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

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

 

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

Dia: 22 d’abril de 2021 

Hora : 19.00 h 

Lloc:  virtual  

   Enllaç: https://meet.jit.si/CdSSagradaFam%C3%ADlia22042021 
 
 

Assistents:  

Jordi Matas, Conseller Tècnics del districte i conseller de barri salient del G. Municipal Barcelona en comú-E. 

Mar Trallero, nova consellera de barri del G. Municipal Barcelona en comú-E. 

Consol Montenegro, Associació Cultural El Poblet i Banc del Temps i vicepresidenta del Consell de Barri de la Sagrada Família. 

Joan Itxaso, Associació veïns i veïnes Sagrada Família. 

Magda Gil Queralt, Eix comercial Sagrada Família. 

Paco F. Gonzalez, AFA Escola Gaia. 

Marc Martínez, Conseller del G. Municipal PSC. 

Pedro Juan Sánchez, Conseller del G. Municipal C’s. 

Arnau Mallen, Conseller de G. Municipal ERC. 

Fidel Gonzalez, 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. 

 

Ciutadans assistents amb veu però sense vot: 

Vicenç Alcalde 

Roberto Martin 

Henri Verelst i Elisenda. 

 

 

Ordre del dia de la Comissió de seguiment 

1. Planificació Consells de barri any 2021 
2. Definició ordre del dia proper Consell de barri:  

 Aprovació data proposada: 12 de maig.  

 Proposta del decidim.Barcelona  
3. Altres 

 

La sessió comença a les 19.20h . 

https://meet.jit.si/CdSSagradaFam%C3%ADlia22042021
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Benvinguda als membres de la comissió de seguiment. 
El conseller de barri dóna la benvinguda a tots els presents i es fa una roda de presentacions. Explica  
que ell deixar de ser conseller de barri i que al seu lloc vindrà la Mar Trallero.  

 

1. Planificació Consells de barri any 2021. 
 
El Fidel González, tècnic de participació fa un breu recordatori de quines són les funcions dels Consells de barri i 
de les comissions de seguiment (s’adjunta document al resum), comenta que en àmbit de ciutat s’han convertit 
en espais de rendició de comptes i per tractar aquests temes ja existeixen altres formats i canals. Per aquesta 
raó, des de Democràcia Activa i per tal de crear espais de debats en els Consells de barri cal fer un llistat de 
possibles temes d’interès al barri de la Sagrada Família i poder posar data, per tal de disposar d’una planificació 
dels consells de barri per aquest 2021 i poder fer d’aquests consells espais de debats.  
El Jordi Matas fa una proposta de possibles temes a debatre als Consells de barri futurs. Es recorda que un punt 
de tots els consells de barri de ciutat serà informar dels pressupostos participatius: 
 

 Superilla Barcelona: proposa poder treballar el tema en el Consell de barri del 12 de maig, a l’estar previst al 
setembre un grup motor del tema superilla Sagrada Família i poder portar les propostes veïnals.  

 Temple Sagrada Família: cal tornar a trobar-se els grups de treball, considera que hi haurà més informació al 
consell de barri de novembre-desembre.  

 Revisió del Pla d’usos de l’Eixample (tardor 2021). 

 Afectacions obres del tramvia: amb participació d’ecologia urbana, per tal de veure les afectacions de les obres. 

 L’illa d’equipaments: Aquest tema no és de debat, és informatiu de l’estat de la futura remodelació de l’illa 
d’equipaments Provença- Mallorca que afecta centre cívic, espai de gent gran, serveis socials i biblioteca.  

 Habitatge públic. 

 Residencia gent gran. 

 Estat de l’Amiant al barri. No és  un tema de debat com un tema informatiu de com s’està treballant el tema. 
 
S’obre un torn de paraula perquè els assistents pugui dir les seves propostes de temes a treballar. La Magda de 
l’Eix comercial i la senyora Elisenda fan diferents propostes que no corresponen a l’apartat  i són traslladades a 
punt 3 de l’ordre del dia.  
 
Paco de l’AFA de l’Escola Gaia: 
Està d’acord en parlar dels temes de  Superilla (a la tardor: novembre-desembre) i del tramvia, però comenta que 
estaria bé al Consell de barri del 12 de maig poder parlar  de l’amiant, ja que a la tardor quedarà redactada la llei 
de l’amiant des de la Generalitat i estaria bé poder debatre el tema. Jordi Matas comenta que des de 
l’administració municipal el que es pot informar és com s’estan fent les coses, però no tenen competència per 
incidir en la feina que fa la Generalitat.  
Proposa que els veïns també puguin participar explicant un petit informe de l’estat del barri, tal com fa el regidor 
a l’inici dels Consells de barri.  
Important treballar al tema  del rebot escolar i d’Eixample respira quan es parli de la superilla. 
 
