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ACTA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONSELL DE BARRI DE L'ESQUERRA DE 
L'EIXAMPLE 
Data: Dimecres 21 de juny del 2021 
Hora: 18:30 
Lloc: Virtual 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Valoració del funcionament del Consell de Barri 
2.  Planificació : Priorització de temes i calendari 
3. Definició de l’ordre del dia del proper Consell de Barri ( si s'escau) 
4. Altres  

 
 

Assistents: 
 
Joan Vey 
Xavier Riu 

President de l'AVV Esquerra 
Vocalia d'Urbanisme. AVV Esquerra Eixample  

Jordi Mayné 
Rafael Villacreces 

Veí de l'Esquerra de l'Eixample. 
Veí inscrit a la Plataforma DECIDIM 

 
 
 
Alícia Puig 
Rut Toribio 
Toni Colomina 
Albert Cerrillo 
 
 
Fidel Gonzalez 
Tere Gómez 
 

 
 
 
Consellera de l’Esquerra de l’Eixample. 
Consellera Grup Municipal PSC..  
Conseller del Grup Municipal ERC. 
Conseller del Grup Municipal  
 
 
Tècnic de Democràcia Activa 
Coordinació Territorial i convivència 

  
  

Imma Aguilar  Tècnica de barri – Esquerra. Secretaria del consell de 
barri 
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DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 
 
1. Valoració del funcionament del Consell de Barri 
 

 En el darrer Consell de Barri es va intentar dinamitzar per tal que no es convertís 
en una Audiència de barri, proposant un debat sobre un tema d'interès al barri. 

 La Consellera del barri ho valora de forma positiva tot i que el debat sobre la 
Model era més una informació que un debat, i n'assumeix la responsabilitat. 

 Tot i així es valora que gràcies a aquesta proposta sobre la Model, moltes entitats 
han sabut que hi poden demanar espais per a fer-hi activitats. 

 Les dades de participació, que explica el responsable de democràcia activa, Fidel 
González, demostren que el nivell de participació de veïns i veïnes en els 
diferents òrgans de participació s'ha recuperat a nivells de pre-pandèmia. 

 La valoració de les persones que han contestat l'enquesta són: 
 Els consell de barri són espais on es debat però no es prenen decisions. 

Majoritàriament s'informa. 
 Pel que fa ala qualitat de les deliberacions , es un debat sense construcció de 

noves posicions. 
 Es considera que hi ha temps suficient per a abordar temes. 
 Pel que fa a metodologia es promou i facilita la participació 
 Respecte a la utilitat es valora força útil 
 La valoració global és de 6'6 respecte a 10. 

 
 
 
2- Planificació : Priorització de temes i calendari 
 
Els temes pendents de calendaritzar , aprovats en la darrera comissió de seguiment són: 
 

 Transformació de l'Avinguda de Roma. 
 Procés de participació al voltant de la Biblioteca Joan Miró. 
 Polítiques de memòria. 

En la plataforma DECIDIM, s'han exposat els següents temes: 
 Avinguda de Roma ( dins el procés de transformació de l'Avinguda de Roma). 
 Zones d'esbarjo per a gossos . Aquest tema s'està analitzant a nivell de ciutat o 

per zones. No seria un tema de debat al Consell de barri. 
 Renovació de l'enllumenat. 
 Retirada de motos de les voreres . Aquest no és un tema de debat, però si 

d'informació en algun Consell de Barri. 
 Fletxes indicatives de direcció: Es un tema de resposta directe. 
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Proposta de la comissió de seguiment: 

 Pla d'equipaments de l'Esquerra de l'Eixample. 
 Mobilitat : Identificar els reptes de mobilitat respecte a les propostes que s'estan ia 

 
Així doncs les propostes de temes de debat són: 
 
1- Estat patrimonial i de memòria del barri. 
2- Mobilitat: reptes de mobilitat a l'Esquerra. 
3- Pla d'equipaments de l'Esquerra de l'Eixample. 
4- Transformació de l'Avinguda de Roma. 
5- Procés de participació al voltant dels entorns de la Biblioteca Joan Miró. 
 
 
Calendari: 
Data: Setembre/octubre. 
Debat: Estat patrimonial i de memòria del Barri en el qual hi hagi diferents actors que 
aportin elements al debat i que no sigui només horitzontal. 
Data: Novembre -Desembre 
Debat: Transformació de l'Avinguda de Roma i voltans de la biblioteca Joan Miró. Cal 
implicar a la Biblioteca Joan Miró i a l'IES Ernest Lluch. 
 
Abans de cada debat, cal fer una feina interna i convocar una comissió de seguiment. 
 
3.Definició de l’ordre del dia del proper Consell de Barri  
 
S'acorda que el proper Consell de barri serà el 14 d'octubre i la comissió de 

 seguiment la setmana del 20 de setembre. 

 
4- Altres 
Rafael Villacreces ( veí):  

 Quan un veí assisteix a un Consell de Barri és per a que els problemes es tractin i 
es puguin resoldre. 

 
Albert Cerrillo ( conseller): 

 Es mostra molt favorable al debat sobre patrimoni. 
 En els darrers Consell de Barri hi ha hagut moltes intervencions dels veins. 

Pregunta si en el torn obert de paraules, es podrà oferir aquesta possibilitat als 
veïns , donat que és primordial que el govern contesti. 

 
La consellera de l'Esquerra, Sra. Alicia Puig, respon que el Consell de Barri no és un 
òrgan de resposta a la ciutadania ( ho és l'Audiència Pública), si no un espai de debat . 
Un òrgan horitzontal. 
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Toni Colomina ( conseller): 

 El debat sobre memòria històrica pot interessar molt als veins . 
 Es podria fer un homenatge a les persones que encara són vives de la lleva del 

biberó. 
 
 
Sense cap altra qüestió es dona per finalitzada la reunió. 
 

 
 
 

Barcelona a 8 de juliol del 2021  


