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Acta del Consell de Barri de Sant Antoni 
 
 
 
 
Data:   9 de novembre de 2016 
Lloc:    Sala de Centre Cívic Cotxeres Borrell 
Hora:    19.00h 
 
 
Ordre del dia:  Informació sobre la prova pilot de pressupostos participatiu a l'Eixample 

Inici del procés de treball sobre la gestió de l'espai veïnal en el Mercat.  
Precs i preguntes. 
 

Presideixen la Taula: 
Sra. Montserrat Ballarin, Regidora del Districte 
Sr. Màxim López, Gerent del Districte 
Sra. Eulàlia Corbella, Consellera del barri de Sant Antoni 
Sra. Iolanda Fresnillo, tècnica de Participació 

 
 
 

 
 
 
Sra. Montserrat Ballarín, Regidora del Districte de l'Eixample 
 
Molt bona tarda a tots i a totes, conselleres, consellers, gerent, representants d’entitats i 
d’associacions i també veïns i veïnes a títol individual que avui ens acompanyeu. És un plaer poder 
participar en aquest primer espai participatiu formal que tinc dins del barri.  
 
En primer lloc, presentar-me. Sóc la Montserrat Ballarín, la regidora del Districte de l’Eixample, i, a 
més, de Comerç i de Mercats de la ciutat de Barcelona. Des del dia 26 de maig també formo part del 
Govern de la ciutat amb el pacte de govern entre BC i el PSC. Jo represento el Govern municipal, 
però sóc regidora del PSC. 
 
El barri de Sant Antoni per mi especialment significatiu per aquesta doble responsabilitat. En l’Àrea 
de Comerç i Mercats i en el Districte de l’Eixample, si hi ha algun projecte que sigui determinant, 
estratègic i important per a nosaltres i, evidentment, per al barri, el districte i la ciutat, és el Mercat de 
Sant Antoni, que esperem que, d’acord amb el calendari que ja hem presentat, el proper any ha 
d’estar ja en funcionament després d’un temps que ha estat molt llarg per als comerciants, per als 
paradistes dels tres mercats, però també per als veïns i les veïnes, que heu patit moltes molèsties.  
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Però, com sabeu, al barri hi ha més coses i tampoc les hem de menystenir. Aquest és un barri on hi 
ha molta activitat, hi ha molta vida i hi ha moltes coses i vull aprofitar aquest espai per explicar-vos-
les a tots vosaltres. 
 
En primer lloc, a Calàbria 66 fa pocs dies, vam signar un conveni de col·laboració, un conveni 
econòmic de col·laboració amb la Federació d’Entitats de Calàbria 66 per tal que aquest espai es 
pogués gestionar des d’aquesta federació. Considero que aquests models de gestió és una 
experiència molt interessant no només per al barri, sinó per a tota la ciutat. 
 
A més, té moltes activitats. Precisament ahir vam coincidir amb alguns consellers a veure l’obra de 
teatre La voz ahogada, un espectacle de teatre en homenatge a Miguel Hernández, que va ser 
impulsat pel Comissionat de Memòria Històrica de la nostra ciutat.  
 
També us volia comentar que estem treballant en el tema del Pla de neteja. Som conscients que ens 
han arribat queixes. Estem revisant el que és tot el protocol de funcionament de la neteja en aquest 
barri, i també estem dissenyant una campanya de sensibilització ciutadana envers la neteja, que 
esperem que doni fruits i que puguem sentir-nos orgullosos d’un barri molt més net, que sigui més 
amable i que estigui més al gust de tothom. També tenim previst endegar una nova campanya de 
neteja de les persianes dels comerços, i això també és complementari perquè millora molt el que és 
la percepció de la neteja a l’entorn. 
 
Un altre aspecte que crec que és important destacar és que durant el primer trimestre de l’any vinent 
està previst que es doni inici a l’ampliació de l’escola bressol de Tres Tombs, que passarà de tenir 63 
a 146 places i, a més, està previst que disposi d’un espai familiar.  
 
També vull dir-vos que tenim prevista la visita de la senyora alcaldessa demà passat aquí al barri. Els 
divendres a la tarda, de manera extraoficial, a més de tots els processos de participació, ella 
periòdicament escull determinats barris de la ciutat i, sense premsa, de manera directa, entoma el 
que és aquest intercanvi d’impressions. A vegades ja sabeu que, quan estem en l’àmbit polític, 
tothom tenim molt bona voluntat de continuar mantenint el diàleg permanent i fluid amb els veïns, 
amb les persones que ens han escollit i que representem, però les obligacions institucionals molt 
sovint ens deixen menys temps del que seria desitjable.  
 
Pel que fa al tema del mercat, és un dels punts a l’ordre del dia. És l’inici del procés de treball sobre 
la gestió de l’espai veïnal del mercat. Crec que podem ampliar-lo per parlar de tots els aspectes 
relacionats amb el Mercat de Sant Antoni que vulgueu plantejar i que jo us pugui respondre.  
 
Un punt que és també molt important és la informació sobre la prova pilot de pressupostos 
participatius que estem duent a terme al districte de l’Eixample. Tant el districte de l’Eixample com el 
districte de Gràcia estan sent dos territoris en els quals s’assaja el que és un procés de participació 
més directe en l’àmbit dels pressupostos. Tenim aquí a l’Eulàlia, evidentment no us la presento, 
perquè la coneixeu sobradament com consellera del barri i la vostra referent i veïna. L’altra persona 
que m’acompanya és la Iolanda Fresnillo, que és la persona que està coordinant aquestes proves 
pilot de pressupostos participatius i ens farà una presentació sobre la qual després podeu plantejar 
dubtes, observacions, allò que estimeu oportú. 
 
Tenim un petit problema, sobre el tema de l’ordre del dia, perquè se’ns havia demanat una alteració 
dels punts, de tal manera que passessin els pressupostos participatius al primer punt i el mercat al 
segon; altres persones ens deien que el tema del mercat si el podíem tractar abans perquè també 
tenien pressa. La veritat és que penso que el tema dels pressupostos participatius anirà més ràpid, 
perquè és una presentació formal i també podeu plantejar els vostres dubtes. Però també podem, si 
algú té més dubtes, que es comuniqui directament amb la Iolanda.  
 
Doncs passo la paraula a l’Eulàlia. 
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1-Informació sobre la prova pilot de pressupostos participatiu a l'Eixample 
 
Sra. Eulàlia Corbella, Consellera del barri de st. Antoni 
 
Aquesta prova pilot, com ha dit la regidora es prova a l’Eixample i a Gràcia amb diferents 
metodologies. Ara la Iolanda ens explicarà la metodologia que farem servir aquí a l’Eixample. Només 
vull introduir que crec que és una bona oportunitat perquè incidim bastant sobretot en la part més 
important. Hem incidit fins ara en el PAD com a ciutadania, però és que la definició de pressupostos 
és allò que acaba d’aterrar el PAD. 
 
Vull puntualitzar que el que farem serà treure cinc àmbits que hem cregut prioritaris en aquest 
districte de l’Eixample. Som en un consell de barri, però la prova es refereix a tot el districte i, per 
tant, hem de pensar també en clau de districte. Aquests cinc àmbits, que són de gent gran, medi 
ambient, feminismes, economies solidàries i cultura, els hem escollit basant-nos en la diagnosi que 
ens va servir el PAD, perquè creiem que són prioritaris en aquest districte, principalment gent gran i 
medi ambient. El districte de l’Eixample, té un índex de persones grans molt elevat i tenim un índex 
de contaminació molt elevat. Els altres tres, que són economies solidàries, cultura i feminismes, 
creiem que són tres àmbits que són transversals, que han de poder tocar qualsevol aspecte.  
 
 
Sra. Iolanda Fresnillo, tècnica de Participació 
 
És una oportunitat perquè, com a veïns i veïnes del barri, pugueu dir la vostra i pugueu sobretot 
concretar allò que ja es va començar a definir en el procés de participació del Pla d’Actuació del 
Districte. 
 
Els pressupostos participatius són una eina que utilitzen moltíssimes ciutats del nostre entorn i de 
més enllà. A Amèrica Llatina hi ha moltíssima experiència, arreu de l’Estat espanyol hi ha moltíssima 
experiència, però Barcelona no havia engegat mai un procés de pressupostos participatius. Com ho 
fem? Hi ha tants models com ciutats han fet això dels pressupostos participatius. Es va decidir 
engegar aquesta prova pilot, que, prova dues metodologies: una a Gràcia, que és bastant més 
presencial, amb el que s’ha anomenat coproducció de projectes i l’altra, que és al districte de 
l’Eixample, que és una prova pilot que barreja una dimensió més en línia, més per Internet, i una 
dimensió més presencial. 
 
Al final d’aquesta prova pilot es recolliran totes les informacions, valoracions de la gent que hi hagi 
participat, dels tècnics dels diferents districtes, i es presentarà una proposta de model de 
pressupostos participatius per a la ciutat de Barcelona. De moment es fa a dos districtes, però la idea 
és poder-ho fer arreu de la ciutat. 
 
Està molt vinculat amb el procés del Pla d’Actuació Municipal, i del Pla d’Actuació del Districte. Altres 
ciutats no fan un procés participatiu per definir el pla de govern de la legislatura. Per tant, d’alguna 
manera, el punt de partida és que en el PAD ja s’ha participat i ja s’ha definit una part del pressupost, 
i ara del que es tracta és d’aterrar-ho, vinculant-ho amb cinc àrees que s’han prioritzat. La proposta 
que us fem és aterrem-les amb projectes concrets, amb actuacions concretes, i que siguin els veïns i 
les veïnes, les entitats de l’Eixample, les que decideixin. Crec que la paraula que diferencia aquest 
procés d’altres és que la decisió serà vinculant. 
 
