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Candidatures vicepresidència del Consell de Barri 

Vicepresidències i Comissions de seguiment Consells de Barri  

2 candidatures presentades a la Marina de Port 
 
•  Ana Trapero Salvador (Marina de Port) 
 
Vecina de Can Clos durante muchos años y 
actualmente vecina de Sant Cristòfol, siempre  
vinculada a entidades del barrio. Actualmente  
formo parte de la Junta directiva de la Associació  
Amics de la Marina, integrada en la Unió  
d'Entitats, dedicada a actividades culturales en el  
barrio de La Marina.  
 Presento mi candidatura a la vicepresidencia del  
Consell de Barri por que considero que es un  
órgano de participación muy importante al cual 
puedo aportar mi experiencia y mi amplio  
conocimiento del territorio y de las personas. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
• Cristina Ramos García (Marina de Port) 
 
Mi trayectoria en la Marina del Port ha sido en las  
siguientes entidades: AAVV El Polvorí, Esplai el  
pati, Coordinadora juvenil la Marina, Ampa escola  
el Polvorí. 
 
  

 

El vicepresident o vicepresidenta ha de ser un ciutadà o una ciutadana de consens, amb 
una trajectòria reconeguda, vinculada a la vida social o associativa del barri que obtingui 
el suport de 2/3 parts de les persones del Consell (sobre el total de persones que 
expressin el seu vot). 



Candidatures vicepresidència del Consell de Barri 

Vicepresidències i Comissions de seguiment Consells de Barri  

1 candidatura presentada a la Marina del Prat Vermell 
 
• Manuel Coronado Lozano (Marina del Prat Vermell) 

 
AVV. Eduard Aunós. Durant 12 anys he estat vinculat a les AMPA's dels centres on han estudiat els meus 
fills: Escola Mare de Déu de Port fins al seu tancament, Escola Bàrkeno i INS Montjuïc, ocupant el càrrec 
de president d'AMPA. He format part de l'executiva de la Unió d'Entitats de la Marina durant 8 anys, 
sent el seu representant al Consell escolar municipal de districte i al fòrum d'immigració de l'IMEB. Des 
de la Unió d'Entitats, vaig ser l'impulsor de la creació de la Xarxa d'AMPA's d'escoles publiques de la 
Marina, des d'on vaig ajudar i assessorar les AMPA's de nova creació. De la mateixa manera, soc el 
coordinador i organitzador de les diferents campanyes de recapte d'aliments - estiu i Nadal- que 
s'organitzen en els 12 centres públics de la Marina, recapte que lliurem íntegrament al Grup solidari de 
Port- Caritas la MARINA. Durant els primers anys a la Unió d'Entitats, vaig organitzar jornades de 
promoció dels centres públics de la Marina coincidit amb la preinscripció i sota el lema "A LA MARINA 
ESCOLES DE QUALITAT". Actualment soc el vicepresident del Consell de Barri de la Marina de Prat 
Vermell i membre de la junta de l'AVV Eduard Aunós. El meu compromís i implicació amb la Marina, 
queda demostrat amb la meva trajectòria associativa. M'agradaria seguir treballant pels nostres barris 
des de la vicepresidència que ocupo actualment.  

El vicepresident o vicepresidenta ha de ser un ciutadà o una ciutadana de consens, amb 
una trajectòria reconeguda, vinculada a la vida social o associativa del barri que obtingui 
el suport de 2/3 parts de les persones del Consell (sobre el total de persones que 
expressin el seu vot). 



Candidatures Comissió de Seguiment del Consell de Barri 

Vicepresidències i Comissions de seguiment Consells de Barri  

Persones a títol individual 
» Isabel Serrano Caparros (Marina de 

Port)  
» José Asensio Castro (Marina de Port) 
» José Pardo Bonias (Marina de Port) 
» Josefina Flores Rodriguez (Marina de 

Port) 
» Juan Antonio Reyes Blanco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

» María Jesús Pérez Perales 

» Mercè Cocera Gracia (Marina de Port) 
» Pedro Vacas Martín (Marina de Port) 
» Raquel Serrano Caparros (Marina de 

Port) 
» Silvino Folgueral Pérez (Marina de Port) 
 
 
 
 

 

Les persones o entitats han de comptar, en una votació del conjunt, amb el suport de la 
majoria simple (sobre el total de persones que han expressat el seu vot). 

17 candidatures presentades 
 
Entitats   
» Artistes de la Marina 
» Associació Amics de la Marina ZF 

» Coordinadora de les Associacions de 
veïns i comerciants de la Marina de Port 
i la Marina del Prat Vermell  

» Federació d'Esports de La Marina 

 

 

 

 
» La Marina Viva.   
» Memorial Democràtic del 

Treballadors/es de SEAT (Marina de 
Port). 

» Unió d'Entitats de la Marina. 



Sistema de votació vicepresidència i Comissió de Seguiment 
 

Vicepresidències i Comissions de seguiment Consells de Barri  

Votació digital mitjançant la plataforma Decidim.barcelona 

A favor En contra 



Sistema de votació vicepresidència i Comissió de Seguiment 
 

Vicepresidències i Comissions de seguiment Consells de Barri  

Votacions separades per a les 2 vicepresidències: 
- Una votació per a la vicepresidència del Consell de Barri de la Marina del Prat Vermell. 
- Una votació per a la vicepresidència del Consell de Barri de la Marina de Port. 

 
Tres opcions de vot + abstenció 

A favor En contra En blanc 

Temps de votació: 5 minuts. 



Gràcies per la vostra participació! 

www.bcn.cat 


