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CONSELL DE BARRI EXTRAORDINARI DE SANT ANTONI  - RESUM DELS PUNTS DE 

L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 

15 de setembre de 2021 18:30h 

Enllaç:  
 
https://us02web.zoom.us/j/88972375429?pwd=TVV5QTBXckhCWUpFZXpsN2dKOWU1
dz09 
  

Link de Youtube per a l’streaming:  

https://youtu.be/4hhszgTS5b8 

Assistents 

President:  Pau Gonzàlez. Regidor del Districte de l’Eixample 

 

Comissió de Seguiment: 

Eduard Corbella Cervelló, Conseller GM BComú 

Pedro Juan Sánchez Murillo. Conseller GM C’s 

Daniel Viadé Andavert. Conseller Grup M. ERC 

 

Relació d’entitats membre de la CdS que han assistit  

Associació de veïns i veïnes de Sant Antoni 
Federació d'Associació de Comerciants i Veïns Sant Antoni Comerç 
Plataforma Fem Sant Antoni 
 

Relació de persones membre de la CdS no representants d’entitats que han assistit 

Jaume Ferret 

 

Assistents: 

 

Assistència total en el moment de màxima afluència:   25 

Ciutadanes i ciutadans:     7 

Representants d’entitats:      10 

Altres (consellers, tècnics i ponents)    8  

 

Representants de les següents entitats 

Associació Talia Olympia 
Federació Entitats Calàbria 66 

https://us02web.zoom.us/j/88972375429?pwd=TVV5QTBXckhCWUpFZXpsN2dKOWU1dz09
https://us02web.zoom.us/j/88972375429?pwd=TVV5QTBXckhCWUpFZXpsN2dKOWU1dz09
https://youtu.be/4hhszgTS5b8
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Tècnics Municipals i ponents 

Javier Peláez. Sergent de la Policia de barri de la Guàrdia Urbana de Barcelona 

Alejandro Almeda. Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona 

Tere Gómez. Coordinadora territorial i convivència. Direcció de Serveis a les Persones i 

al Territori 

Fidel González. Tècnic. Direcció de Democràcia Activa i Participació 

Gema Rama. Secretària del Consell de barri. Direcció de Serveis a les Persones i al 

Territori 

Ordre del dia 

1. Benvinguda per part del regidor i del conseller Eduard Corbella. 

2. Conveni de gestió cívica de l’Espai veïnal Calàbria 66. 

3. Torn obert de paraula.  

 
1. Benvinguda 

La sessió s’inicia a les 18.30 i el regidor del Districte de l’Eixample, Pau Gonzàlez i el 

conseller de barri de Sant Antoni, Eduard Corbella, donen la benvinguda als assistents i 

presenten l’ordre del dia. 

 

2. Conveni de gestió cívica de l’Espai veïnal Calàbria 66. 

Sílvia Suárez, secretària de la junta de la Federació d’Entitats Calàbria 66 explica 

l’origen de la gestió cívica de l’espai que, històricament, pertanyia a l’ONCE, i que va 

ser reclamat pel veïnat. Destaca que l’Espai veïnal Calàbria 66 genera sinèrgies entre 

entitats i col·lectius del barri. 

Pep Sala, president de l’AV de Sant Antoni, recorda que aquest projecte neix a finals 

del 2011, d’un procés de participació molt llarg, i esdevé un projecte que està en 

continua construcció. 