Us explico una mica com va el calendari del procés participatiu. Estem en la fase de recollida de 
propostes, que va començar fa dues setmanes. En aquesta fase el que es pot fer és proposar 
actuacions en aquestes cinc àrees. Les actuacions s’han de proposar a partir del portal de 
decidim.barcelona. Com que això a vegades és complex, no tothom té l’Internet per la mà, no tothom 
sap exactament què es pot proposar i què no, hi ha tota una sèrie del que anomenem cites 
presencials per discutir, aclarir dubtes i fins i tot poder treballar alguns projectes; cites informatives, 
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com aquesta del Consell de Barri de Sant Antoni; punts d’informació i participació estables, els 
dimecres, de 17 a 20.30 h, al centre cívic Urgell, o els dijous, de 17 a 19 h de la tarda, a l’espai 
Calàbria 66.  
 
A més, el dilluns 14 a Calàbria 66, a les 18.30 h de la tarda hi ha una sessió informativa sobre el 
procés de pressupostos participatius. Allí tindreu una oportunitat d’entrar més en detall de quin serà 
el procés. A més, s’organitzaran algunes altres reunions amb sectors concrets, com escoles, AMPA, 
casals de gent gran, que aniran sortint aquí a la pàgina web i on es podrà anar personalment i 
participar, amb l’ajuda d’alguns facilitadors. 
 
Més enllà d’això, en el portal podreu fer les propostes de projectes. Aquí teniu algunes que ja estan 
proposades: «trencar estereotips de gènere», «guerra al soroll», «jo controlo la tinença de gossos»... 
Bé, us ho podeu anar mirant. 
 
Les propostes han de seguir uns criteris determinats. La partida de pressupostos que s’ha destinat a 
aquesta prova pilot és una partida de mig milió d’euros. A través del procés del PAD i del PAM es va 
definir el que l’Ajuntament anomena el PIM.  
 
El Pla d’inversions de l’Ajuntament d’aquesta legislatura ja està definit. Aleshores es va decidir obrir a 
la participació el que s’anomena despesa corrent. La despesa corrent inclou una sèrie de 
possibilitats: és la compra de béns o serveis a terceres persones o terceres entitats. Aleshores, 
alguns exemples del que és despesa corrent seria l’organització d’esdeveniments, campanyes 
educatives, projectes comunitaris que es puguin externalitzar, exposicions, informes, enquestes o 
estudis, alguns serveis, fins i tot la part de planificació de futures inversions, és a dir, un procés 
participatiu per definir com podria ser una futura inversió. Però, en canvi, en queden fora les 
propostes d’inversió, perquè ja està cobert el pressupost d’inversió, és a dir, la creació de noves 
infraestructures, la compra i construcció o reforma d’edificis, la construcció d’equipaments, etcètera. 
 
Com que això és bastant complex i tècnic, el que hem fet aquí a l’Eixample és posar alguns 
exemples. Per exemple, en l’àmbit d’impuls de l’economia cooperativa, social i solidària, es podria 
proposar una campanya de comunicació de Nadal que incorpori els valors de l’economia social i 
solidària, o un programa de suport a l’autoocupació o a la creació de xarxes d’economia social i 
solidària, però no crear una oficina permanent, per exemple, tampoc la creació d’un servei de suport 
a l’economia social i solidària, perquè aniria més enllà de l’any 2017. Un altre dels criteris no és 
només que sigui despesa corrent, sinó que ha de ser un projecte, una actuació, que s’acabi el 2017, 
perquè és el pressupost del 2017. 
 
A la pàgina web trobareu tots aquests exemples. Per exemple, en polítiques de gent gran, el 
mapatge de la necessitat de bancs a la via pública, però no la construcció d’aquests bancs, perquè 
això seria material inventariable. També hi trobareu la resta de criteris, és a dir, no només que siguin 
projectes de despesa corrent, sinó que es puguin realitzar al llarg del 2017; que estiguin en la línia de 
l’actuació municipal, això vol dir que sigui una de les cinc àrees que s’ha prioritzat en el districte; que 
no superin el 70% dels recursos disponibles, és a dir, d’aquests 500.000 euros disponibles perquè hi 
pugui entrar més d’un projecte... Teniu una sèrie de criteris a partir dels quals es valoraran els 
diferents projectes. 
 
Ara estem en la fase de propostes, teniu una idea de com aterrar aquests àmbits en una actuació 
concreta o en una proposta concreta; la pugeu al decidim.barcelona a casa vostra, a la vostra entitat 
o en algun dels punts d’informació, podeu triar, i teniu de temps fins al 27 de novembre. Després 
entrarem en la fase que anomenem de priorització de propostes. Obrirem a tota la ciutat de 
Barcelona; de fet, tothom que estigui registrat al portal de decidim.barcelona podrà fer propostes per 
a l’Eixample, no cal que siguin persones que viuen a l’Eixample. Una persona que viu fora, però que 
treballa a l’Eixample i que té molt d’interès en el barri o que passa part del seu oci al barri o que 
estudia al barri de Sant Antoni, també pot fer propostes. Hem decidit que aquesta primera fase 
estigui oberta a tothom. 
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També la fase de priorització està oberta a tothom. Aquí la gent entrarà, veurà les propostes que heu 
fet i que han passat aquest primer cribratge de ser despesa corrent, per exemple, i podran donar em 
sembla que són deu vots a deu projectes diferents. A partir d’aquí es farà com un rànquing dels 
projectes més votats. Els cinquanta més votats passaran a la fase de valoració de viabilitat. Això què 
vol dir? Que potser hi ha projectes que compleixen el criteri de despesa corrent i que es pugui fer el 
2017, però que per raons tècniques, de competència, per exemple, que no siguin competència de 
l’Ajuntament, o per altres raons, no es pugui desenvolupar, perquè vagi més enllà del 2017, etcètera. 
Aleshores passarem a la fase de decisió que està només oberta als veïns i les veïnes empadronats a 
l’Eixample, que podran votar quins projectes, entre aquells que han passat el cribratge, volen que es 
facin. 
 
Aquesta votació es farà amb un sistema que li diuen del carro de la compra, que és molt intuïtiu. En 
la fase de valoració i viabilitat, els tècnics i les tècniques de l’Ajuntament assignaran un cost a cada 
projecte, un pressupost a cada projecte. I aleshores tindràs un projecte de 50.000 euros, un de 
100.000, un de 15.000, un de... Tindràs molts projectes pels quals triar. I podràs anar escollint 
projectes fins que arribis als 500.000. Els projectes més votats a través d’aquest sistema del carro, 
suposo que s’entén, són els projectes que finalment es realitzaran. 
 
La fase de recollida de propostes va fins al 27 de novembre; la priorització, del 27 de novembre fins 
al 23 de desembre; entre Nadal i principis de febrer es farà aquesta feina més interna de l’Ajuntament 
de la valoració de la viabilitat i posar un pressupost al projecte. De l’1 de febrer al 26 de febrer es farà 
la part de la votació dels projectes. El procés no s’acaba aquí, perquè després hi haurà l’avaluació, el 
seguiment de com s’executen aquests projectes. Aquests projectes s’hauran d’executar al llarg del 
2017. Hi haurà vies a través tant del decidim.barcelona com presencials en les quals la gent que hi 
hagi participat o simplement la gent del districte i de la ciutat pugui tenir més informació sobre com 
s’estan desenvolupant els diferents projectes. 
 
Jo ho deixaria aquí. Si teniu alguna pregunta concreta, encantada de contestar-la, però sobretot us 
emplaçaria al que deia abans, el dia 14, a la sessió informativa que es fa a Calàbria 66 o que mireu 
en aquesta pàgina web, que és www.decidim.barcelona, les diferents cites presencials que hi ha o 
els punts informatius i que hi aneu i feu les vostres propostes, perquè realment jo crec que és una 
oportunitat no només per participar en aquest procés concret, sinó per demostrar que com a veïns i 
veïnes tenim ganes i voluntat de participar a decidir una part del pressupost de la ciutat i, si aquests 
projectes, tant el procés de l’Eixample com el procés de la prova pilot a Gràcia, surten bé, d’alguna 
manera tindrem més força perquè el mateix govern tiri endavant ja no una prova pilot, sinó un procés 
de pressupostos participatius més ampli a tota la ciutat. 
 
 
S'obre un torn de preguntes i respostes 
 
Veí 
 
Per què sempre anem tard? Presenteu avui... va començar el dia 27, la xerrada informativa 
específica és el dia 14, ja ens haurem menjat la meitat de la part segurament més important, que és 
la part propositiva i en què la gent pugui pensar. El projecte em sembla fantàstic i, a més, esperem 
que l’any que ve ja no només sigui una prova i no només en un territori, sinó que es pugui extrapolar 
a tota la ciutat i amb un pressupost més ampli. L’important és que si surten bé aquestes coses és 
quan s’extrapolen. Si sempre comencem a última hora, això dificulta segurament que les coses 
puguin sortir tan bé com desitjaríem. 
 
