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ACTA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONSELL DE BARRI DE L'ESQUERRA DE 
L'EIXAMPLE 
Data: Dilluns 19 d'abril del 2021 
Hora: 18:30 
Lloc: Virtual 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Benvinguda als membres de la comissió de seguiment. 
2. Planificació dels Consells de Barri de l'any 2021. 
3. Definició de l'ordre del dia del proper Consell de Barri. 
4. Altres 

 
Assistents: 
 
Xavier Riu Vocalia d'Urbanisme. AVV Esquerra Eixample  
Ernest i Xavi 
Luca Tessoli 
Jordi Mayné 

Casal de Joves Queix 
Eixample Respira 
Veí de l'Esquerra de l'Eixample. 

Alícia Puig 
Rut Toribio 
Fidel Gonzalez 
Tere Gómez 
 

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

  
  
Imma Aguilar  Tècnica de barri – Esquerra. Secretaria del consell de 

barri 
 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 
 
1.Benvinguda als membres de la comissió de seguiment. 
 
Es dona la benvinguda als membres de la comissió de seguiment 
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2-Planificació dels  Consells de barri  2021 
 
EL tècnic de Democràcia Activa, Fidel González, comparteix un document en el qual 
s'exposa què és el Consell de Barri, la comissió de seguiment, els mecanismes que 
tenen els ciutadanes per a adreçar-se a l'administració, i es fa una proposta de 
planificació de temes a tractar en el consell de barri i proposta de calendarització. 
S'adjunta el document. 
 
L'objectiu   és proposar debats que vagin paral·lels als processos de participació oberts i 
decidir tant el nombre de consells de barri ( mínim 2 i màxim 4) i quins temes es parlaran 
a cada consell. 
Els temes de debats que es proposen a l'Esquerra són: 

• Superilla Barcelona ( diagnosis i proposta) 
• La Model ( pensar en el mentrestant) 
• Avinguda de Roma ( pensar en el mentrestant) 
• Sant Isidor( Afectació i protecció de l'edifici en base a les polítiques de memòria) 
• Estat i reforma parc Joan Miró ( especialment entorn biblioteca) 
• Revisió dels Pla d'usos de l'esquerra Eixample ( tardor 2021) 
• Entorns escolars. 
• Mapa de la contaminació. 

 
La Consellera de l’Esquerra , Sra. Alícia Puig, exposa que els grans temes 
susceptibles de debat  són : 

• Usos provisionals de la Model, mentre no es construeix el nou equipament. 
• Reforma de l'entorn de la biblioteca Joan Miró 
• Propostes d'actuació a l'Avinguda de Roma mentre no es du a terme la reforma 

definitiva. 
• Polítiques de memòria històrica al Districte. Sant Isidor. 
D'altra banda es comparteix el document de possibles punts a tractar en els Consells 
de barri, que responen a demandes que els ciutadans i ciutadanes han fet a la 
plataforma Decidim ( s'adjunta document). 
 

Intervencions dels assistents: 
 
Luca ( Eixample Respira): 
 

• Superilla: No es poden proposar esmenes per a millorar el debat. 
• Pressupostos participatius: Les propostes  que van aportar les entitats, la més 

votada en la sessió específica que es va fer en el Consell de barri es va quedar 
allà. 

Demana què es pot fer  per a que les coses que es decideixen vagin endavant. Te la 
sensació  que hi ha molt debat però que les coses no avancen. 
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La Sra. Alicia Puig respon  que la proposta de la que parla el Luca es va recollir a l 
PAD/PAM. S'instal·laran radars  30 al Carrer Entença a l'alçada de Xirinacs i al Carrer 
Aragó a l'alçada de l'escola l'Estonac. 
 
 
Xavi Becerril ( Casal de Joves Queix): 
Els 4 temes proposats són interessants 
En referencia a Sant  Isidor falta informació i és un tema que s'ha de debatre. Les 
entitats volen anar més enllà: plantejar què es pot fer per evitar l'enderroc, què aportarà 
el projecte al barri, com encaixarà dins el barri...és un debat més ampli que la memòria 
històrica. 
 
Xavier Riu ( vocalia d'urbanisme de l'AVVE Eixample): 

• Model: Prioritza els usos de La Model. Està passant el temps i no s'hi està fent 
res. Es un tema de debat de barri. 

• Llacs de la Biblioteca Joan Miró: s'ha presentat i ha estat escollit com a projecte 
de pressupostos participatius. S'ha de votar al juny. 

• Sant Isidor: Es un acord entre privats . Es poden plantejar dos temes a nivell de 
política de barri: 
 Recuperar la memòria històrica 
 Mapa d'equipaments públics a 10 anys vista. Podria generar un debat 

interessant que donaria identitat al barri. 
Ernest ( Casal de Joves Queix): 

• Sant Isidor: Es tracta d'un acord entre privats, però el Clínic té una part pública. 
• Model, és un debat adient. 

Xavi Becerril ( Casal de joves Queix) 
• Es poden presentar dos temes: Model i Sant Isidor, i el tema del mapa 

d'equipaments presentar-lo com a proposta per a un altre debat. 
 
 

3. Definició de l'Ordre del dia del  Consell de Barri 
 
 
Finalment , l'ordre del dia del Consell de Barri queda de la següent forma: 
 
1- Informació sobre els pressupostos participatius 
2- Informació sobre el procés superilla Barcelona 
3- Retorn del procés participatiu al voltant de l'Estació de Sants 
4- Usos provisionals Model 
5- Sant Isidor.  
 
Es fa lectura de les propostes que han arribat al la plataforma  Decidim, per tal de veure 
si s'incorporen a l'ordre del dia , i es considera que no ho son. Es respondrà a les 
persones que ho han fet arribar.  
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4- Altres 
 
Jordi Mayné:  

• Exposa la utilitat de l'aplicació Barcelona a la butxaca on es pot denunciar 
qualsevol tema i es rep resposta. 

• Fenomen Dark Kitchen: Provoquen molts  problemes. En aquet punt concret la 
Consellera explica que estan suspeses les llicències, però si algú té coneixement  
d'alguna que estigui operativa, que li faci arribar. 

 
Xavier Riu: 

• Demana que es responguin les preguntes que van quedar pendents a l'Audiència 
pública. 

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

 
 
 

Barcelona a 19 d'abril del 2021  


