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CONVOCATÒRIA COMISSIÓ DE SEGUIMENT SAGRADA FAMÍLIA
Per indicació de la consellera de barri, Sra. Mar Trallero, us informo que la propera comissió de seguiment
del Consell de barri de Sagrada Família tindrà lloc el dimarts 4 d’octubre de 2022, de les 18.30 fins a les
20.30 h al Casal de Barri Ateneu- El Poblet (C/Nàpols 268-270).

Es tracta d'una trobada amb format híbrid (presencial o virtual) a la que podreu accedir mitjançant el
següent enllaç:
https://meet.jit.si/ComissiodeseguimentdelCdB4102022

I amb el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Seguiment dels compromisos dels anteriors Consells de Barri
Informació nou Reglament Participació Ciutadana
Renovació Vicepresidència
Estat execució pressupostos participatius.
Valoració de les propostes d’ordre del dia via Decidim
Calendari propers Consells de Barri i Comissions de seguiment
“Tema específic” (decidir conjuntament amb la Consellera )*
Preparació ordre del dia del Consell de Barri
Torn obert de paraules

Atentament,

Olga Bastidas Martín
Olga Bastidas
Martin - DNI
36982696F
(AUT)
2022.09.20
11:13:24 +02'00'

Secretaria del Consell de Barri
Sagrada Família
*A la comissió de seguiment del 9 de juny de 2021 es va decidir:
S’acorda que els consells de barri han de tenir la següent estructura:
1. Benvinguda amb retorn d’informació sobre anterior temes tractats (15 minuts)
2. Tema de debat (60 a 80 minuts dels quals 10 o 15 minuts ha de ser de conclusions del debat)
3. Torn obert de paraula: espai perquè el ciutadà espontani pugui parlar de les seves inquietuds (caldrà fer pedagogia i
explicar altres espais com l’audiència pública i la bústia ciutadana (15 minuts).
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S’accepta la proposta de temes a debatre per part de l’associació de veïns i veïnes Sagrada Família:
Tardor 2021: Temple i Revolta escolar.
Primavera 2022: Habitatge social i Gent Gran.
Tardor 2022: Impuls Comerç proximitat i Illa Myrurgia.
Primavera 2023: Joves i a determinar.
Temes tractats al consell de barri des de la comissió de seguiment del 9 de juny del 2021:
Revolta Escolar: Consell de barri del 16 de desembre de 2021.
Pla de neteja i manteniment del barri: consell de barri del 15 de març de 2022
Gent Gran: consell de barri del 23 de maig del 2022.
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