Són projectes que ha de tirar endavant l’Ajuntament?. O sigui, no estem parlant, per tant, de 
transferència o subvencions, sinó de propostes que fan els ciutadans a l’Ajuntament perquè ho dugui 
a terme ell mateix. Pot ser o no en col·laboració amb entitats del barri o sempre és producció directa 
de l’Ajuntament? 
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Sra. Eulàlia Corbella 
 
Acceptem la crítica que anem amb els temps justos. També avui ho presentem aquí perquè avui era 
el Consell de Barri de Sant Antoni i, evidentment, aprofitàvem per presentar-ho. Les dues cites 
informatives s’han fet una aquesta setmana, a la part Dreta de l’Eixample i la setmana que ve, dilluns, 
a la part Esquerra de l’Eixample, més que res perquè el districte, com que és molt gros, sempre ens 
hem d’anar dividint. 
 
Voldria afegir una cosa: és una prova pilot, amb la qual cosa, cada final de fase d’aquestes que ens 
ha explicat la Iolanda tindrà un procés propi d’avaluació intern, en el qual si s’estima que s’ha de fer 
alguna variació, s’ha d’ampliar no sé què, el termini, el que sigui, es podrà fer. Això sí que ho farà 
l’Ajuntament. Tot i així, anem amb els temps una mica justos, sí. 
 
Sobre la pregunta de qui ho executarà. Qui executa és el Districte de l’Eixample. No es busca que 
cap entitat presenti el seu propi projecte per ser subvencionat. Si després el Districte considera que 
aquell projecte l’ha d’encarregar a vés a saber qui, és una qüestió del Districte, però l’executa el 
Districte. 
 
 
Sra. Iolanda Fresnillo 
 
A la pàgina web podeu veure també les cites que ja hi ha hagut. Una de les coses que es va decidir 
era no s’han modificar ni avançar les dates dels espais de participació ja existents per no interferir en 
els processos ja existents, però sí que és veritat que es va tard i que els terminis són molt curts. 
 
I sobre la segona pregunta, poden ser propostes que, si s’especifica en la mateixa proposta, tinguin 
una certa cogestió, però aquesta cogestió no pot implicar una contractació o una transfusió de 
recursos a l’entitat que ho proposa. Qui proposa un projecte no pot executar aquest projecte. Però sí 
que pot haver-hi cogestió o coparticipació en l’execució del projecte si són projectes comunitaris i, per 
tant, això no s’exclou. 
 
 
Veí 
 
La participació personal en cada projecte serà: una persona, un vot, això en qualsevol dels sistemes. 
Llavors, els projectes que siguin presentats o valorats per entitats del barri, com està prevista la seva 
quantificació? Perquè, és clar, si un casal d’avis està d’acord a fer un projecte i són 400 socis, té 400 
vots. Difícilment un projecte personal... 
 
Una altra cosa: la valoració econòmica del projecte es fa abans o després de presentar un projecte? 
Perquè, és clar, jo puc pensar que m’agradaria que es fes això, però no tinc ni idea si això val 50.000 
o 400.000 euros. És clar, si és al final que es fa la valoració d’això, no sé com sortirà. 
 
I tercer punt: un procés que pugui sortir, el veïnat tindrà dret a estar en contra d’un d’ells? Que hi 
estigui en contra. S’ha previst en algun moment que alguns dels projectes tinguin una puntuació 
negativa?  
 
 
Sra. Iolanda Fresnillo 
 
El tema dels vots ponderats per entitats o per individus és un dels dilemes que sempre tenen els 
processos de pressupostos participatius. En aquesta prova pilot el que es farà és que una persona – 
un vot. Aquesta és una de les coses a valorar o a avaluar al final del procés. 
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El tema de la valoració econòmica ha de ser després perquè ha de ser quan estiguin totes les 
propostes. Durant tot el procés de presentació de projectes hi ha un equip que aniran mirant quines 
propostes s’estan presentant, i si veuen que alguna cosa se’n va o és inversió, poden posar-se en 
contacte amb aquella persona que ho ha proposat. És a dir, hi ha dues persones mirant els projectes 
que es van presentant. La valoració serà al final, però sí que hi ha un petit mecanisme que, en la 
mesura del possible, intentarà evitar aquesta situació que comentes. 
 
I el tema de la votació en contra no està previst. El que sí que hi haurà és una avaluació a partir dels 
criteris i això sortirà explícit. Per tant, coses que siguin contràries a un impacte de gènere o a un 
impacte ambiental, per exemple, sí que tindran una valoració negativa. 
 
 
Veïna 
 
Heu dit que queda exclòs tot el que és inversió, però no heu dit que queda exclòs també tot el que és 
capítol 1, és a dir, contractació de personal.  
 
I una segona cosa: entenc que, pels exemples que heu posat, la petició es limita a fer una descripció. 
Valdria la pena veure la fitxa un momentet. 
 
 
Sr. Màxim López, Gerent del Districte de l'Eixample 
 
Vols dir que no es pot contractar directament personal, no que no es pugui tenir personal fent el 
projecte. Quan deies que no fa referència al capítol 1 és que no pot ser desenvolupat a través de 
noves contractacions de treballadors municipals, però amb treballadors municipals existents o amb 
treballadors d’empreses que has contractat hi pot haver personal destinat a això.  
 
 
Veí 
 
Com es comunicarà, a part d’aquest acte, als veïns i veïnes del districte el procés, que ja com dèiem 
abans arribem tard i queden 15 dies? Llavors... aquest acte, bé, és una comunicació molt minsa.  
 
 
Sra. Eulàlia Corbella 
 
Campanya de comunicació: hi ha cartells al barri, a tots els barris del districte de l’Eixample. S’està 
fent la campanya a premsa, estan sortint als diaris així com a mitjans grossos en dobles pàgines; als 
punts d’informació tenen els fulletons, també s’han imprès una sèrie de punts de llibre amb la mateixa 
informació, i s’està fent la campanya a les xarxes normals: al Twitter, al Facebook i al web del 
Districte.  
 
 
Sra. Iolanda Fresnillo 
 
Els punts d’informació presencials seran molt importants. Hi ha dues persones a cinc punts del 
districte cada dia i són punts per on passa molta gent, són biblioteques, centres cívics, per informar 
també.  
 
La fitxa és aquesta i és molt senzilla, tipus les propostes del PAM: el títol de la proposta, el resum, la 
línia estratègica, quina de les línies, i després, a diferència del PAM, aquí es pot afegir documentació: 
un enllaç, un vídeo, és a dir, si és un projecte que existeix, un PDF que pugui explicar-ho més 
profundament.  
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2-Inici del procés de treball sobre la gestió de l'espai veïnal en el Mercat. 
 
 
Sra. Eulàlia Corbella 
 
En el procés participatiu del Mercat vam tenir tres fases: una d’informativa, amb les xerrades; vam fer 
els grups focals, amb diferents perfils de persones, i vam arribar a l’última fase, que va ser el debat 
conjunt que es va fer a l’avinguda Mistral abans de l’estiu, on es van posar en comú tots els grups 
focals. I de tot el que va sortir d’aquí vam fer el retorn el dia 21 de setembre passat, al carrer Borrell. 
 
Al web de decidim.barcelona, que és aquest web de tots els processos participatius de Barcelona, 
aquí està sobretot recollit tot el que s’ha fet fins ara, per quines fases hem passat. També hi trobareu 
l’informe final, amb el resultat de tota la diagnosi.  
 
S’ha recollit, està tenint bona acollida entre la gent que fa processos participatius, i a mi em sembla 
que, com a barri, ens podem felicitar malgrat que vam anar amb els temps justos. Aquí sí que 
depeníem d’unes obres i unes licitacions i, per tant, ens hi havíem d’ajustar, és evident.  
 
Es van resumir tots els usos i propostes que van sortir per a l’espai veïnal que hi haurà a l’interior del 
mercat, a la planta -1. 
 
Ara parlarem de l’espai interior. Després entrarem una miqueta de l’entorn, Va sortir que en la fase 
actual en què estem ara, que ja seria una fase com de treball intern. De les propostes va quedar que 
es volia un espai veïnal a sota el mercat que inclogués una cuina comunitària. Això ens obre que 
necessitaríem tenir dues taules de treball que es posin a parlar d’aquesta gestió veïnal i de com 
volem que funcionin aquests espais. 
 
Tot això ho vam estar comentant a la Comissió de Seguiment del Consell de Barri. La comissió de 
seguiment és l'òrgan que va acompanyant els consells e barri, en el qual participen entitats i veïns 
també a títol individual. Vam determinar que això és el que es voldria fer. Avui aquí, al Consell de 
Barri, ho plantegem perquè sigui aprovat o no, ho podem modificar. Bàsicament, de l’espai veïnal hi 
ha l’espai veïnal i la cuina. Sí que veiem molt clar que la cuina, que ha d’anar molt vinculada a tot un 
seguit de serveis, equipaments i altres aspectes o actors que són al barri, principalment el mercat, 
òbviament. Però va sortir molt el tema de la salut i, per tant, s’haurà de vincular també amb la Taula 
de Salut Comunitària, s’haurà de vincular amb Serveis Socials, etcètera. 
 
Llavors entrem en el tema que ens marca calendari. Calendari vol dir d’obres del mercat. Tenim fins 
al mes de febrer, que és quan ja haurà d’estar fet, per dissenyar conceptualment o 
arquitectònicament com volem que siguin aquests espais. Com sabeu, l’espai veïnal consta d’uns 
500 metres, una mica més, a la planta -1 del mercat. També hi ha un magatzem més avall que ja no 
cal que el dissenyem, és un magatzem. Quins espais tindrà aquest espai veïnal? Sí que estan 
definits els usos, per tant, ara hem de pensar com volem que s’organitzin aquests usos. Tenim 
aquest parell de mesos per definir-la. 
 
