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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANT GENÍS 

 
2 de novembre de 2015, a les 19:00 hores.  
Centre Cívic de la Casa Groga, av. de Jordà, 27. 

 
Ordre del dia: 
 

- Informacions relatives al barri des del darrer Consell de Barri i previsions  futures 

- Valoracions i propostes per part de la Presidenta de l’ Associació de veïns de Sant 

Genís, Sacramento Burgos. 

- Explicació del procés del Pla d´Actuació del Districte i del Pla d´Actuació Municipal i 

recollida dels reptes del barri de Sant Genís. 

- Reflexions per a la millora del funcionament del Consell de barri. 

- Altres 

 
Assistents: 
 
Presideix la taula la Regidora del Districte, Sra. Mercedes Vidal, a qui acompanyen el 
Sr. Pau Gonzàlez, com a Secretari del Consell, el Sr. Joan Cela, Conseller de Barri i el 
Gerent, Sr. Eduard Vicente. 
 
Excusa la seva absència el Sr. Xavier Civit, vicepresident del Consell. 
 
Assisteixen els Consellers i Conselleres del Districte adscrits al barri de Sant Genís, en 
representació dels diferents grups municipals. 
 
            Sr.  Gonzalo Puelles (CIU) 
            Sra. Susanna Porcar (CIU) 
 Sra. Júlia Calonge (C’s) 
            Sr. Raül Barahona  (ERC-AM) 
            Sra. Núria Carmona (PSC-CP) 
            Sr. Carlos Torrubiano (PPC) 
  
La Regidora del Districte inicia el Consell exposant que el nou equip de govern desitja 
construir uns Consells de barri més útils, amb més participació i en els quals es 
produeixi un debat de barri. La intenció és potenciar els Consells de barri, es vol 
conèixer quina és l’ opinió que se’n té, però, també es vol maximitzar altres espais de 
participació que existeixen als barris encara que siguin informals. També expressa que 
cal tenir en compte que tot temps dedicat a la participació és un esforç extra que fa la 
ciutadania i que per tant mereix tot el respecte. Caldrà, doncs, construir entre tots i 
totes uns nous Consells de Barri. 
 
Passa la paraula al Gerent qui fa un retorn de diferents temes que van sorgir el passat 
Consell de barri i en la comissió de seguiment: 
 

 Parc del C/ Perea. En el mes de novembre estarà posat el paviment en 
condicions. 

 Solars públics. Es procedirà al seu desbrossament. 
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 Solars privats. S’ha de posar al dia quin és l’estat dels diferents requeriments 
que s’han fet als propietaris 

 Connexió entre Montbau i Sant Genís per l’Hospital de la Vall d’Hebron. Hi ha 
converses sobre el projecte tècnic. 

 Demanda de bancs. Es compraran a finals d’any per a complimentar les 
demandes que ja hi ha. 

 Podes d’arbres. Al c/Perea i Av. Jordà ja està feta. Violant de Bar i jardins M. J. 
Arnalot està pendent 

 Instal·lació sanitari a la zona de petanques. Ja està fet 

 Casal d’avis. Abans de l’estiu del 2016 ha de començar l’obra. Es preveu data 
aproximada d’acabament de l’obra abril del 2017 

 Camp de futbol. A principis de gener 2016 començaran les obres. Data 
aproximada acabament de l’obra gener 2017. 

 Murs de la part alta de Sant Genís. Està en estudi perquè suposen una gran 
inversió. 

 Mercat Vall d´Hebron. Hi ha un compromís de compartir la informació que hi 
hagi amb els veïns i veïnes de Sant Genís. En aquest moment està pendent de 
contractar-se l’ obra. 

 Masia Can Soler. La concessió que té l’ Escola d’ Art Floral ha finalitzat. Parcs i 
Jardins està preparant la nova concessió. 

 
El Conseller Tècnic procedeix a explicar el procés de construcció del PAM/PAD en el 
qual es marcaran les prioritats de ciutat i les de Districte. Com és un document de la 
ciutat explica que la intenció és arribar a més col·lectius, entitats i organitzacions de 
les que ja estan representades en el Consell de barri.  
 
