
PROCÉS PARTICIPATIU EIX PERE IV (JOAN D’ÀUSTRIA – ROC 

BORONAT) 



PARTICIPACIÓ ALS BARRIS 

OBJECTIUS 

PROPOSTA 

 
Fer propostes als equips 

redactors en relació als 

avantprojectes dels trams de cada 

eix 

DIAGNOSI 

 
Donar informació  

rellevant als projectistes sobre 

les necessitats i demandes del 

veïnat, els equipaments i el 

agents socials clau del territori 

SEGUIMENT 

 
Fer el seguiment de les 

actuacions d’urbanització 



CdS Pere IV (Joan 

d’Àustria i Roc de 

Boronat) 

Espais i sessions  

obertes al veïnat, 

col·lectius i equipaments 

 
(presencials o virtuals) 

Treball específic 

temàtic amb 

col·lectius 

 
Comerciants 

AFA 

Infants 

Dona 

PAD 

Web i 

decidim.barcelona 

Presència a l’espai públic 

(carretó, marxes, etc.)  

per explicar el programa i 

recollir propostes i 

suggeriments 

PARTICIPACIÓ ALS BARRIS 

QUI I COM 



Constitució 

Comissió 

Seguiment 

  
 

DIAGNOSI DIAGNOSI PROPOSTA 

Sessions 

obertes al veïnat 

i col·lectius – 

Espai al 

decidim.barcelo

na 

  

Comissió 

Seguiment 

 

RETORN 

Consells de 

Barri 

RETORN 

Maig Maig-juny Juny-juliol Setembre Setembre 

PARTICIPACIÓ ALS BARRIS:  

PLANIFICACIÓ  
Poblenou i el Parc i la Llacuna del Poblenou 

Espai Públic 

 

Carretó i 

marxes 

exploratòries 

amb col·lectius 

Es treballaran els criteris d’urbanització del nou model 

d’espai públic (nova infraestructura  ambiental, proximitat, 

nova materialitat, permanències i accessibilitat). Es 

constituirà la Comissió de Seguiment on es recolliran les 

particularitats territorials dels eixos on es projectaran les 

noves urbanitzacions..Aquesta diagnosi també es 

treballarà amb el veïnat i col·lectius amb diverses accions 

de participació com marxes exploratòries i activitats a 

l'espai públic . 

A partir dels criteris elaborats 

prèviament, s’obre la fase de 

propostes en relació al disseny de 

l'espai públic, incorporant la 

perspectiva ciutadana de veïns i 

veïnes, equipaments i col·lectius. 

Retorn del procés a la Comissió de Seguiment i 

presentació de la proposta final del projecte 

d’urbanització (en una sessió oberta o en el 

marc dels Consells de Barri) Durant la redacció 

dels projectes executius i la realització de les 

obres, les Comissions de Seguiment mantindran 

trobades amb els equips redactors i els 

operadors per anar fent el seguiment i validació 

de les actuacions.  

 

Eix Pere IV 
(Joan 

d’Austria i 
Roc de 

Boronat) 



REDACCIÓ AVANTPRJECTE REDACCIÓ PROJECTE 

EXECUTIU 

Treball sobre el model superilles: 

concepte i criteris d’urbanització 
Treball sobre les propostes pels 

avantprojectes de carrers i places 
Seguiment de projectes i obres 

MAIG– JULIOL 2022 FINALS 2022-PRINCIPIS 2023 

FASE 1: DIAGNOSI FASE 2: PROPOSTES FASE 3: RETORN I 

SEGUIMENT 

2024 
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FASES I CALENDARI 

1 >>> >>> 2 3 

Eix Pere IV 
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d’Austria i 
Roc de 

Boronat) 




