
Procés participatiu per prioritzar i assignar 

els nous usos de l’Espai Labandària  

Fase 0 – Disseny del procés participatiu 

Taller de debat  

12 de maig de 2018 



Procés participatiu per prioritzar i assignar els nous usos de l’Espai Labandària  

Què farem avui?  

11.00h Benvinguda als participants i explicació del taller  

11.15h Presentació dels resultats del qüestionari  

11.30h Consideracions tècniques i jurídiques de l’espai Labandària 

11.40h Torn obert de paraula 

12.00h Treball en grups simultanis 

13.00h Posada en comú 

13.30h Fi del taller 
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Què farem?  

Recopilar idees sobre què es pot fer en aquest espai, debatre sobre els 

nous usos de l’espai, i prioritzar propostes de futur.  



Procés participatiu per prioritzar i assignar els nous usos de l’Espai Labandària  

Quan ho farem?  
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Resultats del 

qüestionari  

Taller de debat 
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Festa de retorn  

Priorització 

final** (només 

padró  

> 16 anys) 

Febrer – Abril   Maig Juny 

* Diversos punts de recollida: OAC, Ca l’Alfaro, Biblioteca, Casal de joves, Casal de la gent gran  

** Un únic punt de recollida (OAC) 
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Calendari del procés participatiu (2018) 

Sessió inicial – Inici 

de qüestionari 

Període de resposta del qüestionari 

Taller de 

debat 

Festa de 

retorn i 

priorització 

Tractament de resultats i elaboració de propostes tècniques 

Període per dipositar la butlleta de priorització 

Final de  

qüestionari 
Aprovació 

de resultats 

al Ple (juliol) 
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Resultats del qüestionari 
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Formularis en paper vs formularis en línia 

En total, s’han recollit 1.447 qüestionaris. 
 
Una gran quantitat d’aportacions realitzades a 
través dels formularis en paper, respecte l’ús 
més reduït de la plataforma en línia.  
 
Participació eleccions municipals : 4.198 (55%)  
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Estàs d'acord amb què es donin nous usos a 

l'Espai Labandària? 

Ampli suport a un nou escenari d’usos per a l’Espai Labandària, 
majoritàriament condicionat a determinades activitats i usos. 



Procés participatiu per prioritzar i assignar els nous usos de l’Espai Labandària  

Quins usos caldria prioritzar en aquest nou espai? 

La priorització d’usos dona un resultat força repartit entre les diverses opcions, 
però destaquen els usos comercials i socials o comunitaris. 
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Què hauria de contenir aquest nou espai?  

Les activitats més reclamades són un aparcament subterrani, un mercat o supermercat, una 
sala per a arts escèniques, i oferta de restauració i oci. Pel que fa a l’opció “altres”, les més 
reiterades han estat un cinema, un centre de dia, un “salting” i una piscina municipal. 
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Què hauria de contenir aquest nou espai?  
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Què hauria de contenir aquest nou espai? (apartat Altres)  
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Taller de debat 
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Objectius del taller de debat 

(art. 8.2 normes del procés)  

• Presentar els resultats obtinguts del qüestionari de 
propostes 

• Debatre sobre els principals escenaris de futur per 
a l’Espai Labandària 
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Què farem avui?  

11.00h Benvinguda als participants i explicació del taller  

11.15h Presentació dels resultats del qüestionari  

11.30h Consideracions tècniques i jurídiques de l’espai Labandària 

11.40h Torn obert de paraula 

12.00h Treball en grups simultanis 

13.00h Posada en comú 

13.30h Fi del taller 

 

 

 



USOS COLOR 

Una sala de teatre/cinema (escenari i pati de 

butaques)    
Una sala àmplia i diàfana 

  

Un mercat municipal amb supermercat*   
Un espai per a la gent gran   
Un espai per a les entitats del municipi    
Oferta de restauració i oci**   
Una ludoteca o espai familiar    
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USOS 
TAULA 1 TAULA 2 TAULA 3 TAULA 4 

Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

Una sala de teatre/cinema (escenari i pati de 

butaques)          
Una sala àmplia i diàfana     
Un mercat municipal amb supermercat*         
Un espai per a la gent gran         
Un espai per a les entitats del municipi      
Oferta de restauració i oci**         
Una ludoteca o espai familiar          
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Espai web del procés 

http://ajllavaneres.cat/labandaria  

http://ajllavaneres.cat/labandaria
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