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Consell de Barri del Guinardó 
                                  ACTA 
 
09 d’abril de 2015 a les 19.00 hores 
___________________________________________________________________ 
 
Casal d’Entitats Mas Guinardó, Pl. Salvador Riera, 2 
 
 

Ordre del dia 

 

1.- Intervenció de la Regidora del Districte. Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer 
Consell de Barri. 

2.- Intervenció del Vice-president del Consell de Barri 

3.- Torn obert de paraules 

 
Membres del Consell de Barri  

 

Assistents 

Presidenta del Consell 

Francina Vila Valls, regidora.  
 
Vice-president  

Agustí Xifre Navarro 

 
Secretària 

      Susanna Porcar Portela, consellera tècnica 
 

      Consellera de Barri  

      Roser Nogués Alonso, GMCIU 
 
      Consellers  
      Joan Ferrús Alborch, GMPSC 
      Rafael Sánchez Cobo, GMPPC 
 
 
      Tècnica de Barri 
      Cecilia Collado Lizama 
 

Representants de les Entitats 

AMPA Escola Mare de Déu de Montserrat, Ma José Lluc 

Associació de Propietaris i Veïns del Mas Guinardó,  Alfredo Porcar Alarcón 

Associació de Veïns i Veïnes Joan Maragall;  Neus Fornells, Jordi Carrió Sabater, Mercedes Díez 
Ortíz, Carme Beltran Vilagrasa 
Coordinadora d’Entitats del Guinardó, Agustí Xifre Navarro 

Grup Dones Lliures, Mª Dolors Hernández Flores 

Futbol Club Martinenc,  Agustí Xifre Navarro 

Associació Gresol-Ajuda i Solidaritat; Isabel Fernández Biel, Isabel López Guirao 

Ciutadans, Nicolas Ortíz 

Esquerra Republicana de Catalunya 
Associació Dídac 
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Tècnics/ques de Districte 

Carles Mas Lloveras, Gerent 

Hèctor Nadal Pérez, Guàrdia Urbana 

Isabel Minguillón Carbonel, Directora Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda 
Laura Castella Sartolo, Serveis Tècnics 

Patricia Campos Latorre, Directora Centre Cívic Guinardó 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

La regidora del Districte, Francina Vila, obre la sessió. Saluda a les persones que l’acompanyen a la 
taula i explica l’ordre del dia.  

  

1. Intervenció de la Regidora del Districte. Seguiment de les actuacions realitzades des del 
darrer Consell de Barri.  

Fa referència a les actuacions realitzades des del darrer Consell de barri. En el dossier lliurat queden 
reflectides totes les actuacions dutes a terme. 

Com a exemple posa de relleu algunes actuacions:   

Manteniment de la via pública  

Fa esment a treballs realitzats amb la contracta de les brigades de manteniment de la via pública als 
carrers segle XX, Xipre, Amèrica i Rambla Volart. 

Millora de l’enllumenat 

Explica els objectius del pla director d’ il·luminació aprovat a principis del mandat, i les millores de 
l’enllumenat que s’han fet als carrers Torrent d’en Melis, Brussel·les, Sèrbia, Florència, Telègraf, 
Renaixença, Escornalbou, Llobet i Vall·llosera i Pl. Catalana.  

Solar al costat CEM Guinardó (Pati Escola Especial Mare de Déu de Montserrat) 

En aquest lloc, utilitzat com a pati de l’escola, havien unes pistes que s’estaven degradant i es feia 
també una utilització no cívica. S’explica la modificació de les esplanades i els treballs de contenció 
de terres necessaris per al correcte funcionament de l’espai. 

Millora de la Plaça Catalana 

Millora de l’enllumenat, col·locació d’una nova xarxa de reg, millora mobiliari urbà, arranjament de les 
jardineres i paviment, implantació d’un nou gual per a accés a la plaça, reasfaltat de l’anella exterior 
de la plaça. 

Casal de Gent Gran i Residència Parc del Guinardó 

Explica la finalització de la redistribució d'espais interiors modificant els accessos a la residència. 

Implantació de l’Àrea Verda al Guinardó 

La posada en funcionament de la nova Àrea verda al barri del Guinardó serà al llarg del mes de maig. 

