
Acta constitucio  comissio  de 
seguiment dels pressupostos 
participatius a Ciutat Vella – 
10/03/2022 

Data: 

10 de març de 2022 a les 18h.  

 

Lloc: 

Sala Calidoscopi 1 del centre cívic Convent de Sant Agustí. Carrer Comerç, 36.  

08003 Barcelona. 

 

Ordre del dia: 

1. Benvinguda 

2. Objectius, funcions i calendari 

3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment 

4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes 

5. Estat dels projectes i properes reunions 

 

  



Assistència: 

Teresa Caja – Representant de la comissió de seguiment del Gòtic 

Guillem Capdevila – Promotor del projecte Adaptem la plaça dels Àngels per als infants 

i membre de la Xarxa Veïnal del Raval. 

Carmen Fuertes – Membre de la Fundació Tot Raval, promotors del projecte “Reduïm 

les barreres arquitectòniques del Raval”. 

Rafael Gómez – Veí del Raval, convidat per la Fundació tot Raval, promotors del 

projecte “Reduïm les barreres arquitectòniques del Raval”. 

Flora Muñoz – Membre de la Xarxa Veïnal del Raval, promotors dels projectes “Creem 

més àrees de joc infantil al Raval” i “Pacifiquem l’entorn de l’escola Collaso i Gil”. 

Natàlia Martínez – Consellera tècnica del districte de Ciutat Vella. 

Maria José Arteaga – Consellera del districte de Ciutat Vella. 

Yolanda Hernández – Gerent del districte de Ciutat Vella. 

Maribel Jasanada – Adjunta a gerència del districte de Ciutat Vella. 

Elena Guim – Assessora de la regidoria de Ciutat Vella. 

Sandra Salvador – Assessora de la regidoria de participació.  

Gerard Verdés – Tècnic de democràcia activa. 

 

  



Desenvolupament sessió: 

Benvinguda 

La Natàlia Martínez, consellera tècnica del districte de Ciutat Vella,  dóna la 

benvinguda i fa la presentació de la comissió de seguiment. 

Objectius, funcions i calendari 

La Natàlia Martínez exposa els objectius de la comissió de seguiment, les seves 

funcions i el calendari previst de reunions (veure presentació). 

Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment 

Es fa una roda de presentacions dels membres de la comissió de seguiment dels 

pressupostos participatius a Ciutat Vella.  

Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes 

En Gerard Verdés, tècnic de democràcia activa, exposa el mòdul de seguiment de 

projectes de la plataforma Decidim.barcelona, el qual estarà operatiu en les properes 

setmanes (veure presentació).  

Estat dels projectes i properes reunions 

En Gerard Verdés exposa l’estat actual de cadascun dels projectes (veure presentació). 

Posteriorment es fan les següents observacions: 

La Flora Muñoz, membre de la Xarxa Veïnal del Raval, té observacions sobre el projecte 

“Creem més àrees de joc infantil al Raval”. Exposa dubtes sobre la filosofia dels jocs 

que es van presentar en la primera trobada amb els promotors la passada tardor.  

- S’acorda que es parlarà amb BIMSA i Parcs i Jardins sobre els estudis i 

propostes i es traslladarà a la promotora del projecte. També s’acorda que es 

convocarà properament una trobada amb els promotors dels projectes per 

verificar l’actuació abans de les trobades amb el veïnat. 

La Carmen Fuertes, membre de la Fundació Tot Raval, exposa que cal que hi hagi 

representants del carrer Salvadors a la sessió de contrast.  

- Se li respon que sí, que es tindran en compte. 

 

 

 

La sessió finalitza a les 19h. 

 