Llavors, de cara al treball que hauran de fer aquestes dues taules, és important que tinguem aquest 
calendari al cap perquè la primera part haurà de tractar de definir aquests espais. És evident que això 
també va bastant en paral·lel amb quin programa o quines activitats o quin funcionament volem que 
tingui l’espai veïnal i també molt en paral·lel a quin tipus de fórmula jurídica ha de tenir l’entitat o com 
en diguem de la gent que estigui coordinant aquests espais; quin tipus de gestió, haurem d’anar a 
conèixer models de gestió... Tot això ho hem estat comentant a la comissió de seguiment i ara ja 
tocarà fer la feina a aquestes dues taules. 
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A sota he posat que la redacció del projecte anirà de març a maig. A nosaltres diguem que no ens 
afecta, però crec que és important que també sapiguem per què de març a maig ja no podrem estar 
dissenyant l’espai, i l’execució de les obres haurà d’acabar al setembre perquè, evidentment, el 
mercat obri perquè els comerciants puguin fer la campanya de Nadal.  
 
Llavors, la proposta que us llancem una mica des del districte —i que vam acordar que aquí diríem la 
data que proposem a la comissió de seguiment— és que el dia 29 de novembre, que si no 
m’equivoco és un dimarts, es pugui fer la primera tanda d’aquestes dues taules. La idea que creiem 
més útil és que es puguin fer la mateixa tarda perquè si hi ha persones o entitats que vulguin anar 
tant a parlar de la gestió de l’espai veïnal, com a parlar de la gestió de la cuina —perquè hi haurà 
gent que segurament tindrà interès en totes dues— les puguin fer seguides. 
 
Si us sembla bé, havíem previst que féssim la de l’espai veïnal més d’hora, a dos quarts de sis, 
perquè a la gestió d’espai veïnal hi haurà veïns i entitats. En canvi, a la de gestió de la cuina, hi haurà 
veïns i entitats, però també paradistes i comerciants que estiguin interessats en tot el que havíem 
parlat durant el procés, que la cuina anés molt enllaçada amb el mercat, amb el no-malbaratament 
alimentari, etcètera. Tenim clar que l’espai veïnal serà destinat i gestionat per entitats i veïns, i la 
cuina comunitària tindrà la participació o la implicació, sobretot, també dels comerciants. I havíem 
pensat aquestes dues hores. Començar a dos quarts de sis amb la taula veïnal, amb la taula d’espai 
veïnal, fer una hora i mitja, deixar un petit espai; i a dos quarts de vuit —que és quan als comerciants 
els va millor també assistir-hi— fer la taula de gestió de la cuina. 
 
Abans de marxar, el Carmelo, el tècnic de barri, té uns fulls en els quals en els quals si et vols 
apuntar a una taula, o a l’altra, o a les dues, ho podreu fer, així recollim tots els correus, fem la 
convocatòria oficial i ens veuríem el dia 29, d’acord? Llavors aquestes dues taules està previst que 
funcionin de manera autònoma, que és com es va demanar al procés participatiu, però també es va 
demanar que hi hagués un suport tècnic de l’Ajuntament.  
 
Per part del Districte, qui portaria aquest tema és el tècnic de barri, que és el referent. Però també 
d’aquí al dia 29 veurem com definim quins altres tipus de suport podem tenir d’altres àrees de 
l’Ajuntament. Hi ha unes àrees que es dediquen a l’acció comunitària i preveiem que puguin 
mitjanament donar un suport tècnic puntual cada cop que faci falta. 
 
Segurament serà Calàbria, però encara no l’hem reservat. Llavors, com que farem la convocatòria, 
per això us demanem els correus, que apunteu correu o telèfon, cadascú el que tingui, que us 
apunteu als fulls de fora i llavors ja farem la convocatòria oficial, perquè no serà com abans que 
començàvem a fer cartells i tot el barri n’anava ple, sinó que ja és una feina de treball, d’implicació, 
de les persones que realment vulguin estar implicades en la gestió d’aquests espais. 
 
Doncs passo el micròfon a la regidora, que pugui parlar de la part externa. 
 
 
Sra. Montserrat Ballarín 
 
De la part externa em centraré en un parell d’aspectes perquè en el procés participatiu s’ha treballat 
molt i s’han aportat moltes idees, s’ha debatut molt sobre com havia de ser aquesta part externa. I jo 
penso que les dues qüestions que són més importants són primer recordar que aquest mercat, a part 
de la joia que és en si mateix, ha de ser una oportunitat per generar espais públics de molta qualitat 
per a tots els veïns i veïnes de l’entorn del mercat. Aquests espais es generaran dins de l’illa que 
conforma el mateix mercat. En aquest espai, recordeu, apareixen dues places bastant grans. En 
principi n’haurien hagut de sortir més, però els companys romans i les fortaleses ens han impedit que 
apareguin les quatre, però en tot cas, tenim dues places que es generen al voltant d’aquest mercat 
molt importants. 
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Per tant, unes primeres oportunitats de nou espai públic, del qual està tan mancat el barri i que 
tindrem al voltant justament del mercat. Això és el que es va delimitar amb el procés participatiu, hi 
havia moltes propostes d’activitats, però segurament, segons ens va dir l’arquitecte, caldria avançar 
una que fos més de verd i l’altra més dura, diguéssim, per possibilitar que fossin diferents activitats. 
També el que hi ha a sota, perquè a sota d’aquestes places també hi ha serveis que en alguns casos 
determinen el que hi pot haver a sobre.  
 
Aquesta primera oportunitat ja és bastant important. Per tant, jo crec que ja ens hem de felicitar 
d’aquest primer guany d’espai públic. Però, a més, també aprofitarem el que és aquest nou mercat 
per pacificar els espais de Borrell i de Tamarit. De moment l’espai de Borrell, que està tocant el 
mercat, l’espai entre Manso i Tamarit, i el carrer Tamarit entre Urgell i Borrell. Aquesta serà la 
primera oportunitat que guanyarem d’espais, i també el creuament justament d’aquests dos carrers, 
de Borrell i de Tamarit. 
 
Per tant, tenim aquí tots uns espais de qualitat, nous, i una cosa que ens preocupava molt és poder 
coordinar que la inauguració del mercat es faci compassadament amb aquests nous espais. 
Nosaltres el compromís des del primer moment amb els paradistes i amb el barri és que el mes 
d’octubre poguessin estar les parades, però és cert que mai hem dit que això impliqués que tots els 
entorns estiguessin acabats. El que sí que ja hem fet és demanar un projecte per al que és Borrell i 
Tamarit perquè urbanísticament ja tinguem el projecte fet. De fet, serà més ampli el projecte que 
l’execució d’aquests dos espais. És a dir, el projecte inclou més part de la creu: continua Borrell més 
cap amunt i Tamarit més cap a direcció Esplugues. És més ampli el projecte, tindrem un projecte, 
però ja executarem el que és la part de Borrell i de Tamarit. 
 
Per tant, tindrem una part important de nou espai públic guanyat per a tots vosaltres, bàsicament, i 
com sabeu aquí el gran repte era quina solució s’havia de donar al tercer mercat, perquè teníem 
solucionat els altres dos mercats que integren el Mercat de Sant Antoni, els encants i el mercat 
alimentari, però tenim un tercer mercat que, com sabeu, es produeix només un cop a la setmana, 
diumenge al matí, però que és un mercat que és molt emblemàtic per al barri, molt emblemàtic per a 
la ciutat i que en aquests moments el tenim a sota de la carpa d’Urgell. Vam prendre la decisió que 
aquella carpa era una carpa excepcional, durarà el que hagi de durar, però no es pot perpetuar. I jo 
crec que, malgrat que els veïns i veïnes considereu molts que és un espai magnífic, és evident que 
en el fons tots intuïm que és un espai o és una carpa que no pot continuar en el temps. 
 
Per tant, allò en el moment que sigui ha de desaparèixer i aquest mercat... recordeu que el dia que 
vam presentar el resultat del procés participatiu es van apuntar tres possibles propostes d’ubicació. 
Una que era seguint la creu que configuren els carrers de Borrell i Tamarit, que era més en forma de 
creu, per intentar fer una continuïtat. És a dir, la idea del mercat és cert que inicialment sempre el 
compromís quan es va començar l’obra i després va continuar en el temps era que tornarien a ubicar-
se al més a prop possible al voltant, però hi ha hagut condicionants, com sabeu, com és l’aparició 
d’aquestes restes arqueològiques, que impedeixen que això sigui així. 
 
Per tant, el que sí que hem intentat treballar sempre és el compromís que hi hagi un circuit tan rodó 
com sigui possible o tan tancat com sigui possible perquè es pugui fer un recorregut de tot el mercat 
en un circuit més o menys tancat. 
 
Llavors, us ho deia perquè hi havia tres propostes. La primera que era fer-ho en creu, és a dir, que es 
pogués fer tot el recorregut dels carrers Tamarit, Borrell, tornar a baixar per Borrell i anar a Tamarit, 
tornar a Tamarit, Borrell, Borrell, etcètera, fent una creu allí, que era, hi insisteixo, una primera opció. 
 
