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DOCUMENT DE RETORN CONSELL DE BARRI DE CONGRÉS-INDIANS 

 

 

El present document de retorn contempla en document annex l’acta provisional del Consell de 

Barri de Congrés-Indians, pendent d’aprovació en el proper Consell, així com les respostes a 

les qüestions plantejades per les veïnes i veïns durant el propi consell.  

 

Els temes als quals es dona resposta són els següents: 
 

 Repensem els Consells de Barri. 
Entre les demandes més repetides en aquest punt figuren: incorporar l’ordre del dia als elements 
comunicatius del Consell de Barri, reforçar els canals de comunicació (cartelleria, xarxes socials, 
mailings...), fer un esforç per incorporar al jovent als consells, incorporar noves entitats a la Comissió de 
Seguiment,  renovació de les vicepresidències, fer un seguiment dels temes abordats als consells de 
barri... 

 

 Pel que fa a l’ordre del dia, des de la passada convocatòria ja s’incorporen els punts 
principals al cartell (els dos o tres més destacats) i a la web del Districte de Sant Andreu es 
podran trobar l’ordre del dia complert així com la informació relativa als diferents punts a 
tractar.  

 

 Els canals de comunicació: es mantindran les encartellades actuals i es reforçarà durant els 
dies previs la comunicació via xarxes socials i s’aprofitaran els canals de 
comunicació/informació dels que disposen els equipaments (mailing, taulells d’anuncis...). 
També s’ampliarà la difusió a espais d’elevada concurrència de persones com són les 
biblioteques, els centres d’atenció primària... 

 
o Ampliació de noves entitats a la Comissió de Seguiment: una de les voluntats és que les 

comissions de seguiment siguin espais de treball que es reuneixen més sovint i que 
permetin agilitzar qüestions més del dia a dia del barri. És per això que es considera adient, 
si així s’acorda, la seva ampliació amb noves entitats que representin la pluralitat del teixit 
associatiu del barri.  
 

 Renovació de les vicepresidències: si la Comissió de Seguiment dóna el seu vist i plau a 
aquest punt, es portarà a votació a mà alçada d’una nova proposta de vicepresidència que 
ha de recaure en un veí o veïna, membre d’una entitat del barri. En el proper Consell de 
Barri s’informarà de l’inici d’aquest procés.  

 

 Seguiment dels temes abordats al Consell de Barri: la comissió de seguiment rebrà, 
juntament amb l’acta del Consell de Barri, un document de retorn, a l’estil del que aquí es 
presenta amb la resposta als temes plantejats al consell i el seu estat. A cada convocatòria 
de la comissió de seguiment es farà actualització de la informació al respecte dels temes 
pendents.  

 

Districte de Sant Andreu 

 