Urbanització L-9 Guinardó 

La urbanització de la L-9 Guinardó es realitzarà en 2 fases. La primera consisteix en la recuperació 
d’espais davant de l’hospital i dels passos de vianants i la retirada d’elements a l’interior de la zona 
d’obres (previsió de licitació: Maig 2015). La segona fase és la urbanització completa, amb previsió 
d’execució l’any 2016. 
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La regidora fa referència a les principals actuacions de la legislatura i actuacions futures (reflectides 
en el dossier lliurat) 

Illa UA3 i Nou Mercat del Guinardó 

El nou mercat del Guinardó, amb el centre comercial, es va inaugurar al desembre de 2014.  

Informa sobre els equipaments, en fase final d’execució d’obres i de les obres d’urbanització previstes 
a l’interior de l’illa.  

L’aportació municipal ha estat de 4,5 milions d’euros. 

Informa de la jornada de portes obertes del dia 11 d’abril. 

Informa sobre l’Escola Bressol del Guinardó, que es posarà en funcionament a la tardor. 

Recuperació Patrimoni del Guinardó  

Explica les gestions, avanços  i acords aconseguits en la recuperació del patrimoni del barri del 
Guinardó. Parla de Mas Ravetllat Pla i de Torre Garcini.  

Informa sobre les jornades de portes obertes al Mas Ravetllat Pla programades per als dies 10 i 17 de 
maig. 

Adquisició del solar “Talleres Muñoz” 

Explica les fases del projecte: 1.- Adquisició del solar i enderroc 2.- Urbanització pel condicionament 
d’una zona d’estada (en licitació) 3.- Redacció del projecte executiu d’equipaments i parc (licitació). 

Noves escales mecàniques al carrer Telègraf 

Explica que en les properes setmanes ja estarà en funcionament. És important en la mobilitat del 
barri, resoldrà el desnivell existent entre el carrer Varsòvia i l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat.  

Informa també sobre les obres de remodelació de la piscina exterior d'estiu del CEM Guinardó, de la 
nova plaça al solar del carrer Escornalbou i de l’impuls a la creació del Parc dels Tres Turons. Informa 
dels  espais museïtzats al cim del Turó de la Rovira. 

Per acabar, explica la urbanització del C/ Torre dels pardals i dels carrers al voltant de l’illa 
d’equipaments UA3. 

 

2. Intervenció del Vice-president del Consell de Barri     

Pren la paraula el Sr. Agustí Xifre. Saluda als assistents al Consell de barri. 

Diu que hi ha poques novetats, menys de les que es voldria. Parla de la reivindicació de Torre Garcini, 
diu que no s’ha avançat. Explica les gestions que s’han fet perquè es salvi i sigui per al barri, fa 
referència a la implicació dels partits polítics. Fa esment a Talleres Muñoz i a Ravetllat Pla, diu que 
fan seguiment del tema. 

Parla de la necessitat de resoldre el problema de la urbanització de la línia 9 Guinardó, en la zona de 
l’Hospital de Sant Pau. 

Pel que fa a l’estudi presentat al Consell Ciutadà del 28 de febrer, “Estudi de mobilitat, accessibilitat, 
espais públics i estructura del territori del Districte d’Horta-Guinardó”, diu que no es dóna resposta al 
que s’està demanant des de fa anys, o sigui al tema de mobilitat en relació al cotxe i no només als 
vianants. Diu que des de la Comissió de seguiment del consell de barri s’ha suggerit fer seguiment del 
tema, s’ha acordat que la Comissió d’Urbanisme es reunirà per parlar del tema. 

Diu que hi ha coses molt repetitives sobre les quals es fan demandes consell a consell, per exemple 
la UA3. Es va inaugurar al desembre només una part; el mercat, supermercat i aparcament, però 
encara no es poden utilitzar els equipaments, no acaben de estar per a l’ús, no es pot entrar al Casal 
de joves ni al Centre d’Atenció Primària.  

