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Informació de la sessió 

Ordre del dia 
La sessió es desenvolupa a partir del següent esquema: 

- Introducció 
- Constitució de la Comissió de Seguiment  
- Explicació del procés participatiu 
- Torn obert de preguntes i comentaris 

 

Data, hora i lloc 
15 de novembre de 2022, a les 18.00 h, al Centre Cívic del Fort Pienc. 
 

Assistència 
La sessió ha comptat amb la participació de les següents persones: 
 
Per part de l’Ajuntament de Barcelona: 
Jordi Matas,  Conseller Tècnic del Districte de l’Eixample 
Marc Rojas,  Tècnic de Participació d’Ecologia Urbana 
 
Per part de les entitats: 
Ana Ibort,   Hort FP  
Xavi Viñas,   Club de Basquet Roser 
Joan Mor,   Hort FP  
Tres persones de l’AVV del Fort Pienc que s’incorporen a la meitat de la sessió i no s’identifiquen. 

 
Total d’assistents: 6 persones, 2 dones, 4 homes 
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Desenvolupament de la sessió 

Introducció 

En el marc de la modificació del Pla General Metropolità (MPGM) als àmbits del costat nord del pont 
de Marina i de l’ajust viari del carrer de Ribes, del Fort Pienc, s’impulsa un procés participatiu amb els 
objectius de comunicar i divulgar els treballs tècnics en relació amb la redacció de l’MPGM, així com 
els espais i mecanismes que permetran la implicació del veïnat en la seva definició. 
 

Constitució de la Comissió de Seguiment  
 
Atès que es tracta d’un procés participatiu a la ciutat de Barcelona, es regeix pel Reglament de 
Participació Ciutadana, que defineix que és necessari convocar una comissió de seguiment que abordi 
el debat sobre com desenvolupar la participació en relació al projecte. 
 
Les entitats convidades per a la formalització d’aquest, han sigut les següents:  

- Eix Fort Pienc 
- Associació Juvenil Casa Groga 
- AMPA Escola Fort Pienc 
- AFA Escola Ramon Llull 
- AVV Fort Pienc 
- Casal de Joves Xiroc 
- Club Bàsquet Roser 
- Associació Cabrònica i Cabronets del Nord 
- Esplai Xiroc 
- Hort del Fort Pienc 
- Associació de Paradistes del Mercat del Fort Pienc 

 
En últim lloc, es realitza una explicació de quines seran les funcions de la Comissió de Seguiment com 
poden ser: emetre opinió sobre els instruments i la metodologia concreta de debat, emetre informe 
sobre les esmenes presentades pels participants, conèixer i debatre l'informe de resultats del procés, 
entre altres responsabilitats i tasques a realitzar. 
 

Explicació del Procés Participatiu 
 
Marc Rojas, tècnic de Participació d’Ecologia Urbana, exposa que el procés participatiu tindrà un total 
de 4 fases i espais durant tot el procés: 
 

• Fase Informació, Fase de Debat, Fase de Retorn i Fase de Seguiment. Remarca que els 
objectius del procés participatiu són els següents: 

o Comunicar i divulgar els treballs tècnics en relació amb la redacció de l’MPGM, així 
com els espais i mecanismes que permetran la implicació del veïnat en la seva 
definició. 

o Promoure un debat ciutadà que permeti incorporar la visió del veïnat en relació a les 
propostes tècniques plantejades. 

o Facilitar el contrast i el recull d’informació i propostes per complementar els treballs 
tècnics de planejament. 

o Facilitar el seguiment del procés de tramitació. 
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Exposa també que s'ha ubicat cartelleria als voltants de l'àmbit i equipaments de l'entorn i publicats 
els continguts del procés a les XXSS. 
 
Per acabar, informa de l'existència del portal de Decidim on es trobarà tota la informació del procés i 
documentació relacionada amb aquest: 
https://www.decidim.barcelona/processes/mpgmpontdemarina 
 
Finalment, el Conseller Tècnic del Districte de l’Eixample, Jordi Matas, realitza una breu intervenció i 
contextualitza la situació actual del projecte i les properes fases d’intervenció. Exposa que el principal 
objectiu del projecte consisteix en consolidar els usos dels equipaments del context urbà més proper 
a l'àmbit d’actuació.  
 
 

Torn obert de preguntes i comentaris 
 
Es convida a les persones participants a obrir un torn de preguntes. 
 
Es genera un breu debat sobre el títol del procés participatiu i es proposa modificar-ho per “MPGM 
del carrer d’Alí Bei”, en comptes de MGPM del costat nord del pont de Marina. Es pren nota i es farà 
efectiu el canvi de títol a la plataforma Decidim, tot i que l’enllaç del procés no es canviarà.  
 
Ana Ibort, de l’hort de Fort Pienc, assenyala que estaria bé comptar amb la representació de l’institut 
a la Comissió de Seguiment. Es pren nota i es convocarà al centre educatiu a la següent Comissió de 
Seguiment.  
 
Sense més intervencions, es dona per finalitzada la sessió i constituïda la comissió de seguiment del 
procés participatiu.  
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