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ACTA CONSELL DE BARRI CENTRE EST 

 

DATA:  13 de Setembre  2016  

ASSISTENTS:  

. Presidència: Ferran Villaseñor 

. Vicepresidència : Àngeles Serrano 

. En representació grups polítics municipals:  

CiU:  Susana Pellicer 

CUP: Aniol Pros  

C’S: Aldo Cipriain 

ERC-MES: Eric Gomez 

ICV-EUiA: Angeles Ansoleaga 

PSC:  Jose Gallardo 

PP: Cesar Calzado 

. En representació de les entitats:  

Associació de veïns Centre Est:  Concepción González 

Associació de veïns del Monestir: Andrés Ares 

Centro Castellano Manchego: Guadalupe Galan 

Associació de propietaris i veïns de Can Barata: Joaquim Medina 

Centro Popular  Andaluz: Miquel Jumenez 

Associació de veïns Can Magí: Ferran de Juan 

Associació de veïns Sant Cugat Centre: Manel Ortiz 
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Associació de veïns de Volpelleres: Enric Odena 

Associació d’Egiptologia de Sant Cugat: Francesc Carol 

Plataforma Animalista de Sant Cugat: Joana Giménez 

En representació de l’Ajuntament:  

       Marina Casals: -Sots Directora de Medi Ambient i Participació Ciutadana 

 

 Ordre del dia  13/9/2016  

1. Seguiment temes tractats en l’anterior Consell de Barri 
2. Aprovació, si s’escau, de l’acta del consell anterior 
3. Intervenció veïns i veïnes (precs i preguntes previ) 
4. Actualització membres Consell de Barri i recordatori funcionament. 
5. Estat de situació del Pla de Millora del Barri del Monestir-Sant Francesc. 
Presentació Fase Diagnosi i obertura fase propostes veïnals 
6. Estat d'implantació del nou contracte de recollida de voluminosos. Seguiment queixes darreres 
setmanes. 
7. Proposta d'implantació d'agents cívics/ ques (pla pilot) 
8. Estat de situació abastiment d'aigua potable a Can Barata. 
9. Informació dels projectes finalistes a la convocatòria ciutadana de projectes participatius. 
10. Proposta definitiva de procediment adjudicació partida de lliure disposició convocatòria Consell 
Extraordinari 
11. Agenda activitats. Data proper consell extraordinari i recordatori ordinaris. 
12. Precs, preguntes i suggeriments 
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1. Seguiment temes tractes a l’anterior Consell de Barri.  

A les 19,10 hores, el president del Consell de Barri Ferran Villaseñor, dóna inici a la sessió recordant que 

cal fer intervencions curtes, de dos minuts aproximadament i evitar entrar en diàleg i fent un resum dels 

temes tractats abans de l’estiu:   

1. Aspectes d’ incivisme i la creació de la figura dels agents cívics,  

2. Can Barata,  

3. Seguretat ciutadana i la reunió dels grups de treball per a final de setembre o octubre 

4. Pacte per la Nit i ordenança clubs cànnabis 

5. Queixes Mercat vell . Falta el estudi sobre les olors, però s’ha reduït el soroll amb plaques, 

modificació de la ubicació de les taules per poder passar.  

6. Consell de Ciutat i propostes finalistes 

7. Xarxa d’integració monestir, educació, social , cultura.  

8. Procés participatiu Pla Monestir. S’han fet 10 tallers del barri per a la elaboració de propostes 

 

2. Aprovació acta anterior . S’aprova l’acta anterior per unanimitat.  

 

3. Intervenció veïns i veïnes (Precs i preguntes)  

 

Josep Canals: Felicita als okupes de l’edifici de c/ Cerdanyola. Recorda quan es va okupar l’edifici 

Torreblanca que l’equip de govern d’aquell moment deia que no era possible, i al final aquella 

okupació va tenir resultats favorables. Espera que aquest edifici es converteixi en un edifici útil 

per al barri. A Sant Cugat es fan activitats en les quals el Barri Monestir podria ser un barri actiu, 

com les properes jornades de ceràmica, i s’ignora un barri que es model en ceràmica aplicada. 

Demana que es tingui en compte 

Berta, col·lectiu la Xesca: Fa 10 dies que s’ha inaugurat el casal, i està obert a la ciutat de Sant 

Francesc i al barri Monestir especialment. Descriu breument la programació d’activitats i convida  

la participació. Planteja el tema d ela seguretat de l’edifici, que el col·lectiu considera que no hi 

ha problema d’enderroc de l’edifici. Els preocupa en canvi que no s’obri el debat polític per veure 

que li falta a Sant Cugat, i especialment al barri Monestir.  