La segona opció era reforçar més, és a dir, en lloc de fer tot el voltant del mercat, fer més els carrers 
Borrell i Tamarit com en doble línia, per les dues bandes, i també aprofitar el creuament per fer-hi un 
circuit. 
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I després hi havia una tercera opció, que estava resultant molt problemàtica, que era tornar a intentar 
encabir als entorns del mercat, de l’edifici, aquest mercat. Aquesta proposta era problemàtica per 
diferents motius. En primer lloc, perquè l’entorn ja no és tan ampli, hem perdut espai com a 
conseqüència de la nova entrada que tenim a les restes, és a dir, no tenim les quatre parts. Un segon 
inconvenient important era que si la ciutat de Barcelona ha fet una obra tan important perquè el 
mercat pugui també veure’s per part de la ciutat, el que no podíem fer era tornar a com estava abans, 
enganxat al que era l’edifici del mercat, això també era evident. I després també hi havia un altre 
condicionant, que és que el que volíem és que fos compatible amb els usos que els veïns i veïnes 
havien donat a aquestes places. I, és clar, el tema és que en haver reduït espais al voltant, hi havia 
menys metres quadrats, per tant, més problemes per encabir aquest mercat. 
 
Penseu que el mercat la nit de dissabte a diumenge, a primera hora de la matinada de diumenge, 
s’ha de començar a muntar. Tot el que passa per situar aquest mercat al que són els carrers, a 
Borrell i a Tamarit, fora de l’entorn de l’illa del mercat, és evident que pot causar molèsties, perquè 
s’arrosseguen carros, es munta el que és el mercat i, per tant, semblava més raonable dir que 
intentem ubicar-lo dins de la mateixa illa del mercat perquè és el que entenem que internalitza més 
les possibles molèsties que aquest mercat pot causar, sobretot a l’hora de muntar i de desmuntar. 
 
El segon repte era els metres lineals. Doncs els metres lineals, amb alguna reducció que ara s’està 
acabant de negociar, és possible que els puguem encabir, els metres que necessiten els paradistes 
del mercat dels llibres per poder-se ubicar al voltant del mercat. Per solucionar la pèrdua d’espai que 
hi ha hagut, per una banda, es dona la possibilitat que els diumenges també en el mercat dominical 
s’utilitzi el fossar, es diu, el forat que hi ha. Allí en principi està pensat que hi pugui anar la part dels 
videojocs, és a dir, no pròpiament els llibres, sinó els videojocs que puguin anar també allí. I la part 
d’Urgell, que és la que planteja més problemes perquè és on hi ha la part que s’obre, el que s’ha 
proposat és que allò sigui una part que es diu efímera, és a dir, que allí no estiguin fixes el que són 
les pèrgoles on s’han de situar els paradistes. 
 
La part del fossar on anirien la part dels videojocs i qüestions més electròniques, no pròpiament els 
llibres, i la resta aniria al que són pròpiament les pèrgoles, i ara el que volem és que aquestes 
pèrgoles siguin una oportunitat perquè els diumenges siguin, evidentment, utilitzades pels paradistes, 
però perquè la resta de dies puguin, evidentment, ser utilitzades per tota la gent que faci servir 
aquestes places. Llavors, el que ara ens preocupa i també ho treballarem conjuntament on calgui és 
fer un disseny d’aquestes pèrgoles perquè siguin prou altes, prou lleugeres perquè no molestin dins 
de la plaça i perquè, a més, serveixin com a cobert complementari per a totes les activitats que aquí 
es poden realitzar. 
 
Personalment, penso que diria que és una oportunitat per poder dissenyar des del principi aquestes 
pèrgoles de tal manera que també les puguem pensar perquè siguin útils per a les activitats que els 
veïns i veïnes tenen planejat de fer aquí. 
 
 
S'obre un torn de preguntes 
 
Sr. Xavier del Col·lectiu Fem Sant Antoni 
 
En primer lloc vull dir que hi ha companys que han hagut de marxar; per això, de fet, havíem 
demanat si es podia invertir l’ordre. 
 
Hem llegit a la premsa que hi havia com una mena d’acord o possible acord sobre la ubicació 
finalment del dominical i dels paradistes al voltant. Nosaltres, com a Fem Sant Antoni, si bé no tenim 
un posicionament recollit i hem estat en tot el procés participatiu i abans d’això i amb actes que hem 
anat fent, també hem anat recollint. Per tant, es pot dir que tenim un coneixement o una sensibilitat 
de per on respira la gent i, és clar, veiem que la gent té claríssim que hi ha una manca d’espai verd. 
Per tant, d’entrada, quan es van fer les obres, visualitzàvem els formatgets que diem, els espais que 
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es pacificarien com uns espais verds. És evident després que, és clar, s’hi havien d’encabir el 
dominical i una sèrie de paradistes que no hi cabien. Aleshores, és clar, la nostra proposta en aquest 
moment va ser intentar que l’activitat comercial passés dins del perímetre i que, com a mínim, els 
espais, la plaça que quedarà a la cruïlla de Borrell amb Tamarit i que els espais que es puguin fer, 
com a mínim que aquests espais quedin lliures, vull dir que si hi ha un corredor en clau Barcelona, ja 
no en clau de barri, que va avinguda Mistral, carrer Borrell, etcètera, o sigui, baixa per Borrell i agafa 
Tamarit i agafa ronda de Sant Antoni, que aquest espai es mantingués «verge», entre cometes. Per 
tant, que l’activitat comercial, tant d’uns paradistes com dels altres entrés dins dels perímetres. Això, 
per alguns articles de premsa, semblava més o menys que la cosa podia anar per aquí. 
 
Ara, el tema és com fer això d’una manera racional, econòmica, i aleshores, és clar, seria molt 
important que els paradistes de la roba i els paradistes del dominical, que uns estan crec que tres 
dies, i els altres, un al matí, total són quatre dies, compartissin espais. El que no tindria sentit és 
que—amb tot el respecte pel dominical—, les parades aquestes siguin unes marquesines que només 
hi siguin els diumenges i que després estiguin tancades, perquè d’entrada el veïnat no demana 
marquesines, el veïnat demana espai verd. 
 
Per tant, és evident que s’ha d’encabir qui té el dret de ser encabit, o sigui, no anem contra ningú, 
que quedi clar. Però entenem que això ha de ser, aquest espai, tan racional com sigui possible, 
perquè quedi espai, dins dels formatgets, per a usos i per enjardinar. Hi ha sistemes de jardins 
verticals o sigui, hi ha maneres de fer això una mica agradable i amb espai verd, però podem 
conjuminar una mica els interessos lògics del veí.  
 
 
Representant dels encants de Sant Antoni 
 
Parlo per nosaltres i també aprofito per parlar de l’alimentari. 
 
No sé si li havia de contestar jo al company que ha parlat abans o li contestareu vosaltres en relació 
amb la duplicitat de les marquesines. Heu de saber que en aquests moments els encants de l’exterior 
ocupen quatre dies la marquesina i els diumenges la tenim cedida, per un acord al qual s’ha arribat 
durant el mercat provisional, als llibres, però en el futur nosaltres demanem lògicament la 
independència perquè el comerç camina cap a un lloc o cap a un vessant que no ens acaba 
d’agradar però que va per aquí, i els festius autoritzats en diumenge també volem obrir. Per tant, és 
incompatible cedir definitivament un espai. Això ja s’ha parlat amb Mercats i amb això no hi estem 
d’acord. 
 
Sobre la pacificació dels carrers, no sé si m’ha semblat sentir-ho bé... en el sentit que el projecte té 
més abast i fins i tot la finalització seria posterior a la inauguració del mercat. Potser ho he entès 
malament, però si és així seria una mica difícil que estigués acabat el mercat i els accessos no 
estiguessin acabats, no tindria cap sentit. Si la urbanització ha d’anar dels edificis fins al mercat o del 
mercat fins als edificis, això hauria d’estar acabat totalment abans d’inaugurar.  
 
Heu parlat abans sobre el tema de la neteja i la neteja de pintades. Sapigueu que les carpes dels 
encants i les carpes d’alimentació fan pena, autèntica pena. Estan plenes de pintades en un entorn 
completament degradat. Estem tips de trucar a la Guàrdia Urbana per temes de mercats de la 
misèria: degradació, prostitució, indigència... i això és continu cada dia.  
 
 
Veí 
 
La meva pregunta va relacionada amb el que ha dit el company. Heu dit que la intenció és que les 
places estiguin acabades quan s’inauguri el mercat, però la pregunta també és si el tema de la 
pacificació de Tamarit i Borrell, primer si ja hi ha un projecte o no de com aniria, i segon, si teniu 
previsió pel que fa al calendari al respecte.  
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Sr. Toni Oller de l'assoc. Talia Olympia. 
 
Jo vull insistir en el tema del verd. És fonamental que aquest barri vagi cap al verd, tant al mercat 
com al solar del Talia, podria ser també una oportunitat de guanyar verd. Estem davant d’un 
problema molt greu, d’un problema de salut. Estem superant els llindars de pol·lució al barri, per 
sobre de l’OMS i per sobre dels llindars europeus. És clar, aquí estem infringint la norma i, a sobre, 
estem fent mal a la gent gran i a la gent petita, que és la gent més vulnerable. 
 
És una llàstima realment que a la ronda de Sant Antoni es plantegi que hi passin els autobusos 
perquè jo me la imaginava de color verd, però si es parla d’aquestes placetes després de tota 
aquesta mala experiència que hem tingut aquí al Paral·lel, aneu imaginant, ni que sigui, que hi hagi 
un concurs imaginatiu de verd i que siguin realment guapes. 
 
