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Primera Comissió de Seguiment del procés participatiu de 

transformació del Passeig de la Zona Franca 
 

Dia: Dimarts 15 de novembre de 2022 

Hora: 17:00 h 

Lloc: Biblioteca Francesc Candel, Carrer de l'Amnistia Internacional, 10, 08038 Barcelona 

Persones assistents: 44 (25 dones, 19 homes) 

 

Entitats i ciutadans assistents: 

 

1. Montse Aguilera Rubio, Edifici Cooperativa La 

Chalmeta 

2. José Luis Alonso  

3. Eli Rolando Álvarez Fernández 

4. Mercedes Angulo López 

5. Ricardo Antón Cámara 

6. Julio Baños Soria  

7. Neus Borrell Garcia, LMV 

8. Xavi Callejas Ponsa, Taula Economia 

9. Agustín Castro Gómez  

10. Manel Coronado Lozano, vicepresident CdB Prat 

Vermell 

11. Mª Dolors Crespi Sànchez  

12. Andreu Farrera Moliner, FELM 

13. Dani Fernández, La Marina Viva 

14. Antonia Fernández González, CCEA 

15. Rosalía Fernández Gonzàlez, Unió d'entitats 

16. Marina Franco Iborra, Taula Economia 

17. Melchor Garcia Cendra  

18. Josan García Muñoz, Turisme 

19. Josefa Gómez Tudó 

20. Laura Julibert Pedraza, Comerciants de la Marina 

21. Yohany Limpias Ayala, Associació de Mitjans de 

Comunicació Local - AMCL  

22. Joan López Lafuente  

23. Tomás Martínez Cerro  

24. Indalecio Molina Arias  

25. Ana Montoro Romero, Unió d'entitats Feminisme 

26. Jaime Pérez Gutiérrez, Artistes de la Marina 

27. Maria Pilar Pérez Ramirez  

28. Ascensión Povedano Jiménez  

29. Yashira Riu  

30. Eugenia Román Herruzo  

31. Francisco Rubio Perera, La Fundició / Keras Buti 

32. Josep Sans i Prats, Engranatge 

33. Ramon Saperas Barrufet  

34. Rosa Sielva Tijeras  

35. Dolors Torelló Benedicto, Comerciants de la 

Marina 

36. Maria Jesús Pérez Perales 

 

En representació municipal: 

  

37. Aida Guillén, Gerent Districte de Sants-Montjuïc 

38. Esther Pérez, Consellera Districte de Sants-

Montjuïc 

39. Miquel Àngel Valdueza, Director SSTT Districte 

de Sants-Montjuïc 

40. Mª Elena Molina Moreno, DSPIT Districte de 

Sants-Montjuïc 

41. Arantxa García, IMU 

42. Aurora López, IMU 

43. Gerard Lillo, Participació - Ecologia Urbana 

44. Anna Serra, Democràcia Activa  

45. Trilce Fortuna, Equip de dinamització 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Aida Guillén, Gerent del Districte de Sants-Montjuïc, dona la benvinguda, explica el marc del 

procés participatiu dins el qual es constitueix la Comissió de seguiment i el seu objectiu.  

 

Gerard Lillo, Cap del Departament de Participació de l'Àrea d'Ecologia Urbana, pren la paraula 

i explica la planificació del procés i el calendari previst. Es projecta una presentació i s'explica 

que l'objectiu del procés és elaborar una diagnosi participada que reculli els punts forts i febles 

i les oportunitats del Passeig de la Zona Franca, així com generar un debat en clau propositiva 
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de com hauria de ser la transformació. S'explica que l'àmbit d'actuació és el Passeig de la Zona 

Franca, des de la plaça Ildefons Cerdà fins al carrer A de la Zona Franca, és a dir, arriba a 

creuar el pont. També s'explica que partint del fet que és un eix principalment viari, la voluntat 

és transformar-lo en un eix més cívic i amable. Es puntualitza que el límit d'aquesta 

transformació és que no es poden reduir els carrils. Finalment, s'explica que poden participar 

el veïnat del barri de La Marina de Port i La Marina del Prat Vermell i que es posarà especial 

atenció a incloure els col·lectius vinculats amb l'accessibilitat, la perspectiva de gènere i la 

diversitat funcional.  

   

Anna Serra, de la Direcció de Democràcia Activa, pren la paraula i explica que es preveu la 

realització de diverses activitats participatives: 3 carretons, 2 passejades exploratòries i 5 

sessions de debat. Així també es comparteix la proposta de calendari per cadascuna de les 

activitats. Es puntualitza que la Sessió 1, que té com a objectiu centrar l'àmbit d'actuació i 

explicar els antecedents i la metodologia i calendari del procés participatiu, està prevista pel 23 

de novembre. 

A continuació, s'expliquen les funcions de la Comissió de Seguiment i es puntualitza la funció 

que té a l'hora de valorar la metodologia plantejada. També, s'explica la previsió de les 

trobades: la 1a prèvia a l'inici del procés, la 2a quan s'hagi iniciat el procés i la 3a un cop 

finalitzat el procés. Tenint en compte que es vol garantir que sigui plural, divers i operatiu, es 

presenta un llistat d'entitats que es preveu que en formin part. 

Finalment, es pregunta a les persones participants respecte al plantejament presentat i si es 

considera important incorporar alguna temàtica. 

 

A continuació, s’obre el torn de paraula per a les persones assistents que hi vulguin intervenir: 

● Una persona de l’Associació de Mitjans de Comunicació Local, expressa que des de 

la seva entitat li agradaria formar part de la Comissió de Seguiment. 

