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Candidatures vicepresidència del Consell de Barri 

Vicepresidències i Comissions de seguiment Consells de Barri  

1 candidatura presentada 
  
Susana Crespo Abad 
Veïna del Poble-sec de tota la vida. Sóc mestre de barri des de l'any 1988, primer a l'Escola del Carme i 
posteriorment a l'Escola Sant Francesc Xavier, on treballo actualment.  
El meu currículum com a activista veïnal comença col·laborant a les primeres Mostres d'Entitats 
organitzades des del Casal Elkano, (Coordinadora d'Entitats del Poble Sec), al grup de dones Poble-sec i 
a la Campanya Nadal Solidari.  
He format part de l'AMPA de l'Escola Anna Ravell, durant l'escolaritat del meu fill.  
Participo activament, com a voluntària, a les Parròquies del Poble-sec, com a catequista i dinamitzant 
grups d'adolescents i joves. També col·laboro amb la Comissió Església i Barri.  
L'any 2019 m'he incorporat a la junta directiva de la Coordinadora d'Entitats del Poble Sec, sent 
referent dels programes Espai de la Infància i de les campanyes Nadal Solidari i Reis Solidaris al Poble-
sec.  
He decidit presentar-me a la vicepresidència del Consell de Barri donat que la meva experiència al barri 
com a veïna, dona, educadora i activista de la comunitat pot enriquir les propostes i accions socials ha 
desenvolupar en el Poble-sec en els propers anys. 
 
 

 
 

El vicepresident o vicepresidenta ha de ser un ciutadà o una ciutadana de consens, amb una 
trajectòria reconeguda, vinculada a la vida social o associativa del barri que obtingui el 
suport de 2/3 parts de les persones del Consell (sobre el total de persones que expressin el 
seu vot). 



Candidatures Comissió de Seguiment del Consell de Barri 

Vicepresidències i Comissions de seguiment Consells de Barri  

15 candidatures presentades 
 
Entitats  
» Alerta Poble-sec 

» Associació Casa de la Premsa  
» Associació de comerciants Poble-

sec/Paral.lel  
» Centre de Recerca Històrica del Poble-sec 

(CERHISEC) 
» Consell cultura tradicional poble-sec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Coordinadora d'Entitats del Poble Sec 

» Fundació Privada Artesà 

» Parròquies del Poble-sec  
» Plataforma Som Paral·lel 
» Unió d'Associacions de Veïns del Poble-

sec  

» Xarxa CooperaSec 
  

 
 

 

Les persones o entitats han de comptar, en una votació del conjunt, amb el suport de la 
majoria simple (sobre el total de persones que han expressat el seu vot). 

Persones a títol individual 
» Enric Frances Gaspar  
» Javier Velasco Quiros 

» Jordi Llavador Pastor 
» Josep Ramos Casas 
 



Sistema de votació vicepresidència i Comissió de Seguiment 

 

Vicepresidències i Comissions de seguiment Consells de Barri  

Votació digital mitjançant la plataforma Decidim.barcelona 

A favor En contra 



Sistema de votació vicepresidència i Comissió de Seguiment 

 

Vicepresidències i Comissions de seguiment Consells de Barri  

Tres opcions de vot + abstenció 

A favor En contra En blanc 

Temps de votació: 2 minuts. 



Gràcies per la vostra participació! 

www.bcn.cat 


