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0. Resum del procés



OBJECTIU DEL PROCÉS 
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EN QUÈ S’HA BASAT EL PROCÉS PARTICIPATIU?

· La perspectiva de gènere i interseccional
· La transparència de la informació
· Les eines participatives diverses
· El nou reglament de participació



QUIN ÉS L’ÀMBIT DE PARTICIPACIÓ?



FASES



INFORMACIÓ Sessió Informativa
Persones adultes. 27/09/18 de 18:30 a 20:30h



INFORMACIÓ el CARRETÓ als barris

18/09 Escola la Salle Comtal
Escola Cervantes

19/09 Casal Gent Gran Pati Llimona 
20/09 Pou de la Figuera

Casal de Joves Palau Alós 

21/09  Mercat de la Barceloneta
22/09  Dia sense Cotxes, plaça de l’Àngel
25/09  Mercat de Santa Caterina
26/09 Ca la Dona

Casal de Joves Autogestionat Ciutat Vella



INFORMACIÓ cartells, fulletons i banners informatius



DIAGNOSI Enquesta de diagnosi. COM VIVIM LA VIA LAIETANA?

L’enquesta ha estat resposta per 133 persones de les quals:

· Decidim.Barcelona: 96 persones.
En català 82 i en castellà 14.
50 dones, 45 homes i 1 altres.

· Paper: 37 persones.
En català 3, en castellà 31 (24 provenen de Bayt Al-Thaqafa), en àrab 3 i en urdú 0.
13 dones i 22 homes.



DIAGNOSI Recorregut 1. PERCEPCIÓ DE SEGURETAT I MOBILITATS DIVERSES. 
Persones adultes. 03/10/18 de 18:00 a 20:00h



DIAGNOSI Recorregut 2. ESPAIS AMICS I AUTONOMIA
Infants i famílies. 06/10/18 de 11:00 a 13:00h



PROPOSTES     Taller 1. MOBILITAT, SUPORT A LA VIDA QUOTIDIANA.
Persones adultes. 18/10/18 de 18:00 a 20:30h

· Ubicació i característiques dels passos de vianants de la Via Laietana i del c/Jonqueres.
· Ubicació i característiques de les parades d’autobús de la Via Laietana.
· Les diferents alternatives de secció de la Via Laietana.

· Ubicació i característiques dels passos de vianants de la Via Laietana i del c/Jonqueres.
· Ubicació i característiques de les parades d’autobús de la Via Laietana.
· Les diferents alternatives de secció de la Via Laietana.



· Dimensions de la Via Laietana de l’estat actual i de les possibles alternatives proposades.
· Característiques de les voreres de la Via Laietana i del c/Jonqueres.
· Usos i característiques dels quatre eixamplaments principals de la Via Laietana.

· Dimensions de la Via Laietana de l’estat actual i de les possibles alternatives proposades.
· Característiques de les voreres de la Via Laietana i del c/Jonqueres.
· Usos i característiques dels quatre eixamplaments principals de la Via Laietana.

PROPOSTES Taller 2. MOBILITAT, SUPORT A LA VIDA QUOTIDIANA.
Persones adultes. 08/11/18 de 18:00 a 20:30h



· Dimensions de la Via Laietana de l’estat actual i de les possibles alternatives proposades.
· Característiques de les voreres de la Via Laietana i del c/Jonqueres.
· Usos i característiques dels quatre eixamplaments principals de la Via Laietana.

· Dimensions de la Via Laietana de l’estat actual i de les possibles alternatives proposades.
· Característiques de les voreres de la Via Laietana i del c/Jonqueres.
· Usos i característiques dels quatre eixamplaments principals de la Via Laietana.

PROPOSTES Taller 3. LA CIUTAT DE LES NENES I DELS NENS.
Infants de 5è i 6è de l’Escola Àngel Baixeras. 15/11/18 de 08:45 a 12:45h

· Incloure la mirada de la infància en el procés.
· Prendre consciència de l’estat actual de la plaça Antonio López i del camí que hi ha entre la plaça i l’escola.
· Definir col·lectivament els usos i característiques de la futura plaça d’Antonio López.

· Incloure la mirada de la infància en el procés.
· Prendre consciència de l’estat actual de la plaça Antonio López i del camí que hi ha entre la plaça i l’escola.
· Definir col·lectivament els usos i característiques de la futura plaça d’Antonio López.



1. Explicació dels resultats



40 criteris 

A. MOBILITAT
● MOBILITAT VIANANT
● MOBILITAT TRANSPORT PÚBLIC
● MOBILITAT BICICLETA
● ALTRES MOBILITATS
● CONVIVÈNCIA DE MOBILITATS

B. USOS I CARACTERÍSTIQUES
● VIA LAIETANA I CARRER JONQUERES 
● PLACETA BIFURCACIÓ VIA LAIETANA/C/JONQUERES
● PLAÇA ANTONI MAURA
● PLAÇA DE L’ÀNGEL
● PLAÇA D’ANTONIO LÓPEZ
● TEMES COMUNS A LES 4 PLACES TREBALLADES
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EXEMPLE

títol criteri

propostes
recollides

aportacions 
obtingudes a...suport

E R1 R2 T1 T2 T3

 · · · · ·

1. Dissenyar els passos de zebra, amplada i traçat, per donar prioritat a 
les persones vianants.

P1. Ampliar els passos de vianants per donar resposta al volum de persones que creuen diàriament la Via 
Laietana (Plaça Ramon Berenguer el Gran, Plaça de l’Àngel-pas, C/Àngel Baixeras, Placeta de sortida del Metro 
Urquinaona).

P2. Adequar la direcció del traçat dels passos de vianants al moviment natural de les persones, direcció dels 
carrers transversals (C/Sant Pere Més Baix, C/Argenteria i Plaça de l’Àngel, C/Comtal).

