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Pl. Major de Nou Barris, 1
08042 Barcelona
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RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE PORTA

Data: dijous, 20 de febrer de 2020
Lloc: UNED, Av. Rio de Janeiro, 56
Hora d’inici: 18:30 h.
Hora de finalització: 21:30 h.
ASSISTENTS
Composició de la taula
Conformen la taula: la consellera de Porta, Esther Flaquer Garcia; la consellera tècnica,
Sheila Maria Guerra Andrés; el gerent del Districte de Nou Barris, Gabriel García
Duarte; la tècnica de Democràcia Activa, Eva Luengo; la directora de la Direcció de
Serveis a les Persones i al Territori, Mercè Garcia i els tècnics del districte Guillem
Encabo i Blanca Catalá, qui elabora aquest resum.
Entre el públic
Els consellers/es Sonia Nieto (PSC), Alexandra López (BCNComú), Miguel Angel Palos
(ERC), Noemí Martín (Cs) i Andrés Rodríguez (PSC). El total d’assistents és de 180
persones, entre els quals veïns i representants de les entitats de l’AV de Porta, Porta
Cultural, Club de Petanca Can Dragó, Aurats i aturades Nou Barris, Hort Can Valent, AS
Creu del Sud, SAP Muntanya, Banc del temps, Grup de Dones de porta, Federació
Transforma Porta, Casal de Joves Porta, Dones Portenyes, Associació Juvenil
Sociocultural Porta-Sóller, Zas! Jocs de Taula i Rol, AV Renfe Meridiana-Pont del Drac,
Petanca Alcúdia, Escola Municipal de Música de Nou Barris, Aturats, 500x20, Ateneu La
Bòbila i Club de Mus Porta.
ORDRE DEL DIA
1. Elecció de la Vicepresidència i Constitució de la Comissió de Seguiment
2. Procés participatiu PAM-PAD i pressupostos participatius
3. Torn obert de paraules
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TEMES TRACTATS

1. Elecció de la Vicepresidència i Constitució de la Comissió de Seguiment
Els dos candidats a la vicepresidència defensen la seva candidatura i es procedeix a la
votació amb el resultat de:
119 vots a favor del senyor Julián Lluís Córdoba
50 vots a favor del senyor Luis Alonso Carrascal
0 abstencions
Queda nomenat el senyor Julián Lluís Córdoba com a vicepresident, ja que compleix el
requisit d'haver obtingut dos terços dels vots dels assistents.
A continuació, la secretària del consell passa a relacionar els candidats presentats a la
comissió de seguiment, sense que ningú hi mostri oposició, per la qual consta es
constitueix.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Membres de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri de Porta
Agrupament Scout Cruz del Sur
Albert Villacampa Muñoz
Alejandro Sanz
Andrea Zafra Torrijos
Ángeles Espina Montero
Antoni Martínez Blanquez
Antonio Hermoso
Associació Juvenil Sociocultural de Porta-Sóller
Associació Renfe Meridiana Pont del Drac
Ateneu la Bòbila de Porta
Banc Solidari de Material Ortopèdic
Bernat Pérez Pérez
Cayetano Morales Lázaro
Cecilia Bruned Ferrer
Conchita Rodríguez Moratinos
Consol Gracia Calzada
Esther Tamarit Tárrega
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Fina Bruned Ferrer
Florencio Ruiz Garcia
Irene Redón
JoannaRuiz Tamarit
José Enrique Méndez Álvarez
Josep Berenguer Anguera
Juan Elvira
Juan Gallego Vegas
Juan Lluís Córdoba
Lourdes Garcia Moreno
Luis Alonso Carrascal
Luna Martínez Llarín
Manuel Giraldo Gil
Manuel Nieto
M Pilar Anton Domínguez
Miguel Giménez Lorente
Mònica Llaria Peña
Rocío Larios
Teresa Carvajal
Teresa Palacio Giral
Virginia Bueno Lluch
Yolanda García Aguado

2. Procés participatiu PAM-PAD i pressupostos participatius
La consellera de barri explica en què consisteixen i el funcionament dels processos
participatius, així com les seves fases.
Representants d'associacions de veïns de Porta fan lectura de propostes ja treballades
amb 15 col·lectius del barri, les quals penjaran a la plataforma Decidim.Barcelona.
L'empresa MonoDestudio fa una dinàmica de treball per grups per recollir les
propostes dels assitents per al PAM-PAD i pressupostos participatius i elabora l'informe
del punt 2 de l'ordre del dia, amb el següent contingut:
Nombre de persones participants: 18
Edat mitjana de les persones participants: 45
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Gènere de les persones participants:
Masculí
11

