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Resum de la Comissió de seguiment del Consell de Barri de la Dreta de l'Eixample 
Sessió ordinària (virtual) 
 
Lloc: Enllaç web    https://meet.jit.si/CdS-DretaEixample210413 
Data: 13/04/2021 
Hora inici: 19 h 
Hora final: 20.30 h 
 
 
Assistents: 
 
Carme Méndez Bota Consellera Grup Municipal BeC. Presidenta de la Comissió de 

Seguiment 
Xavier Llobet Megias 
Jhosselyn Mycaela García Espin 
Marta Sendra Ibáñez 
Pol Serrano Pueyo 
Rafael Yepes 

Coreixample. Vicepresident associatiu del Consell de Barri 
Consellera Grup Municipal ERC 
Consellera Grup Municipal PSC 
Conseller Grup Municipal JxC  
Conseller Grup Municipal Ciutadans 

Nuria Hernández Tècnica de barri – Dreta de l'Eixample. Secretària del Consell de 
Barri 

Jaume Artigues 
Lluis Castañeda 
Mònica Julià 
Dolors Ylla-Català 
Tere Gómez 
Fidel González 

Associació de Veïns i Veïnes Dreta Eixample (AVDE)  
Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan (AVVAAPSJ)  
Ciutadana membre de la Comissió de Seguiment 
Ciutadana 
Coordinadora territorial i de convivència de l'Eixample 
Tècnic de Democràcia Activa  

  
S'excusen: 
Pili Biarge          Ciutadana membre de la Comissió de Seguiment 

 
Ordre del dia: 
 

1. Planificació Consells de Barri any 2021 
2. Definició ordre del dia proper Consell de Barri 
3. Altres 

 

0. Benvinguda i introducció.  
 

La consellera del barri dona la benvinguda als membres de la comissió de seguiment i a les persones que 
no hi formen part però que avui s’han sumat a la sessió.  

 

https://meet.jit.si/CdS-DretaEixample210413
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1. Planificació Consells de Barri any 2021 (s'adjunta presentació que es va enviar a la comissió de 
seguiment durant la sessió). 

Fidel González Pérez  fgonzalezpe@bcn.cat , Tècnic de Democràcia Activa al districte, explica qüestions 
bàsiques del Consell de Barri i de la comissió de seguiment: què es i què no és. No és l'espai on de forma 
exclusiva ha de rendir comptes l'equip de govern, tampoc on la ciutadania l'interpel·la i no és l'Audiència 
Pública.  

Hauria de ser un espai de tot el veïnat i agents del barri per debatre la identificació i la priorització de les 
problemàtiques del barri, per debatre la possible revisió de les polítiques públiques, des d'un punt de 
vista comunitari, per debatre propostes d'intervenció.  

Cal saber utilitzar els diferents canals de comunicació amb l'equip de govern:  

1- L'Audiència Pública està dissenyada per elevar queixes, consultes, propostes, necessitats 
d'informació o rendiment de comptes individuals al govern. 

2- Els processos participatius per debatre temes concrets, amb un inici i un final. 

3- L' IRIS és el canal continu habilitat 24 h al dia per fer arribar demandes. 

4- El Consell de Barri està per a contrastar la diversitat d'opinions dels diversos agents que hi 
interactuen..  Els espais que ha de contenir són: 

- Seguiment dels acords en anteriors consells de barri. 

- Debats (de diagnosi, de proposta, de priorització...). Allà s'han de prendre acords i demanar que 
s'estudïi o es revisi el que es proposi i fer-ne seguiment. 

- Informació de l'estat dels processos participatius. 

- Torns de paraules per a interpel·lacions individuals, però molt reduït. 

La comissió de seguiment és l'òrgan executiu del consell de barri, un òrgan col·legiat integrat per diversos 
agents: representants de la direcció política i tècnica del districte, un representant de cada grup municipal 
i la ciutadania, en representació d'entitats o a títol individual. Està presidit  per la consellera per delegació 
de la regidoria però la responsabilitat del funcionament recau en forma coral en el conjunt de l'òrgan, que 
té dues funcions: definir l'ordre del dia del Consell de Barri i fer el seguiment dels acords i resultats dels 
debats dels consells de barri. És el nexe entre un Consell de barri i un altre. 

Ha de definir quins són els temes susceptibles de ser debatuts al Consell de Barri, quina és la seva 
priorització, com es calendaritza a les diferents convocatòries i en quins termes es planteja el debat: què 
s'espera d'aquest debat? Una resolució, un acord, un informe... s'elevarà? Volem un consens o 
simplement una pluja d'idees...? En base al que determini la comissió de seguiment, els equips tècnics 
preparen el debat perquè hi hagi la informació necessària i es pugui dinamitzar.  

https://www.barcelona.cat/mobilitat/ca/actualitat-i-recursos/noticies/iris-o-com-fer-arribar-les-vostres-consultes-i-queixes-a-lajuntament_891893
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Explica que el Tribunal Suprem va tombar el nou reglament de participació municipal i cal regir-se per 
l'anterior, que en el cas dels consells de barri  i els processos de participació no entra en contradicció tot i 
que al nou es detalla el funcionament i la directriu política és mantenir aquest funcionament. 