P3. Garantir l’accessibilitat dels passos de vianants augmentant el temps dels semàfors per adequar-se a la 
diversitat de mobilitats.

MOBILITAT VIANANT

A



1. Dissenyar els passos de vianants, amplada i traçat, per donar prioritat a les 
persones vianants. (***)

2. Ubicar els passos de vianants per facilitar les circulacions naturals de les 
persones vianants provinents dels carrers transversals. (***)

3. Pacificar les entrades superior i inferior a la Via Laietana (accés des de 
C/Fontanells i Av/Isabel II) amb dos passos elevats per augmentar la percepció 
de seguretat de vianants. (*)

4. Generar 4 grans plataformes elevades perquè les persones vianants puguin 
creuar en totes direccions en aquells trams més utilitzats de la Via Laietana. (**)

5. Introduir colors als passos de vianants per donar una identitat pròpia a la 
futura intervenció de la Via Laietana. (*)

MOBILITAT VIANANT  Passos de vianants

A



6. Dissenyar les voreres de la Via Laietana per facilitar la circulació de 
vianants. (***)

7. Minimitzar la presència d’obstacles a les voreres de la Via Laietana i del 
C/Jonqueres. (***)

MOBILITAT VIANANT  Voreres

MOBILITAT VIANANT  Pacificació

8. Pacificar el C/Jonqueres. (***)

9. Estendre l'àmbit de pacificació que va del C/ Sant Pere Més Alt fins a la 
Plaça Lluís Millet. (**)

10. Facilitar l’orientació de veïns i visitants. (**)

A



11. Dotar la Via Laietana de parades d’autobús de qualitat. (***)

12. Estudiar la ubicació més adient de les parades d’autobús. (***)

MOBILITAT TRANSPORT PÚBLIC  Parades d’autobús

MOBILITAT TRANSPORT PÚBLIC  Estacions de metro

13. Millorar les estacions de metro per a que siguin accessibles. (***)

MOBILITAT TRANSPORT PÚBLIC  Taxi

14. Estudiar la ubicació de les parades de Taxi. (**)

15. Regular les aturades de Taxi que es realitzen al llarg de tota la Via Laietana. (**)

MOBILITAT TRANSPORT PÚBLIC  Bicicleta

16. Incloure les bicicletes a la secció de la Via Laietana tant de baixada com de pujada. (***)

17. No ubicar el carril 30km/h compartit per cotxes i bicicletes entre dos carrils de transport 
públic (autobús i taxi) per motius de seguretat. (**)

A



18. Reduïr la velocitat de la via amb carrils 30km/h.(***)

19. Mantenir la connexió Mar-Muntanya. (*)

20. Mantenir el punt de gir de la Plaça d’Antoni Maura tant de pujada, com de baixada. (*)

21. Regular els punts de parada dels autobusos discrecionals. (**)

22. Regular la circulació i les parades del Bus turístic. (***)

23. Mantenir l’accés amb vehicle a l’interior dels barris des de la Via Laietana. (**)

ALTRES MOBILITATS

A

CONVIVÈNCIA DE MOBILITATS
24. Vetllar per la seguretat entre vianants i ciclistes a les parades d’autobús. (***)



25. Prioritzar l’ús de les voreres per a la circulació de vianants i per a l’estada. (***)

26. Prioritzar l’ús de les places i dels espais d’eixamplament per l’estada i descans i 
altres activitats exteriors. (***)

27. Incorporar elements vegetals a les voreres. (***)

VIA LAIETANA I CARRER JONQUERES

B

PLACETA BIFURCACIÓ VIA LAIETANA/C/JONQUERES
28. Reorganitzar l’espai per potenciar la circulació de vianants. (***)

29. Potenciar aquest espai com un punt de trobada. (**)

PLAÇA D’ANTONI MAURA

30. Potenciar la relació comunitària entre el veïnat generant espais d’estada. (***)

31. Potenciar la continuïtat entre els dos costat de la Via Laietana. (***)



32. Alliberar l’espai de l’excés d’usos. (***)

33. Recuperar aquest espai com un punt de trobada per la ciutadania. (**)

PLAÇA DE L’ANGEL

B

PLAÇA D’ANTONIO LÓPEZ
34. Convertir la plaça en un espai d’oci i de convivència a l’aire lliure. (***)

35. Convertir la plaça en una espai lúdic amb jocs tranquils i d’intensitat mitja. (**)

36. Organitzar els usos de manera que les activitats pròximes siguin compatibles. 
(*)

37. Naturalització de l’espai. (***)

38. Resignificar l’espai. (***)

39. Utilitzar materials reciclats en els elements urbans. (*)

40. Il·luminació singular d’aquests espais. (*)

TEMES COMUNS A LES 4 PLACES TREBALLADES



2. Avaluació



DADES DE PARTICIPACIÓ

· Sessió INFORMATIVA 47 participants: 23 dones i 24 homes

· ENQUESTA de diagnosi 133 participants: 63 dones , 67 homes, 1 altres

· RECORREGUTS de reconeixement urbà
Recorregut 1 10 participants: 2 dones i 8 homes

Recorregut 2 10 participants: 6 dones i 4 homes

· TALLERS de propostes
Taller 1. Mobilitat 29 participants: 8 dones i 21 homes

Taller 2. Usos 27 participants: 12 dones 15 homes

Taller 3. Infància 45 participants



AVALUACIÓ 101 enquestes de valoració (No incorpora el taller 3)



AVALUACIÓ 101 enquestes de valoració (No incorpora el taller 3)



AVALUACIÓ 101 enquestes de valoració (No incorpora el taller 3)



AVALUACIÓ 101 enquestes de valoració (No incorpora el taller 3)



Moltes gràcies!


