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RESUM DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONSELL DE BARRI DE SANT ANTONI 

Sessió ordinària (virtual i presencial 

Lloc:  Espai veïnal Calàbria 66 

https://zoom.us/j/92922941863?pwd=dSszMGFUNEgrQlY3blc2K1hzYzdCUT09 

https://zoom.us/j/93238224404?pwd=ZTFkUmlEQktoRnN4c2lncXdJSkFMUT09 

Data: 26 d’octubre de 2021  

Hora inici:  19 h 

Hora final: 21 h 

Assistents: 

Eduard Corbella  Conseller Grup Municipal BCN Comú 

Daniel Viadé Conseller Grup Municipal ERC 

Marc Martínez Conseller Grup Municipal PSC 

Elena Martín Associació de veïns i veïnes de Sant Antoni 

Marc Folch Federació d'Entitats Calàbria 66 

Jaume Ferret Ciutadà no membre de la Comissió de seguiment 

Xavier Caballé Fem Sant Antoni 

Jesús Faba Fem Sant Antoni 

Montse Garriz ONG de veí a veí 

Ramon Montoriol SAC 

Jaume Alcántara Ciutadà no membre de la Comissió de seguiment 

Pep Sala Associació de veïns i veïnes de Sant Antoni 

Teresa Gómez  
Fidel González 
Gema Rama 

Coordinadora Territorial i Convivència Eixample 
Direcció de Democràcia Activa i Participació 
Secretària de la Comissió de seguiment del Consell de barri 

 

Ordre del Dia: 

1. Seguiment dels compromisos dels anteriors Consells de Barri 
2. Valoració de les propostes d’ordre del dia. A la plataforma Decidim, han presentat dues: 

 Carrer Viladomat: urbanització ja, i fer la millora pendent.  

 Instalación de barras para ejercicio orientado a jóvenes, en parques o zones 

peatonales.  

 
3. Preparació de l’ordre del dia del Consell de barri 
4. Torn obert de paraules 
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Eduard C. realitza dona la benvinguda i situa l’objecte de la sessió.  

1. Seguiment dels compromisos dels anteriors Consells de Barri 
Eduard C. repassa els temes:  

Situació del Centre de Serveis socials: hi ha hagut dues baixes que han trigat en cobrir-se perquè la borsa 

de Treball Social s'havia esgotat i dues treballadores van promocionar i s'han incorporat dues persones 

noves. A banda d'això, van haver de marxar del centre a causa de les obres a l'interior d'illa. Aquestes 

circumstàncies han interferit en el servei a la ciutadania. Ara mateix, el servei funciona amb normalitat. 

Marc F. pregunta si van explicar la situació dels educadors de carrer; afegeix que a ell li han explicat que 

desaparegut aquestes places. Eduard C. comenta que ho consultaran.  

Política municipal de les terrasses: s’ha fet una modificació de la normativa de terrasses que permet 

ordenar les terrasses: crear un model homologat, ets. Si una terrassa que generi problemes de mobilitat 

i/o soroll recomana trucar a la Guàrdia Urbana de Barcelona (endavant GUB) i fer ús a l’aplicació 

anomenada Barcelona a la butxaca. Xavi C. demana que la GUB circuli per mesurar el soroll i dissuadir 

activitats incíviques. Pep S. pregunta si es manté el nombre de taules i cadires que hi ha ara, i afegeix que 

la premsa situa que l’import de les taxes baixaran. Eduard C. respon que ho ha de preguntar. 

Situació al CAP Manso: Eduard C. explica que al setembre van obrir el taulell d’atenció presencial i 

CatSalut ha obert la programació telemàtica, això vol dir que poden reservar cita amb el seu professional 

de la salut. L’atenció presencial ve determinada per la necessitat clínica de la persona, i que moltes 

consultes es poden resoldre via telefònica.  

Superilles: hi ha un recull de propostes i de detecció de mancances que es va elaborar a partir del Consell 

de barri, de l’aportació de l’Associació de veïnes i veïnes de St. Antoni i de la passejada que es va fer amb 

la GUB l’hivern passat. La intenció és fer un grup impulsor que es trobi al novembre.  

Sistema de recollida selectiva: Es va acordar en el si de la Comissió de seguiment del Consell de barri 

debatre sobre això. Donat que la futura implementació del sistema de recollida selectiva ha quedat 

aturada, es proposa ajornar aquest debat.  

Solar on estava situat el teatre Talia: expropiació està prevista per a finals de l’any 2021. Es proposa com a 

tema de debat la definició dels usos provisionals. Xavi C. pregunta si és un termini finalista o la part 

contrària pot interposar un recurs que allargui el procés. Eduard C. comenta que la informació que ha 

donat ha sigut que li ha traslladat Ecologia Urbana, i que farà la consulta. 

