarregats, contingut, m
materials)

2. CO
ONVOCATÒ
ÒRIA
Assiste
ents (10):
Mireia Peris - Àrea Metropolitana de Barcellona
a.
Alexandra Dufour - Aj. de Badia
Marta V
Vicenç - Aj. de
d Badia del Vallès
Amalia
a Frutos - veïïna
Tania M
Moreno - veïïna
Cristina
a Mera - veïn
na

Pilar
P
Argibay - Aj.de Badiaa del Vallès
Salvador
S
Alvià
à - Aj.de Baddia del Vallès
s
Daniel
D
Serran
no - Aj. de Baadia del Vallè
ès
Sònia
S
Rico - Aj.
A de Badia ddel Vallès

Facilittació: Raons Públiques

3. GUIÓ (1:30))
10’

B
Benvinguda i explicació
e
del contingut
c
de lla sessió
Exxplicació del guió
g
de la sessió

RP /
AMB

15’

Exxplicació viatg
ge a Marsella.
P
Presentació de
el contingut de
el viatge per p
part dels assis
stents.

AMB /
AJ / RP

10’

R
Retorn GCD-10
0 i proposta de
e recorreguts
Presen
ntació de la proposta de reccorreguts (parrades i temes a tractar a
cada punt)
p

RP /
AMB

ma
aterial
im
mprés,
ma
apes

RP

Fittxes per
om
mplir de
ca
ada
rec
corregut

40’ Prreparació sess
sió oberta
Re
ecorregut verm
mell:
Definirr referent del CDG
C
de cada rrecorregut (qu
ui s’encarrega)), el
material a preparar i el discurs.
Re
ecorregut blau
u:
Definirr referent del CDG
C
de cada rrecorregut (qu
ui s’encarrega)), el
material a preparar i el discurs.
Es
spai final de trrobada- esdev
veniment:
Definirr activitats i distribució a l’eespai (amb un mapa gran de
e
l’avinguda Burgos). Referents del s espais.
Definirr idea comunic
cativa (com ell volem anunc
ciar) i els mate
erials a
preparar
20’

Po
osada en comú treball dels tres grups

5’

Ta
ancament i valoració de la sessió
s

Tots
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DESEN
NVOLUPAMENT:
1. Benvingu
uda i explic
cació del ccontingut de
d la sessió
ó.
Des de
e l’equip dina
amitzador es
s dona la ben
nvinguda als assistents i s’explica el guió de la se
essió:
devolució / explica
ació del viatg
ge de treball a Marsella, y preparació de la sessió oberta del 27
2 de
a sessió ante
erior.
gener a partir dels continguts treballats a la

2. Explicació viatge a Marsella.
A partir d’una prese
entació de le
es fotografie s del viatge (adjuntada a aquesta accta com a AN
NNEX
ue van anar-h
hi (Marta Viccenç, Alexand
dra Dufur, Mireia Peris i JJavier Fraga)
1), les persones qu
uen les activitats realitza
ades i els aprrenentatges aplicables al context de Badia. Entre
e
expliqu
d’altres
s, es va deba
atre sobre:
-

-

-

-

Les polítiqu
ues de renov
vació d’habittatges són dissenyades i finançadess des de l’Esttat
Central, la qual cosa ge
enera dificulttats en la adaptació a la realitat espeecífica de cada cas
tot i la gran
n quantitat de
d diners quee s’hi inverteixen.
En general, els polígons
s d’habitatgee estan ubicats en llocs molt aïllats i amb dificulttats
d’accessib
bilitat i de mo
obilitat, el pa rc d’habitatg
ges es troba en bastant m
mal estat
Les interve
encions de millora
m
busqu
uen introduir noves tipolo
ogies d’habittatge per afa
avorir la
mixtura so
ocial i permetten el reallotjjament en alltres punts de la ciutat (pper trencar la
a
“guetificac
ció”).
L’enderroc
c d’edificis és
s una acció rrelativament habitual, tott i la seva co
omplexitat (és car i
triga semp
pre molt de te
emps) i no ess veu molt clar que fos una alternativva realista en
n el
nostre context.
S’explica el
e cas concre
et d’una “maiison de proje
et” per afavorir la particippació dels
habitants, que es va co
onstruir en ell lloc que la gent
g
utilitzav
va per fer less festes del barri.
b
Es conside
era que els últims anys a Catalunya s’ha
s
fet un grran esforç invversor en miillores
de l’espai públic
p
i dels equipamentss, que sembla que a Fran
nça no s’ha ffet i ara pate
eixen
les conseq
qüències amb
b una situac ió dels polígons d’habita
atge molt difíícil.

