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Resum Comissió de seguiment del Consell de Barri de la Sagrada Família  

Dia: 4 d’octubre de 2022 

Hora: 18.30 a 19.45 h 

Format  virtual i presencial a Nàpols 268 (Casal de Barri Ateneu- el Poblet). 

 
 

Assistents:  
 
Mar Trallero, consellera de barri del G. Municipal Barcelona en comú. 

Marina Comellas, Associació veïns i veïnes Sagrada Família. 

Consol Montenegro, Associació Cultural barri del Poblet de Barcelona i Banc del Temps.  

Cristina Sans, Associació Cultural barri del poblet de Barcelona. 

Oriol Agulló. Eix Sagrada Família. 

AFA Escola Tabor  

Marc Martínez,  conseller del G. Municipal PSC.  

Arnau Mallen,  conseller de G. Municipal ERC. 

Fidel González, Tècnic de participació de Democràcia Activa  

Teresa Gómez, Coordinadora territorial i de convivència del districte. 

Olga Bastidas, Tècnica de barri de la Sagrada Família i Secretaria de la CdS. 

 

 

Ordre del dia de la Comissió de seguiment 

1. Seguiment dels compromisos dels anteriors Consells de Barri 
2. Informació nou Reglament Participació Ciutadana 
3. Renovació Vicepresidència 
4. Estat execució pressupostos participatius. 
5. Valoració de les propostes d’ordre del dia via Decidim 
6. Calendari propers Consells de Barri i Comissions de seguiment 
7. “Tema específic”  
8. Preparació ordre del dia del Consell de Barri 
9. Torn obert de paraules 

 

La sessió comença a les 18.40 h. 

 

Seguiment dels compromisos dels anteriors Consells de Barri. 

La consellera de barri dona la benvinguda a tots els assistents i repassa quin és l’ordre del dia amb un canvi d’ordre 
dels punts dels temes a tractar. 

Es fa un seguiment dels compromisos d’anteriors Consells de barri: 
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 El 5 d’octubre a les 18 h a l’Escola Tabor es fa una sessió de Superilla on es farà el retorn de les 
propostes presentades l’1 de juny. 

 Reunió dels afectats del Temple: pròximament serà convocada des de l’àrea d’Ecologia Urbana, 
s’espera poder informar de la data abans del  proper Consell de Barri. 

 
Renovació de la vicepresidència 
No s’ha presentat cap candidatura al Decidim per la renovació de la vicepresidència. L’associació de veïns    
comenta que pel que manca de mandat, no és prioritari presentar candidatura, sobretot perquè amb el nou 
mandat s’haurà de tornar a presentar candidatura de tots els membres  per formar part de la comissió de 
seguiment. 
 
Informació del nou Reglament de Participació ciutadana 
El tècnic de participació de Democràcia Activa, Fidel González explica que el nou Reglament contempla 
alguns canvis.  
Desapareixen els Consells Ciutadans de districte i, per tant, la seva representació en el Consell de ciutat 
passa a ser escollit entre les vicepresidències dels consells de barri i sectorials del districte. S’adjunta 
document. 
 
Estat execució pressupostos participatius. 
Al barri hi ha un únic projecte, que és:  Fem els parcs més accessibles per a tots els infants  que es farà als 
Jardins Montserrat Roig.  

La fase d’execució té dos moments: el primer en què els arquitectes treballen amb els promotors de la 
proposta el projecte (es denomina projecte executiu)  i una segona fase de licitació d’obra i execució.  

La previsió és que el projecte executiu finalitzi el desembre del 2022; la licitació pel gener-maig del 2023 i 
les obres pel juny- octubre del 2023. 

La comissió de seguiment demana poder veure el projecte executiu.  

 
Valoració de les propostes d’ordre del dia via Decidim 
A través del decidim, han entrat dues propostes per valorar la seva inclusió en algun punt d’ordre del dia 
dels consells de barri. 
 
1. Procés participatiu dins el consell de barri per la recuperació d’espais públics al barri i concretament a la 
plaça Gaudí:  
https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrisagradafamilia/f/2893/proposals/31417 
 

Es considera que la proposta no és prioritària i des de diferents comissions del barri ja estan treballant per 
detectar punts foscos i insegurs al barri. 

 

2. Com abordar la salut mental al barri: 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrisagradafamilia/f/2893/proposals/31739 
 

S’accepta la proposta i  s’inclou en la llista de temes a debatre en futurs Consells de Barri 

 
 
Calendari propers Consells de Barri i Comissions de seguiment 
El pròxim 16 de novembre serà el Consell de barri de la tardor i ja quedaria només un consell de barri que 
hauria de ser entre febrer i març del 2023 perquè després ja són les eleccions i, per tant, la comissió de 
seguiment hauria de ser a principi d’anys (gener-febrer del 2023). 
 

 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrisagradafamilia/f/2893/proposals/31417
https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrisagradafamilia/f/2893/proposals/31739
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Tema específic a tractar al consell de barri del 16 de novembre 

Es recorda quin és el llistat de temes escollits per la comissió de seguiment (del 9 de juny del 2021), i els 
temes pendents són:  

 Impuls comerç de proximitat: com es pot impulsar, com revertir l’impacte turístic (el monocultiu 
dels establiments turístics), quin tipus de suport requereix el comerç de proximitat.  

 Habitatge social. 

 Salut mental: es podria treballar pel CB de principis d’any i pot formar de la comissió de treball el 
Casal de barri Ateneu el Poblet i l’associació de veïns i veïnes Sagrada Família.  

 Es presenta una nova opció i és dedicar  l’últim Consell de Barri del mandat  a fer un balanç de com 
ha anat els quatre anys de mandat o fer un debat (en aquest cas seria salut mental). Les entitats 
demanen  poder consultar-lo amb els seus membres de les seves  juntes respectives. S’acorda que 
els  dies vinents enviaran un correu a la secretaria de la comissió per dir quina ha estat la seva 
decisió.  

 El tema escollit és fer un debat sobre l’impuls del comerç de proximitat. 

 

Preparació ordre del dia del Consell de Barri 
Es recorda quina és l’estructura del consell de barri (segons es va decidir a la comissió de seguiment del 9 de 
juny del 2021):  
 

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 (15 minuts). 

 
Es decideix crear una comissió de treball per preparar el tema i les entitats convocades a aquesta comissió 
seran les tres associacions de comerciants del barri, l’associació de veïns i veïnes Sagrada Família, la tècnica 
de comerç del districte i el tècnic de democràcia activa. Aquesta comissió es reunirà el 7 de novembre de 15 
a 16 h a les oficines del districte.  

 
Torn obert de paraules 
Es demana que les sessions de Superilla es puguin fer híbrides, per facilitar la participació de les persones 
que treballen a la tarda. Es traslladarà la petició a Ecologia Urbana.  
 
 
 
El consell de barri serà el 16 de novembre a les 18.30 h a l’auditori del Casal de Barri Ateneu el Poblet, hi 
haurà l’opció digital.  
 

 

Olga Bastidas Martin 

Secretaria comissió de seguiment 

del Consell de Barri SF.  

 