Caldrà definir quins són els reptes de Sant Genís 2015-2019 amb la llista de propostes 
que ja es té, amb el que es reculli en el Consell de barri i a partir de gener es té la 
intenció d’acostar-se a altres grups o col·lectius del barri. Demana la col·laboració dels 
presents en el Consell de barri per tal d’ identificar grups que hi hagi en el barri que no 
estiguin presents al Consell i que sigui interessant que puguin participar del procés de 
definició dels objectius de la ciutat i el districte. 
 
Presenta al Carlos i a la Lucía, de la Cooperativa Raons Públiques, com a facilitadors 
del debat i planteja que hi haurà una divisió dels assistents al Consell de barri en dos 
grups ja que en petits grups és més senzill que tothom es pugui sentir còmode i digui 
la seva. Un grup treballarà els reptes del barri d’aquest mandat i l´altre grup treballarà 
el funcionament del Consell de barri. Cada grup treballarà 20 minuts en cada tema i 
després s’intercanviaran els grups amb l’ objectiu que tothom aporti en els dos debats 
 
Carlos explica que el rol de la Cooperativa és fer l´acompanyament per a l’ avaluació 
dels Consells de Barri de tot el Districte. Aquest acompanyament es farà mitjançant : 
 

 Observació dels Consells de barri que s’ estan fent 

 Avaluació que fan les tècniques i consellers/es dels Consells 

 Avaluació dels participants dels Consells 
 
i l’ objectiu és fer propostes de millora de l’ espai. 
 
Es passa la paraula a la Presidenta de l’ AAVV, Sra. Sacramento Burgos, que primer 
de tot reclama que l’ acta del Consell de barri estigui disponible el més aviat possible 
en la web. Hi ha un compromís per part del Conseller tècnic que l’ acta estarà penjada 
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el més aviat possible, a diferència del que passava fins ara, s’intentarà que com a molt 
sigui en un mes. 
 
Explica que molts dels assistents porten samarretes de reivindicació que es tanqui la 
ferida de la Ronda de Dalt i explicita que hi ha companys i companyes de Montbau, 
Teixonera, Vall d’Hebron i que falten de la Font del Gos. 
 
La Sra. Burgos explica que la Ronda està coberta a tota Barcelona i que ja toca que es 
faci en aquesta part de la ciutat. Diu que al Consell de barri avui hi ha molta gent que 
hi és pel seu interès particular i això és perquè la llista de manteniment pendent és 
inacabable i que tant la neteja en el barri com l’ actuació de Parcs i jardins mereixen un 
monogràfic.  
 
Passa la paraula al Sr. Giner que es centra en la necessitat del tancament de la Ronda 
de dalt. 
 
Expressa que des de l’actual govern municipal s’està posant fre al projecte i que les 
AAVV estan pendents d’una reunió amb l’ alcaldessa per a tenir la seguretat que el 
projecte seguirà endavant tal com es va acordar amb l’alcalde Trias i altres grups 
polítics en la passada legislatura. 
 
Es passa una presentació, que és explicada per Manel de l’Associació de Veïns del 
Parc Vall d’ Hebron, el guió de la qual és: 
 

- Millora comunicació entre els barris 
- Millora cohesió veïnal (possibilitat de compartir recursos i serveis) 
- Disminució de la contaminació atmosfèrica i acústica 
- Disminució de l’impacte paisatgístic 
- Disminució dels accidents 

 
La Regidora agraeix la presentació i explica que en data 20 de maig del 2015, quatre 
dies abans de les eleccions municipals, BIMSA va licitar els treballs de redacció dels 
avantprojectes relatius a la Ronda de Dalt (entre Pl. Alfons Comín i el nus de la 
Trinitat). En data 3 de juliol de 2015, es van presentar les corresponents propostes 
tècniques i actualment els serveis tècnics es troben avaluant les 19 ofertes tècniques 
presentades. El passat mes d’agost s’han fet les prospeccions geològiques.  
 