Femení
7

No binari
0

L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost participatiu en el que la
ciutadania, de forma directa, decidirà a què es destinaran 75 milions per a la realització
de projectes d’inversió als 10 districtes.
La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lectiu en grup. En un primer
moment la ciutadania valora i delibera sobre les propostes del PAD perquè siguin
estudiades pel govern de Districte; i en un segon moment la ciutadania valora la
definició, priorització o addició de projectes d’inversió per a incorporar el procés de
“Pressupostos participatius”.
Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de les propostes i
projectes sorgides de la sessió es pot consultar: https://www.decidim.barcelona/

BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT
(METODOLOGIA, NOMBRE DE GRUPS CREATS, TEMÀTIQUES TRACTADES, ETC.)

Es va donar veu a una plataforma d’entitats que va exposar les seves propostes davant
els 4 grups de treball que es van formar. Aquestes propostes es centraren en
temàtiques com l’accés a l’habitatge, disseny de processos participatius per a diferents
actuacions urbanes i en diferents idees per al camp de la Damm, tema que va tenir
prou ressò a algunes de les taules de treball. Les propostes d’aquesta plataforma es
trobaran a la web del DECIDIM.
La majoria de les propostes aportades com a esborrany es van validar, però fent
algunes precisions o directament redefinint la proposta com una redacció nova que es
trobarà als apartats següents.
Les temàtiques més tractades van ser: reurbanització de carrers, equipaments,
reurbanització de parc i zones verdes, aparcament, mobilitat i transport públic,
accessibilitat i neteja.
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En general, encara que no en tots els grups, va haver prou consens en quant a les
propostes i projectes d’inversió, encara que va haver prou debat fins arribar a cert
consens, sobre tot per a definir clarament les prioritats.

PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA

Títol de la proposta

Descripció de la proposta

Millora Carrer Andreu Nin.

Millorar el ferm de les voreres a l’altura del camp de
futbol.
Millora Av. Rio de Janeiro.
Llevar les escales i millorar la urbanització a l’altura del nº
21, ampliar la vorera.
Millora il·luminació zona
Al carrer Escultor Ordóñez i Placeta dels Avis, així com als
cementiri.
voltants del cementiri en general, reparar i millorar el
sistema d’il·luminació.
Semàfor Carrer Alcúdia.
Reivindicació històrica, posar un semàfor a l’encreuament
amb Carrer Valldemossa.
Re-disseny de carrils bici.
Ressituar els carrils bici per tal de que no molesten a
vianants i siguin segurs a les zones on hi ha tràfic intens de
vehicles.
Pla accessibilitat Equipaments.
Assegurar que tots els equipaments públics són
accessibles.
Millora neteja del barri.
Definir una millor planificació de la neteja i el control de
plagues.
Millora programa RADARS.
Millorar aquest programa per lluitar contra la solitud de
les persones grans.
Re-municipalització equipaments. Definir aquells equipaments que puguin tornar a ser
gestionats per l’ajuntament.
Adequar recursos als
Millorar la dotació de recursos econòmics.
equipaments de gestió cívica.
Revisar aparcament.
Definir un pla d’aparcament en relació a les necessitats
reals, donant solucions a les persones que es queden
sense aparcament.
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Aula Ambiental Nou Barris.