Andreu Sierro, facebook Monestir Sant Francesc: Acorda amb la intervenció anterior que al barri 

Monestir hi ha moltes mancances. Presenta el grup facebook, que va néixer arrel del problema 

dels voluminosos.  

Mireia , plataforma facebook: Puntualitza, que al barri tenen el Xalet Negre, però amb molt poca 

activitat. També esta d’acord amb la mancança d’activitats al barri, especialment per a joves i 

nens 

Toni Górriz: Pregunta si hi ha un estudi de la gent gran amb necessitats al barri Monestir. Demana 

que es retirin les plaques franquistes que hi ha a alguns edificis del barri 
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Ferran Villaseñor dóna resposta a algunes intervencions del públic . Les peticions seran trasllades 

on correspongui.  

Recorda que comença la participació de veïns i veïnes amb o  sense afiliació a entitats, mitjançant 

els pressupostos participatius. Està d’acord amb la representant de la Xesca la necessitat 

d’equipament al barri, especialment per a gent jove, i afegeix que es obligació tant de l’equip de 

govern com de dels membres del Consell de Barri alertar del mal estat de l’edifici. També es 

necessita per al barri un Centre Cívic més gran, on poder fer reunions com Consell de Barri.  

Serveis Social te dades sobre la gent gran del Barri.  

Pel que fa les plaques franquistes, es va aprovar una moció i alguns col·lectius van col·laborar en 

la retirada de algunes plaques, però cal recordar que la façana no es municipal i cal autorització 

de la comunitat de propietaris per treure la placa. Igualment si que es pot fer una proposta,  

recolzant-se amb la moció presentada al ple i amb col·laboració dels agents cívics.  

 

4. Actualització membres del Consell de Barri 

Enric Odena, AV Barri Vollpelleres:  Barri en ple creixement  que intenta ser molt actiu, lligar tots 

els serveis que es van creant i degut al ràpid creixement de la població en poc de temps, es fa 

prioritari la integració i les activitats al barri.  

Andrés Ares, Av Barri Monestir Sant Francesc:  Informa que s’han fet reunions amb Caritas, Creu 

Roja i altres entitats, per organitzar voluntariats i acompanyar a les persones majors que viuen 

soles.  Anima a que es voti pel projecte de Centre social per a joves. Exposa l’incivisme del barri, 

del qual ja s’han fet reiterades  denúncies 

Antonio Lucas, AVV Coll Fava: No està a favor de que es treguin les plaques franquistes. Destaca 

com a problema del barri, que varen comprar els habitatges en una zona verda i actualment 

s’han assecat les plantes i la gespa. Demana que es repassen els aspersors, perquè estan trencats 

i només rega en una direcció 

Guadalupe Galan , Centro Manchego Sant Cugat 

Aniol Pros , CUP Sant Cugat: Dóna la benvinguda al col·lectiu la Xesca i anima als veïns a participar 

en el projecte de l’edifici del c/ Cerdanyola. 

Susana Pellicer, CDC :  També regidora de l’equip de govern informa que a serveis socials hi ha 

una base de dades de gent gran , i anima a que si algú te coneixements de gent gran que necessiti 

ajuda i no consta a la xarxa que ja existeix, si us plau ho informi, per veure quin tipus d’ajuda pot 

necessitar.  

Jose Gallardo, PSC: És conscient de les dificultats del barri, que ve de fa molt de temps. En quan 

al col·lectiu la Xesca, està d’acord en que manquen equipaments, d’acord en el contingut,  però 

no en la forma. En aquest sentit Pere Soler ja va a anar a parlar amb ells.   Escoltant la intervenció 

del representant de la AV de Coll Fava, reflexiona que les prioritats dels diferents barris que 
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composen el  Consell de Barri, son molt diferents. Hi ha realitats molt diferents i planteja que pot 

ser hi hauria que reestructurar el Consell de Barri.  

Concha Gonzalez, Presidenta AV Centre Est: Dóna la benvinguda al col·lectiu la Xesca. El barri 

Monestir és un barri necessitat de gent jove, activa que faci coses pel barri. La AV, des de aquest 

punt de vista recolza la iniciativa. Fa dues preguntes al col·lectiu:  1) ¿Per què aquesta casa?  i 2) 

¿Per què ara? . Dona també la benvinguda al grup de Facebook 

Francesc Carol, A Egiptologia SC:  Recalca que és un barri amb molta diversitat, el barri amb més 

població i mes representació d’entitats. Està d’acord amb la necessitat de equipament per a joves 

i felicita al grup Facebook per la iniciativa.  