La Regidora remarca que no s´ha atura res del que estava previst en relació a la 
Ronda de dalt i que Barcelona en Comú el que proposa és no fer un procés participatiu 
nou, tal com demanaven alguns grups municipals, sinó una comissió de seguiment 
que parteixi de la feina feta. Ara, especifica, hi ha un avant-projecte que s’ ha de 
concretar en un projecte. 
 
Afirma que en aquest mandat es volen fer actuacions a la Ronda de Dalt quan des de 
fa 20 anys no s’ ha fet res i que es faran actuacions a curt, mig i llarg termini. El que es 
planteja és fer una comissió de seguiment amb la participació de les associacions dels 
barris implicats (Horta-Guinardó, Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi i Nou Barris). 
 
L´alcaldessa, explica la Regidora, està al corrent de la situació i es reunirà amb els 
veïns i veïnes. De fet a la primera comissió de seguiment s’està intentant des 
d’Alcaldia que assisteixi l’Alcaldessa i evidentment hi serà ella mateixa, com a 
Regidora de mobilitat i la Tinenta d’Alcaldessa d´Urbanisme (Sra. Janet Sanz) 
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La Regidora insisteix en que no s’està defugint cap debat però expressa que en el 
Consell de barri d’ avui hi ha també molts temes a parlar en relació a Sant Genís. 
 
L’ Associació de Veïns, per a finalitzar, demanda que hi hagi un taula de treball per a 
tractar el tema de la Ronda, que es doti pressupostàriament el projecte, un calendari i 
que hi hagi la publicitat corresponent. 
 
Es fa el treball en dos grups per a  definir quins son els problemes de Sant Genís i 
quins son les millores que pot tenir el Consell de barri. Les aportacions d’ aquest 
treball són recollides per la Cooperativa Raons Públiques i seran annexades a aquesta 
acta. 

- Annex 1: Reptes de Sant Genís 2015-19. Temes recollits per al PAD/PAM. 
- Annex 2: Propostes per a la millora del funcionament del Consell de Barri. 

 
 
S´inicia el torn de paraules: 
 
Tània Lopez exposa sobre la Font del Roure que fa 20 anys que es va fer i que les 
escales de fusta no s’ han arreglat en cap moment. Es queixa que tot està ple de 
vegetació i que l’ espai està molt brut. Demana que es posi un barana a les escales. 
Les escales que comuniquen C/Canoves amb el C/ Costa Pacheco  estan en molt mal 
estat, els graons estan desnivellats i les canaletes cobertes de brossa. Expressa que 
pels veïns de la part alta de San Genís és bàsic poder pujar les escales per anar a 
agafar el 185. Comenta que hi ha una figuera al costat de les escales que quan té fruit 
pot suposar un perill pels vianants. Demana una plataforma d’ autobús a l’ alçada del 
C/Canoves 106 i també demana que el cablejat telefònic que hi ha per tota la zona es 
reordeni d’ una manera racional ( entre el C/Canoves i C/ Saldes hi ha com a mínim 30 
cables penjant). 
La Sra. Bartolome també es queixa del mateix  i reclama que s’ arregli manifestant que 
ella paga impostos com tothom. Diu que les parades del 185 al C/Vives i C/Canoves 
tenen molta dificultat per a les persones grans i demana que la Regidora visiti el barri. 
 

La Regidora comenta que ja ha estat en el barri i que hi tornarà. Explica que hi 
ha problemes urgents a atendre però que un s’ha de fer rere l’ altre. Així i tot 
exposa que es pot demanar a Serveis tècnics que es facin actuacions d’ 
accessibilitat que es puguin fer ràpidament. Expressa que al Districte els temes 
de mobilitat i accessibilitat són prioritaris i que les pendents dificulten les 
intervencions encara que cal estudiar aquelles que són possibles i que faciliten 
en molt la vida quotidiana. Els altres temes que requereixin inversió caldrà 
tenir-los en compte pel PAD i en relació als cables explica que aquest és un 
problema que hi ha a tota Barcelona i que s’aborda quan es fan 
reurbanitzacions integrals dels carrers. 