Informa sobre l’activitat que es farà el dia 11 d’abril en la UA3,  la inauguració del mercat al desembre 
passat va ser de “Mercats” i no del barri. S’han anat fent activitats a la zona, però ara es considera 
oportú fer una festa de recuperació de l’espai, de recuperació del barri.  
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La regidora contesta: 

Estudi de Mobilitat: Diu que és una diagnosi de tot el Districte. Explica l’estudi. Ajuda a marcar 
prioritats. Està obert a aportacions. 

UA3: hi ha hagut una aposta important perquè s’acabin les obres. L’Ajuntament ha fet una inversió 
econòmica important. 

 

4. Torn obert de paraules  

Raúl Calero 

Pregunta pel canvi del sentit de circulació del C/ Amèrica entre C/ Torre Vélez y C/ Renaixença. Diu 
que a la Rambla Volart hi ha dos carrils d’aparcaments i un de circulació i pensa que hauria de ser a 
l’inrevés, ja que pot haver un accident, relaciona aquest tema amb el pas d’ambulàncies. Diu que ja 
ha parlat d’això en altres consells, i no s’han pres mesures.  

 

Irene Terès 

Coincideix amb la intervenció anterior del Sr. Calero 

La regidora contesta que arran de l’accident que va haver a la Rambla Volart es va crear una 
plataforma. L’accident no es pot atribuir a problemes de mobilitat. Es va treballar amb la plataforma i 
entitats i es van prendre mesures. Diu que s’han pres mesures per pacificar el carrer, es va deixar un 
carril de circulació perquè els cotxes redueixin la velocitat. 

El vice-president de barri explica que es van fer les actuacions que es van reclamar. 

La regidora diu que el que proposen en relació al C/ Amèrica es podria mirar de fer, però que abans 
s’han de fer un conjunt d’intervencions i inversions, i en aquests anys s’han prioritzats altres coses. En 
el seu moment es va canviar el sentit del C/ Amèrica perquè es va considerar que era més segur 
després dels canvis que van haver-hi a l’Hospital Sant Pau. 

 

Joan Solà 

Demana que es posin fitons al C/ Flaugier, a la vorera que no en té, entre C/ Renaixença i C/ Torre, 
perquè no aparquin els cotxes. 

La regidora respon que habitualment no es posen fitons, poden ser un obstacle. Es recull la demanda 
i es farà una inspecció per valorar si en aquest cas és oportú. 

 

Glòria Berenguer 

Demana que quedi decent la zona de la L9 Guinardó després de l’arranjament previst per a l’any 
2016. 

Fa esment a la posada en funcionament de les escales mecàniques del C/ Telègraf.  

Diu que es podria fer un dibuix o pintar la mitgera que està al costat del mural de la nova Pl. del C/ 
Escornalbou. Parla del manteniment del parc infantil que hi ha a la Ronda del Guinardó amb c/ 
Escornalbou. La regidora diu que es mirarà que es pot fer a la mitgera i diu que es fa manteniment del 
parc infantil. 

 

Isabel Lozoya 

Presenta l’Associació Didac - Casa Verde, que està situada a la Pl. del Nen de la Rutlla. Diu que 
l’entitat treballa per la Cultura i l’educació per la Pau, explica les activitats que fan. Consideren 
primordial la relació amb la natura. Volen obrir l’entitat al barri, convida a les famílies a participar.  

Es refereix a l’aparcament i a la  zona verda que s’implantarà. Fa esment a possibles ajudes per part 
de l’Ajuntament. 



 5 

La regidora diu que recull la invitació, li proposa contactar amb la tècnica de barri. Li suggereix 
col·laborar amb la resta d’entitats del barri.  

El Sr. Kostyantyn khrebtov parla de les activitats de l’associació relacionades amb la interculturalitat, 
l’espiritualitat i diu que els interessaria promoure-les i fer difusió. 

La regidora respon que és important contactar amb la xarxa associativa del barri i districte, i es 
refereix a la difusió que es pot fer de les activitats de les entitats des de l’Ajuntament. 

 

Ricard Farín 

Pregunta per el Casal de Joves del UA3, quina és la situació actual i quan es podrà disposar del 
Casal. Com a membre de la Plataforma Salvem Torre Garcini, pregunta com està la negociació amb 
Nuñez i Navarro 

La regidora diu que les obres del Casal estan acabades, es posarà en funcionament a la tardor. El dia 
11 es farà jornada de portes obertes. Pel que fa a Torre Garcini diu que s’està intentant arribar a un 
acord, i quan hi hagi una informació concreta i fiable es compartirà amb el barri. 