El president del Consell de Barri dóna la benvinguda a dos nous membres del consell, César 

Calzado de PP i Joana Gimenez de la Plataforma Animalista.  

Aldo Ciprian , C’s: Felicita també la iniciativa del Facebook i l’èxit. Reconeix també la tasca de la 

Xesca, en el fons però no amb la forma, i els anima  a participar en la iniciativa d’acompanyament 

a gent gran que ha presentat el senyor Ares.  

Eric Gomez, ERC: Dóna també la benvinguda a la Xesca. Mostra la preocupació per la seguretat i 

el mal estat de l’edifici. Aquest tipus d’okupacions s’originen en les polítiques d’abandonament 

de la joventut que s’arrosseguen varies legislatures. Espera que un espai polivalent per als joves 

pugui veure la llum en breu. Pel que fa a les plaques franquistes, és un tema que sí que els 

preocupa. És una vergonya que una ciutat democràtica encara tingui plaques franquistes. Es va 

presentar una moció des de ERC que posteriorment es va retirar perquè  la comissió nomenclàtor 

assumia el compromís. Si aquest compromís no dóna fruits, es tornarà a portar la moció al Ple 

Municipal. 

Manel Ortiz, AV Sant Cugat Centre: Gran part de la seva feina es centra en defensar el descans 

dels veïns.  

Montserrat Espanyol, ICV: Recolza la iniciativa d ela Xesca. Fa al·lusió a la noticia de sobre la 

creació de nous consells de barri o secundaris al centre est. El consell de barri centre est engloba 

barris amb realitats molts diferents. Aquesta proposta podria desmembrar  la consideració del 

barri, però caldria trobar una solució. Estic a favor de la reconsideració.  

Miguel Jiménez, Centre Popular Andalús: Porten gairebé 40 anys a Sant Cugat.  

Joaquim Medina, AV Can Barata: Es un barri amb moltes mancances , està arribant molta gent 

jove amb noves necessitats. Estic a favor del desmembrament del Consell de Barri, perquè les 

necessitats són molt diferents.  
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Joana Gimenez, PAS: Plataforma Animalista de Sant Cugat, constituïda en març 2016. La seva 

finalitat es ajudar al benestar animal a Sant Cugat.  

Ferran Villaseñor , en referència a la possible desmembrament del Consell de Barri, és un tema 

que ja es va tractar. Hi ha una representació del tots els partit polítics a una comissió per fer una  

modificació del Reglament de Participació Ciutadana (RPC) a més d’una moció de la CUP, per 

tractar aquest tema i possiblement es tendeixi cap a la creació de subconsells.  

6. Estat d’implantació del nou contracte de recollida de voluminosos  (s’avança als punts anteriors, 

després es continua amb el punt 5) 

 

Cristina Paraira, Tinent alcalde de Serveis Urbans  dóna a conèixer la situació del servei de 

recollida de voluminosos. Aquest servei que durant molt de temps ha estat excepcional, 

actualment es veu que és un servei insuficient, sumat al mal  ús que fan el ciutadans. El volum 

d’andròmines llançades a les escombraries ha desbordat el servei de recollida especialment a 

l’estiu. El nou model de gestió de residus l’ha guanyat la empresa Engrunes, la mateixa que ho fa 

actualment. Ha estat un concurs restringit a empreses petites que treballen la reinserció social, i 

s’excloïen les grans empreses.  Per fer el nou servei sigui un èxit cal fer primer una bona 

campanya de comunicació. Cal que els ciutadans entenguin com és el funcionament.  També es 

vol modificar les ordenances i penalitzar a la persona que llança un voluminós al carrer.  