 
Elena Mateo comenta que el barri segueix demanant que hi hagi una aproximació dels 
Serveis Socials a Sant Genís ja que s’han d’ agafar dos autobusos per arribar on està 
el Centre ara. 
 

La Regidora explica que Serveis Socials ha  fet una feina de contenció i ajut 
urgent a les persones en aquests últims anys de crisis i que els serveis estan 
desbordats davant les emergències socials que s’ estan produint. 
L’ actual equip de govern té la intenció de reforçar els Servei Socials i 
aproximar-los als barris i generar nous punts d’ atenció. Espera que això pugui 
ser així a San Genis. 
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Un veí comenta que no entén perquè hi ha dues persones al mostrador donant torns 
d’atenció davant un ordinador i quin és el motiu pel qual no ajuden als ciutadans i 
ciutadanes a omplir cap documentació 
 
Josep Mª Hosta fa una reflexió a l’ entorn que a la Regidora li és impossible conèixer el 
detall de tots els barris i que apart d’ella hi ha el Conseller tècnic, el Conseller de barri, 
la tècnica de barri... Com a Col·lectiu Agudells demana que el projecte de la Carretera 
de les Aigües en el tram que passa pel barri es paralitzi i que s’ inici un procés de 
participació. En relació a la Masia Can Soler explica que es va arreglar la masia per a 
després privatitzar-la i que el Col·lectiu Agudells no està d’ acord en que s’ hagi fet una 
concessió a una Fundació privada. 
 

El Gerent es compromet a informar-se en quin punt està el projecte de la 
Carrereta de les Aigües i compartir la informació i en relació a la Masia Can 
Soler explica que Medi Ambient està impulsant la concessió. 

 
Oriol Talavera reitera que és important que es pugui recuperar l’ aigua de la Masia Can 
Soler per a regar els horts que hi ha darrera de Can Piteu. 
 
Juli Fontoba del Col·lectiu Agudells reclama que es resolgui la situació del Solar del 
Muerto ja que després de la inversió que es va fer no és públic. Comenta que en el 
camp de futbol el col·lectiu proposa que es faci un Skate-parc, horts urbans i que 
també caldria en el barri un Casal de joves i que en el cas de la Masia Can Soler 
caldria plantejar que s’ utilitzés per equipaments pel barri. En relació a la Ronda 
comenta que cal tancar-la en quan es pugui. 
 

La Regidora respon que totes les propostes que s´estan fent estaran recollides 
en una acta i que en relació a la Ronda també es compartirà el cost d’ execució 
de cadascuna de les actuacions, com també seran públics els costos de totes 
les intervencions. 
 
El Conseller tècnic comenta que hi ha temes, Parcs i Jardins i Neteja, que es 
podrien tractar en comissions de seguiment monogràfiques. 

 
Ramon Camuñas agraeix al Gerent l’exposició clara que ha fet donant la informació 
dels temes i després diu que la seva opinió sobre la dinàmica feta és que no els havien 
d’haver dividit en dos grups i que ell no ha participat perquè no li ha semblat correcte. 
Opina que s’ha volgut traslladar la feina que s’ha de fer des del Districte a la gent i que 
moltes persones han marxat. Proposa que la parada d’ autobús que està davant del 
C/Canoves 3-5 no s’ utilitza i que es traslladi davant els números 10-14-18 on hi ha 
tres blocs de vivendes. 
 

El Conseller tècnic explica que la dinàmica plantejada en el Consell de barri 
pretenia facilitar que tothom fes intervencions. El retorn de tot el que s’ ha 
recollit es farà a l´acta. 