Eduard C. exposa que està previst que comenci el procés participatiu al voltant de la definició dels usos de 

la Fira de Montjuïc. A partir de l’any 2025 finalitza la concessió, i una part passa a mans de l’Ajuntament 

de Barcelona. El 4 de novembre es farà la presentació del procés; el 10 i l’11 es faran recorreguts 

exploratoris amb les entitats; així com debats temàtics,i a finals de desembre es presentarà el recull que 

servirà per fer una proposta municipal. Eduard C. pregunta si tenen interès a participar-hi. Xavi C. 

comenta que Fem Sant Antoni pertany al col·lectiu La Fira o la Vida, que defensa que aquest espai sigui 

d’ús públic. Demanen que se citi a l’Associació de veïns i veïnes de Sant Antoni, Fem Sant Antoni i l’ONG 
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de veí a veí. Fidel G. afegeix que quan s’obre un procés de participació, hi ha dos espais: Comissió de 

seguiment o Grup impulsor que defineix el marc, els límits i els espais de la participació, i altre es 

configura a partir dels espais oberts de participació de la ciutadania. En el moment actual s’està 

demanant participar en la Comissió de seguiment o Grup impulsor. Pregunten si la Fira hi acudirà. Eduard 

C. respon que sí. 

Valoració de les propostes penjades a la plataforma Decidim: Gema R. procedeix a la lectura. "Carrer 

Viladomat: urbanització ja, i fer la millora pendent". Fa referència a una millora del verd pendent al tram 

de Viladomat des de Tamarit cap a Manso i Paral·lel, i no es va realitzar. Aquesta intervenció no es va fer 

per una decisió política. L’altra és la "Instalación de barras para ejercicio orientado a jóvenes, en parques o 

zonas peatonales". Eduard C. comenta que son peticions, i no temes de debat. Demana que sigui la 

comissió que valori. Xavi C. Explica que la primera fa referència a una millora que no es va realitzar.  

Pep S. afegeix que el carrer Sepúlveda amb el trasllat els autobusos també s’ha vist perjudicada, hi passa 

l’aerobús. Jaume F. exposa que sembla que hi ha un sentiment de greuge comparatiu entre el veïnat: en 

una part del barri es fan zones peatonals i en altres es produeix un augment de trànsit. Marc F. diu que es 

va respondre que hi hauria limitadors de velocitat que anomenen pedagògics. Ramon M. reforça que es 

pugui preguntar sobre això al Consell de barri. Afegeix que entenc que no tot Sant Antoni pot ser una 

Superilla, però s’ha d’intentar que la resta de carrers siguin amables per a tothom. Eduard C. pregunta 

com tractar-ho. Tere G. comenta que això forma part de l’informe a treballar al Grup impulsor. Xavi C. 

Exposa que si aquests temes no apareixen també desincentiven la participació de la gent. S’acorda que 

aquest sigui un punt informatiu al Consell de barri on s'informa del Grup impulsor de les Superilles. Marc 

F. demana que al Grup impulsor hi pugui participar el veïnat. Sergi P., veí del carrer Sepúlveda, destaca la 

velocitat i la densitat de circulació per aquesta via, i aporta una idea: obrir aquest carrer un cop a la 

setmana. Xavi C. suggereix que és útil tenir una visió global de ciutat de mobilitat.  

Pep S. explica que hi ha un interior d’illa situat al carrer Manso, Rocafort, Calàbria i Tamarit; hi ha un 

concessionari que marxa, i tot l’interior d’illa està ocupat per ells. Afegeix que allò, per normativa, si hi ha 

un canvi d’activitat, hauran de cedir tot l’interior d’illa. Eduard C. recorda que Xavi F. el va informar d’això, 

i respon que ho consultarà. 

 
2. Preparació de l’ordre del dia del Consell de barri. 

Eduard C. proposa debatre sobre els usos provisionals del solar de l’antic teatre Talia. 

Pep S. consulta sobre la política municipal vers el reciclatge, per exemple la reorganització dels 

contenidors. Eduard C. respon que ho desconeix, s’ofereix a parlar sobre la intervenció anomenada 

“Cuidem Barcelona”. Pep S. considera que la gestió dels residus és un debat interessant, donat que el 

sistema actual de gestió dels residus està en crisis. Aporta que la ciutadania s’ha de fer càrrec de mantenir 

la ciutat neta. Eduard C. suggereix que això lliga amb una aportació que va fer Ramon M., que és la de fer 

una campanya comunicativa conjunta entre entitats i Districte; diu que la Dir. de Comunicació va establir 

que es pot fer de dues maneres: les entitats produeixen la campanya i el Districte fa la impressió, o les 

entitats fan l’encàrrec a Districte i aquest llança una campanya amb els logos de les entitats. Eduard C. 
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pregunta si aquesta iniciativa els hi sembla bé. Xavi C. comenta que aquesta campanya ha de tenir dos 

vessants: la responsabilitats de comerciants i veïnat, i la informació sobre la nova contracta de neteja. 

Eduard C. recomana al Consell de barri es pot informar d’això, i que les entitats hi participin en 

l’explicació. Es valora que aquest sigui un punt informatiu al Consell de barri. Fidel G. destaca que perquè 

hi pugui haver debat hem de destinar una hora i vint.  

Eduard C. suggereix fer informacions: carrer Viladomat i el Grup impulsor; campanya comunicativa (tenir 

ja la imatge) i el debat sobre els usos provisional al solar de l’antic teatre Talia.  Aquest recomana que el 

Consell de barri es faci el 24 de novembre.  

El Consell de barri serà el 24 de novembre a les 18 h. Els punts que s’acorden son: 

 Tres informacions: resposta sobre el carrer Viladomat; obres de l’Espai veïnal del Mercat i la 

campanya conjunta comunicativa de la neteja i torn obert de paraula. 

 Debat: usos provisionals del solar de l’antic teatre Talia 

 

 
Gema Rama 
Secretària del Consell de barri de Sant Antoni 
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