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

24 de febrer de 2020, a les 18:30. 

Espai Veïnal Calàbria 66 

 

Assistents 

President:  Jordi Martí i Grau. Regidor del Districte de l’Eixample 
 
Comissió de Seguiment: 
Eduard Corbella Cervelló, Conseller GM BComú 
Marc Martínez Navarro, Conseller GM PSC 
Eva M. Barlabé  Vilanova, Consellera GM ERC 
Pedro Juan Sánchez Murillo, Conseller GM C’s 
Albert Cerrillo Lladó., Conseller GM JuntsXCat 
 
Relació  d’entitats membre de la CdS que han assistit  
Associació de Veïns i veïnes de Sant Antoni 
Plataforma Fem Sant Antoni 
Sant Antoni Comerç 
Federació Entitats Calàbria 66 
Associació De Veí a Veí 
 
Relació de persones membre de la CdS no representants d’entitats que han assistit: 
Jaume Alcántara 
Jaume Ferret 
 
Assistents: 
 
Assistència total en el moment de màxima afluència:            67 

Ciutadanes i ciutadans:       36 
Representants d’entitats:       12 
Altres (consellers, tècnics i ponents)      19 
 
Representants de les següents entitats 
Associació de Veïns i Veïnes de Sant Antoni 
Plataforma Fem Sant Antoni 
Sant Antoni Comerç 
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Federació  Entitats Calabria 66 
Associació De Veí a Veí 
Associació Discapacitats Visuals de Catalunya 
Plataforma Sant Antoni Vigila 
Plataforma Pensionista Calabria 66 
Fundación PAIDEIA 
 
Tècnics Municipals i ponents 
Joan Cambronero, Gerent 
Núria González, Directora de Serveis a les Persones i al Territori 
Teresa Gómez, Coordinadora Territorial i Convivència de la DSPiT 
Fidel González, Tècnic de Democracia Activa 
Carles Ruiz, Adjunt a Gerència 
Núria Mahamud, Tècnica del Departament de Comunicació 
Michelle Bianco, Tècnica en Acció Comunitaria a Sant Antoni 
Carmelo Alcalde, Secretari Consell de barri 
 
 

Ordre del dia 

1. Benvinguda  per part del regidor i el conseller de barri. 

2. Eleccions de les i els membres de la Comissió de Seguiment  

3. Eleccions a la Vicepresidència del Consell de Barri. 

4. Debat i propostes del Programa d’Actuació del Districte de l’Eixample (PAD) 

5. Debat sobre projectes d’inversió al Districte de l’Eixample dins del marc dels 
pressupostos participatius. 

 
 

1. Benvinguda  per part del regidor i el conseller de barri. 

La sessió s’inicia a les 18.30 i el Regidor del Districte de l’Eixample, Jordi Martí Grau i el 
conseller de Barri de Sant Antoni, Eduard Corbella, donen la benvinguda als assistents i 
presenten l’ordre del dia. 

 

2. Eleccions de la comissió de seguiment. 
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S’exposa com ha estat el procediment per a la presentació de candidatures i quin serà 
el sistema de votació per escollir als membres de la Comissió de Seguiment del Consell 
de Barri de Sant Antoni. Es votarà al conjunt d’organitzacions i persones a nivell 
individual que han presentat la seva candidatura. Seguidament s’exposa la relació 
d’organitzacions i persones que han presentat la seva candidatura. Finalment es 
procedeix a la votació amb el següent resultat: 

- Vots en contra: 0 

- Vots a favor: 34 

- Vots en blanc: 4 

Per tant, les següents organitzacions i persones queden escollides com a membres de la 
Comissió de Seguiment del Consell de Barri de Sant Antoni: 

- Jaume Alcàntara Aguilar 

- Xavier Caballé i Vidal 

- Fem Sant Antoni 

- Associació de Veïns del Barri de Sant Antoni 

- Jaume Ferret Tintó 

- Federació d'Associació de Comerciants i Veïns Sant Antoni Comerç 

- De Veí a Veí 

- Cooperativa Propis i Propers 

 

3. Eleccions a la Vicepresidència del Consell de Barri. 

S’exposa com ha estat el procediment per a la presentació de candidatures a la 
Vicepresidència del Consell de Sant Antoni. Donat que no hi ha cap candidatura, la 
vicepresidència del Consell de Barri queda vacant. 

 

4. Debat sobre el Programa d’Actuació de Districte de l’Eixample (PAD) 

La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lectiu en grup. En un primer moment 
la ciutadania valora i delibera sobre les propostes del PAD perquè puguin fer esmenes i noves 
propostes que seran estudiades pel govern de Districte; i en un segon moment la ciutadania 
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valora la definició, priorització o addició de projectes d’inversió per a incorporar el procés de 
“Pressupostos participatius”. 

Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de les propostes i projectes 
sorgides de la sessió es pot consultar: https://www.decidim.barcelona/  

Per tal de facilitar la participació el debat es realitza a través de quatre espais. A tres dels 
espais s’ha treballat de forma temàtica dos dels sis eixos en que es divideix el PAD: Drets 
socials, Emergència climàtica, Progrés econòmic, Dret a la Ciutat, Aprenentatge, 
creativitat i vincles, i Governança. A cadascun d’aquests espais s’ha disposat un plafó per 
a cada eix a debatre amb la relació de les propostes PAD de l’Ajuntament que ha servit 
de referència per iniciar el debat. S’ha debatut la idoneïtat de les propostes impulsades 
per l’equip de govern, incorporant aportacions per tal de complementar-les o matisar-
les. A més, s’han recollit noves propostes que els i les participants han considerat 
oportunes per tal de desplegar cada eix temàtic.  

Propostes per incloure al Programa d’actuació del Districte de l’Eixample: 
 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Aportacions a proposta existent Eix 
2:  

Mesurar la qualitat de l’aire al 
Districte. Col·locar estacions 
mesuradores a barris de l’Eixample. 

Col·locar estacions mesuradores de la qualitat de l’aire i de la 
contaminació acústica 

 

Aportacions a proposta existent Eix 
2: 

Impulsar els projectes de cobertes 
verdes. 

Donar continuïtat a la línia de subvencions per promocionar la 
reconversió de terrats en espais verds i ajuts a comunitats de 
veïns i particulars que vulguin promoure energia renovables 
(plaques solars, etc.) 

Aportacions a proposta existent Eix 
2: 

Treballar per un nou model de 
càrrega i descàrrega de mercaderies 
fomentant lú’s de vehicles amb 
tecnologia neta.  

Treballar per un nou model de càrrega i descàrrega de 
mercaderies fomentant lú’s de vehicles amb tecnologia neta. 
(tenir en compte la limitació horària dels transports) 
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Aportacions a proposta existent Eix 
3: 

Promocionar espais territorials 
comercials singulars: Passeig de Sant 
Joan 

A més de promocionar cal PROTEGIR els espais territorials 
comercials. Explícitament es demana que es matisi aquesta 
actuació, posant especial èmfasi en la protecció de l’espai 
comercial de Sant Antoni.  

Reduir l'impacte del trànsit motor, 
ampliant voreres, espai per 
vianants, assegurant mobilitat 
sostenible i segura, implementant la 
zona 30 a tota la xarxa local, amb les 
úniques excepcions de la xarxa 
bàsica i els carrers peatonalitzats a 
10Km/h, implementar el carril bici a 
Plaça Espanya, fer estudi de 
mobilitat de no residents al barri... 

 

 

Repensar un eix de la Gran Via 
(Humanitzar-la). 

 

Augmentar la creació d’un nou espai 
per a la gent gran del barri 

 

Fomentar projectes de convivència 
entre persones diverses al barri 

 

Crear un projecte de voluntaris per 
al manteniment d’espais verds del 
carrer 

 

Impulsar l’exercici físic urbà des del 
CAP 

 

Obertura de les biblioteques amb 
horaris més amplis (dissabte i 
diumenge) 

 

Crear una biblioteca d’objectes 
d’utilitat per als veïns del barri. 
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Prioritzar el comerç del barri abans 
d’ubicar els mercats de pagès.  

Es considera que es poden fer mercats de pagès sempre i quan: 

• Segueixin la normativa de Mercats municipals 
• Sigui una iniciativa sostenible (no de “postureig”) 
• No perjudiqui als i les comerciants del barri, i es compleixi 

l’actuació de “Impulsar campanyes estacionals de 
promoció de la compra de proximitat” 

Afegir més llums de Nadal en els 
carrers comercials del barri 

A l’hora de senyalitzar les zones comercials i els punts de 
comerç, cal pensar també en la campanya de Nadal.  

Regulació exhaustiva dels pisos 
turístics 

Es considera que hi ha massa pisos turístics al barri, que 
contribueixen a la gentrificació. Per tant, cal revisar uns 400 
pisos turístics il·legals i convertir-los al lloguer per a la gent del 
barri que hi viu durant tot l’any.  

Prioritzar el veïnat al turisme. 

Buscar espais alternatius per a les 
motos que es treuen de la vorera ja 
que no hi ha prou aparcaments de 
motos a la calçada.  

 

Realitzar un manteniment exhaustiu 
als interiors d’illa del barri. 

Es considera que si no es pot assumir el manteniment i gestió 
dels interiors d’illa que ja hi ha no s’haurien de fer més, ja que 
alguns estan en molt mal estat i generen conflictes de 
convivència vinculats als usos.  