● Joan López, demana que s’expliqui amb major detall les activitats participatives 

previstes. 

● Laura Julibert, de l’Associació de Comerciants de la Marina, pregunta si a la Comissió 

de Seguiment pot participar 1 o més persones de cada entitat. 

● Xavi Callejas, expressa que com veïns i a arquitectes del barri, no entén perquè no 

podrien participar de la Comissió de Seguiment. 

● Montse Aguilera, de l’Edifici Cooperativa La Chalmeta, pregunta qui serà el canal de 

comunicació entre les reunions de la Comissió de Seguiment i les sessions de debat, és 

a dir, com es farà el trasllat entre uns espais i altres.  

● Melchor Garcia, assenyala que és un ciutadà i no forma part de cap associació, i 

pregunta si els ciutadans poden formar part de la Comissió de Seguiment. Així mateix, 

pregunta si es poden ampliar els horaris dels carretons i si es farà difusió a través de 

cartelleria. 

● Julio Baños, comenta que la millora de l’avinguda de Mistral és una transformació 

valuosa que s’ha de tenir en compte. 

● Tomás Martínez, comenta que té dubtes respecte a les dates de les passejades i 

explica que durant els caps de setmana el trànsit -tant vehicular com de vianants- és 

més lleuger, per tant, una passejada en cap de setmana no permetrà observar els 



3 

 

fluxos reals. Recomana fer-la durant la setmana. 

● La majoria de persones proposen fer una passejada al matí i una altra a la tarda, entre 

setmana. 

● Yohany Limpias, de l’Associació de Mitjans de Comunicació Local, expressa que hauria 

estat bé comptar amb la informació presentada, amb antelació, per portar-ho més 

assimilat a la reunió. Així també recomana tenir en compte a les escoles situades a 

l’àmbit d’actuació, potser realitzant alguna sessió específica amb alguna escola. 

● Josan García, desitja que es permeti la participació dels veïns i no només de les 

entitats. Així també valora negativament la qualitat d’algunes obres realitzades a la 

Zona Franca.  

● Joan López, demana als assistents tenir en compte la valoració que farà l’equip tècnic 

abans de prendre una decisió col·lectiva. També agraeix la intervenció municipal perquè 

tindrà un benefici veïnal. 

Anna Serra, de la Direcció de Democràcia Activa i Descentralització, per a donar resposta a 

les qüestions plantejades, comenta el següent: 

 

● Els carretons són un dispositiu mòbil que en aquest cas comptarà amb una enquesta per 

poder elaborar una diagnosi respecte els usos, oportunitats i necessitats de millora del 

Passeig de la Zona Franca.  

● Respecte al trasllat d'aportacions entre les sessions amb la Comissió de Seguiment i les 

sessions deliberatives, s'explica que es preveu que les persones que formin part de la 

Comissió participin activament en les sessions deliberatives i, per tant, siguin un vincle 

entre tots dos espais. 

● S'explica que per definir la ubicació dels carretons, es té en compte la concurrència de les 

persones. La proposta presentada busca coincidir amb activitats de molt reconeixement 

veïnal: l’encesa de l’Arbre de Nadal, el Mostra i Viu i la Fira de Nadal i el Pessebre vivent, 

per tant, de molta concurrència. Es pregunta a les persones participants si hi ha alguna 

altra activitat concreta on es pugui ubicar, per valorar-ho. 

● S’explica que s’havia previst fer les passejades en cap de setmana per afavorir la 

participació, però tenint en compte les intervencions fetes es replantejaran les dates. 

Gerard Lillo, Cap del Departament de Participació de l'Àrea d'Ecologia Urbana, per a 

complementar les respostes, comenta el següent: 

● Les passejades exploratòries són una activitat que es fa a peu de carrer i consisteix en 

caminar per l’àmbit d’estudi i fer parades en llocs clau per a reflexionar i recollir els punts 

de vista de les persones participants sobre com afecta l’estat del passeig en la vida 

quotidiana de les persones. Així mateix, afegeix que a les sessions de debat es preveu 

treballar sobre plànols. 

● S’informa que la setmana vinent s’obrirà l’espai web del procés participatiu al Decidim. 

Aida Guillén, Gerent del Districte de Sants-Montjuïc, per a complementar les respostes, 

comenta el següent: 

● S'aclareix que a les sessions de la Comissió de Seguiment no es preveu debatre sobre els 

continguts del Passeig de la Zona Franca, com per exemple el carril bici. Aquests 

continguts tindran lloc a les diferents activitats participatives: sessions deliberatives, 
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passejades, etc. 

● S'havia considerat que la participació d'una persona per entitat, dins de la Comissió de 

Seguiment, era suficient, però puntualitza que aquestes sessions seran obertes a totes 

les persones i no hi haurà inconvenient en el fet que siguin més de 25 persones, com 

recomana el reglament. 

● Es demana que cada participant especifiqui en acabar la sessió, si vol participar en la 

Comissió de Seguiment. 

Elena Molina, de la DSPIT Districte de Sants-Montjuïc, per a complementar les respostes, 

comenta el següent: 

● El carretó no serà l’únic mitjà per a participar i puntualitza que és un dispositiu que 

s’utilitza per a arribar a les persones que usualment no tenen possibilitat de participar a 

través de la web.  

Aida Guillén, Gerent del Districte de Sants-Montjuïc, comenta alguns detalls respecte al 

procés participatiu i fa la cloenda de la sessió. 


