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Benvinguts i Benvingudes



Representants Presents

Partits polítics
ERC → Alex Barceló
PSC → Joan Martín
PdeCAT → Margarita de Arquer
IPS/CUP → Cris Sibina
VOX → Sergi Fabri

Associacions de veïns
AAVV el veïnat → Daniel Navarro
AAVV barri centre → Jaume 
Puebla i Benet Boada

Entitats i Associacions
Azahara→ Salima
Marrecs de Salt → Tània Ribas
CB Salt → Francesc Reixach

Institució pública
IDIBGI → Anna Ribas

Món de la comunicació
Periodista → Jordi Grau

L’escola
Particular → Rosa Sala
Particular → Pili Alonso

Sector empresarial
Tot Oci → Anna Peñalba
EduTic → Tatiana García

Ciutadania
Josep Maria Seguí

Expert en polítiques de ciutadania
Gencat → Pere Cortada

Defensor del Poble → Montse 
Canadell

Jutgessa de pau → Cesca Terrón

Tècnic Ajuntament
Andreu Bover
Carles Gras



Com han de ser el Consell de Barri i de Ciutat

Punts negatius actuals

Connotació negativa del 
seu funcionament

Propostes i solucions

Major continuïtat (òrgans estables i 
permaments), funcionament més 
pedagògic

Major transparència i informació del 
seu funcionament cap a la ciutadania



Com han de ser el Consell de Barri i de Ciutat

Punts negatius actuals

Falta d’implicació 
o interès polític

Propostes i solucions

Continuïtat del projecte més enllà 
dels resultats electorals.

Voluntat de presentar als plens les 
resolucions i conclusions dels 
diferents òrgans. 

Acte de compromís per part de tots 
els partits polítics amb representació 
a la ciutat



Com han de ser el Consell de Barri i de Ciutat

Punts negatius actuals

No hi ha un sentiment de 
‘’co-responsabilitat’’ 
entre la ciutadania

Propostes i solucions

Evitar la monopolització de temes; captar 
propostes que siguin col·lectives o 
col·lectivitzar les queixes individuals.

Crear una xarxa de ciutadans proactius.

Consell de ciutat → òrgan participatiu 
amb visió global de ciutat per a revisar, 
valorar i assessorar sobre les propostes 
dels Consells de Barri.



Com han de ser el Consell de Barri i de Ciutat

Punts negatius actuals

Manca de força en el 
paper dels tècnics

Propostes i solucions

Creació d’una figura tècnica relacionat 
amb la Participació ciutadana sumat a un 
pressupost específic per a aquesta àrea. 

Es busca potenciar un progrés continu 
dels dos projectes.

Major implicació dels tècnics relacionats 
amb cada sector o temàtica a tractar a les 
reunions de cada òrgan.



Com han de ser el Consell de Barri i de Ciutat

Punts negatius actuals

Qüestions idiomàtiques

Propostes i solucions

Agilitzar la comunicació durant els 
debats però tenint en compte aquest 
factor.

Buscar l’enteniment de cada proposta i 
punt tractat tenint en compte les 
dificultats en relació a l’idioma. 



Com han de ser el Consell de Barri i de Ciutat

Punts negatius actuals

Calendari

Propostes i solucions

Nou funcionament:

- Consell de Ciutat: 2-3 
reunions l’any

- Consell de Barri: 8 reunions 
anuals, dues a cada barri



Com han de ser el Consell de Barri i de Ciutat

Valoracions positives 

Opinió molt positiva del 
projecte

Prioritzar la participació de 
la ciutadania per afavorir 

aquesta opinió.

Per cada problema que 
es presenta que també 
es doni una proposta o 

solució vàlida



Com han de ser el Consell de Barri i de Ciutat

Valoracions positives 

Es considera que les propostes 
s’han de plantejar des del propí 
Consell de Ciutat o els tècnics 

que formin part d’aquest.

Agilitzar la presentació de 
diverses problemàtiques. 

El perfil tècnic va 
ser ben valorat







Propers projectes

Carrer 
Dr.Castany

Plaça Teixidores 
i Filadores
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Quin és el futur dels Consell de Ciutat i Consell de 
barri? Com hem d’enfocar aquests projectes?
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Moltes gràcies per venir!