Millorar el “cul de la superilla” Des de C/ Tamarit fins a C/ Aldana i Paral·lel i tot el C/ Borrell: 

• Reubicar els contenidors als xamfrans 
• Més neteja, més prevenció de l’incivisme (els contenidors 

es converteixen en WC públics). 
• Voreres entre Parlament i Paral·lel 

Pla d’equipaments del barri de Sant 
Antoni 

En especial, pel que fa a Escoles Bressol, Instituts de secundària 
i l’Espai de Gent Gran ST Antoni (ampliació) 

Millorar la xarxa d’autobusos que 
passen pel barri 

Recuperar l’autobús 41 i el 64, especialment.  
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5. Debat sobre projectes d’inversió al Districte de l’Eixample. 

L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost participatiu en el que la 
ciutadania, de forma directa, decidirà a què es destinaran 75 milions per a la realització 
de projectes d’inversió als 10 districtes. L’import total del pressupost participatiu al 
Districte de l’Eixample és de 7,5 milions d’euros. 

En un segon moment del debat, cada grup, ha debatut la possibilitat de realitzar 
projectes d’inversió per ser inclosos als pressupostos participatius. Aquestes 
aportacions s’han treballat inicialment en base al debat sobre el PAD, analitzant la 
possibilitat de generar un projecte d’inversió en base a les propostes sorgides amb major 
grau de consens. Finalment, s’han debatut altres projectes que els i les participants han 
proposat. 

S’ha habilitat un espai específic per al debat de projectes d’inversió amb el suport de 
diferents mapes sobre els que localitzar les diferents aportacions. Els projectes amb un 
major consens i aquells que els seus promotors han sol·licitat, han rebut assessorament 
personalitzat. Un acompanyament per tal de desenvolupar els diferents apartats de la 
fitxa requerida per a la seva presentació als pressupostos participatius. 

Propostes de projectes d’inversió per al pressupostos participatius de l’Eixample: 
 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Proposar lavabos públics al carrer 
amb un disseny innovador 

Crear un concurs públic pel disseny d’uns urinaris senzills a les 
voreres per evitar que la gent orini entre els contenidors 

Incrementar centres d’esport urbà Incrementar o instal·lar punts d’estacions d’esport urbà a parcs, 
interiors d’illa. 

Espais verd a la vorera del carrer 
Viladomat 

Ja s’havia aprovat com a part del projecte de la superilla, però 
es va posposar fins a no fer-se mai. Cal complir amb aquest 
compromís pendent 

Repensar i humanitzar la Gran Via Millora del traçat urbà de la Gran Via, entre Entença i Aribau; 
reduint els efectes contaminants del trànsit, augmentant la 
seguretat viària, facilitant l’accessibilitat a les persones amb 
necessitats especials i augmentant la zona verda. 
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Pacificació del carrer Sepúlveda i 
ampliació de les seves voreres.   

La descongestió de circulació viaria d’altres zones del barri ha 
implicat un empitjorament del carrer Sepúlveda; sobretot del 
tram entre la Ronda Sant Antoni i Villarroel. 

Millora i manteniment de 
l’ajardinament del tram del carrer 
Borrell a la superilla  i millora de 
cartells indicatius dels sentits de 
circulació dels vehicles 

 

 

Espai de convivència Creació d’un espai de convivència (pis tutelat) per a 12 persones 
( 2 unitats ) amb discapacitat intel·lectual 

Millora de la vegetació i escorcells i 
espais verds de Borrell entre Gran 
Via i Floridablanca . 

S’ha plantat un tipus de vegetació amb espècies petites i no 
aconsegueixen crear una massa vegetal espessa que protegeixi 
millor l’entorn de l’arbre. 

Continuar la mateixa actuació 
d’urbanització al llarg del carrer 
borrell en el tram entre Manso i 
Paral.lel i millorar l’actual. Refer les 
voreres als carrers borrell i 
parlament 

Hi ha un mal ús,  per part d’algunes persones , de la zona 
pacificada . El mobiliari actual es utilitzat de forma inconvenient 
a les nits. Cal una re-urbanització  i substitució del disseny 
d’algun mobiliari ( jardineres, taules, etc...) 

Instal·lar mesuradors d’aire i soroll al 
carrer 

 

Crear un banc de recursos (cadires, 
taules, etc) per activitats liderades 
pels veïns i veïnes del barri 

Tenir un material comú que sigui dú’s de les entitats i veïns del 
barri per promoure activitats comunitàries. 

Arreglar voreres lligat a les 
necessitats de la gent gran (queda 
recollida en el altres projecte 
previs). 

En el barri hi ha moltes voreres trencades que generen 
situacions d’inseguretat i dificultats a la gent gran del barri 

 

 

 

 

Carmelo Alcalde 

Secretari Consell de Barri St. Antoni 