Establir aquesta aula al barri de Porta, amb personal
especialitzat en educació ambiental, fent ús de la xarxa
d’horts i coordinant activitats amb escoles i institut.
Recuperació d'oficis.
Treballar amb l’Associació d’Artesans de Nou Barris en la
realització de tallers i posada en valor dels oficis.
Pla de millora del mobiliari urbà. Fer una renovació del mobiliari urbà amb criteris
d’accessibilitat i començant pels més deteriorats.
Millora del Parc Infantil del C/
Reurbanitzar el parc fent un pipi-can segregat per evitar
Andreu Nin.
que els gossos estiguin al mateix espai que els jocs
infantils.
Reurbanització Bulevard central Renovar mobiliari urbà, eliminar zona de terra, substituir
Passeig Mallorca.
pavimentació o reparar-la, instal·lar pilons als llocs on els
cotxes pugen a les voreres.
Renovació Can Dragó.
Millorar la urbanització, instal·lacions i equipament del
parc. Habilitar espais coberts i amb pavimentació que
faciliten usos com ioga o ball. Instal·lar banys públics.
Regulació usos voreres.
Regular clarament els usos que els comerços fan a les
voreres, sobre tot quan hi ha invasions de la vorera.
Gimnàstica per a gent gran.
Instal·lar aparells de gimnàstica per a gent gran als parcs
públics.
Millora Parc Petit Príncep
Neteja de la zona contigua al parc i adequació con a
extensió del parc.
Millora de la seguretat i Guàrdia Augmentar la freqüència de pas de la Guàrdia Urbana.
Urbana.
Ordenació de la mobilitat.
Redefinir els carrils bici per a garantir la convivència amb
vianants de bicicletes i patinets. Senyalitzar aparcaments
de motos per exemple al carrer Casas i Amigó.
Millora de la urbanització a
Millorar els carrers M. Sancho, Emilio Roca, Desfar,
carrers del barri.
Valldemossa i Nou de Porta.
Camp de la Damm.
Establir una illa d’equipaments com auditori o pavelló
esportiu.
Regular horaris d’àrees de gossos. Definir horaris d’ús d’aquests espais que siguin
compatibles amb el descans del veïnat proper.
Garantir compliment normativa Donar atribucions als agents de la zona blava en absència
de tinença de gossos.
de Guàrdia Urbana per sancionar.
Eliminació calefacció en terrasses Prohibir aquests sistemes per reduir la contaminació i el
de bars.
canvi climàtic.
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Total de propostes realitzades

27

PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA
TROBADA1

Títol del projecte

Descripció del projecte

Reurbanització bulevard central
del Carrer Mallorca.

La vorera del tram entre els nº 1-11 es troba en molt mal
estat i necessita millora, s’ha d’eliminar la part de sorra
donat que provoca brutícia a les cases i no és higiènic per
l’ús que es fa per part de les persones amb gossos.
Reurbanització Parc Gabriel
És un parc molt abandonat, sense manteniment, poc
Alomar (C/Andreu Nin).
higiènic per l’us que es fa com a pipi-can. Es proposa
diferenciar l’ús, una paret parc i altra pipi-can.
Reurbanització Pl. Petit Príncep. Urbanitzar la zona contigua a la zona de jocs, actualment
molt degradada i fer un parc coherent.
Parc Agrari Can Valent.
Modificar l’ús del solar del C/ Pintor Alzamora, actualment
aparcament, amb part del camp de la Damm i fer ús
hortícola generant un eix amb Jardins d'Alfàvia i Can
Dragó.
Instal·lació urinaris públics fixes i Instal·lar a parcs públics, a punts d’afluència de gent,
mòbils.
definint formes d’accés per a veïnat i no veïnat.

1

La informació ampliada els projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i ha estat publicada a la plataforma Decidim.barcelona.
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Total de projectes realitzats

5

FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA

8

Districte de Nou Barris
Direcció de Serveis al Territori
Pl. Major de Nou Barris, 1
08042 Barcelona
www.bcn.cat/noubarris

3. Torn obert de paraules
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Representants de l'AMPA de l'Escola de Música Municipal de Nou Barris exposen el seu
neguit perquè se'ls ha comunicat que canvia el projecte educatiu de les escoles
municipals de música, per donar cabuda a altres disciplines artístiques. Consideren que
això suposarà una disminució del contingut d'educació musical que derivarà en un
menor nivell, amb la conseqüent dificultat d’accés directe a estudis musicals superiors.
Està en marxa un concurs per renovar la concessió de la gestió de l'escola de Nou
Barris. Demanen que s'escolti als pares com a part interessada. La consellera de barri
recull el neguit i es compromet a demanar informació sobre el tema a l'Institut
Municipal d'Educació de Barcelona, organisme responsable.
Un representant de la comunitat de veïns del c/Palma de Mallorca, 5, exposa el mal
estat del pati interior, pel que fa a condicions de salubritat, i estat dels arbres. La zona
és propietat d'una mancomunitat i els veïns no es posen d'acord en el seu correcte
manteniment. Demana que s'estudiï una possible cessió d'espai a l'Ajuntament.

S’aixeca la sessió.

Barcelona, 03 de març de 2020
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