La Cònsol, vicepresidenta del Consell de barri, aclareix  que al parlar de la superilla, ja es debat de les places 
verdes, que entronca amb la qualitat de l’aire;  del trànsit de vehicles i per tant la pacificació de carrers. 
 
Joan Itxaso de l’associació de veïns i veïnes Sagrada Família: considera que al proper consell de barri caldria 
donar resposta a diferents temes que han sorgit en Consells de barri anteriors.  
Està d’acord de parlar del tema del Temple a novembre-desembre.  
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Al parlar de l’habitatge públic s’hauria d’entomar l’habitatge de Jardins de la Indústria, que després de molts 
anys encara estan sense fer.  
 
Al consell de barri del maig està d’acord, en parlar del tema del Tramvia. És un tema que cal explicar molt bé i és 
convenient poder explicar el tema amb plafons explicatius situats a diferents equipaments municipals. La 
ciutadania no ha pogut opinar. 
 
En aquest Consell de barri informaria del tema de la superilla. I sobretot donar a conèixer a tots els assistents 
dels futurs temes a debatre i les dates aproximades dels consells de barri, perquè doni als veïns opcions a 
preparar els temes.  
 
La Magda de l’Eix Comercial està d’acord en parlar, al proper consell de barri, de la superilla.  
 
El Paco de l’AFA de l’Escola Gaia comenta si s’està programant els consells de barri del 2021 que succeeix amb les 
propostes de temes que puguin entrar pel Decidim? 
 

2. Definició ordre del dia proper Consell de barri: Aprovació data proposada: 12 de maig. 
 
Queda acceptada la data del 12 de maig pel proper Consell de barri i l’ordre del dia serà el següent:  
 

 Benvinguda del regidor i informe inicial: 15 minuts i intervindran el regidor, Jordi Matas i Mar Trallero. 

 Afectacions del tramvia: 30 minuts, dels quals 10 minuts seran del tècnic convidat. El Jordi comenta que 
cal tenir un tècnic que pugui explicar el projecte i al mateix temps informi de quina serà l’afectació de 
l’obra sobretot a la cruïlla Aragó- Consell de Cent-Marina- Diagonal. 

 Superilla Barcelona: 1 hora.  
 
El Jordi Matas comenta que el tema de l’Amiant ha de ser tractar en una sessió informativa oberta per explicar 
detalladament com s’està procedint i quina és la casuística de cada teulada d’amiant. Aquesta sessió no es pot 
fer online,  ha de ser presencial.  
 
La Tere Gómez recorda que hi ha un punt en comú a tots els Consells de barri de la ciutat i és el tema dels 
pressupostos participatius. El Jordi Matas comenta que es pot tractar dins l’informe inicial del regidor. 
 
S’acorda que al llarg de la setmana vinent es podrà enviar un correu electrònic a la tècnica de barri amb 
propostes dels temes a tractar en els consells de barri. 
 
Es farà una reunió, de la Comissió de seguiment, a partir del 3 de maig, únicament per fer el llistat de temes a 
debatre en els futurs  consells de barri i poder posar dates. 
 
La tècnica de barri recorda que cal valorar si han de formar part de l’ordre del dia d’un Consell de barri dues 
propostes que han entrat pel Decidim. 
Proposta 1: Normativa de Gossos i compliment de normes mínimes.  
Proposta 2: retirada de motos aparcades il·legalment a les voreres. 
Es valora que aquestes propostes han de ser tractades per altres canals i no són temes a debatre. S’informarà de 
la decisió al Decidim. 
 

3. Altres 
 
Aquestes dues intervencions es van realitzar al punt 1 de l’ordre del dia de la Comissió de seguiment. Com que 
no són temes a debatre, ja que són queixes i suggeriments queden registrades en aquest apartat. 
 
La dinamitzadora de l’Eix Comercial exposa situacions al barri que cal treballar per millorar: 
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Enllumenat públic. 
Neteja al barri: caques de gossos 
Regulació de bicicletes i patinets. Ubicació de contenidors davant carrils bici.  
 
La senyora Elisenda comenta: 
Estat d’abandó i deteriorament del mercat municipal de la Sagrada Família. 
Zones verdes brutes. 
Panots trencats en les voreres. 
Teulada d’amiant al Niza. 
Mobiliari urbà perillós, és el cas de jardineres de ferro a l’Escola 9 Graons. 
 
 
Informacions addicionals  per la Comissió de seguiment:  
 
S’adjunta l’enllaç per poder notificar a l’ajuntament totes les queixes i suggeriments que els veïns i veïnes 
considerin oportunes. Aquestes queixes són enviades directament al servei adient per poder ser tramitada i 
queden registrades. 
https://atencioenlinia.ajuntament.barcelona.cat/ 
  
 

Llistat de temes a debatre en els Consells de barri 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. 
 

 

 
La sessió finalitza a les 20.55 h 

 

 

 

 

Olga Bastidas Martin 

Secretaria comissió de seguiment.  

https://atencioenlinia.ajuntament.barcelona.cat/
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