Presenta una proposta pràctica de com es podrien treballar els consells de barri del 2021, amb possibles 
temes de debat i una possible calendarització, perquè la comissió de seguiment prioritzi i organitzi el 
calendari, conjugant els fluxos dels processos participatius i dels projectes que s'han d'implementar al 
barri els propers mesos, alguns amb calendari molt imminent. 

- Possibles temes de debat per a l'any 2021 

•SuperillaBarcelona (EU) 

•Taller Masriera 

•Mapa / pla d'equipaments del barri 

•Afectacions de les obres del Tramvia 

•La Torre de les aigües: usos i dinamització de l’espai 

La consellera explica que la metodologia de funcionament es vol fer més dinàmica, ja que les sessions 
online són molt feixugues i els propers consells de barri tindran un format més dinàmic i participatiu, amb 
el suport d'una empresa experta en participació, organitzant petits grups i després posta en comú en 
plenari per votar, prioritzar i arribar a conclusions. 

2. Definició ordre del dia proper Consell de Barri 
 
La consellera fa una proposta de temes per al Consell de Barri del proper 26 d'abril, en funció de la seva 
proximitat al calendari, obert a les propostes de la comissió de seguiment ja que l'ordre del dia l'estableix 
la comissió de seguiment de forma acordada. 
 
2.1. Afectació de les obres del Tramvia, perquè la ciutadania tingui la informació abans que comenci al 
setembre. Començarà per Glòries i s'explicarà quin serà el projecte fins al Pg. St. Joan (Mn. Cinto 
Verdaguer). Inclourà un petit procés participatiu dins dels petits marges que deixin aquestes obres tan 
complexes.  
 
2.2. Superilla carrer Girona i Consell de Cent. Per informar les persones que no participen del grup 
impulsor.  
 
La Sra. Ylla-Català considera molt bàsics aquests dos temes i fa una reflexió conjunta de que hi ha molt  
poca participació al Consell de Barri. La informació arriba a les entitats i elles intenten transmetre-la als 
associats però amb la saturació telemàtica creu que no arriba a tota la ciutadania. Reben suggeriments de 
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persones del barri, sobretot més gran, que pensen que no s'informa suficientment i a temps dels detalls 
dels temes que passen o han de passar (sobretot obres i transformacions). 
 
Des del districte i Democràcia Activa es comparteix que hi ha saturació d'informació tot i que ara està més 
a l'abast que mai per a qui la  vol consultar (premsa, web, cercadors...), però costa que arribi. Pel que fa a 
la participació, en trobades o processos o votacions és clau el tema a tractar, depèn de l'interès i 
motivació. En general, no és gaire alta. Ha baixat la participació des de que és online i tot i que hi han 
començat a assistir-hi altres actors no queda compensat però ha hagut consells de barri molt  
multitudinaris. 
 
El Sr. Llobet reforça que la gent assisteix quan es tracten temes que afecten i han de decidir temes 
importants per a ella. Pregunta si hi ha un sostre de persones que poden participar a les plataformes 
telemàtiques. 
 
Es respon que el Jitsi té un límit de participació de 1.000 persones així que no és problema. L'Ajuntament 
de Barcelona ha comprat la llicència del Jitisi i està desenvolupant una eina nova per fer-lo més dinàmic, 
amb grups de treball i votacions. Ara hi haurà una empresa de Democràcia Activa que dinamitzarà els 
consells de barri per preparar grups de treball, prioritzacions o el que interessi per treure el màxim profit 
a cada sessió.  
 
La consellera Mycaela Garcia aboga també per sessions més dinàmiques i demana tornar a la  
presencialitat, amb les condicions i mesures sanitàries que calguin, per evitar l'exclusió de persones grans 
o migrades sense accés a internet.  
 
El Sr. Artigues planteja dubtes de funcionament dels consells. Creu que si els temes que s'exposen ja estan 
molt decidits, la gent no hi acudeix tant perquè no té marge d'intervenció.  També diu que si a un barri hi 
ha alguns temes prioritaris (exemple Tramvia i Superilles), la resta, també importants, queden relegats 
(habitatge, equipaments o patrimoni -intensificació d'edificació a l'Eixample sense que aporti veïnat). 
Voldria buscar un sistema per no deixar de banda aquests altres temes. Creu que amb aquesta 
planificació anual plantejada caldria articular la presència i debat de tots: els d'actualitat i els latents. 
 
