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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE BON PASTOR  

 
Identificació de la sessió 
 
Data:  Dimarts, 10 de novembre de 2015 
Caràcter: Sessió ordinària 
Horari:  De 18,30 hores a 21:15 hores. 
Lloc:   Centre Cívic del Bon Pastor 
 

Assistents: 

Presidenta: 

Laia Ortiz 

Vicepresident: 

Francisco Serrano   

Consellers/res: 

José Maria Fanlo , BComú-E 
Ximena Gadea, CiU. 
Marcos Rodríguez, C’s 
Joaquim Pañart, ERC-AM 
Enric Fernández, PSC 
Carmen Santana, PP 
 
Secretari de la sessió: 

Suso López (Conseller Tècnic del Districte) 

Hi és present el tècnic municipal següent : 

Joan Manel de Homdedeu, Tècnic de barri del Bon Pastor 

 
Assisteixen al Consell, veïns i representants de les següents entitats:  
 

 Centro Cultural Andaluz del Buen Pastor 

 AAVV de la Maquinista 

 As. Avis del Barri del Bon Pastor 

 AAVV del Bon Pastor 

 Agrupació Esportiva del Bon Pastor 
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Total assistents: El nombre total d’assistents és aproximadament d’unes 200 
persones inclosos els membres de la taula, els representants polítics i d’entitats 
i els veïns i veïnes que assisteixen a nivell individual. 
 
Ordre del dia:  
 

1. Benvinguda 
2. Replantejament dels consells de barri 
3. Procés elaboració PAD, PAM 
4. Urbanització de les cases barates 
5. Conveni memòria històrica 
6. Torn obert de paraules 

 

 
1. Benvinguda 

 
La regidora del districte, Laia Ortiz, dóna la benvinguda als presents, i aprofita 
per presentar a les persones de la taula : 
 
- Suso López, conseller tècnic 
- Chema Fanlo, conseller de barri 
- Pere Sirvent, tècnic de mercats 
 
 

2. Replantejament dels consells de barri 
 
Com podem fer entre totes un consell de barri més obert i participatiu? El 
presenta en Suso López. Explica que s’han de repensar els CdB perquè siguin 
més útils, cal definir la logística per tal que vingui més ciutadania, s’ha de 
millorar la convocatòria i decidir entre tots si s’han de fer grups de treball 
específics i quin han de ser aquests grups. S’inicia el taller, mitjançant una pluja 
d’idees dels assistents al consell que respondrien a les següents preguntes: 

 Què esperem dels CdB? Explica que els consells de barri parteixen 
amb una bona valoració general, però han viscut una davallada, han 
perdut la seva funció entre el Districte i la Ciutadania. S’han de treballar 
els temes d’horaris y les Comissions de Seguiment que proposen els 
temes a tractar en el Consell de Barri. 

 Com podem fer que siguin més oberts i de participació real? 

 Com podem fer que siguin espais de treball i de propostes i no 
espais de queixa? 

 Com podem implicar més persones i entitats en els Consells de 
Barri 

 Hem de fer Consells de Barri més sovint? 
 
En l’apartat de propostes surten algunes com fer més àgils les audiències 
públiques, definir si els consells de barri han de ser resolutius o consultius, que 
les intervencions dels representants institucionals no siguin tan llargues per 
permetre participació veïnal, etc.  
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S’informa que a partir del mes de desembre, el conseller de barri tindrà 
presència quinzenal al Centre Cívic per recollir les peticions dels veïns. La 
regidora esmenta que hi haurà servei de guarderia als consells. 
 
 

3. Procés elaboració PAD, PAM 
 
La regidora explica quines són les línies directrius del mandat, que es 
fonamenten en les inversions, desfer desigualtats, dinamització dels espais, 
reactivació cultural, creació de llocs de treball...  
 
En Suso López fa presentació del procés d’elaboració del Pla d’Actuació 
Municipal i el Pla d’Actuació de Districte.  
 
