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25 d’octubre de 2018 

 



01 
Ordre del dia 

a) Presentar l’objectiu de la reunió i les funcions de la Comissió de seguiment. 

 

b) Presentar la proposta de procés participatiu i la plataforma Decidim.barcelona. 

 

c) Plantejar aportacions de millora i validar la proposta de desenvolupament del 

procés participatiu. 

 

d) Torn obert de paraules i recollida de propostes en relació a la informació 

presentada.  



02 
Comissió de seguiment  



COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

Funcions de la Comissió de Seguiment 

 
La Comissió vetlla pel desenvolupament del procés participatiu i pel seguiment del 

funcionament i l'eficàcia dels instruments de debat i participació. 

 

 

a) Emetre opinió sobre els instruments i la metodologia concreta dels debat proposats, 

suggerir les modificacions que consideri convenients i emetre informe. A aquests 

efectes pot demanar opinió a la Comissió Assessora dels processos participatius.  

 

b) Fer el seguiment del funcionament i l’eficàcia dels instruments de debat i recomanar 

millores. 

 

c) Emetre informe sobre les esmenes presentades per les persones participants en els 

instruments de debat respecte dels resums formalitzats en les actes de les 

sessions.  

 

d) Conèixer i debatre l'informe de resultats del procés i afegir-hi suggeriments o 

millores.  

 

e) Les altres que es deriven del Reglament de Participació Ciutadana i les que se li 

encomanin amb el decret d’aprovació del procés o posteriorment.  

Procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’Actuació del Parc de Montjuïc 



03 
Presentació del procés participatiu 



PROCÉS PARTICIPATIU 

Objectius 

Procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’Actuació del Parc de Montjuïc 

Debatre, contrastar i recollir propostes ciutadanes per redactar el Pla d’Actuació del 

Parc de Montjuïc de tal manera que incorpori les necessitats, els usos i les 

demandes dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona. 

 

Els objectius específics del procés són: 

 

• Compartir i actualitzar la diagnosi i el procés de treball i de participació realitzat 

amb anterioritat al procés participatiu. 

• Implicar la ciutadania en l'elaboració del Pla d'Actuació del Parc de Montjuïc 

incorporant la mirada dels barris del Districte de Sants-Montjuïc i una 

mirada global de ciutat. 

• Generar un debat ciutadà sobre les actuacions o mesures que es proposen 

desenvolupar a la muntanya de Montjuïc durant els propers anys. 

• Prioritzar les propostes d'actuació a incorporar al Pla. 

• Promoure i assegurar una participació diversa i inclusiva. 



PROCÉS PARTICIPATIU 

Límits o marge de decisió 

Procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’Actuació del Parc de Montjuïc 

El Pla d’Actuació del Parc de Montjuïc és un document que ha de desenvolupar i 

respectar els plantejaments, els criteris d’ordenació i els usos establerts per la 

Modificació del Pla General Metropolità (MPGM 2014). 

 

 

 

Les propostes d'estratègies o actuacions que es plantegin durant el procés 

participatiu s'han d'emmarcar en els criteris i directius que estableix la MPGM 

2014. 



PROCÉS PARTICIPATIU 

Àmbit territorial 

Procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’Actuació del Parc de Montjuïc 

El procés participatiu respon a dues escales o mirades: 

 

• Els barris del Districte de Sants-Montjuïc propers a la Muntanya de 

Montjuïc: Poble-sec (i específicament la Satalia), la Font de la Guatlla i la Marina 

(i específicament Can Clos i el Polvorí). 

 

• El conjunt de la ciutat de Barcelona ja que la muntanya de Montjuïc és un 

emplaçament singular i estratègic per a la ciutat pel seu interès natural, pels 

equipaments i instal·lacions que acull i pel seu simbolisme en l'imaginari 

col·lectiu. 



PROCÉS PARTICIPATIU 

Tipologia d’espais de participació i debat 

Procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’Actuació del Parc de Montjuïc 

Sessions informatives 

Presentació del procés 
participatiu a: 
• Comissions de Seguiment 

dels Consells de Barri 
• Consells de Barri 

Sessions territorials 

Sessions de debat als barris 
• Poble-sec 
• La Font de la Guatlla 
• La Marina 

Sessions sectorials 

Sessions de debat 
monogràfiques: 
• Entitats medi ambient, 

sostenibilitat i ecologia 
• Entitats i usuàries 

instal·lacions persones 
amb diversitat funcional 

• Famílies i docents de les 
escoles de Montjuïc 

• Altres sessions 

Participació digital – plataforma Decidim.barcelona 

Jornada ciutadana 

Sessió oberta de contrast i 
priorització de propostes a 
nivell de ciutat. 



PROCÉS PARTICIPATIU 

Planificació temporal 

Procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’Actuació del Parc de Montjuïc 

Fase d’informació 
Octubre 2018 

Sessions 
informatives 

Fase de diagnosi i propostes 
Octubre 2018 – gener 2019 

Fase de contrast i 
priorització de 

propostes 
Gener 2019 

Fase de retorn i 
seguiment 

Febrer – març 
2019 

Sessions territorials 

Sessions sectorials 

Jornada ciutadana 

Decidim.barcelona 

Sessions de 
retorn 



PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS DE DEBAT 

Calendari orientatiu de les sessions de participació 

Procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’Actuació del Parc de Montjuïc 

31 d’octubre 

Sessió monogràfica amb entitats i persones usuàries d’instal·lacions de persones 

amb diversitat funcional 
12.30h Residència Tres Pins (c/ Doctor Font i Quer, 9) 

 

7 de novembre 

Sessió monogràfica amb entitats de medi ambient, sostenibilitat, ecologia i mobilitat 
18h Ecologia Urbana (av. Diagonal, 240) 

 

8 de novembre 

Sessió monogràfica amb famílies i docents de les escoles de Montjuïc  
17h Escola Poble-sec (Pg. de l’Exposició, 1) 

 

15 de novembre 

Sessió territorial a la Marina 
18.30h Sala Pepita Casanellas (Pg. de la Zona Franca, 185) 

 

19 de novembre 

Sessió territorial a la Font de la Guatlla 
18.30h CC Font de la Guatlla (c/ Carrer del Rabí Rubèn, 22) 

 

22 de novembre 

Sessió territorial al Poble-sec 
18.30h CC Sortidor (Pl. del Sortidor, 12) 



PARTICIPACIÓ DIGITAL 

Decidim.barcelona 

https://www.decidim.barcelona/processes/futurmontjuic 

Procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’Actuació del Parc de Montjuïc 

https://www.decidim.barcelona/processes/futurmontjuic


04 
Torn obert de paraules 



Gràcies per la vostra participació! 


