
 
 

MÒDUL D’ESPECIALITZACIÓ 3.1: REGENERACIÓ URBANA 
Taula rodona sobre la participació ciutadana en la Llei de barris 
17 de juny de 15.00 a 19.00 h 
Servei d’Ocupació de Catalunya (Llull, 297-307 de Barcelona) 
 
Participants convidats 
 

1. Fernando Pindado, Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de 
Catalunya 

2. Coordinadora del programa de Treball als barris de l’Ajuntament de l’Hospitalet 
3. Marc Majós, INDIC-Iniciatives i dinàmiques comunitàries 
4. Representant a determinar d’Arquitectes sense fronteres 

 
Proposta de desenvolupament de la sessió 
 
La sessió té com a objectiu reflexionar sobre el paper de la participació ciutadana en el 
processos de regeneració urbana, i més concretament en el marc de la Llei de Barris. 
 
Primera part (15.00 – 17.00 hores) 
Presentació de les entitats representades, experiència en el camp de la participació ciutadana 
en processos de regeneració urbana, i projectes rellevants portats a terme en aquest marc. Els 
projectes presentats per les entitats poden ser destacables tant pels bons resultats extrets, 
com pels obstacles i limitacions detectades en el desenvolupament del mateix. 
 
Cada entitat disposarà de 30 minuts per fer la seva exposició. 
 
Pausa (17.00 – 17.30 hores) 
 
Segona part (17.30 – 19.00 hores) 
El moderador proposarà diverses qüestions i els representants de les entitats faran les seves 
aportacions segons la seva experiència. Els alumnes podran fer també preguntes i intervenir a 
la finalització de cada bloc. 
 
Les qüestions sobre les quals el moderador pot fer algun tipus de demanda són les següents: 
 

1. Limitacions dels processos de participació ciutadana en el desenvolupament de 
projectes de regeneració urbana. 

 
2. El paper dels agents socials i de l’Administració  

 
3. Transcendència dels resultats obtinguts en els processos de participació ciutadana 

respecte al resultat final dels projectes de regeneració urbana 
 
4. Balanç dels resultats extrets en els processos de participació ciutadana en el marc de la 

Llei de barris. Podem afirmar que la participació és necessària en qualsevol tipus de 
projectes? 

 
Cada entitat disposarà aproximadament d’uns 5 minuts per respondre cada pregunta. 