La consellera diu que alguns temes poden ser més informatius perquè estan tancats però sempre pot 
haver-hi un marge de decisió al voltant del projecte i altres temes permetran més el debat. Proposa que la 
comissió de seguiment es pugui reunir entre consell i consell per anar fent seguiment dels temes,  
demanar més informacions o elevar propostes a les àrees que corresponguin, perquè al següent consell hi 
hagi retorn. Dins de les limitacions de l'horari dels consells. 
 
El Sr. González explica que, quan es decideixi els temes a tractar a cada sessió, la metodologia serà parlar 
amb l'empresa dinamitzadora per organitzar el treball: quina informació volem compartir, quin servei 
hauria de venir a exposar-la... 
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La Sra. Ylla-Català veu adequats i necessaris al proper consell de barri els dos temes proposats: Tramvia i 
Superilles. Per al proper proposaria que s'informi de les mesures i accions que està fent l'Ajuntament en 
relació a l'habitatge i obrir un debat sobre aquest tema que és molt important.  
 
La consellera demana que es concreti quins aspectes sobre l'habitatge es voldria tractar o respostes 
(exemple: habitatge social al barri) perquè sigui pertinent/competent en afectació al barri. L'AVVDE ho 
acotarà: estat projecte d'habitatge social a Aragó, 317 o a Còrsega. També fer una anàlisi de remuntes 
concretes en edificis: ex. la de J. Bofill; pensen que en les aprovades en els darreres 10 anys no s'hi ha 
empadronat ningú de manera estable, si han generat nous habitants al barri, reflexionar i valorar com es 
podria revertir o pal·liar certs defectes no desitjats. 
 
El Sr. Llobet fa un aclariment sobre el concurs de Superilles Barcelona. Informa que un jurat va atorgar els 
projectes a unes empreses valorant unes propostes a grans trets per pacificar els carrers i que ara s'ha de 
treballar conjuntament amb la ciutadania per arribar al projecte final entre tothom. L'AVDE diu que si hi 
ha una explicació oficial o extracte breu amb això la difondran, per assegurar-se que arribi millor la 
comunicació. La consellera explica que al web de la Superilla està tot recollit però AVDE diu que és massa 
informació. 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/content/resolucio-dels-concursos-d-idees-de-superilla-
barcelona 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/superilla/eixample 
 
La consellera planteja com a tema per a un proper consell de barri la presentació del document sobre 
equipaments del barri que va elaborar l'AVDE i volia compartir amb el barri. Podria servir per iniciar el 
debat sobre equipaments que podria treballar-se al llarg de més sessions. Es pot preparar conjuntament 
com treballar la diagnosi participativa per fer-la extensiva i fer un debat. 
 
Tant el districte com l'AVDE veuen aquest tema de màxim interès però no hi ha acord en la forma de 
plantejar el tema. La Sra. Ylla-Català proposa que l'Ajuntament el presenti i lideri, donant respostes al 
document que van lliurar fa dos anys: el pla d'equipaments que té el districte per al barri, què s'ha fet al 
respecte, què es pensa fer en el futur i quines reflexions té al respecte, si es pensa obrir un debat públic 
i/o fer un procés participatiu... La consellera veuria més adient que es presenti el document i que a partir 
d'aquí es faci el debat, per evitar la dinàmica d'expectatives de pregunta i resposta i, en canvi, generar 
debat. La consellera creu que, partint de l'anàlisi que ha presentat l'AVDE s'inicii un debat entre tothom: 
quins són els equipaments  que li fan falta al  barri i que cadascú opini. A partir d'aquí el districte 
elaboraria aquest pla d'equipaments. 
 
La Sra. Julià planteja les incerteses que té el veïnat pels canvis que generen els nous projectes. Veu 
importants tots els temes que han sortit i creu que s'hauria de calendaritzar i veure què pot fer cadascú 
amb les necessitats que recull, per a donar-hi resposta de forma conjunta. 

https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/content/resolucio-dels-concursos-d-idees-de-superilla-barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/content/resolucio-dels-concursos-d-idees-de-superilla-barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/superilla/eixample
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El Sr Llobet diu que és molt important fer arribar informacions molt concretes, sense massa extensió, 
sobre aspectes que preocupen a col·lectius o entitats. Un és el tema de la contaminació , les pintades 
grogues dels carrils de vianants i els blocs de formigó perquè el trànsit al c. Consell de Cent i València i 
tranquilitzaria saber què ha millorat (o no) i les previsions al respecte: analitzar els resultats de les 
actuacions. Pregunta si correspondria al Consell de Barri parlar-ne. També creu que l'Ajuntament hauria 
de donar resposta al pla d'equipaments presentat per l'AVDE, de forma concreta, i presentar el tema des 
del districte, indicant què s'ha fet en aquest àmbit. 
 
