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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-DretaEixample210615 

 
Data: 15/06/2021 
Hora inici: 18.30 h 
Hora final: 20 h 
 
 
Assistents: 
 
Carme Méndez Bota Consellera Grup Municipal BeC. Presidenta de la Comissió de 

Seguiment 
Xavier Llobet Megias 
Marta Sendra Ibáñez 
Pol Serrano Pueyo 
Aurora Sáez 

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

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

Jaume Artigues 
Lluis Castañeda 
Mònica Julià 
Pili Biarge           
Rafael Villacreces 
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 membre de la Comissió de Seguiment 
Ciutadà 
Coordinadora territorial i de convivència de l'Eixample 
Tècnic de Democràcia Activa  

  
 
Ordre del dia: 
 
1. Valoració funcionament Consell de barri 
2. Planificació: Priorització de temes i calendari 
3. Definició de l’ordre del dia del proper Consell de barri (si s’escau) 
 
1. Valoració funcionament Consell de barri. 
En Fidel González, tècnic de Democràcia Activa al districte, presenta l' INFORME DELS CONSELLS DEL 
BARRI DE LA DRETA DE L’EIXAMPLE realitzats entre el 2019 i el 2020, a partir de dades de participació i 
valoracions de les persones participants, mitjançant enquestes que donen puntuació a les següents 
preguntes: 
Tipus de participació: Es un espai bàsicament informatiu, consultiu o de presa de decisions?; Qualitat de la 
deliberació; El temps del Consell està ben distribuït i és suficient per a abordar tots els punts de l’ordre del 
dia?; Consideres que la metodologia de la sessió ha promogut i facilitat la participació?;  En quina mesura 
consideres que el Consell acompleix amb els seus objectius?; Consideres que el debat ha estat útil? 
Servirà per a alguna cosa?; Valora de forma global el funcionament del Consell.  

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11821/CdS-Dreta-210615-Docu-Informe_CB2nT2021.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11821/CdS-Dreta-210615-Docu-Informe_CB2nT2021.pdf
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2. Planificació: Priorització de temes i calendari 
 
A partir de les propostes recollides a comissions de seguiment anteriors i les aportades avui, surten tots 
aquests temes que interessa treballar a fons als Consells de Barri de la Dreta de l'Eixample. Tots es 
consideren interessants però no a tots se'ls hi podrà dedicar un Consell per a debatre: espai per a 
contraposar opinions o visions entre el veïnat, destinant-ne entre 60 i 80 minuts. També pot ser una 
sessió informativa que es consideri per tractar a fons algun tema. Si el tema requereix un procés de 
participació específic seria a banda del Consell de Barri i el que siguin queixes o propostes concretes, 
caldria utilitzar els altres espais participatius ja existents.  
 
Una estructura bàsica de sessió de 2 h podria ser: Benvinguda (5'), debat d'un tema (80'), punt informatiu 
(20') i torn obert de paraules (15'). 
 
En base a la quantitat de debats que es considerin necessaris pels temes a tractar, es decidirà quants 
Consells de Barri s'haurien de programar i prioritzar, mitjançant votació, i acordar en quin Consell es 
tractaran els que es considerin més prioritaris. Alguns s'acaben agrupant per estar relacionats.  
 
Nombre de consells de barri a realitzar: S'acorda fer un Consell de Barri cada 3 mesos, com a mínim 
mentre hi hagi tants temes per tractar (el reglament marca un mínim de dos anuals i el màxim que 
consideri la Comissió de Seguiment: 
 
Calendari: S'acorda fer-ne un a final de setembre-principis d'octubre i un altre a finals de novembre-
principis de desembre de 2021.  
 
Es relacionen per ordre de data prevista per tractar a Consell de Barri.   
 
TEMA DE DEBAT IDEES DE CONTINGUT VOTS CONSELL DE BARRI 
Reactivació de l'activitat 
a l'espai públic post 
pandèmia 

Espais disponibles, 
ocupació d'espai, 
escoles, terrasses, 
neteja, civisme, turisme, 
mobilitat, usos dels 
carrers... 
Problemàtiques 
detectades, actuacions 
fetes i què propostes de 
millora  

5 Setembre-Octubre 2021 

Mapa-Pla 
d'equipaments del barri 

Basat en l'actualització 
de l'estudi realitzat per 
l'AVDE. Inclouria serveis 
culturals 

consens Novembre-desembre 
2021 

Habitatge  4 Primer trimestre 2022 
Infància al Barri Qualitat de vida i els 

serveis que s'hi 
ofereixen. Infància, 
joves i famílies 

2 Segon trimestre 2022 
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- Mapa-Pla d'equipaments del barri. Un grup de la comissió de seguiment el pot treballar al setembre-
octubre a partir del document actualitzat i preparar el debat. L'AVDE envia una darrera versió a la 
secretària del Consell de Barri i es reenviarà a tots els membres de la CdS. Es podria actualitzar 
anualment. 
 
