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RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE PORTA 

 

Data: dijous, 29 d’octubre de 2020 

Lloc: Convocatòria telemàtica  

Hora inici: 18.30h  

Hora de finalització: 20.20h 

 

Composició de la taula: Presideix la taula el Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, Regidor 

del districte de Nou Barris, Sra. Esther Flaquer García, Consellera del barri de Porta, Sr. 

Julián Lluís Córdoba, Vicepresident de la taula, Sra. Sheila Guerra Andrés, Consellera 

Tècnica, i Sra. M Blanca Catalá Jiménez, Tècnica de Gestió de Projectes del Districte de 

Nou Barris. 

 

ASSISTENTS 

50 persones inscrites al Consell de barri, dels quals assisteixen 38 persones, 

majoritàriament veïnat i entitats del barri. 

Tècniques municipals: Eva Luego (Democràcia Activa) 

Consellers municipals: Alexandra López Lorente i Guillem Gabernet (BCNComú), Sonia 

Nieto Sánchez (PSC), Montserrat Cuspinera (ERC), Noemí Martín Peña (C’s)  

 

ORDRE DEL DIA 

Presentació del consell de barri. 

 
1. Presentació i aprovació del projecte de gestió cívica de La Bòbila de Porta 
2. Informe COVID: actuacions fetes al llarg de la pandèmia i accions vigents  
3. Torn obert de paraules  
 

 

  



 
 
 
Districte de Nou Barris 
Direcció de Serveis  a les Persones i al Territori 

Pl. Major de Nou Barris, 1 
08042 Barcelona 

www.bcn.cat/noubarris 

 

2 
 

TEMES TRACTATS 

 
1. Presentació i aprovació del projecte de gestió cívica de La Bòbila de Porta, a 

càrrec de David Cendrós, president del Casal de Joves de Porta.  
 

Document penjat al Decidim  
https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrideporta/f/2556/meetings/3736  
 
El Regidor demana al públic i entitats assistents al Consell de Barri de Porta, que un 
cop escoltada la presentació del projecte de l'entitat Federació Transforma Porta 
per desenvolupar-lo en gestió cívica a l'equipament de la Bòbila de Porta, es 
consideri valorar positivament el projecte, segons l’article 34 de la Carta Municipal, 
per desenvolupar-lo a l'equipament de la Bòbila de Porta . 
 
Es dona la paraula als assistents amb el resultat de 10 veïns i representants 
d’entitats a favor del projecte,  i 1 entitat en oposició, que al·lega que el projecte 
no representa a tots els veïns, donat que una part del veïnat de Porta va mostrar 
l’oposició a l’àrea d’esbarjo de gossos i no van tenir resposta de la resta. Aquesta 
entitat considera que la gestió de l’equipament l’ha de fer l’administració pública i 
no una entitat. Es recull l’argument per treballar-ho i es convocarà una reunió per 
discutir les possibles discrepàncies referent a la gestió. 
 
El Regidor valida i aprova el projecte de gestió cívica de La Bòbila de Porta, a 
càrrec de la Federació Transforma Porta. 
 

2. Informe COVID: actuacions fetes al llarg de la pandèmia i accions vigents, a càrrec 
de la consellera del barri de Porta, Esther Flaquer. 
 
La consellera explica les actuacions fetes. Document penjat al Decidim 
https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrideporta/f/2556/meetings/3736  
 
No hi ha preguntes.  
 

3. Torn obert de paraules 
 
El regidor dona lectura i resposta de les preguntes efectuades prèviament mitjançant 

la plataforma Decidim  

  

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrideporta/f/2556/meetings/3736
https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrideporta/f/2556/meetings/3736
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Àmbit Preguntes/Comentaris/Demandes Respostes 

Equipaments- 

Camp de la 

Damm 

Destinar Camp de la Damm a Pla 

d’Espais Buits (projecte eco social i de 

promoció del medi ambient 

sostenible) 

La zona està catalogada com a 

esportiva. El canvi d’ús és complex, 

però es pot debatre. Millor no fer 

cap ús provisional. 

PAD- obres c/Pintor Alzamora, tram Can Dragó, 

que no es facin intervencions fins que 

no s’actuï en tota la zona de Can 

Dragó 

El Pla de Participació de Can Dragó 

es farà tan aviat com es pugui I  

quan el COVID permeti el format 

presencial. 

Equipaments- 

Àrea 

d’esbarjo de 

gossos 

No es respecten restriccions COVID, 

no es respecte l’horari d’ús 

recomanat, molèsties al veïnat. 

És probable que l’àrea d’esbarjo 

s’hagués pogut ubicar a una altra 

zona.  Però, cal  un procés 

participatiu per equilibrar totes les 

necessitats.  

COVID Consulta sobre desinfecció de carrers S’explica que els carrers es 

netegen. Únicament es 

desinfecten aquelles zones i 

entorns d’equipaments I serveis de 

molta afluència de públic:  les 

relatives a residències, escoles, 

centres d’atenció primària, 

contenidors d’escombraries,…   

Via pública- 

Talls de l’Av. 

Meridiana 

Vulneració de drets, trànsit alentit, 

contaminació al Pg. Andreu Nin i c/ 

Vèlia,  

El desviament del trànsit actual és 

la millor manera que s’ha trobat. 

Ajuntament i Guàrdia Urbana 

seguiran ocupant-se del tema. 

 

Via pública- 

Plaça Sóller 

Necessitat de tenir cura  de la nova 

plaça I evitar actes incívics: gossos a 

espais verds, perill de patinets 

elèctrics.  

Les accions i mesures municipals 

han d’anar acompanyades de 

civisme I responsabilitat individual. 

Es continuarà treballant en 

protocols per poder compartir 

l’espai públic.  

 