Abans de passar a la preparaciió de la sesssió oberta del 27 de gener, des de l’AM
MB es posa en
e
contexxt les propere
es passes de
el projecte peel que fa a trobades de trreball i esdevveniments dins de
la xarxa URBACT:
-

-

mary”, inclos
sa la planificaació de la
mitjans de gener: s’ha de tenir el “eenglish summ
implementtació de les accions
a
(estrratègia de co
ontinuïtat del projecte)
finals de ge
ener: proper viatge de treeball, amb to
otes les ciuta
ats participannts, a Brno (Rep.
Checa). El tema a treba
allar seran lees alternative
es de finança
ament de less accions
identificades, i es plantteja que vagiin tres perso
ones de l’AMB (Elena, Mirreia i Joan) i algun
tècnic de l’’Ajuntament.
finals de març:
m
s’ha de tenir el docu
ument final del
d programa
a URBACT a Badia del Va
allés
finals d’abril (25-27): Final
F
meeting
g del projecte
e URBACT, a Barcelona i Badia del Va
allés.

En aqu
uest punt, una de les pers
sones memb
bres pregunta
a què passarà amb la seegona línia de
e
treball identificada, el BLOC TEMÀTIC 2: ED
DIFICACIÓ, qu
ue està previista per deseenvolupar de
esprès
de la B
BLOC TEMÀT
TIC 1: ESPAI PÚBLIC
P
que ara s’està finalitzant. De
es de l’AMB ss’explica que
e
s’haurà
à de continuar liderada per
p l’Ajuntam
ment, i ja fora
a del program
ma URBACT jja que finalitza a
l’abril a
amb la redac
cció del docu
ument final i la “final meeting” a realitzar en Barccelona i Badiia del
Vallés. Es recalca que
q una vega
ada que es tiingui el Pla d’Acció
d
Local aprovat, am
mb el segell
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d’URBA
ACT, serà mé
és fàcil prese
entar-lo a fin
nançament per
p exemple a convocatòòries europee
es: la
idea és
s que no sigu
ui un pla que
e es quedi a u
un calaix.
En rela
ació concreta
a a la FASE 2,
2 des de l’Aju
untament es defensa que
e es té la inteenció de seg
guir
treballa
ant per dese
envolupar-la, ara que “ten
nim un grup motor tan bo
o”. Es considdera que s’ha
an de
posar rrecursos perr que pugui tenir continuïïtat en el tem
mps, ja que ara disposem
m d’una eina que
abans no tenien (es
stratègia / metodologia
m
/ segell euro
opeu).

3. Retorn GCD-10 i prroposta de recorregu
uts
L’equip
p dinamitzad
dor explica la
a proposta dee recorregutts per a la sessió oberta, a partir dels punts
identifiicats en la se
essió anterio
or i amb la in
ntenció de qu
ue totes les dues
d
rutes coontinguin accions i
propos
stes correspo
onents a les quatre líniess estratègiqu
ues definides
s (connectiviitat territoria
al,
estructtura de mobiilitat, intensificar i progra
amar l’ús de l’espai públiic, posada enn valor del
patrimoni). Es fa ta
ambé una pro
oposta de peersones enca
arregades de
e l’explicacióó de cada punt i de
e les dues ru
utes i de l’esp
pai central de trobada.
la gesttió general de