Marc Folch, tècnic responsable de la dinamització i projectes, comenta la dificultat que 

hi ha de vegades de fer una valoració de la tasca feta per la Federació, doncs a l’estar 

conformat per entitats de vegades pot fer complicat distingir les accions de les entitats 

i de la Federació. El primer objectiu, al prendre la gestió de l'equipament, era omplir 

l’espai d’activitats, acollir reunions d’entitats i de col·lectius; aquest es va transformar 

en una construcció col·lectiva del projecte. Destaca la importància del Casal infantil; de 

la Mostra de teatre i l’Espai literari com a projectes col·lectius. La pandèmia va 

significar el tancament de l’equipament. A partir de la col·laboració d’entitats del 

barri  es va generar una xarxa de suport; un exemple d’acció és la que van dur a terme 

les cosidores de mascaretes, l’oferiment de voluntaris; la recollida de material 

informàtic, etc. Un cop superat el període de confinament, els esforços van anar 
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dirigits a tornar a l’activitat al centre, i a transformar les accions que s’havien impulsat 

durant el confinament per fer front a la crisi socioeconòmica. En aquest sentit, apareix 

el projecte de Casals comunitaris de la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària, i 

l’oportunitat d’apostar per un projecte comunitari. Un exemple és la Taula 

comunitària, sorgida a partir de la tasca feta per les dues tècniques comunitàries de 

Districte que hi ha hagut i de la coordinació accentuada durant els primers mesos de 

pandèmia amb el CAP i Serveis socials. També destaca el Punt d’informació i acció del 

barri de la mà de l’AVV de Sant Antoni, i la connexió amb els projectes del barri duts a 

terme per Fem Sant Antoni i l’ONG de Veí a Veí. Així com l’agenda cultural compartida 

del barri. 

Toni Mairal de l’ANC de Sant Antoni comenta que han volgut pertànyer a la Federació, 

però se li ha denegat l’accés; el motiu és perquè l’entitat és de caràcter polític. Així i 

tot, explica que l’ANC no és un partit polític. 

S’aclareix que el motiu del Consell de barri és el conveni de gestió cívica per part d’una 

entitat, i no el funcionament de la mateixa entitat. 

Marc Folch comenta que l’ús de l’espai està obert a totes les entitats. La inclusió dintre 

de la Federació és un tema del seu reglament intern. 

Pau Gonzàlez emplaça a comentar el tema  en un altre espai i fer-ne seguiment per 

part del Districte 

 

3. Torn obert de paraules 

El veïnat expressa les següents queixes o peticions, que es remetran als departaments 

municipals corresponents: 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Quina és la situació del personal 

del Centre de Serveis Socials de 

Sant Antoni? 

Farem la consulta i abans que sigui el Consell de 

barri, us compartirem la resposta. 

Quina és la situació de les obres 

de l’espai veïnal?; ja estan 

adjudicades?; en quina fase 

estem? 

Aquesta tardor començarà el gruix de  les obres que 

trigaran sis mesos aproximadament. Compartirem 

amb vosaltres l’evolució de les obres. 

Política municipal de les 

terrasses. L’ampliació ha generat 

problemes de convivència.  

Fins al 31 de desembre continua vigent el decret 

d’ajust de la normativa de les terrasses. Aquesta 

setmana s’inicia la tramitació de l’adaptació de la 

normativa de terrasses per consolidar que les 

terrasses puguin estar en calçada. A través de la 
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FAVB ho compartirem.  

En quin estat està l’expropiació 

del solar on estava el teatre 

Talia?; l’espai continua sent un 

espai on s’acumulen 

escombraries. 

Es continua pendent de la decisió d’un tercer. Per 

tant, no sabem el preu definitiu. Valorem que siguin 

en els pròxims mesos. Compartirem les novetats. 

Mirarem si es pot fer alguna acció de conservació. 

Però, fins que no ressolem el nus gran, això no 

avançarà. 

El CAP de Manso continua amb 

l’atenció telefònica i telemàtica. 

Això suposa un greuge en 

l’atenció a les persones, 

sobretot afecta a les persones 

grans. 

Farem la consulta i abans que sigui el Consell de 

barri, us compartíem la resposta. 

Agrair la feina que està fent la 

Guàrdia Urbana i els Mossos 

l’Esquadra a la Ronda Sant 

Antoni. 

Gran part de l’èxit de les actuacions tenen a veure 

amb la detecció que fa el veïnat. S’agraeix el 

reconeixement.  

 


