ACTA

PROCÉS PARTICIPATIU: ZONA PATINABLE AL BARRI DE LA MARINA

29/06/2017

Pla de barris convoca una sessió de presentació entre els diferents actors del grup motor del projecte de
codisseny i coproducció d'una zona patinable a la plaça del moviment obrer al barri de la marina.
ASSUMPTE
LLOC DE TROBADA
NOMBRE D'ASSISTENTS:

Reunió de presentació amb les entitats i representants del barri de la marina
Espai Jove La Bàscula - 17.30h
12 persones

REPRESENTATNS DE:
 Dani (La Marina Viva)
 David (Educador de carrer)
 Quique (La Marina patina)
 Oriol (Espai Jove La Bàscula)
 Tomas (Ateneu Popular)
 Sergio (Ateneu Popular)
 Roberto (Educador del Centre obert i patinador)







Berta (Participació de Pla de Barris)
Xitlali (Cap de projectes del Pla de Barris La Marina)
Amor (Tècnica de Barri)
David (Arquitecte Straddle3)
Roger (Arquitecte Straddle3)

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ
 Presentar a Straddle3, l'equip dinamitzador encarregat de conduir el procés participatiu.
 Informar del format, les dates previstes inicialment i voluntats del propi procés.
 Recollir impressions inicials dels agents del territori.
 Explorar camins d'intervenció per traçar un full de ruta per al procés
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
 Straddle 3 explica alguns treballs de participació recents.
 Els treballs estan estretament relacionats amb la temàtica que ens ocupa. (co-disseny, participació,
capacitació en feines manuals, reciclatge, autoconstrucció, etc.)
 La presentació genera confiança i ganes de començar a treballar, per tal de revertir la situació actual de
No-lloc de l'àmbit del futur projecte.
 Hi ha dubtes de com engrescar i captar el públic objectiu que caldrà definir entre tots.
 Es vol fomentar la participació de la gent del Barri, per tal de convertir la plaça del Moviment Obrer en
una àrea central del Barri.
 Actualment ningú es sent el lloc com a propi, i així ho expressa aquesta frase que es va dir:
"Ahí no va nadie porque no es de nadie. Ni la gente del Polvorí, ni la gente de las casas Baratas, ni nadie
absolutamente va ahí"

PUBLIC OBJECTIU ORIENTATIU
 Alumnat dels instituts
 Tendes especialitzades del barri (Fort Rate)
 Treballar amb espais existents del barri:Taula de salut comunitària/punt inserció laboral/taula d'esports
 Patinadors de fora del barri
ACORDS I CONSENSOS
 Tothom està d'acord en dissenyar un flyer per difondre per les xarxes i a través dels espais del Barri (La
Bàscula, El Punt de Informació Juvenil, Els instituts, El centre obert El Submarí, tendes especialitzades...)
 El flyer haurà de transmetre l'objectiu del procés, ubicació, dates aproximades i algun contacte.
 EL dia sense cotxes (22/09) es preveu tallar el passeig de la Zona Franca de manera que pot ser un bon
moment per donar el tret de sortida oficial de cara al públic general.
ANOTACIONS A TENIR EN COMPTE DE CARA AL PROCÉS
 Treballar el projecte per gradacions de intensitat en funció de la proximitat a la calçada/edificis
 Tenir en compte els fluxos del vianants en època de fira
 Nou edifici de la generalitat amb capacitat per 3000 treballadors
 Pèrgoles, arbrat, ombra i aigua són conceptes bàsics per aquest espai erm i calorós.
 Referents: Skatepark de Sant Cosme, Skatecross.
 Aconseguir una zona patinable multi ús.
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