El Sr. González diu que aquesta concreció és "lògica Audiència Pública: pregunto i que em respongui 
l'Ajuntament", no és lògica de Consell de Barri, que seria la de contrastar posicions o propostes.  Recorda 
quan l'AVDE va presentar fa dos anys el document a la comissió de seguiment dient que havia fet una 
diagnosi i proposava obrir-la al conjunt de la ciutadania del barri i que s'habilités un espai per obrir un 
debat i contrastar aquesta diagnosi amb el conjunt d'agents del barri i fer-ne una compartida i 
consensuada amb la resta del barri. Per això ara el districte fa aquesta proposta,  resposta a aquella 
demanda, per donar participació a l'AVDE a l'hora de com ho vol enfocar o treballar al Consell de Barri.  Hi 
haurà serveis tècnics aportant la informació que necessiti al debat. Si no, igualment es treballarà districte-
empresa dinamitzadora  per preparar-lo. 
 
Es pregunta per la continuïtat dels dos grups impulsors de Superilles (Girona i Consell de Cent) i a partir 
d'ara continuaran treballant fusionats. Igualment es faran sessions sectorials (per col·lectius específics:  
gent gran, infància, comerciants, territoris) en grups específics i concrets de treball. Després s'ha d'obrir al 
conjunt de la ciutadania i és aquí on es farà alguna sessió oberta aprofitant el Consell de Barri. Però si la 
comissió de seguiment considera que necessita aquest espai per a altres temes, s'hauran de fer 
convocatòries específiques, encara que no siguin en el marc d'un Consell de Barri. L'11 de maig és la 
darrera sessió prevista del grup de superilles (retorn). 
 
La Sra. Julià pregunta per punts de recàrrega elèctrica al barri. En aquest enllaç es poden consultar els 
punts existents a Barcelona: https://www.endolla.barcelona/ca/inici  . Aquí un mapa: 
https://www.endolla.barcelona/ca/mapa 
 
 
Anàlisi propostes d'ordre del dia arribades a través del Decidim.Barcelona. 
La comissió de seguiment li ha de donar resposta a les tres propostes rebudes: 
 
- Retirada de les motos aparcades il·legalment a les voreres. Demanen esforç més intens en combatre 
l'aparcament i·legal de motocicletes i ciclomotors a les voreres perquè hi ha moltes dificultats de 
moviment. 
- Motos fora de la vorera. 
- Modificació de l'hidrant Llúria-Consell de Cent. Patiment de soroll de camions a Roger de Llúria, 58 fins la  
matinada, dels camions que recullen aigua a l'hidrant del xamfrà mar/Besòs.  

https://www.endolla.barcelona/ca/inici
https://www.endolla.barcelona/ca/mapa
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L'AVDE no tenia constància d'aquestes molèsties. Prenem nota dels problemes plantejats i se'ls hi donarà 
resposta explicant per què no es tractarà al Consell de Barri i com poden vehicular la seva demanda a 
través de l'IRIS, l'Audiència o el torn obert de paraules. 
 
ACORDS:   
 
1. Ordre del dia per al proper Consell de Barri del 26 d'abril.  
Seran tres temes informatius i el torn obert de paraules: 
- Presentació de l'estat dels Pressupostos Participatius i mencionar els projectes escollits del barri (10') 
- Projecte d'implantació del tramvia a la Diagonal (uns 15 minuts d'exposició i 15' de propostes). 
- Superilla Barcelona - situació actual (contextualitzar: estat actual i informació del concurs amb empreses 
pel procés col·laboratiu i el procés de participació en curs. S'aprofitarà per aclarir dubtes i donar respostes 
sobre llambordes, jardineria o altres qüestions que preocupen segons les imatges que han aparegut a la 
premsa: s'està estudiant, es replantejarà, tranquilitzar sobre que això són renders-simulacions no 
definitives que es treballaran amb la participació del barri...) - (presentació, preguntes i respostes: 60 o 
90'). 
- Torn obert de paraules. 
 
2. Calendaris i continguts propers consells de barri de l'any 2021: 
 
- No dona temps a preparar-lo a la sessió d'avui i s'acorda convocar una propera comissió de seguiment 
exclusivament per a definir els temes de cada sessió. 
- Es reserva la data del 18 de maig a les 18.30 h (es confirmarà i s'enviarà convocatòria oficial). Per ser 
més àgils, caldria portar els temes i l'enfocament que s'hi voldria donar. Així es pot calcular millor el 
temps a destinar a cada tema i ubicar al calendari. 
 
 
Barcelona, 26 de maig de 2021 
 
 
 
 
 
Nuria Hernández Casado 
Secretària del Consell de Barri Dreta de l'Eixample 

 

 