 
Una senyora es queixa que hi ha rates per tot el barri i que això és un problema urgent 
a resoldre 
 
Sacramento Burgos expressa que els veïns pensaven que el Consell de barri 
canviaria. Pregunta quin ha de ser el funcionament amb la tècnica de barri i que això ja 
ho va preguntar a la comissió de seguiment i que no s’ ha respost. Si el seguiment del 
manteniment no s’ha de fer al Consell de barri pregunta com es treballarà. Sacramento 
Burgos insisteix en dir que els veïns volen fets i no paraules ja que fins ara hi havia 
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una Regidora que no coneixia el barri i no volen que torni a passar el mateix. En 
relació a la dinàmica comenta que té la sensació que sempre es pregunta però que no 
es dóna resposta i que amb la dinàmica s’ ha perdut una hora. Expressa que en 
aquesta estona s’ han contestat 10 preguntes i que tothom ho ha escoltat i que a més 
no hi ha preguntes noves ja que la llista de temes ja està feta. 
 

Se li contesta que s´ha donat la informació que es tenia i que es vol fer un 
seguiment del manteniment més regular amb el lideratge clau de l’ AAVV. 

 
Sacramento Burgos contesta que si es repeteixen les queixes de manteniment es 
perquè no s’ arregla res. Tant Sacramento Burgos com alguns membres de                   
l’ Associació de veïns deixen la sala i marxen. 
 

La regidora comenta que és conscient que en el barri hi ha un oblit de molts 
temes  i que això genera impotència. Creu que hi ha coses petites que es 
poden fer i poden suposar millora i demana confiança per a treballar comptant 
amb l’ AAVV. 

 
Francisco Javier Solanas explica que en relació a l’IES Vall d’Hebrón cada cop hi ha 
més problemes i que estan afectats 340 habitatges. Parla d’actes de vandalisme i que 
hi ha contínues baralles entre joves, fins i tot amb guants de boxa. Explica que es 
filmen i que els veïns estan cansats de trucar al 112. Els conserges dels edificis han 
patit agressions i per les escales és impossible passar-hi, a més que la brutícia es 
deixa per tot arreu... En el passat Consell de barri ja va dir que el semàfor del C/ 
Arenys no estava sincronitzat. Ningú li ha respost. En relació al parc infantil de C/ 
Perea la setmana passada estava arreglat però segueix tancat i ningú sap per què. 
Reclama que el carrer  Perea sigui asfaltat i que s’eixamplin les voreres del C/ Tir.  
Afirma que avui diu el mateix que va dir el passat Consell de barri perquè segueix 
vigent i sense resposta. En relació a  la taula de treball amb l’IES Vall d’Hebrón diu que 
ja es va dir que es faria  fa 5 anys i que encara no s’ha fet. Alerta que a l’IES hi ha més 
consum de drogues i que un dia hi haurà un problema greu. 
 
Aporta que ha hagut d’ ajudar a baixar a dos senyores de l’autobús 185 en aquest 
últims dies pel tipus de vehicle que estan utilitzant i que és diferent de l’ habitual. 
 
El Sr. Giner demana informació sobre les obres a Natzaret entre Saldes i Av. Jordà, 
sobre les millores de la ludoteca i les millores en les barreres de seguretat de la Font 
del Roure. Demana dates de construcció dels murs de la part alta de Sant Genis i del 
pas a través de l´Hospital.  
 

El gerent li respon que no pot concretar aquestes dates. 
 
Un veí comenta que hi ha una qüestió urgent de salut pública que és un tub d’aigües 
residuals que s’ha trencat i que dóna a una escala. Prega s’actuï amb prioritat. 
Demana també més informació sobre el projecte de la Carretera de les Aigües. 
 

Se li contesta que tota la informació es donarà en els diferents espais establerts 
i els que es puguin crear. 

 
I sense més a tractar s´aixeca la sessió. 
 
 
 



PENSEM EN TOT EL BARRI SANT GENIS DELS AGUDELLS 
 PROPOSTES I REIVINDICACIONS COL.LECTIVES-PER TREBALLAR PAM-PAD 
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SG01 ALLUNYAMENT DE SERVEIS 
SOCIALS AL BARRI: GENERAR 

NOUS PUNTS D’ATENCIÓ

SG02 RONDA DE DALT: 
- COMUNICACIÓ ENTRE 

BARRIS
- COHESIÓ VEÏNAL
- DISMINUCIÓ 

CONTAMINACIÓ.
- IMPACTE PAISATGÍSTIC
- DISMINUCIÓ D’

ACCIDENTS

QUE NO S’ATURI EL PROJECTE

SG03 CONTACTE DEL BARRI 
AMB LA MUNTANYA

SG04 ÀREA VERDA COM A ÀREA 
D’INFLUÈNCIA

SG05 MILLORAR LA CONNEXIÓ 
DE VIANANTS AMB MONTBAU

SG09 REMODELACIÓ DEL MERCAT DE 
LA VALL D’HEBRON.

