
Sessió de conclusions debat participatiu
24 maig 2022



Què farem avui?

Presentar les conclusions del procés participatiu
Presentar les aportacions ciutadanes al PDU

18:30 - 18:40h Benvinguda i presentació de la sessió, a càrrec de l’equip de dinamització

18:40 - 19:00h Presentació de les conclusions i aportacions ciutadanes, a càrrec de l’equip de

dinamització

19:00 - 19:10h Retorn a les conclusions i aportacions ciutadanes, a càrrec del Consorci per

a la Reforma de la Granvia

19:10 - 19:55h Torn de paraula i rèplica

19:55 - 20:00h Cloenda sessió



Conclusions del procés participatiu

Eix 0. Desenvolupament del PDU Biopol-Granvia

• Tema històric, al marge del procés participatiu PDU Biopol-Granvia

• Grau d’acord elevat en els objectius del PDU, però postures diverses en la manera com es desenvolupen 

• Importància de mantenir el vincle entre el PDU i les necessitats del territori 

• Actitud constructiva de bona part de les persones participants

• Valoració positiva dels canvis del PDU Biopol-Granvia (2022) enfront el PDU Granvia Llobregat (2017)



Conclusions del procés participatiu

Eix 1. Implantació d’usos biomèdics i impacte socioeconòmic

• La creació d’activitat econòmica ha de ser qualitativa, no només quantitativa

• Potenciar la diversitat d’usos, complementaris a l’activitat biomèdica

• El funcionament en xarxa és una prioritat per l’èxit de les noves activitats

• Equilibri entre públic i privat



Conclusions del procés participatiu

Eix 2. Model urbà i desenvolupament sostenible

• La pacificació de la Gran Via ha de ser una prioritat

• Preservar i potenciar els valors ambientals i paisatgístics és una prioritat

• Preservar l’equilibri entre els nous usos i les preexistències de l’àmbit

• Definir criteris volumètrics respectuosos amb l’entorn i el medi ambient

• Reconnectar la ciutat i el riu Llobregat



Aportacions al PDU

43 aportacions ciutadanes

Aportació col·lectiva. Aportacions compartides per una 
o més persones, que han rebut suports de manera 
majoritària i han generat un grau major de consens.

Aportació puntual. Aportacions compartides per una 
persona, que no s’han debatut de manera majoritària i 
no s’ha arribat a valorar el seu grau de consens.

Debat obert. Aportacions compartides per una o més 
persones, que han generat debat amb posicionaments a 
favor i en contra, però que no han arribat a un consens, 
per la qual cosa cal continuar debatent-se. 
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Gràcies!
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