 

Marisa Alvarez, tècnic de Residus de Serveis Urbans, resumeix el nou servei de recollida de 

voluminosos.  Com ha dit anteriorment la Tinent Alcalde, s’han exclòs del concurs les grans 

empreses i s’ha subrogat tot el personal que ja estava treballant. El nou contracte inclou sols 

voluminosos. Es contempla que si l’objecte està en bon estat tingui una segona vida i vagi al punt 

de tractament. Es concertarà un dia per a que cada barri tragui al carrer els voluminosos en una 

franja horària concreta. La campanya informativa es farà per zones, cada zona tindrà uns tríptics 

amb la informació de quin dia es farà la recollida. S’ha mirat la freqüència de recollida per zones, 

en funció de les necessitats. La recollida de voluminós té més freqüència al nucli, i les restes 

llenyoses més freqüència als districtes. S’està mirant que l’horari de recollida molesti el menys 

possible. El nou contracte també inclou la recollida especial, piles i  fluorescents que s’aproparà 

al ciutadà mitjançant la instal·lació de contenidors als comerços. Aquest servei també inclou una 

remodelació del Punt verd del centre. Es pretén fer una remodelació per a fer tallers de 

reciclatge, compostatge.  S’està intentant desenvolupar una aplicació on es pugui veure quins 

objectes per si a algú li interessa. Es pensa en un a aplicació tipus Wallapop. Es podrà reservar 

durant 24 hores i obtenir l’objecte a canvi de punts (aconseguits per portar objectes al  Punt 

verd) o mitjançant un preu simbòlic. Els diners aniran destinats a projectes socials.  

Es manté una partida per a les persones que per mobilitat reduïda o per edat no puguin baixar 

els voluminosos, i se’ls farà una recollida porta a porta.  

És un servei que  està en millora continua. S’ha ampliat el nombre de vehicles, però es serà molt 

rigorosos  si es deixen voluminosos fora del dia que toca, es deixarà la carrer fins que toqui el dia. 
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S’identificarà amb una enganxina  quan es deixi fora el dia acordat de recollida. El nou servei 

entrarà en funcionament a patir d el mes de gener  

 

El president, Ferran Villaseñor passa la paraula  la intervenció veïnal:  

 

Toni Górriz:  pregunta per les màquines dels olis de cuina, que moltes vegades estan fora de 

servei . Pregunta si està previst augmentar el numero de màquines 

Andrés Sierro : Demana mes comunicació a la ciutadania, mes informació de com funcionen  els 

serveis 

Teresa (grup facebook): La recollida de voluminós incideix en la contaminació acústica del barri, 

i demana que es tingui en compte, respectant les hores de descans 

Miguel Hierro, veí:  es suma a la importància de arribar a la ciutadania mitjançant una bona 

comunicació i per mitja de la figura dels agents cívics.  

 

Cristina Paraira , respon al problema de les màquines d’oli, que estaven incloses en el concurs 

anterior com a millora. S’ha detectat que estan fallant molt últimament i properament  hi ha una 

reunió amb la empresa per veure en què estan fallant. Pel que fa  la comunicació , als nouvinguts 

se’ls envia una carta convidant-los a unes jornades on s’explica com funciona el municipi en 

diferents aspectes, entre d’altres la recollida de voluminosos.  

Pel que fa l’horari es fa la recollida en horari diürn , no abans de les 7:30 del matí, encara que es 

trigui més pel tràfic. Es difícil coordinar la recollida amb el tràfic d’hores punta. La recollida es 

farà de dia.  

 

Josep Canals: Pregunta si es pot instaurar la recollida pneumàtica a la ciutat per evitar la 

contaminació acústica 

 

Cristina Paraira respon que no serà possible al centre. Es pot fer a barris de nova construcció per 

que hi ha que construir un sistema de canalització i una central a prop del barri per fer el 

tractament. Al centre de Sant Cugat, de moment no és possible.  

Si que s’està pensant en la recollida porta a porta, com s’està fent a Valldoreix.  Està previst 

començar per zones i anar fomentant el porta a porta 

 

8. Estat de la situació abastiment d’aigua potable Can Barata 

 

Ferran Villaseñor, recorda que a l’anterior Consell de Barri es va fer una proposta per a que Can 

Barata s’integrés a la xarxa d’aigua. Des de l’Equip de Govern s’ha fet una sol·licitud de subvenció 

a l’ACA.  

La Tinent Alcalde Cristina Paraira exposa la situació actual. S’ha realitzat un estudi amb Sorea 

per veure com és més convenient fer la connexió, des de Sant Cugat , per Sant Joan,  Rubí  o Sant 

Quirze. Realitzar la connexió  tindrà un cost aproximat de 600.000 €. S’ha demanat una subvenció 

a l’ACA per poder fer aquesta connexió, però igualment, si l’ACA no dóna aquesta subvenció, es 
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demanaria com una inversió a traves de  l’Àrea Metropolitana,  per que s’inclogui en les 

inversions per a 2017. Els veïns no s’han quedat mai sense aigua. Hi ha un problema de pressió 

de l’aigua que la connexió a la xarxa no solucionaria, però Sorea s’ocuparà de solucionar aquesta 

part tècnica.  