4. Preparac
ció sessió oberta
o
L’equip
p dinamitzad
dor porta una
a proposta p
per treballar el
e contingut de cada unaa de les dues rutes
per deffinir el nom i la descripció general dee cada ruta, i determinar per a cada ppunt quins han de
ser els objectius (q
què volem ex
xplicar), quinss materials es
e necessitaran i de quinna manera es
s
poden recollir les opinions
o
dels
s participantss. També es porta una fitxa per definnir les activitats a
realitza
ar a l’espai de
d trobada, amb els seus objectius, materials
m
i pressupost oriientatiu.
Es genera un debatt, però, al volltant de la neecessitat perr convocar la
a sessió ambb temps sufic
cient
de cara
a a garantir una
u bona ass
sistència de persones a la sessió. Es
s considera que a les entitats i
a la ciu
utadania en general
g
el projecte els hi queda molt lluny, i que s’ha
s
de tenir temps sufic
cient
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per trucar-les, expllicar bé la se
essió i en quèè consistirà, per convidar-los a que hhi participin. Es
plantejja la possibillitat de ajornar la sessió, per permetrre una millor convocatòriia i preparac
ció de la
sessió.
Per a le
es activitats de l’espai de
e trobada (i ttambé per a la convocatò
òria) es podeen implicar de
d
manera
a activa el Consell d’Infants i el Casa
al dels Infants, i s’ha de fe
er molt d’èm
mfasi en la
implica
ació de les entitats en el disseny i l’o rganització de
d les activittats i de la coonvocatòria..
Sorgeixxen idees div
verses, com l’organitzac ió d’activitatts per a nens
s i nenes tipuus gimcana o tenir
un petiit tren, a banda d’un glob
bus aerostàtiic que cridi l’’atenció. Al punt
p
central es poden explicar
cada una de les du
ues rutes, i re
epartir un ma
aterial gràfic (tríptics) que expliqui la proposta de
el Pla
Local. En relació a això, es veu necessari feer un treball de
d traducció
ó del que hem
m fet fins ara
a, amb
fotomo
ontatges o im
matges que expliquin
e
cad
da una de les
s propostes de manera ssenzilla.
Sobre e
el contingut de les rutes,, es reflexion
na sobre la manera
m
de ferr-les atractivves a la ciuta
adania
que no
o està assabe
entada. Es planteja la po
ossibilitat de repartir algu
un material aals participan
nts
(motxilla, xapes o algun
a
“merch
handising” seemblant). També es prop
posa la introdducció de
tecnolo
ogia en la prò
òpia ruta, am
mb la realitza
ació de codis
s QR a cada punt que exppliquin cada
propos
sta específica quan es miri al móbil ( l’escola La Jota
J
té un prrojecte amb eel qual es po
oden
fer aqu
uests codis). Un dels problemes de la
a ruta pot ser que no se senti
s
bé, cosaa que es pod
dria
resoldrre amb un megàfon
m
o altres materialss per garantir que tothom
m escolti (s’hha de mirar el
e
pressu
upost que suposen). Tam
mbé es creu q
que és imporrtant portar una
u càmera dde vídeo, perr fer
l’enreg
gistrament de
e l’activitat i (es proposa
a) fer entrevis
stes per reco
ollir les opinioons dels
particip
pants.

Finalm
ment, s’acorda
a ajornar la data
d
de la seessió oberta per garantir una millor cconvocatòria i
assistè
ència, i es proposa el dissabte 7 d’ab
bril. El treball de definició del continguut de cada punt
p
es
reparte
eix entre els assistents, i cada person
na es porta la seva fitxa corresponennt amb el
compro
omís d’envia
ar-la omplertta a l’equip d
dinamitzadorr el dia 8 de gener.
g

El repa
artiment de ta
asques qued
da de la segü
üent manera:

ESPAI DE TROBADA
A:
Definic
ció general, programació
p
d’activitats i contacte amb col·lectiu
us: Pili Argib ay, Sònia Ric
co,
Núria C
Casellas i Ma
ar Medina.

RUTA V
VERMELLA (nom
(
provisio
onal):
Definic
ció general i nom de la ru
uta: Tania Mo
oreno + Merc
che Corzo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Terrat com
munitat Oportto (connexió
ó metropolita
ana): Marta Vicenç
V
Algarve/Op
porto (eix comercial/requ
ualificació/aparcaments)): Isabel Tom
mé
Pont sota C-58
C
(infraes
st. verda, Riu
u verd): Mireiia Peris
Graffitis C--58 (patrimoni artístic i eespai públic): Salva Avià + Ass. “Los bbloques hablan”
Jardins comunitaris (gestió espai p
públic): Tania
a Moreno + persona
p
enc arregada del jardí
Espai interblocs (progrramació espa
ai públic i no
ous usos): Isa
abel Tomé
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RUTA B
BLAVA (nom
m provisional)):
Definic
ció general i nom de la ru
uta: Cristina M
Mera
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arbrat c/Bé
ética (patrim
moni natural) : Àlex Dufour
Terrat Av. Mediterrània
M
a (connexió m
metropolitan
na): Joan Cab
ba
Aving.Mediterrània/C-5
58 (connexió
ó transv. mettropol.): Joan Caba
Av. Mediterrània/c.Burgos (eix com
mercial/requa
alificació/aparcaments):: Daniel Serra
ano
Terrat edifiici Empordà (connexió m
metropolitana
a): Daniel Serrano
Espai interblocs (progrramació espa
ai públic i no
ous usos): Àlex Dufour + persona
encarregad
da del jardí.