Aquest procés durarà uns 4 mesos i s’inicia amb la deliberació amb veïns i 
veïnes del Districte i les seves entitats.  
 
En Suso explica que: 

 s’iniciarà amb el procés d’elaboració participativa de les línies 
estratègiques durant els mesos de novembre-desembre del 2015 en 
converses amb entitats veïnals i altres associacions.  

 La 2a. Fase es realitzarà durant els mesos de gener a març 2016 i es 
treballarà amb els consells de barri, consells sectorials, conselleres i el 
teixit associatiu. Durant aquesta 2a fase s’incorporaran temes sectorials 
i es desenvoluparan processos participatius sobre diversos temes.  

 La 3a. Fase tindrà lloc durant els mesos d’abril-juny i consisteix en la 
negociació política 

 La 4a fase: tindrà lloc durant els mesos de maig-juny i consisteix en 
l’aprovació final. 

 
 
S’aborda com a tema específic el mercat del Bon Pastor, a càrrec del sr. 
Sirvent, de l’Institut de Mercats de Barcelona. Esmenta que el projecte amb el 
que es treballa és el que ja s’ha presentat en altres ocasions i espais. 
Disposarà d’aparcaments, locals de magatzem i espai per a superfície 
comercial (supermercat).  
El projecte no contempola la presència d’habitatge a sobre, tot i que en alguna 
ocasió  es va esmentar però el projecte no va tirar endavant.  
Existeix la voluntat del Districte i de l’Institut de Mercats per a tirar endavant la 
seva construcció tan bon punt estigui disponible el pressupost.  
 
 

4. Urbanització de les cases barates 
 
A càrrec de la Sra. Ester Santiago. 
 
Era es tracta  de posar els subministraments. Cal facilitar l’accés, la recollida 
selectiva, i altres serveis que un edifici necessita per funcionar, com el 
clavegueram, electricitat, etc.  
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Ara es fan els edificis de Biosca i Alfarràs. També els paviments de voreres i 
calçades. A l’agost,  es preveu tenir finalitzada tota l’actuació.  
 
Preguntes : 
 
S’ha retardat molt la tercera fase. Manca el calendari de l’adjudicació de les 
habitatges. 
 
Des de la taula es respon que la idea és fer durant el primer semestre del 2016 
el sorteig per a l’adjudicació dels habitatges.  
 
Zona Estadella, Llinars i St Adrià, zona privada d’ús públic, es demana com 
està el tema. En el seu moment, els veïns no van signar la cessió. Si els temes 
legals es solucionen, el govern té la intenció de millorar-ho i s’està treballant 
amb els propis veïns i veïnes per veure de trobar solució.  
 
Peri Enric Sanchís, dificultat de ser edifici privat. S’està treballant des del 
govern amb la família per veure com resoldre aquesta situació.  
 

5. Conveni memòria històrica 
 
 
S’explica que hi ha un grup d’investigadors de la Universitat de Barcelona, que 
amb l’AAVV i l’Ajuntament han signat un conveni en matèria de memòria 
històrica. 
 
Volen facilitar que els veïns participin i decideixin. 
 
S’ha pensat en conservar una illa de cases museïtzar-la.  
 
El conveni és molt important per consolidar els projectes. 
 
 

6. Paraules 
 
Es pregunta per l’estat del pont que comunica amb la Verneda. 
S’informa que hi ha una morera de més de 100 anys, desprotegida, a Sèquia 
Madriguera / Mollerussa. 
 
Es demana com està el tema de l’H8. Es va explicar la setmana passada, es 
recullen les propostes i es farà un retorn al febrer.  
 
Existeix la demanda per a no treure la línia 73.  
 
Es comenten les vibracions a causa del metro. 
 
 
I essent les 21:15 hores, i sense haver-hi més temes que tractar, es dóna per 
finalitzat el consell de barri de la Bon Pastor, de tot el què s’estén de forma 
succinta la present acta. 


