
 
 

 

CONSELL DE BARRI DE  CAMP D’EN GRASSOT I GRÀCIA NOVA   - RESUM 

DELS PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA 

Data:  25 de febrer de 2020  hora:  18.30 h   Lloc: Espai Entitats Mercat Abaceria 

provisional. 

Assistència política, tècnica, d’entitats i associacions i de la ciutadana:  65 persones  

Ordre del Dia 

1) Presentació i votació dels/les candidats/es a Comissió de Seguiment 
 

2) Torn obert de paraula 
 

3) Procés Participatiu PAM-PAD 
 

Desenvolupament de la sessió 

1.Presentació i votació dels/les candidats/es a Comissió de Seguiment 
 

Presentació de les noves persones candidates  a la Comissió de Seguiment del Consell de Barri 

Camp d’en Grassot i Gràcia Nova:  Alícia Lleopart de l’AFA Sedeta, Juanjo Butron veí del barri, 

Paco González de l’Associació Can Mariner. El cens de les persones apuntades per poder votar 

és de  38  persones. Es sotmeten les  seves candidatures a votació. 

Totes les persones surten electes amb els següents vots: 

 

Alícia Lleopart:  28  a favor i  3 abstencions. 

Juanjo Butron:   28  a favor i  3 abstencions. 

Paco González:  24  a favor i  5 abstencions. 

  

2. Torn obert de paraula 

1) Miguel Angel Márquez intervé en relació a la pacificació del barri i els 

entorns escolars. 

2) Pau Rubio intervé en relació a la mobilitat en clau pacificació del 

barri. 

3) Maria Antonia Arnau intervé en nom de Pere Tobeña en relació a la 

manca de centres de dia, residències de gent gran. 

4) Pedro Pablo Trigueros intervé en relació al pati interior i el soroll que 

se’n deriva de la pista pròxima al carrer Nàpols i el pati vell del costat 

de Sicília. 



 
 

5) Raül Barahona intervé en relació al Projecte Pi i Margall, Sardenya i 

l’Illa Verda del Baix Guinardó. 

6) Alícia Lleopart intervé en relació a la velocitat 30km/h del carrer 

Sicília, a la situació dels conflictes que es generen amb les pilotes a la 

Plaça de La Sedeta i a la situació de prioritat que tenen per matricular 

a les escoles bressol famílies que ja han tingut un primer fill 

escolaritzat. 

7) Montserrat Vilalta intervé en relació a la Plaça Joanic, al pàrquing 

Torrent de les Flor i al local El Coleccionista. 

8) Víctor Gené intervé en relació als generadors amb gasoil d’unes obres 

del barri, en relació al pla de motos i sobre la pacificació del barri de 

Grassot. 

9) Marc Lascorz intervé en relació a la pacificació de la superilla de 

Grassot i al pas de vianants del carrer Sant Antoni Maria Claret. 

 

 

3) Procés Participatiu PAM-PAD 

Yusef Quadura, conseller del barri de Grassot i Gràcia Nova, fa una introducció sobre les línies 

principals que es proposen treballar en aquest barri.  

Posteriorment es conformen dos grups per treballar la sessió. 


