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Promoció cultural

Rehabilitació del Teatre 
Arnau

Mesures de dinamització 
de la cultura de 

proximitat

MESURES I ACTUACIONS MUNICIPALS EN L’ÀMBIT DEL PARAL·LEL

Teixim el Paral·lel, cosim barris

Desenvolupament  i 
promoció econòmica

Pla de Desenvolupament 
Econòmic Sants-Montjuïc
Millora de l’Ocupabilitat al 

Pobles-sec
Pla de dinamització del 

comerç del Paral·lel
Estratègia Territorial de 

Gestió Turística

Urbanisme i espai 
públic

Superilla de Sant Antoni
Pla Especial d’ordenació 

dels souvenirs
Pla d’Usos de Ciutat Vella
Pla d’Usos de Sant Antoni
Pla d’Usos del Paral·lel



TEIXIM EL PARAL·LEL, COSIM BARRIS
Un recorregut amb diverses parades

Teixim el Paral·lel, cosim barris
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1a reunió de comissió de seguiment de les 
activitats participatives vinculades al pla d’usos 

del Avinguda del Paral·le

Maig 2018



Què és un pla d’usos?



Objectius   
❏ Informar agents clau i persones interessades sobre el Pla 

d’usos, les eines i espais per a participar.
❏ Recollir l’opinió dels agents clau sobre les seves necessitats, 

motivacions o inquietuds 
❏ Formar i dotar d’eines a participants
❏ Sistematitzar i estructurar la informació recollida.

Què és un pla d’usos 



Objectius del Pla D’usos del Paral·lel

● Unificar i donar certesa jurídica per la implantació de noves activitats, degut a que als voltants del Paral·lel ja existeixen tres plans d’usos (Ciutat Vella, Sant 
Antoni i Poble Sec) cadascú amb la seva pròpia regulació 

● Equilibrar les activitats de l’Avinguda per afavorir la diversitat comercial que afavoreixi la vida als barris.



Programa de les 
activitats participatives 
del pla d’usos



Fases del programa participatiu qua acompany el pla d’usos 

Informació i comunicació

 
 

 

Recollida d’opinions i propostes

 
 

Redacció i devolució

 
 

Preparació i anàlisi de dades

Fase primera Fase tercera Fase quartaFase segona

3 setmanes

10 abril - 2 maig

 
 

3 setmanes

3 maig - 17 maig
 
 

 

4 setmanes

17 maig - 9 juny

 

4 setmanes

10 juny - 9 juliol

 



F2 . Informació i  comunicació 

Objectius   
❏ Informar agents clau i persones interessades sobre el Pla d’usos, les eines i espais per a participar.
❏ Recollir l’opinió dels agents clau sobre les seves necessitats, motivacions o inquietuds 
❏ Formar i dotar d’eines a participants
❏ Sistematitzar i estructurar la informació recollida.



Objectius   
❏ Informar agents clau i persones interessades sobre el Pla 

d’usos, les eines i espais per a participar.
❏ Recollir l’opinió dels agents clau sobre les seves necessitats, 

motivacions o inquietuds 
❏ Formar i dotar d’eines a participants
❏ Sistematitzar i estructurar la informació recollida.

F2 . Informar i formació 
Quines activitats farem?

Ecologia Urbana
Districte de 

Sants-Montjuïc i 
Eixample

Àrea de participació
Equip redactor

Agents claus del carrer 
Avinguda del Paral·lel

Comissió de seguiment 

Coordinació Entrevistes caminades 1a Reunions de seguiment



F2 . Informar i formació 
Entrevistes caminades

Associació Comerciants Del Poble 
sec - Parallel

Mercat de la Terra
Cooperasec

Super 24 hores
Afra quintana

La Bohéme
Paddock Motor Bar

Veïna no associada
Som Parallel

Coordinadora Entitats
AAVV Sant Antoni
Fem Sant Antoni 

Teatre Apolo
Brisas de Luxe

Rebobinart
Associació pro Teatre Talia Olympia

Grup Motor Arnau

Comerç Restauració Veïnatge Cultura



F3 . Recollida d’opinions i propostes 



Objectius   
❏ Informar agents clau i persones interessades sobre el Pla 

d’usos, les eines i espais per a participar.
❏ Recollir l’opinió dels agents clau sobre les seves necessitats, 

motivacions o inquietuds 
❏ Formar i dotar d’eines a participants
❏ Sistematitzar i estructurar la informació recollida.

F3 . Recollida d’opinions i propostes 
Quines activitats farem?

+ L’espectacle del Paral·lel

Dijous 31 de maig

2n Taller participatiu

+ El comerç i la identitat del 
Paral·lel 

Dijous 7 de juny

Taller obert a l’espai públic

+ Paral·lel a la vista 

Dijous 17 de maig

Itinerari participatiu

+ Parem la taula al Paral·lel

Dijous 24 de maig

1r Taller participatiu



F4 . Redacció i devolució de les 
activitats participatives



Objectius   
❏ Informar agents clau i persones interessades sobre el Pla 

d’usos, les eines i espais per a participar.
❏ Recollir l’opinió dels agents clau sobre les seves necessitats, 

motivacions o inquietuds 
❏ Formar i dotar d’eines a participants
❏ Sistematitzar i estructurar la informació recollida.

F4 . Redacció i devolució de les activitats participatives 
Quines activitats farem?

Redacció i devolució

 
 

Redacció de la memòria

Comissió de seguiment 

2a Reunions de seguimentCoordinació

Àrea de participació
Equip redactor del Pla 

d’Usos



Exemples de treballs previs

Mapificació de la participació



Exemples de treballs previs

Base de dades editables de les informacions extretes


