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Resum de la Comissió de seguiment del Consell de Barri del Fort Pienc 
Sessió ordinària 
 
 
Lloc: Edifici Transformadors. Sala d'actes 

http://salavirtual.barcelona.cat/Comissio-de-Seguiment-Consell-de-
Barri-Districte-Eixample-10052022-1830-1FA1 

Data: 10/05/2022 
Hora inici: 18:30 h 
 
Assistents: 
 
Jordi Casanovas Associació de Veïns i Veïnes Fort Pienc 
Jordi Ribó Associació de Veïns i Veïnes Fort Pienc 
M Àngels Carvajal Units per Avançar Eixample 
Isabel Pallejà Consellera adscrita al barri. Grup Municipal PSC 
Fidel González Tècnic. Direcció de Democràcia Activa i Participació 
Teresa Gómez Coordinadora territorial DSPiT Eixample 
 
En línia: 
 
Esther Burgos Eix Fort Pienc 
Pau Campderrós Conseller grup Municipal BeComú 
 
S’excusa: 
 
Antoni E. Estopiñà Tècnic de barri – Fort Pienc. Secretari del consell de barri 

Actua com secretària accidental la Sra. Teresa Gómez. 
 
Es convida a la sessió: 
 
Josep Bel Associació Ateneu Transformadors 
Pau Salgado Associació Ateneu Transformadors 
 
Ordre del dia: 
 

1. Seguiment dels compromisos dels anteriors Consells de barri 
2. Valoració de les propostes d’ordre del dia 
3. Adjudicació de la gestió cívica del Casal de Barri Transformadors per l'any 2023 
4. Devolució pla "Cuidem Barcelona" 
5. Preparació de l’ordre del dia del Consell de barri 
6. Torn obert de paraules 

 
Benvinguda. 
 
  

http://salavirtual.barcelona.cat/Comissio-de-Seguiment-Consell-de-Barri-Districte-Eixample-10052022-1830-1FA1
http://salavirtual.barcelona.cat/Comissio-de-Seguiment-Consell-de-Barri-Districte-Eixample-10052022-1830-1FA1


 

 

    
 
 
 
 

 
 

Pàgina 2 de 4 
 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Districte de l’Eixample 
València, 307,  3r 1a 
08009 Barcelona 
www.bcn.cat/eixample 

1. Seguiment dels compromisos dels anteriors Consells de barri: 
 
Calendari nou CAP: s’explicarà al consell de barri com a punt informatiu. 
Problemes amb la ubicació dels nous contenidors (en concret Alí Bei 69): també es donarà resposta al 
consell de barri. 

 
2. Valoració de les propostes d’ordre del dia: 

 
El president de l'Associació de familiars de la residència Fort Pienc demana que s'instal·lin més 
ascensors a la residència atès que n'hi ha un sol que dona servei a cinc plantes. 
La sol·licitud es traslladarà i es convocarà el peticionari a la sessió del consell del dia 26. Tanmateix no 
s'accepta com a punt de l'ordre del dia del consell de barri. 

 
3. Adjudicació de la gestió cívica del Casal de barri Transformadors per l'any 2023: 

 
La gestió cívica del Casal de barri Transformadors finalitza el 31 de desembre de 2022. Per tal de 
complir amb la legalitat i poder fer constar les manifestacions d'interès i voluntat d’optar a la gestió 
cívica del casal de barri a partir d'aquella data, s’ha informat a través de la plataforma 
DECIDIM.BARCELONA de quin és l’ordre del dia de la sessió de la comissió de seguiment del consell de 
barri del Fort Pienc que s'està celebrant avui, dia 10 de maig de 2022, per tal que qualsevol ciutadà i 
entitats interessades hi pugui assistir. 
 
Igualment, s’ha assegurat que la convocatòria d'aquesta sessió hagi arribat a entitats rellevants al 
barri per la seva trajectòria, implicació en el territori i suposada capacitat d'assumir la gestió del casal 
de barri Transformadors. 
 
A banda d'aquelles entitats que són membres de la comissió de seguiment ha estat convocada 
expressament l'Associació Ateneu Transformadors, actual gestora de l'equipament, que manifesta el 
seu interès en continuar amb la gestió cívica del casal de barri per tal de poder consolidar el seu 
projecte. 
 
S'explica el procediment a seguir. 
 
Les entitats membres de la comissió de seguiment que estan presents, Associació de veïns i veïnes 
Fort Pienc i Eix Fort Pienc (comerciants), són preguntades si tenen interès a presentar-se a la gestió 
cívica del Casal de barri Transformadors i ambdues responen que no tenen interès en fer-ho. 
També se’ls pregunta si estan d’acord que l’Associació Ateneu Transformadors gestioni el casal de 
barri Transformadors i ambdues responen afirmativament. 
 
Finalment, s’informa els assistents que aquesta qüestió constarà com un punt de l’ordre del dia del 
proper consell de barri del 26 de maig, on es donarà trasllat de l'acord de la comissió de seguiment i 
es farà la proposta d’adjudicació directa de la gestió cívica del Casal de barri Transformadors.  

 
4. Devolució pla "Cuidem Barcelona": 

 
Es farà durant el proper consell de barri. Es comentaran diverses incidències i suggeriments. 
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5. Preparació de l’ordre del dia del Consell de barri: 

 
D'acord amb el tractat en els punts anteriors s'acorda el següent ordre del dia: 

 
1. Informe de l'estat del barri. 
2. Adjudicació de la gestió cívica del Casal de Barri Transformadors per l'any 2023. 
3. Devolució pla "Cuidem Barcelona". 
4. Torn obert de paraules. 

 
6. Torn obert de paraules: 

 
L'AVV Fort Pienc facilita un document amb diverses coses derivades de l'inici d'obres del tramvia. 
S'acorda adjuntar-lo a aquest resum i a donar-hi respostes en el decurs del proper consell de barri. 
 
Problemes per aconseguir cita prèvia en diversos serveis de l'estat i la Generalitat. Especialment per 
persones d'altres orígens culturals. Bretxa tecnològica. Es podria disposar d'agents cívics? Es recull la 
proposta però el tema és complicat perquè depèn de diverses Administracions i l'Ajuntament hi pot 
fer poc d'entrada. No hi té competències. 
 
Es torna a comentar a la comissió la situació de la sortida d'emergència del metro "Monumental". Risc 
per als vianants i mal ús per part de "skaters". Es combina amb la mala ubicació del carril bici sobre 
vorera. 

 
 
 
Barcelona, 20 de juny de 2022 
 
 
 
 
 
Teresa Gómez Núñez 
Secretària accidental del consell de barri – Fort Pienc 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex: 
 
Document de l'AVV Fort Pienc sobre l'inici de les obres del tramvia. 