 
Veí 
 
Les parades de roba del carrer, on s’emplaçarien? 
 
 
Respon la Regidora Sra. Montserrat Ballarín 
 
Jo crec que compartim bastant les preocupacions d’un equilibri, que és complicat, entre tornar a 
encabir aquí un mercat i després trobar una configuració que sigui amable per als veïns en un barri 
on estic absolutament d’acord que falta espai públic i falten espais verds. 
 
Estic d’acord que tot el que passi per pacificar zones i crear espais verds és un aspecte absolutament 
fonamental del nostre districte i del nostre barri. Segurament frivolitzem massa vegades amb el que 
està passant amb la contaminació i en aquests moments és cert que estem en un moment crític i de 
vegades es frivolitza que si petits projectes no es poden fer, i al final potser hem d’acabar fent grans 
projectes perquè realment ens estem intoxicant tots. 
 
Per tant, que sapigueu que la sensibilitat de buscar el màxim verd i de pacificar els entorns hi és. He 
parlat, en concret, que la idea és pacificar els carrers Tamarit i Borrell, i el que farem és demanar un 
projecte, el projecte ja conjunt, per veure com ha de ser fins i tot més enllà del que són els límits del 
mercat. El que passa és que començarem l’execució pel que són els voltants del mercat. 
 
La idea amb la qual estem treballant, evidentment, és que les places, els entorns i també els carrers 
Tamarit i Borrell, és a dir, les places, el que és dins de l’illa i els carrers, coincideixin el màxim 
possible amb el que és l’obertura, la reobertura del mercat. Ara, fins que no tinguem els projectes 
tampoc us puc garantir al 100% que això pugui ser així.  
  
Tot el que és el compromís que les marquesines facin el mínim destorb possible hi és i continuarem 
treballant totes les propostes que teniu també de jardins, la que em comentaves de la teva companya 
sobre la possibilitat de fer jardins verticals, tot el que sigui, entenc que a través tant de l’Eulàlia com 
del Districte continuem en diàleg, i amb Mercats em comprometo que tot això ho puguem anar 
valorant de mica en mica, és a dir, que ens agrada que ens pugueu aportar idees. 
 
El que sí que és cert és que amb els encants, com em comentava també el company, hi ha el 
compromís que tinguin un espai diferenciat. Perquè, efectivament, és possible que hi hagi 
coincidència i aquests anys hi ha hagut un conveni per compatibilitzar-ho i ha significat renúncia per 
part d’algunes de les persones. Per tant, en el futur la idea és que tinguin espais propis cadascun. 
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Els encants hi ha una part important que van a dins i els que queden a fora també s’està assolint el 
compromís, s’hi està treballant, per poder concentrar-los al carrer Tamarit, els que en queden fora. 
 
Pel que fa al tema de la neteja, parlarem també perquè les carpes es puguin incloure en aquest 
programa de neteja, perquè efectivament, pel que ens ha arribat, és una reiteració, som conscients 
que aquí tenim un problema. 
 
Pel que fa al tema de les marquesines, han de tenir marquesines pròpies però que també puguin 
utilitzar-se. És a dir, ara els arquitectes estan pensant també com pot ser aquesta màxima 
compatibilitat d’usos d’aquestes marquesines. Ara sí, marquesines diferenciades per als encants i per 
al llibre. Els encants, al carrer Tamarit. 
 
I el tema dels voltants que comentàveu, treballem amb la idea d’ajustar al màxim el calendari amb el 
mercat perquè, efectivament, hi pot haver molèsties si s’hi està treballant després que la gent sigui 
dins de les seves parades. Però nosaltres treballem amb la idea del mes d’octubre que puguin anar 
les parades al seu lloc i que per Nadal estigui tot el màxim net i polit i en funcionament possible. 
 
Per tant, penseu que aquests tres mesos, des de l’octubre fins al desembre, potser no és fàcil que 
estiguin absolutament acabades les obres, que és possible que també continuem treballant amb 
obres, però, hi insisteixo, fins que no tinguem els projectes i avancem una mica més en el calendari, 
tampoc us ho podem assegurar. 
 
 
Veí 
 
M’agradaria només posar de manifest dues contradiccions. Abans has dit que instal·lar al carrer el 
dominical fa que un dia els carros generin una mica de malestar cap als veïns, i, en canvi, el mercat 
de roba es farà durant quatre dies al carrer Tamarit, amb la qual cosa faran soroll quatre dies per a la 
gent que viu al carrer Tamarit. Després, estem intentant pacificar perquè el carrer Tamarit sigui una 
via verda, que continuï de l’avinguda Mistral fins a la ronda, però si al mig hi fiques les marquesines 
de la roba, tot aquest espai en principi no serà verd.  
 
Jo insistiria també en la idea que la ronda de Sant Antoni es recuperi com un espai. Vull dir que si ara 
resulta que els autobusos ja passen pel carrer Tamarit, doncs ja hi passen, ja està. Els comerciants 
volen que passin els autobusos i volen ser visibles, doncs que hi passin i hi continuïn passant per 
allà. Els veïns volen guanyar espai, anem a guanyar la ronda de Sant Antoni. 
 
A més, hi ha comerciants a la ronda de Sant Antoni que s’han vist perjudicats durant tots aquestes 
anys, ja que igual que els de la carpa d’Urgell no han volgut la carpa, en pitjors condicions està gent 
que coneixem perfectament i que els seus negocis han anat molt malament. 
 
 
Veí 
 
Jo voldria insistir en el tema aquest dels corredors verds, o sigui, per als veïns, evidentment, és molt 
important visualitzar també com quedarà aquest espai d’entorns i aquest espai verd. I, per tant, 
aquest corredor que dibuixem avinguda Mistral-Tamarit, evidentment, ha de ser diàfan, ha de ser un 
corredor verd, en clau Barcelona. O sigui, l’espai comercial hauria d’anar a la banda del mercat, 
entenc que sigui roba o sigui el dominical, si necessiten els metres que finalment es decideix que 
necessiten, s’hauria de concentrar tot en una banda, de manera que tota l’activitat comercial s’hi 
cenyís. Perquè si no, tenim activitat comercial que està utilitzant espai públic. Si no dissenyem i no 
pensem com va aquest espai públic, el que ens pot passar és que després part d’aquest espai públic 
sigui utilitzat, per exemple, per a terrasses. 
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Per tant, entenem que és molt important que des d’Ecologia Urbana es dissenyin una mica aquests 
entorns en clau de verd i es dissenyi el jardí, com es pot enjardinar això, com aquest espai es pot 
dissenyar de manera que ja sigui un espai veïnal, o sigui, que ja no puguin fer-hi terrasses perquè en 
aquest espai ja s’hi ha posat espai verd, ja s’ha dissenyat i ja té un disseny. És l’única manera que 
ens podem avançar al buit legal que ara hi ha en el tema de terrasses. 
 
Com que això ja ha passat a molts altres llocs i ja ho coneixem, és lògic que els veïns estiguem 
escamats i que vulguem preveure el que ja sabem que passarà, perquè ja tenim també experiència, 
han passat coses al Paral·lel, la gent que va participar en el procés participatiu del Paral·lel va acabar 
molt cremada. Aleshores, insisteixo que no té sentit que hi hagi parades a banda i banda del carrer 
Tamarit, perquè llavors no estàs pacificant aquell lloc. 
 
Per tant, s’ha de mirar que tota l’activitat comercial es desenvolupi dins del perímetre i veure com s’hi 
pot encabir.S’ha de fer un disseny que sigui tan versàtil com sigui possible, però que no hipotequi un 
espai diguem-ne de futur, que queda ja per sempre en el barri, si queda un espai pacificat. Entenc 
que s’ha de fer un esforç, i tots l’hem de fer, d’encabir tot el que és l’activitat comercial a la banda del 
mercat, i deixar la banda contrària com un espai que es pugui enjardinar. 
 
Per tant, si hem de deixar a una banda un carril per als veïns que puguin circular i anar a casa seva 
si tenen pàrquing o si van en taxi, tindria sentit que tota l’activitat comercial quedés a la banda interior 
del mercat i, com a mínim, tenim uns espais verds que podem visualitzar i que allò ja queda per al 
barri.  
 
 
Sra. Montserrat Ballarín 
 
Nosaltres estem treballant amb Ecologia Urbana. És a dir, tot això ho estem treballant, hem tingut 
reunions al màxim nivell de la casa. Això no és un tema que estigui portant exclusivament el Districte, 
ni el Districte i Mercats. Nosaltres treballem amb Ecologia Urbana perquè, efectivament, són temes 
que depassen el que és el concepte mateix de mercat i de l’entorn. 
 
El que sí que jo, personalment, no comparteixo gaire la idea aquesta de dir que quedi dins de l’entorn 
del mercat l’activitat comercial i fora per als veïns perquè al final tot és de tots, és a dir, no ens 
enganyem, també els veïns guanyen dins de la plaça. El fet que hi hagi diumenge aquesta activitat 
dominical no vol dir que aquesta zona no sigui també dels veïns.  
 
Per tant, nosaltres, hi insisteixo, penso que és més còmode, perquè tindran els magatzems a sota, 
perquè sortiran allà, dins de la mateixa illa, i és més còmode, però també és cert que hi havia un 
compromís, per part dels encants, que havien d’anar allí i tots no hi caben allí al voltant. És cert que 
si van fora poden també molestar, però aquestes molèsties jo crec que tampoc han de ser tan grans, 
perquè els carros tindran els recorreguts més curts, tindran els magatzems a sota i, en tot cas, 
vetllarem perquè les molèsties siguin les mínimes pel que fa a la part aquesta dels encants. 
 