Pel que fa al parc infantil, es un tema que també s’està estudiant per adaptar-lo a les noves 

necessitats. Aquest dos temes s’estan treballant ara pel que fa a Can Barata.  

 

Aldo Ciprian (PP), afegeix,  pel que fa a la presentació del Cristina Paraira, que tots els grups 

polítics estan treballant per a que s’inclogui en el pressupost 2017, independentment que es rebi 

o no la subvenció de l’ACA 

 

José  Gallardo (PSC) Reafirma que tots els grups municipals estan d’acord amb la connexió de 

Can Barata a la xarxa d’aigua 

 

9. Informació dels projectes finalistes a la convocatòria ciutadana de projectes participatius 

 

Ferran Villaseñor fa un resum del procés de participació ciutadana referent al Barri Monestir i 

de les propostes que s’han presentat al pressupostos participatius.  

Es un barri que necessita inversions i s’han presentat propostes que afecten a la plaça el Coll, les 

pistes de Sant Francesc, l’avinguda Cerdanyola, etc.....  El punt de partida és la diagnosi, i a 

l’octubre començarà el treball de les propostes obertes a la ciutadania.  

L’Ajuntament ha sol·licitat una subvenció al Fons Europeu, gestionada a traves del Ministeri 

d’Administracions Publiques, hi ha un apart destinada al Barri Monestir – Sant Francesc. Total de 

la subvenció es de uns 8 milions d’euros. En el moment estigui la resolució i es pugui saber quin 

percentatge correspon al barri Monestir.  

Ferran Villaseñor convida a tot el barri a participar. Les votacions comencen al mes d’octubre.  

 

Veïna: Pregunta quina previsió de temps hi ha, que passa si no arriba la subvenció, si es fan els 

projectes o no.  

 

Ferran Villaseñor: Independentment de que hi hagi subvencions, un pressupost s’ha d’aprovar 

per garantir les inversions. Hi ha projectes que poden trigar entre 2 o tres anys, altres 1 any i el 

més petits menys. Depèn de l’envergadura del projecte.  

 

Eric Gomez (ERC) : Els veïns del barri són conscients que es un barri amb moltes mancances. El 

compromís dels grups municipals es que aquests pressupostos s’aproven i s’executen  

 

Veïna: Pregunta si dintre d’aquest pla de millora s’inclouen projectes que sobrevolen el barri, 

com la construcció de més de pisos. Posa de manifest la preocupació de un grup de veïns del 

carrer Montserrat, en unes cases típiques,  i tenen la sensació de que se’ls està bloquejant de la 

resta del municipi, pels blocs que es construeixen al davant, que fa com una barrera. Pel que fa 

la rehabilitació de cases típiques estan prou contents 
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Ferran Villaseñor: En aquesta diagnosi no es parla d’aquest tema. Si de la necessitat d’habitatge 

públic i de la rehabilitació d’habitatges. S’ofereix a agafar-li les dades a la veïna per veure 

l’afectació al catàleg de patrimoni i veure la qualificació urbanística de la zona.  

Teresa (veïna) : Qüestiona la transparència dels pressupostos participatius i del procés de elecció 

de propostes guanyadores. La proposta de la Plaça el Coll no va sortir  i sí que va ser seleccionada.  

 

Marina Casals, sots director de Participació ciutadana, explica el funcionament del procés de 

selecció dels pressupostos participatius. La Taula de la Ciutat està composada per representants 

del Consell de Barri, dels sectors sectorials, entitats, mes dos representants dels tallers dels 

barris. El procés va seleccionant unes propostes i descartant-ne d’altres. Del total de propostes 

a final de la votació es queden 24 finalistes, i mínim s’han d’executar 12. Entenc que aquesta 

proposta que no va sortir finalista, no va ser votada pels membres de la  Taula de la Ciutat, que 

es l’òrgan de decisió en aquest tema. No es l’Ajuntament, ni l’Equip de Govern qui vota les 

propostes finalistes, sinó els membres de la Taula de la Ciutat 

 

Ferran Villaseñor aclareix que ha estat una votació ciutadana i que pot ser hi hagi presents que 

no els agradi, però que es fruit de la votació popular. El Pla de Millora del Barri va en marxa, i pot 

ser la remodelació del plaça del Coll s’inclogui en aquest pla de millora 

                                             

10. Proposta definitiva del procediment de partida de lliure disposició i convocatòria consell 

Extraordinari 

Ferran Villaseñor explica que anteriors Consell de Barri s’ha arribat a la conclusió de dividir els 

15.000 € corresponents al pressupost de Lliure Disposició i gestionar-lo per territori  i per idees, 

per projectes. La divisió per territori es faria  en funció del nombre d’habitants empadronats.  