Altres temes proposats i consideracions: 
 
Superilla Barcelona. Procés obert des de fa tres anys. Ja té espais de participació i debat amb grup 
impulsor i sessions obertes a la ciutadania i contempla espais de retorn al Consell de Barri. S'acorda que 
als Consells de Barri s'hi aniran informant dels acords que es vagin prenent, a l'apartat de punt informatiu.  
Taller Masriera. Previst procés de participació. Tindrà un espai de debat amb entitats i veïnat. El districte 
està pendent de la proposta de procés participatiu, perquè estarà liderat per diferents agents i el districte 
serà un més. De moment hi ha previstes unes obres per a habilitar en breu l'espai del garatge de l'edifici. 
S'acorda el mateix que amb el punt de la Superilla. 
 
 
Altres temes que s'han tractat:  
 
Es produeix una gran concentració de bicicletes que esperen per fer repartiment del Glovo al c. Girona. 
Gran ocupació de moltes persones menjant, bebent, xerrant, amb música, bloquejant el pas.  Les bicis 
haurien d'estacionar-les a la cantonada, no al carril de vorera ampliada, per a vinants. Quan es faci un 
futur pla d'usos caldrà tenir en compte això. Veïnat molt molest. Sr. Llobet té imatges. Es demana que es 
passin les imatges. No consten queixes a l'Ajuntament. 
 
Sr. Llobet demana que l'Ajuntament faci difusió perquè la gent utilitzi la nova aplicació municipal BCN A la 
butxaca, que substitueix la Bústia Ciutadana, on hi poden enviar queixes i suggeriments directament, amb 
una resposta molt ràpida i efectiva. 
 
Efectes  colaterals del Covid són un increment del transport de serveis, que provoca conflictes de sorolls i 
ocupació de la via pública. Torna el turisme i ara, davant la Pedrera es tornaran a produir concentracions 
d'autocars. Increment trànsit de bicicletes i més conflictivitat. Carril bici de la pl. Tetuán és un punt crític. 
Moltes bicicletes no respecten la prioritat de viananants dins de la plaça, on desapareix el carril disgregat. 
 
Problemàtica dels gossos i demanar fer una ampliació de la biblioteca. Seria addient utilitzar l'espai de 
l'Audiència pública. Si el tema urgeix es pot comunicar a la Nuria Hernández o la Carme Méndez, perquè 
no hi haurà Audiència pública fins al setembre. 
 
 
3. Definició de l’ordre del dia del proper Consell de barri (si s’escau) 
 
Es portarà a debat el tema de Reactivació de l'activitat a l'espai públic post pandèmia. 
 
Es valoren dues propostes de punts de l'ordre del dia rebudes a través del Decidim.Barcelona, per tres 
veïns: 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/apps/es/barcelona-la-butxaca
https://ajuntament.barcelona.cat/apps/es/barcelona-la-butxaca
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3.1. Proposta d'eliminar espai d'estacionament de cotxes davant de la seu del districte, traslladant-hi el 
Bicing del c. Bruc i deixar aquest espai per a aparcament de motos en calçada o ampliació de la vorera, en 
zona de sortida escolar.  Se li respondrà individualment que això no seria un tema per a debat del Consell 
de Barri i com podria vehicular la seva demanda. 
 
3.2. Habitatge assequible al barri. L'Ajuntament es planteja polítiques estructurals per al conjunt de la 
població o bé vol continuar centrant-se en el col·lectiu vulnerable i les urgències? S'inclourà aquesta 
qüestió quan es faci el consell de barri sobre el tema de l'habitatge. 
 
Propera comissió de seguiment: En principi s'estableix la setmana del 13 de setembre, per poder 
convocar i preparar el Consell de Barri d'octubre amb una antelació mínima de quinze dies. S'acabarà de 
concretar. 
 
Calendari districte darrers trimestres 2021: 
  
16 de setembre: Audiència Pública 
7 d'octubre: Plenari del districte 
4 de novembre: Audiència Pública 
 
 
Barcelona, 12 de juliol de 2021 
 
 
 
 
 
Nuria Hernández Casado 
Secretària del Consell de Barri Dreta de l'Eixample 

 

 


