PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTDANA DEL PDU DE LES TRES XEMENEIES,
PREVI A L’APROVACIÓ INICIAL
El procés de participació ciutadana s’organitza d’acord amb el següent
calendari:
- 27 de setembre 2018. Sessió informativa
- 8 d’octubre 2018. Seminari 1: “El futur de les 3 Xemeneies”
- 15 d’octubre 2018. Seminari 2: “Caracterització del parc i l’espai
públic”
- 22 d’octubre 2018. Seminari 3: “Connectivitat i Accessibilitat”
- 29 d’octubre 2018: Seminari 4: “El front edificat: Model
d’ordenació”
- 12 de novembre 2018: Seminari transversal per avaluar acords i
desacords entre els resultats dels quatre seminaris temàtics.
- Desembre 2018 (data a determinar): Sessió de retorn, on es donarà
compte de les propostes que es poden incorporar al planejament i
la justificació de les que no són viables.

Organització i instruccions pels participants
1. El punt de partida d’aquest procés participatiu són les
conclusions del procés que es va dur a terme durant el 2006.
2. Aquest és un procés obert, adreçat principalment a totes les
entitats i ciutadans a títol personal, dels municipis de Sant Adrià i
Badalona.
3. La sessió informativa i la de retorn són obertes al públic. Tots els
interessats hi poden assistir lliurament sense cap inscripció
prèvia.
4. La participació als quatre seminaris requerirà una inscripció
prèvia a través del formulari que es trobarà a la web i que també
es podrà omplir al final de la sessió informativa.
5. La inscripció als seminaris restarà oberta fins 48h abans de l’inici
de cada sessió.
6. L’edat dels participants ha de ser igual o superior a 16 anys

7. Per participar als seminaris es recomana haver assistit a la sessió
informativa o be haver-la visualitzat a través de la gravació que
estarà a disposició de tothom a la web.
8. Es demana a les entitats que inscriguin només 2 o 3
representants a cadascun dels seminaris que els interessi
participar.
9. A la sessió informativa s’explicarà la dinàmica de funcionament
dels seminaris.
10.A la web s’aniran actualitzant els documents a mida que avancin
les sessions del procés participatiu.

Sant Adrià de Besòs, 20 de setembre de 2018.

