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CONSELL DE BARRI DE SANT ANTONI  - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I 

ACORDS 

24 de novembre de 2021 18:30h  

Link de Youtube per a l’streaming:  

https://www.youtube.com/watch?v=doXh-

wHgfOE&t=3634s&ab_channel=Districtedel%27Eixample 

Assistents 

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

 

Comissió de Seguiment: 

Eduard Corbella Cervelló, Conseller Grup M. BComú 

Pedro Juan Sánchez Murillo. Conseller Grup M. C’s 

Daniel Viadé Andavert. Conseller Grup M. ERC 

Marc Martínez Navarro. Conseller Grup M. PSC 

Alexandre Pons Abella. Conseller Grup M. Bcn pel canvi 

Albert Cerrillo Lladó. Conseller Grup M. Junts x Cat 

 

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 
ONG de veí a veí 
 

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

Jaume Ferret 

Jaume Alcántara 

 

Assistents: 

 

Assistència total en el moment de màxima afluència:   51 

Ciutadanes i ciutadans:     10 

Representants d’entitats:      25 

Altres (consellers, tècnics i ponents)    16 

 

Representants de les següents entitats 

Associació Talia Olympia 

https://www.youtube.com/watch?v=doXh-wHgfOE&t=3634s&ab_channel=Districtedel%27Eixample
https://www.youtube.com/watch?v=doXh-wHgfOE&t=3634s&ab_channel=Districtedel%27Eixample
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Federació Entitats Calàbria 66 
Som Sant Antoni 
 

Tècnics Municipals i ponents 

Joan Cambronero. Gerent del Districte de l’Eixample. 

Ricard Nieves. Cap de la Direcció d’Obres i Manteniment. 

Carles Ruiz. Adjunt a la Gerència del Districte de l´Eixample 

Elisenda Capera. Tècnica de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic  

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 

2 agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona 

Ordre del dia 

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

2. Informacions diverses. 

3. Debat sobre els usos provisionals del solar de l’antic teatre Talia. 

4. Torn Obert de paraules. 

 

1. Benvinguda 

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

conseller de barri de Sant Antoni, Eduard Corbella, donen la benvinguda a les persones 

assistents i presenten l’ordre del dia. 

 

2. Informacions diverses. 

El regidor exposa que estan en marxa les obres de l’anomenat l’Espai veïnal del Mercat 

de Sant Antoni.  

Pel que fa als punts de l’ordre del dia del Consell de barri, comenta que a la plataforma 

Decidim el veïnat pot fer propostes; la Comissió de Seguiment del Consell de barri les 

valora i decideix la seva inclusió o no. La primera proposta a destacar és sobre la 

millora pendent que es va anunciar al carrer Viladomat. Explica que aquest carrer és 

una via de xarxa bàsica, que vol dir que està recollida al Pla de Mobilitat urbana i no 

està plantejat que es converteixi en un eix pacificat. Pel que fa a la millora d’allargar els 

escocells, es va redactar el projecte, però no es va executar, així doncs, no és projecte 

que estigui previst. La segona proposta fa referència a la Ronda Sant Antoni. Al Consell 

de barri es va presentar una proposta; que després es va treballar amb comerciants i 
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veïnat; aquests van manifestar certs malestars i dubtes. Conclou dient que s’està 

elaborant la decisió definitiva. La tercera i darrera proposta és sobre el nou carril bici al 

carrer Manso. Exposa que es preveu començar les obres al gener, i que al març estarà 

operatiu. També, es farà un desdoblament del carril bici a Urgell i Calàbria amb 

Villarroel i Viladomat.  

Eduard Corbella, conseller de barri informa que a la Comissió de seguiment es va 

valorar la creació d’una campanya per mantenir el barri amb dignitat amb les entitats 

veïnals i comercials una campanya. La primera reunió per treballar la campanya està 

propera.  

 

Carrils bici Els carrils bici seran 

unidireccionals? 

El carril bici de c/Manso serà 

unidireccional. Els bidireccionals ara només 

es plantegen en carrers més amples. 

Ronda Sant 

Antoni 

Quina actuació es farà a la 

llosa de la i quan? 

Es farà una actuació més immediata per 

millorar aspectes com l’accessibilitat, i a 

principis del 2022 es treballarà en el 

projecte definitiu, que arribarà en dos 

anys, com a mínim.  

Com va ser la participació? En 2018 es van ser dues sessions on es va 

fer un contrast de les propostes de 

l’Ajuntament amb Raval i Sant Antoni.  

Demana concreció de la data 

de les obres definitives. 