Si ja tenim problemes per encabir dins d’aquest espai el que és el mercat dominical, difícilment hi 
podem encabir el dominical i, a més, el que són els encants que queden fora. Per tant, no serà fàcil. 
 
Treballem amb Ecologia Urbana, amb la idea que sigui tan verd com sigui possible, però que el 
mercat ha d’anar als entorns, el mercat dels llibres, i el mercat de la part dels encants doncs ha 
d’anar al carrer Tamarit. També intentarem que sigui el més petit possible, que causi les mínimes 
molèsties i que tothom pugui gaudir al màxim de tot aquest espai. 
 
Pel que fa a la ronda de Sant Antoni, ara ho sento però penso que hauríem de tenir un debat molt 
més en profunditat, parlant de totes les qüestions de com quedarà la mobilitat al nostre barri. I entenc 
que és una proposta legítima, però ara tampoc hi puc entrar perquè seria obrir tot un meló que en 
aquests moments portaria a un altre recorregut molt diferent. 
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Veí 
 
Sí, jo simplement us demanaria que penséssiu que els de la roba ocupin l’espai de Tamarit però dels 
llibres i que, com que estem parlant de només vuit diumenges l’any en què hi ha coincidència, que 
llavors es pugui fer algun acord. Igual que es fa efímer al carrer Urgell, doncs que durant només vuit 
diumenges es pugui fer algun muntatge efímer al carrer Tamarit. Però, és clar, és que si no, estem 
tenint tots els dies de l’any unes marquesines per vuit diumenges. 
 
 
Sra. Montserrat Ballarín 
 
Doncs és una idea, efectivament. Ho estudiarem atentament.  
 
 
Veïna 
 
Està pensat, de cara a la ronda de Sant Antoni preguntar l’opinió dels veïns i dels comerciants sobre 
què volen?  
 
 
Sra. Eulàlia Corbella 
 
La Ronda de Sant Antoni, en ser l’artèria que ajunta Raval i Sant Antoni, es decidirà com serà i tot 
això en un procés participatiu que es farà a partir de l’any que ve, si no m’equivoco, amb els dos 
barris. Encara no està dissenyat, no tenim una informació ara més avançada, però, evidentment, es 
farà per procés participatiu. 
 
 
3-Precs i preguntes. 
 
Sr. Salvador Orduño, veí de Rocafort/Entença 
 
Estic a l’avinguda Mistral i parlo pels veïns que estem entre Rocafort i Entença. Ara farà un any, el 
dia mateix que van instal·lar la fira, al matí, van arrencar un arbre que van dir que estava malalt, a mi 
em semblava que estava bé, però ho respecto, i van dir que el tornarien a posar. Hi ha el forat allà, 
sense posar l’arbre encara. 
 
La festa major del barri dura dues setmanes. Per què els veïns d’aquella zona hem d’estar amb els 
caballitos tres i quatre setmanes? I amb els carrers tallats. La gent en comença a estar tipa. 
 
En menys d’un mes, tres diumenges sense poder sortir de casa amb el cotxe, per les curses. No hi 
ha un altre lloc per fer les curses? Per què no les porteu a Pedralbes, a la Vila Olímpica o a algun 
altre lloc?  
 
 
Sr. Pep Sala de l’Associació de Veïns 
 
La manca de convocatòria i de difusió que ha provocat que avui siguem tan pocs. Jo crec que s’ha de 
cuidar això. Les convocatòries han vingut fa molt poc.  
 
En tots els processos participatius aquests que hi ha ens feu anar de bòlit, i en el cas dels 
pressupostos participatius sí que volia donar una mica l’opinió. Tenim dubtes respecte a l’objectiu del 
bé comú, respecte al tema de la individualització... quan s’individualitza es destrueix societat civil i 
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això serveix en altres àmbits, com els sindicats i coses d’aquest tipus. I, per tant, tenim dubtes del 
procés, de com funcioni. 
 
Respecte al tema de l’escola bressol, que no m’ha quedat clar quan obria, la data. 
 
Respecte també al procés participatiu del mercat, de l’espai i tal, ja veurem la viabilitat que pot tenir 
tenint en compte el que s’ha fet a Calàbria, que ha durat molt temps i que encara està en procés. 
Calàbria 66 ha sigut també un procés que ha portat molts anys i que és molt lent i que tot això, quan 
hi ha veïns pel mig, i voluntaris i tal, les coses van a poc a poc, perquè són lentes, perquè no hi ha 
més disponibilitat. Llavors, quan es volen fer coses tan ràpides hi ha d’haver algun objectiu clar per 
poder anar més ràpid. Si no, si es parteix de zero, és molt difícil de seguir. Per tant, tenim dubtes de 
si funcionarà o no. 
  
Respecte al mercat, no entrarem en temes de detall o no, però sí que, com a concepte, no ens 
oblidem que fa molt temps els arquitectes ens deien: «Aquí tots esteu mirant a veure què farem a 
baix, al costat, a dalt i no sé què, però és que a dalt hi ha un edifici de ferro que no ha de caure i 
ningú hi pensa.» Doncs no ens oblidem que el Mercat de Sant Antoni és el motor no només 
econòmic, sinó també social del barri. I, per tant, com a motor social no pot ser un centre comercial 
tancat com els que es fan a altres llocs, ha d’irradiar enfora d’alguna manera, hi ha d’haver interacció 
i per això les places les considerem importants, perquè hi ha d’haver una interacció veïnat-mercat. 
No és un centre comercial només. 
 
Sobre el medi ambient, que també heu comentat, i sobre el verd i tal, hi ha una cosa que fa molt 
temps que diem i que crec que és de ciutat, però que algun dia s’haurà de pensar, que és el transport 
públic: la priorització semafòrica dels autobusos i, a més, ara que s’ha fet una xarxa, s’està en procés 
de xarxa nova, segueixen sense tenir priorització semafòrica els autobusos; per tant, el transport 
públic, per tant, menor vehicle privat. 
 
Finalment, hi ha tot el tema de l’escolarització, que en parlarà la nostra companya, i principalment per 
aquest tema volíem parlar, perquè és un tema candent, important i que no està resolt, i volíem posar-
lo sobre la taula. 
 
 
Representant de les AMPA de les escoles del Districte 
 
Venim en representació de totes les AMPA de les catorze escoles públiques de l’Eixample i, 
malauradament, tornem per denunciar la problemàtica recurrent de la manca de places públiques en 
educació i la perversa solució que té l’Administració d’anar afegint bolets i massificant les escoles 
públiques. 
 
Actualment tenim onze bolets vigents a l’Eixample, només a l’Eixample. D’aquests, quatre creats 
l’any passat. Això equivaldria a dues escoles de dues línies noves, per no parlar de les famílies que 
han quedat fora. És veritat que la natalitat disminueix lleugerament, però la tendència de les famílies, 
sigui pel motiu que sigui, és l’elecció de l’educació pública. La diferència entre la demanda als 
centres públics i concertats ha passat de 1.095 el curs 2012-2013 a només 112 l’any passat, el curs 
2016-2017. Per contra, encara que l’escola concertada a Barcelona ha perdut 30 concerts educatius 
per manca de demanda, els recursos abocats per la Generalitat no han disminuït en els darrers cinc 
anys. 
 
Exigim per part de la nostra Administració local la defensa de l’educació pública davant 
l’Administració autonòmica, així com que doti de recursos per solucionar el problema que estem 
patint tots els ciutadans de Barcelona i en particular a l’Eixample. Perquè l’educació és el nostre futur, 
però encara no hem acabat. 
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Tots aquests nens i nenes van creixent, i actualment no tenen cabuda a l’educació secundària 
obligatòria en instituts públics. Concretament, a Sant Antoni, per a una població de 40.000 habitants, 
no tenim cap institut públic, cap. Exigim la construcció definitiva i urgent de l’Institut Viladomat i de 
l’Institut Angeleta Ferrer. L’endarreriment d’un any més de la construcció definitiva de l’Institut 
Viladomat a l’espai de Germanetes ha suposat un entrebanc que situa aquest institut al seu límit. Ja 
veurem com s’ho fa el Departament de Bombers de la Generalitat de Catalunya per garantir la 
seguretat dels nois i noies posant un tercer barracó addicional en vertical per a l’any que ve, ja que 
s’ha endarrerit la seva construcció. 
 
Tot i així, qualsevol endarreriment més enllà del setembre del 2018 significaria el col·lapse d’aquest 
institut. Per això insistim, exigim i exigirem la construcció d’aquests instituts de forma immediata. 
 
 
Representant de veïns de Casanova/Floridablanca 
 
Els jardins Mercè Vilaret, que s’ha convertit en un pipican. És un jardí molt petit, molt vertical, i allò és 
un continu de gossos i allà no es pot ni conviure, i molta gent fins i tot s’ha plantejat el fet de marxar 
d’allà, vull dir, més que res que controleu el tema. 
 
 
Sr. Toni Ollé, de l'assoc. Tàlia-Olympia 
 
La línia d’autobús ZAL88, que va al port, a la qual cap veí pot pujar. Per temes de contaminació 
creiem que és absurd que faci tota aquesta volta. Penseu que aquesta línia va ser traslladada des del 
carrer Aldana i anteriorment estava al carrer Sant Pau i per les places del Paral·lel va canviar de 
direcció. Pensem que a la plaça de la Carboneria podria fer la volta, podria escurçar i no entrar-hi. No 
té sentit. 
 