Proposa un taller per organitzar les diferents propostes, que seguiran el mateix format que les 

convocatòries de subvencions, tal qual s’ha acordat al Consell de Barri Centre – Est : cap entitat 

que no es pugui presentar a subvencions no podrà presentar projectes; si a un territori no hi ha 

ningú que tiri endavant un projecte, aquest diners es repartiran entre els altres.  

El 22 de setembre es celebrarà el taller de propostes amb les entitats, i el 3 d’octubre el Consell 

de Barri Extraordinari per votar les propostes 

 

7. Proposta d’implantació d’agents cívics/ques (prova pilot) 

Es una proposta que deriva de la legislatura anterior i surt d’una demanda en concret del Barri 

Monestir, però que es podria ampliar a altres barris si es sol·licita. Ferran Villaseñor proposa que 

s’elabori un reglamenti es porti al Ple Municipal, per que es pugui aprovar.  Es proposa fer una 

prova pilot al barri de Monestir per poder tenir un petit grup d’agents cívics formats.  

 

Manel Ortiz (veí) : Des de la Associació Sant Cugat Centre, es proposa la figura de l’agent cívic, 

no sols per a el tema de voluminosos, si no també per tema oci nocturn, col·laborant al decans 

dels veïns.  
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11. Agenda Activitats 

Festes Majos:  

Volpelleres , es farà la primera festa major del barri del 7 al 9 d’octubre. Enric Odena explica a 

grans trets la programació de la Festa Major 

Barri Monestir, Andrés Ares, explica que la primera setmana d’octubre es farà la 14ª festa major 

del Barri Monestir. Explica breument el programa i activitats previstes.  

Coll Fava, destaquen els pocs recursos que disposen per fer la festa 

Lupe Galan, informa que el 23 de setembre comencen les jornades culturals del Centro 

Manchego  

 

12. Precs , preguntes i suggeriments 

Concepción Gonzalez. Proposa que caldria recollir tots els temes que volen que tracten els agents 

cívics per poder formar-los. Fa una petició a la regidora Cristina Paraira : les bosses de 

escombraries dels comerços  cauen a terra, be per que no caben i es trenquen al llençar les 

escombraries, o directament les deixen fora. Demana que es busqui una solució a la recollida 

comercial perquè no s’embruti tot 

Ferran Villaseñor es compromet a fer arribar la petició a la regidora, però aclareix que ja existeix 

un servei de recollida comercial, i que els comerços no haurien d’utilitzar els contenidors de la 

població general. De fet, poden ser sancionats per fer un mal ús dels contenidors  

Cèsar Calzado (PP):  al c/ Torrent d’en Xandri hi ha una parada de bus que necessitaria una 

marquesina. A mes , fa un any, que hi ha un forat a la plataforma , i és urgent la seva reparació. 

Vaig fer arribar a l’Ajuntament fa un any, i encara no està arreglat. Al centre es canvien les 

marquesines sovint, aquí no hi ha hagut mai marquesina  

Joana Jimenez PAS.  A la Plataforma animalista s’han fet uns tallers de formació. Ens podríem 

sumar al grup d’agents cívics,  i afegir un grup des de el punt de vista animalista 

Maria la Xesca. Respon a les preguntes de la roda inicial, ¿per què ara? Aquest moment és resultat 

d’un llarg procés ¿ per que aquest edifici? Perquè  és d’un banc i no es dóna us  

Francisco Ordóñez: Pregunta quants membres d’ associacions composen el Consell de Barri. No 

està d’acord que els ciutadans assisteixin, i que els membres del Consell marxin abans d’acabar. Si 

cal canviar l’ordre del dia , es faci prèvia votació. També demana que s’escurcen les intervencions 

Francesc Carol. Recolza la aportació de la PAS sobre la figura dels agents cívics.  Afegeix, que el 28 

de setembre a les 20h s’inicia el curs d’egiptologia i es farà una conferencia 
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Es tanca la sessió a les 22:05 