No puc donar una data concreta. A partir 

del gener del 2022 es treballarà amb 

vosaltres, i abans que finalitzi el mandat 

tindrem un avantprojecte per a la llosa.  

 

1. Debat sobre els usos provisionals del solar de l’antic teatre Talia 

El regidor felicita el veïnat per la lluita que ha propiciat poder parlar avui dels usos 

provisionals del solar de l’antic teatre Talia. 
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El regidor anuncia que  els treballadors de Ferrer i Guàrdia ajudarà a guiar el debat 

entorn de les iniciatives dels usos provisionals del solar de l’antic Teatre Talia, per 

poder sortir amb una proposta i persones que ho vulguin impulsar. 

El gerent comenta que aquest és un espai privat en procés d'expropiació, en poc temps 

serà de titularitat pública, i tindrà la qualificació de domini públic. Diu que les activitats 

que es poden realitzar han de ser de petit abast i desmuntables; usos similars al Pla 

BUITS, tipus horts urbans, activitats esportives, ets. La cessió és a precari, i s’ha de 

revisar anualment, i aquesta es pot interrompre en el moment que l’Ajuntament n’hagi 

de disposar. El tràmit a fer és tenir un projecte, documentar-lo amb una memòria 

justificativa, i la Taula de Patrimoni Ciutadà finalment ho revisa.  

  

Quina serà l’actuació immediata a l’espai? Actuar vers els múrids; situar noves tanques 

i fer un manteniment òptim de l’espai.  

Quina és la data de l’expropiació? No podem donar cap data. Ho 

comunicarem al moment que ho sapiguem.  

Sota el paviment hi ha sorra, i això és el que 

està provocant els problemes a les finques 

adjacents.  

Es farà una anàlisis per determinar el que 

s’ha de fer. Condicionar-ho és una prioritat.  

Hi ha alguna possibilitat que la decisió es 

pugui recórrer? 

El jurat d’expropiació determina el que 

s’anomena preu just. Hi ha una fase de 

recurs, un cop superada l’Ajuntament té la 

possibilitat de prendre la possessió.  

En la proposta d’usos hi ha alguna dotació 

econòmica per l’activitat voluntària que es 

realitzi? 

Per contestar la pregunta s’ha de saber el 

tipus de proposta.  

 

Resultat del debat: 

Els criteris dels usos provisionals de l’espai són: valor comunitari, obertura a la 

ciutadania, interès públic, perspectiva de gènere, valor mediambiental, capacitat de 

dinamització i viabilitat de la proposta. 
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Debat en grups  pel que fa a la proposta d’usos provisionals del solar: 

1.       Grup telemàtic: Espai relacional, intergeneracional, amb oferta 

cultural, a l’aire lliure. Activitats organitzades pel teixit veïnal pel 

gaudiment del veïnat. Realització d’activitats culturals, habilitar un espai 

verd com podria ser un jardí botànic, i col·locar una petita 

infraestructura tancada. Dirigit al veïnat del barri i gestionat per les 

entitats del barri i els professionals de l’Ajuntament de Barcelona. 

2.       Grup presencial: Aprofitament de l’espai per realitzar diferents 

activitats de caràcter cultural amb una visió intergeneracional. Aprofitar 

una part de l’espai per col·locar-hi un hort urbà. Per garantir la 

seguretat, l’espai ha de ser tancat. Dirigit al veïnat i a les escoles del 

barri. Espai on els infants de les escoles puguin dur a terme activitats 

lúdiques. Gestionat per les entitats, associacions i escoles del barri. 

Proposta final de consens 

El solar de l’antic teatre Talia ha de ser un espai veïnal d’ús comunitari amb diferents 

usos: 

Espai per a la realització d’activitats culturals. Amb la idea de mantenir viu el llegat 

cultural de l’espai, col·locar-hi una petita tarima per a la realització d’espectacles de 

diferents àmbits culturals. 

Espai verd/natural. Habilitar un espai del solar per a fer-hi un hort urbà. 

Espai de lleure. Generar un espai de trobada i de desenvolupament d’activitats per 

les escoles del barri i pel veïnat en general. 

L’espai ha d’estar tancat i a l’aire lliure. Les associacions i entitats implicades en la 

gestió de l’espai han d’establir els horaris en el que es pot fer ús de l’espai. 

Els usos provisionals de l’espai han d’estar dirigits als veïns i les veïnes del barri, amb 

una visió intergeneracional. I els agents que s’han d’implicar en la gestió de l’espai són 

les entitats del barri, les associacions veïnals, les escoles i l’Ajuntament de Barcelona. 
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