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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: 28 de setembre de 2021 

Hora : 18.30 a 20.30 h 

Format  virtual i presencial a Nàpols 270 

 
 

Assistents:  
 
Mar Trallero, 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. 

Paco F. González, AFA Escola Gaia. 

Magda Gil Queralt, Eix comercial Sagrada Família. 

Marc Martínez,  conseller del G. Municipal PSC.  

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

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. 

 

Ciutadans assistents amb veu però sense vot: 

Ivan Luque Segura, AFA Escola Encants. 

Xavi Valls, AFA Escola 9Graons  

Marc Hurtado, AFA Escola 9Graons 

Sandra Gutiérrez, de l’AFA  Sicília  

 

Ordre del dia de la Comissió de seguiment 

1. Seguiment dels compromisos dels anteriors Consells de Barri.  

2. Pressupostos participatius. 

3. Preparació de l’ordre del dia del Consell de Barri: La  millora  dels entorns escolars.  

4. Torn obert de paraules. 

 

 

La sessió comença a les 18.35 h. 
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Seguiment dels compromisos dels anteriors Consells de Barri. 

La consellera de barri recorda que està pendent buscar data per la comissió del Temple- Ajuntament i 
entitats representatives  veïnals del barri. A l’Audiència Pública es va agafar el compromís de constituir com 
més aviat millor aquesta comissió. 
També estan pendents  les sessions informatives del tramvia i de l’Amiant, concretament aquestes sessions 
es consideren que han de ser presencials per facilitar el diàleg amb els veïns i veïnes.   
Amb relació a les molèsties ocasionades als veïns i veïnes, a causa de les vibracions del metro de les línies L2 
i L5, s’ha traslladat a mobilitat, la demanda de parlar amb TMB per tal de començar a treballar aquest tema. 
Cal fer una reunió amb els veïns afectats per tal de poder escoltar-los i es reforça la idea que TMB ha d’estar 
present en tot aquest procés, sense la seva participació el tema no tindrà solució. 
 
Acord: caldria informar en el proper Consell de Barri, les diferents dates per fer aquestes sessions amb la 
ciutadania.  
 

Pressupostos participatius. 

El Tècnic de participació, explica en quin moment estem dels processos participatius. Després de la fase de 
votació han sortit 9 projectes a tot el districte Eixample. 
Ara estem en la fase d’execució amb dues línies de treball:  una a escala de districte i l’altra pel que fa als 
projectes. Amb la idea de continuar amb la participació ciutadana, cal constituir a districte una comissió de 
seguiment de districte, formada per un tècnic de districte, un tècnic de Democràcia Activa, un/a 
representant de la comissió de seguiment del consell de barri,  un representant de cada un dels projectes. 
L’objectiu d’aquesta comissió és avaluar el procés i implementació dels 9 projectes, coordinar les 
interaccions i afectacions  amb una visió global de tots els projectes. 
En l’àmbit de projectes es farà una comissió per cadascun dels projectes  amb la participació del promotor 
on s’explicarà l’execució del seu projecte, per veure si aquest compleix amb la seva proposta.  
En l’àmbit de l’Eixample es crearà un espai participatiu per donar a conèixer als ciutadans que es farà i com.  
El calendari del període d’execució és: a la tardor 2021 crear les diferents comissions; a l’hivern 2022 l’espai 
participatiu  i l’execució serà en el període  2022 i 2023. 
Els membres de la comissió fan èmfasis a la idea de fer un correcte control durant el període d’execució de 
les obres, per evitar decepcions als promotors dels projectes.  Per evitar decepcions, caldria incorporar les 
decisions al llibre d’obres.  
Ha de sortir de la comissió de seguiment una persona que vulgui participar en la comissió de seguiment de 
districte. La Consol és la persona que ha sortit, participarà sempre que les convocatòries coincideixin amb la 
seva disponibilitat laboral, en cas de no anar, no hi anirà ningú en representació de la comissió de 
seguiment del Consell de barri. 
 