SG13 MURS PART ALTA DE SANT 
GENIS 

SG11 MASIA CAN SOLER 
- EQUIPAMENT PEL BARRI
- EN PREPARACIÓ DE NOVA 

CONCESSIÓ/ DESACORD DE 
CONCESSIÓ A FUNDACIÓ 
PRIVADA

- RECUPERACIÓ AIGUA 

SG08 TREBALLAR PER TENIR EL CAMP 
DE FUTBOL NOU AVIAT I DEFINIR ELS 
USOS DE L’ESPAI DE L’ANTIC CAMP DE 
FÚTBOL:

- CASAL DE JOVES 
AUTOGESTIONAT

- SKATE PARK
- HORT URBANS 

SG15 AMPLIACIÓ PATI DE 
MONTSERRAT

SG16 PATI SIDÓ

SG31PERILL PER LA SALUT 
PÚBLICA PER LA PRESÈNCIA DE 

RATES 

SG17 MILLORAR ASFALTAT I VORERES  
DEL BARRI

SG12 SOLARS PRIVATS / DEFINIR 
SITUACIÓ SOLAR “DEL MUERTO”

SG25 HORTS PART DARRERA MAS 
PITEU

SG26 AL.LEGACIONS CARRETERA DE 
LES AIGÜES: FONT BACALLÀ

SG32 PARC - PLACA FONT DEL ROURE
- NETEJA DEL PARC DE LA FONT DEL 

ROURE
- REPARACIÓ AIGÜES RESIDUALS 

PLAÇA FONT DEL ROURE / TRENCAT 
TUB D’AIGUA RESIDUAL A L’ESCALA. 
PERILL SALUT PÚBLICA

- NETEJA I MANTENIMENT I BARANA 
A FONT DEL ROURE

SG33 MILLORAR NETEJA DE CARRERS I 
PARCS

SG35 SEMÀFOR C/ARENYS NO ESTÀ 
SINCRONIZAT

SG20 MANCA BUS DE BARRI

SG36 MANTENIMENT ESCALES C/CÀNOVES 
- C/COSTA PACHECO

SG37 CABLEJAT TELEFÒNIC MAL POSAT 
C/CANOVES-C/SALDES

SG28 PROBLEMES AMB ELS 
GOSSOS

SG21 DIFICULTAT: PARADA DE 
BUS C.VIVES I CANOVAS 185

SG27 PARC INFANTIL PEREA, ZONA 
ENJARDINADA

SG18 APROFITAMENT DE L’AIGUA 
ESCOLA FLORAL

SG39 PAVIMENT DEL PARC PEREA I 
EIXAMPLAR VORERES DE C/TIR

SG29 ACTES DE VANDALISME A L’IES 
VALL D’HEBRÓN

- TAULA DE TREBALL IES VALL D’
HEBRÓN PATRONAT RIBES: 
INSTITUT/TERRITORI/FAMÍLIES

SG38 PODES: D’ARBRES VIOLANT DE BAR I 
JARDINS M.ARNALOT

SG22 PLATAFORMA DE BUS AL 
C/CÀNOVES 106

SG06 MILLORAR LA MOBILITAT I L’
ACCESIBILITAT AL BARRI

SG23 TRASLLADAR PARADA BUS 
C/CÀNOVES 3-5 A 10,14 I 18, MÉS 

PROPERA AL BLOC DE 
HABITATGE

SG48 CONNEXIÓ HOSPITAL VALL D’
HEBRÓN I MONTBAU

SG40 MONOGRÀFIC D’ACTUCIONS 
DE MANTENIMENT I NETEJA,PARCS 

I JARDINS INTEGRAL AL BARRI SG43 C/CANOVAS-COSTA PACHECO: 
ESCALES EN MAL ESTAT

SG44 EXPLICACIO DE LES LIMITACIONS   DE 
COM FUNCIONEN SERVEIS SOCIALS