 
Sra. Ariadna, Comissió Educació Calàbria 66  
 
La Comissió d’Educació de Calàbria 66, que està formada per l’AMPA Ferran Sunyer, l’AMPA Joan 
Miró, l’AMPA Diputació, l’AMPA Auró, l’AMPA Tres Tombs, el Cordill, la UEC i l’Escola d’Adults Pere 
Calders. Llavors venim una mica a explicar... o sigui, el document del projecte que us hem enviat de 
la ludoteca de Sant Antoni i per explicar una mica que com a comissió vam veure que hi havia una 
necessitat d’una ludoteca pública al barri, ja que Sant Antoni és un barri amb força deficiències pel 
que fa a equipaments d’educació no formal, tant per a la infància com per a l’adolescència. 
 
Llavors també partint d’aquesta necessitat, com a comissió també vam veure que era un objectiu dins 
del PAM, llavors vam veure que també era important, i com a comissió d’educació de Calàbria 66 es 
va decidir que fos el Cordill, la coordinadora de lleure del barri, qui es proposés per tirar endavant 
aquest projecte, ja que com a entitat educativa que engloba els diferents caus i esplais del barri 
creiem que podria tenir un gran potencial per portar a terme aquest projecte. 
 
Llavors demanem que es consideri aquesta petició i que se li doni cabuda. 
 
 
Representant de les AMPA de les escoles del Districte 
 
Quan heu exposat el tema del mercat, heu diferenciat dos espais: un a l’interior, que l’has presentat 
tu, i l’altre a l’exterior, que ha presentat la regidora. Doncs la nostra proposta de la ludoteca aniria a 
dins, a l’espai interior, on té cabuda la cuina, en l’espai de gestió veïnal. 
 
 
Sr. Almunia, veí 
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Tenim amb tanques a l’avinguda Mistral entre Calàbria i Entença tots els jardins, amb tanques 
provisionals. La petició: no les traieu, poseu-les definitives, perquè sempre que es treuen es deteriora 
en quatre dies. Busqueu-ne unes de definitives.  
 
Abans parlàvem d’un arbre... reviseu tot l’arbrat que manca a la mateixa avinguda; no és només un 
arbre, sinó que hi ha més arbrat que manca. 
 
 
Veí 
 
Allò que hem parlat de l’avinguda Mistral, el tros on posen la fira i hi fan diverses coses, jo crec que 
els veïns hauríem de participar una mica i preguntar-nos si ho volem, no ho volem i com. Perquè allà 
aguantem castanyades, calçotades... el dia que fan la calçotada no podem obrir la finestra, tampoc, i 
l’escala plena de fum. 
 
 
Respon la Regidora Sra. Montserrat Ballarín 
 
El senyor Almunia plantejava això de l’arbre que no havia estat replantat; es fa a la tardor o a l’hivern, 
entenem que aviat. 
 
El tema dels cavallets, l’Associació de Veïns organitza el que és la festa major i tots els seus voltants. 
També intentarem controlar que sigui el menys molest possible, però també és una font de 
finançament de les seves activitats i ells representen uns interessos generals i estan fent una festa 
que organitzen i que compten amb la participació de tots els seus socis. 
 
Pel que fa a les curses, la cursa de Sant Antoni no la portarem a Pedralbes, però sí que és cert que 
ja hem demanat a la Guàrdia Urbana que pugui estudiar possibles itineraris alternatius diferents del 
que ara per ara s’està desenvolupant. I totes les que ens arriben, que en són bastantes, les tenim 
limitades. 
 
Pel que qüestiona el Sr. Pep Sala, intentarem treballar en la millora de la informació de tots els 
processos participatius i també les convocatòries dels consells de barri. Entenc que el que plantejava 
sobre els processos participatius del pressupost, s’ha explicat abans i jo crec que és una cosa 
addicional al que és la participació que tenim molt institucionalitzada a la nostra ciutat. De fet, la 
Iolanda ho ha dit. És que aquí no s’han fet processos, però és que aquí la participació és molt 
intensa. És a dir, hi ha ciutats que han venut com la gran innovació social els processos participatius, 
on han aparegut uns processos participatius de cop i volta sense res previ, ni participacions tan 
preparades com estan aquí a la nostra ciutat. Per tant, jo crec que això no ha de substituir en absolut 
el que és el procés participatiu en què totes les entitats i la societat civil tenen molta força. 
 
Sr. Màxim López 
 
Sobre l'obertura de l'escola bressol, intentarem que sigui el setembre del 2017, però s’ha d’adjudicar, 
hem de veure els terminis d’execució del projecte, això sempre és una incògnita fins que no acabem 
el procés de licitació... Però s’està treballant per intentar que sigui el setembre del 2017. 
 
 
Sra. Montserrat Ballarín 
 
Pel que fa al procés participatiu, jo crec que les propostes ja hi són, és a dir, ara és qüestió de 
treballar sobre aquestes propostes que s’han realitzat. Una proposta que lliga amb la darrera 
intervenció o la penúltima intervenció és la possibilitat d’encabir la ludoteca allí. Això no és possible 
per temes de seguretat, això ja en el seu moment és una proposta que havia aparegut i s’havia 
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descartat, però que sàpiga que la petició aquesta de la ludoteca de Sant Antoni l’hem rebut ja i la 
tindrem molt present per veure si trobem un espai on sigui possible fer-la i cercar en el seu cas els 
recursos per fer-la. Sí que ho tenim present. Ara bé, al mercat crec que és inviable perquè és una 
ludoteca, són nens, i els temes de seguretat són molt complicats. 
 
La idea del mercat i que sigui el motor social del barri, hi estic totalment d’acord. El procés participatiu 
era l’objectiu principal que tenia: buscar, treure la màxima interacció entre el que és el mercat i el que 
és el seu entorn. 
 
El tema mediambiental, l’increment del transport públic, tenia apuntat aquí, jo en els temes de 
transport públic, avui no hi entraria perquè en tenim diversos que s’han plantejat, s’ha plantejat 
aquest i algun altre. Però, en tot cas, que les propostes que estem fent és per avançar en aquesta 
línia i, a més, han de ser similars. És a dir, el cotxe s’ha d’intentar treure dels carrers en la mesura 
que es donin alternatives. Per tant, cal treballar de manera simultània aquestes alternatives. Tenim 
un Pla de mobilitat urbana que, de fet, té en compte aquestes dues alternatives i l’estem desplegant. 
 
Pel que fa a l’escolarització, totalment d’acord pel que fa a la preocupació sobre primària i sobre 
secundària també. Sobre primària, vam tenir abans d’ahir una reunió amb el Consorci d’Educació per 
intentar buscar espais. Tenim ja propostes d’espais per encabir noves escoles perquè, efectivament, 
no pot ser que gairebé tots. Em sembla que hi ha quatre o cinc bolets de la ciutat que no són a 
l’Eixample, però la resta és aquí, a l’Eixample. 
 
Per tant, la idea és poder donar una resposta amb la creació de noves escoles, primer en mòduls, 
com es fa sempre, però també amb ubicacions definitives. Estem treballant en la línia de trobar 
espais per encabir mòduls, però després també per poder fer la construcció de les escoles 
definitives. I pel que fa a secundària, és evident que l’institut Viladomat estarà en funcionament en la 
data prevista perquè començarem les obres aviat i ens preocupa especialment aquest tema. Ja 
saben que precisament també hi ha hagut una demanda de persones que estaven molt vinculades 
als processos que hi ha a l’illa Germanetes, una part demanant que no hi anés i que fos espai verd. 
Jo directament he dit que no perquè hi ha aquesta necessitat. El que no podem és, primer, trobar 
altres espais, però és que encara que els trobéssim el temps que ens costaria fer un projecte i 
executar-lo és evident que no ens ho podem permetre. 
 
 
Pel que fa a l'institut Angeleta Ferrer, evidentment que això és un clam. Es diu Dreta de l’Eixample, 
no és ben bé Dreta de l’Eixample perquè és Fort Pienc. Però, bé, el concepte és Dreta-Fort Pienc. Sí 
que continuarem reivindicant i anirem de la mà de qui sigui per a la construcció d’aquest institut 
perquè, a més, si alguna cosa ens sembla greu és el que va succeir amb aquest institut, que fins i tot 
estava la construcció, el projecte licitat i vam haver d’indemnitzar l’empresa que el construïa. Per tant, 
nosaltres estem en la línia de continuar avançant perquè aquest institut sigui una realitat al més aviat 
possible. 
 
Casanova-Floridablanca. Ho tenim controlat, el problema dels gossos. S’han enviat ja agents cívics a 
veure com es pot solucionar i continuem amb el tema. 
 
 
Sr. Màxim López 
 
Sobre el tema de la línia de bus que va al port, és una concessió de l’Àrea Metropolitana, entenc, i 
ens posarem en contacte amb ells per veure si hi ha alguna possibilitat de canvi de recorregut. 
 
El tema de l’arbrat jo crec que fa uns dies va sortir una notícia de tot el procés de renovació d’arbrat 
de la ciutat de Barcelona, és a dir, arbre per arbre es mira d’una manera, però quan has de renovar 
l’arbrat de tota la ciutat de Barcelona perquè durant un any més d’un espècimen desapareix, ho 
programes, intentes fer-ho d’una manera coherent, i normalment aquests processos són tardor-hivern 
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