Preparació de l’ordre del dia del Consell de Barri: La  millora  dels entorns escolars. 
 
La consellera de barri agraeix les propostes  presentades per les diferents AFA, aclareix que les demandes 
individuals es derivaran allà on pertoquin, per treballar el tema en un consell de barri cal parlar del model 
d’entorn escolar de forma global i no centrar-nos en la demanda concreta. 
 
El Paco comenta que la idea de demanar opinió als diferents agents de les comunitats escolars del barri era 
sobretot per saber l’opinió de la gent i que ajudi com a punt de partida a poder crear un debat al Consell de 
barri. 
Del quadre-resum que ha fet la secretaria del Consell de barri, el Paco treu 3 grans blocs: 

- Zones verdes, espai de jocs i esbarjo. 
- Mobilitat a l’entorn escolar. Relacionat també amb el procés superilla Barcelona  
- Salut: amb temes amiant, reducció del trànsit i velocitat i vibracions metro L2, L5. 
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El Paco també comenta que l’estudi realitzat per l’AFA de l’escola 9 Graons, s’ha de tenir en compte al ser 
representatiu de les demandes de les escoles. 
Caldria també fer una comparativa de les propostes presentades amb el PAD del districte, perquè 
coincideixen les línies estratègiques del PAD amb les reivindicacions  de les escoles. 
Es fa un debat de com caldria presentar el tema per tal de poder generar debat que permeti veure totes les 
visions: la mirada de la comunitat educativa, la dels comerciants, la dels veïns... 
 
Tothom està d’acord que ha d’haver-hi una primera part pedagògica que expliqui el tema dels entorns 
escolars i que s’allunyi del “que hi ha del meu”. S’està d’acord que aquest punt l’han de treballar les escoles 
i fer una presentació al Consell de barri amb un únic portaveu,  escollit per les escoles, d’aquesta manera se 
li dóna veu a les escoles i AFA’s.  
Acord: el Paco farà un escrit (format correu electrònic) convidant a les escoles a participar en una trobada 
entre elles i fer una explicació pel Consell de Barri, contant la millora dels entorns escolars segons la seva 
visió.  
La proposta d’ordre del dia del consell de barri serà: 
 

1. Seguiment dels compromisos dels anteriors consells de barri (10 minuts) 
 

2. La Millora dels entorns escolars (12 minuts) 
La Mar farà explicació del programa Protegim Escoles. 
La persona escollida per les escoles farà l’exposició treballada en representació de les escoles. 
 

3. Debat sobre la Millora dels entorns escolars (1 hora 20 minuts). 
Cal definir dinàmiques amb el Fidel González  i l’empresa contractada 
 

4. Torn obert de paraules (15 minuts)  
 
 
Torn obert de paraules. 
La Magda, de l’eix comercial vol saber data del grup impulsor superilla Sagrada Família. 
 
La Consol, vicepresidenta del consell de barri explica que per dificultats laborals no podrà exercir el càrrec i 
per tant caldrà tornar a presentar nova candidatura. Participarà en la comissió de seguiment en la mesura 
que la feina li permeti.  El Fidel explica com cal fer el procés segon el reglament de participació ciutadana.  
 
El Paco demana explicar com s’ha de fer per formar part en la Comissió de seguiment per tenir vot. El Fidel 
explica que cal porta la proposta al Decidim i al proper Consell de Barri es votarà la proposta.  
 
El consell de barri serà el 16 de desembre a les 18.30 h a la sala d’actes del centre cívic de la Sagrada 
Família hi haurà, l’opció digital.  
 

 

 

 

Olga Bastidas Martin 

Secretaria comissió de seguiment 

del Consell de Barri SF.  

 


		2021-10-28T09:52:21+0200
	Olga Bastidas Martin - DNI 36982696F (SIG)