SG14 PROJECTE CARRETERA DE 
LES AIGÜES AL BARRI: QUE  ES 

PARALITZI I S’INICIÏ UN PROCÉS 
DE PARTICIPACIÓ

SG45 INFORMACIÓ DE TANCAMENT DE 
PARC INFANTIL C/ PEREA

SG47 MILLORA DE L’
ACCESSIBILITAT BUS 185

SG46 MILLORA DE LA LUDOTECA

SG49 OBRES NAZARET ENTRE SALDES 
I AV JORDÀ

SG19 OBRES NATZARET - MÉS 
INFORMACIÓ

MOBILITAT URBANISME I PLANEJAMENT

MILLORA ESPAI PÚBLIC: 
ACCESIBILITAT, 

PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI



MILLOREM EL CONSELL DE BARRI (CB) SANT GENIS DELS AGUDELLS 
A

VA
LU

A
CI

Ó

DURANTABANS

PR
O

PO
ST

ES

HI HA MOLTS PUNTS A TRACTAR

ORDRE DE DIA DECIDIT PER LA 
CIUTADANIA

DESPRÉS

RESPECTAR ELS TEMES DE LA COMISSIÓ 
DE SEGUIMENT A L’ORDRE DEL DIA
SER MÉS FREQÜENT I SEGUIR ELS 

PROBLEMES DEL BARRI
PLANIFICAR MILLOR, NO TOTS ELS 

BARRIS EN UN MES
DONAR INFORMACIÓ ABANS DELS 

CONSELLS SOBRE ELS TEMES A TRACTAR

MILLORAR TEMPORIZACIÓ

CAL QUE L’ORDRE DEL DIA NO 
SIGUI IMPOSAT

PARLAR DEL PRESSUPOST ANUAL 
PER AL BARRI

ES TRACTEN TEMES 
PERSONALS, HAURIA DE 

MILLORAR
SEMPRE ES PARLA DELS 

MATEIXOS TEMES

INTERPEL·LAR L’AJUNTAMENT 
SOBRE EL MANTENIMENT

SENSACIÓ DE REPETICIÓ AMB EL 
PAD I PAM: CÒPIA DEL PLA DE 

FUTUR DEL 2010, ALTRE VEGADA

PUNTUALITAT

LA INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT 
NO POT SER MASSA LLARGA

PRIORITZAR ELS TEMES

ES GUANYA TEMPS SI NO ES PASSA 
EL POWER POINT 

FUNCIONEN BÉ LES PREGUNTES 
REDACTADES FORA

CAL CERCAR ESPAI PER FER 
SEGUIMENT DE TEMA PARCS I 

JARDINS

QUE HI HAGI RESPOSTA. NO VOLEM: 
“PRENEM NOTA, HO MIRAREM”

NO ES VEU BÉ LA DINAMITZACIÓ 
DELS CONSELLS DE BARRI.

FER RETORN I RESPOSTA!

ACABAT EL CONSELL VOLEM PERÍODE DE 
RESPOSTES

CONSELL DE BARRI: PROXIMITAT, FREQÜÈNCIA, 
VOLUNTAT POLÍTICA I RECURSOS

CAL QUE L’AJUNTAMENT DONI RESPOSTA

MECANISMES DE SEGUIMENT DEL 
MANTENIMENT

L’ACTA PERDUDA

CONSELL DE BARRI QUE PUGUI PORTAR 
PROPOSTES AL PLENARI DEL DISTRICTE

EL SEGUIMENT DE TEMES ÉS HORRIBLE

PENJAR LES ACTES I QUE LA CIUTADANIA PUGUI 
CONSULTAR-LES FÀCILMENT


