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RESUM DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONSELL DE BARRI DE SANT ANTONI 

Sessió ordinària  

Lloc:  Centre cívic Cotxeres Borrell  

Data: 20 de setembre de 2022  

Hora inici:  18.30 

Hora final: 19.30 

Assistents: 

Pau Campderrós  Conseller Grup Municipal BCN Comú 
Daniel Viadé Conseller Grup Municipal ERC 
Marc Martínez Conseller Grup Municipal PSC 
Pep Sala Associació veïnal de Sant Antoni  
Marc Folch Federació d'Entitats Calàbria 66 
Jaume Alcántara Veí 
Montse Saboya Fem Sant Antoni 
Jesús Faba Fem Sant Antoni 
Rafa Martínez ONG de veí a veí 
Carme Toà SAC 
Teresa Gómez  
Fidel González 
Gema Rama 

Coordinadora Territorial i Convivència Eixample 
Direcció de Democràcia Activa i Participació 
Secretària de la Comissió de seguiment del Consell de barri 

 

Ordre del Dia: 

1. Seguiment dels compromisos dels anteriors Consells de Barri. 
2. Informació del nou Reglament de participació ciutadana 
3. Valoració de les propostes d’ordre del dia.  
4. Valoració dels Consells de barri 
5. Calendari. 
6. Preparació de l’ordre del dia del Consell de barri. 
7. Torn obert de paraules. 

 
Pau C. dona la benvinguda. 

1. Seguiment dels compromisos dels anteriors Consells de Barri 

Pau C. afirma que tots els temes s’han tractat.  

Montse S. comenta que el projecte, de l’adequació del solar de l’antic Teatre Talia, que es va enviar, no 
inclou la intervenció a la zona del soterrani; aquesta acció es va acordar al Consell de barri. Pau C. prenc 



 

    
 
 
 
 

 

 

Comissió de Seguiment Consell de Barri Sant Antoni 20 de setembre de 2022                    
 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Districte de l’Eixample 

València, 307,  3r 1a 
08009 Barcelona 
www.bcn.cat/eixample 

nota per consultar-ho, i explica que les obres comencen la darrera setmana de setembre; al novembre l’ 
enjardinament, i la previsió és que a finals d’any finalitzin. 

Marc F. consulta sobre el dia d’accés a l’espai veïnal de sota del Mercat de St. Antoni; Tere G. diu que 
encara no s’ha fet la recepció d’obres. Rafa M. comenta que hi ha entitats que els han cedit aliments per 
desar al magatzem. Pau C. diu que la previsió és que a la meitat del mes d’octubre ja es pugui accedir. 

Marc F. pregunta sobre la decisió de la gestió de l’edifici de Calàbria 66. Comenta que ha millorat el 
manteniment; van poder deixar el cotxe dues persones que participen a una activitat de teatre, però diu 
que és millorable l’atenció de la porta, que és més idoni el perfil d’informador, que no pas de seguretat. 
Expressa també que Districte no tenia coneixement sobre el canvi considera que és una disfunció. 

2. Informació del nou Reglament de participació ciutadana 

Fidel G. explica que amb el nou Reglament de participació ciutadana desapareixen els Consells ciutadans 
de districte. Això ha obligat a modificar el sistema per renovar la representació del districte al Consell de 
Ciutat, a partir d’ara, la seva elecció correspon a les vicepresidència dels Consells de Barri i Consells 
Sectorials del districte, escollida entre ells i elles mateixes. S’anima a la Comissió de Seguiment a que el 
Consell de Barri de Sant Antoni disposi d’una vicepresidència ja que actualment no en té per decisió 
pròpia. Pep S. recull la idea. 

3. Valoració de les propostes d’ordre del dia.  

A la plataforma Decidim no hi ha cap aportació.  

4. Valoració dels Consells de barri 

Fidel G. comenta que degut una incidència administrativa no es farà de manera immediata. 

5. Calendari 

Pau C. proposa que el següent Consell de barri sigui el dinou d'octubre de 2022; comenta que a partir del 
deu de març de 2023 no es pot explicar l'acció de govern, per tant no es podria convocar un Consell de 
barri; la proposta és fer el primer Consell de barri de 2023 al final del mes febrer, i la Comissió de 
seguiment un mes abans aproximadament.  

6. Preparació de l’ordre del dia del Consell de barri. 

Pau C. explica que proposa fer un recordatori de la pèrdua de Joan Bordetas. 
Fidel G. recorda els temes que van sortir a la darrera Comissió de seguiment del Consell de barri; tots els 
temes s'estan treballant en espais diferents. 
Pau C. diu que les obres de la retirada de la llosa començaran la segona meitat del mes de novembre, i les 
sessions de participació  abans de finals d’any.  
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Marc F. suggereix que el 16 de novembre la sessió sobre el fenomen del sensellarisme al barri de St. 
Antoni. 
Pau C. conta que no hi ha tema de debat perquè els temes que han sortit s'estan encabint en altres 
espais. 
Marc F. comenta que hi ha una preocupació sobre les condicions laborals (precarització, sous...) de les 
treballadores familiars de l'empresa contractada; aquest tema es va elevar........... 
Sorgeix la situació relativa al disset de setembre; comenten que va ser un malentès, i també va haver-hi 
intenció a les xarxes socials de fer polèmica. Pep S. diu que l'extrema dreta cerca la foto i manipular; Rafa 
M. comenta que a ell li van preguntar pel carrer sobre això persones que no van entendre l'acció. 
S'acorden els següents punts de l'ordre del dia: informe del regidor (moment de les obres del solar de 
l’antic Teatre Talia...) i precs i preguntes 

7. Torn obert de paraules. 

Comenten que els temes que poden sortir en aquest punt ja s’han comentat.  

Pau C. recorda la sessió entorn de la cuina comunitària del 28 de setembre 

 

Secretària del Consell de barri de Sant Antoni 