 

Jordi Carrió 

Diu que l’Associació de Veïns i Veïnes Joan Maragall del Guinardó, procura col·laborar al màxim  amb 
el govern de l’Ajuntament perquè faci coses en favor del barri, però que ara li toca un paper crític del 
que s’ha fet: 

- Processos de participació: Volen visualitzar la no participació dels veïns en els Consells. Només es 
fa una exposició del que s’ha fet i un torn de paraules, però no hi ha un debat. Es refereix al tipus de 
respostes que es donen. 

- Actitud: No s’han respectat acords previs, com passa en el cas del Pla General Metropolità. S’han fet 
actuacions que afecten per exemple als Tallers Muñoz en una zona catalogada com a zona verda. 
Són actuacions que contradiuen el PGM. 

- Conflictes generats per mala governança, manca de saber fer: Es refereix a negociacions de Torre 
Garcini amb Nuñez i Navarro, Línia 9 del metro 

- Plaça del  C/ Escornalbou: S’ha fet una plaça, però això hauria de ser un pàrquing. Fa esment a 
demandes dels veïns en relació amb la mitgera de la plaça. 

- Canvi d’enllumenat: No s’han posat plaques fotovoltaiques 

- Fa esment a àtics d’un nou edifici del c/ Teodoro Llorente. Creia que els àtics no estaven autoritzats. 

- Parla del deteriorament del barri, s’ha anat fent residual-marginal.   

- Explica que l’Associació de Veïns i Veïns té des dels anys 70 un local que sempre ha pagat amb 
una subvenció de l’Ajuntament a les AVV. Les AVV tenen locals municipals o reben l’ajuda de 
l’Ajuntament.  Aquest any s’ha reduït la subvenció, la qual cosa segurament els obligarà a tancar.  

- Últim Consell de Barri de la legislatura: Diu que en la legislatura no s’han fet propostes noves per 
millorar el barri, s’han fet actuacions que venien de propostes anteriors. 

- Parla del Pla de Mobilitat: S’ha demanat un estudi global del barri. 

La regidora respon: 

El Guinardó no és un barri marginal. S’han fet millores i inversions importants. Explica el procés 
d’elaboració del Pla d’Actuació del Districte. Es van definir prioritats, es va fer un full de ruta  i s’han 
fet actuacions, evidentment queden coses a fer però s’ha acomplert amb el full de ruta. 

Pel que fa al planejament i en relació al cim del Turó de la Rovira, la decisió del govern ha estat que la 
gent visqui dignament. 

En relació a la línia 9 del metro, parla dels criteris per decidir l’ordre d’arranjament del tres espais del 
Districte. Primer s’ha fet Pl. Maragall, que també tenia les obres del UA3 i afectava al comerç. 
Després s’ha prioritzat la Pl. Sanllehy que  portava molts anys en obres i afectava la dinàmica del 
barri, i per últim el Guinardó que tenia un impacte en la mobilitat, però al no viure gent al costat 
l’afectació era menor. 
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Quant al Pla d’il·luminació és veritat que hi ha altres sistemes d’il·luminació més eficients, però no són 
eficients per garantir autonomia tota la nit, s’ha posat un sistema sostenible. 

Respecte al local de l’associació diu que no és veritat que l’Ajuntament no posi un local, hi ha el Casal 
d’Entitats del Mas Guinardó on podrien funcionar, com ho fan altres entitats. Diu que a l’hora de donar 
la subvenció es valoren els projectes que hi ha darrera, i en funció d’això es pren una decisió. 
 
El vice-president del Consell aclareix que fa anys es va aprovar un projecte per al solar del C/ 
Escornalbou, que consistia en un aparcament soterrani amb una plaça a sobre. En aquest mandat, en 
una reunió d’urbanisme, el  gerent va comunicar que no hi ha havia capacitat de REGESA per fer el 
projecte, i REGESA va proposar fer un aparcament de pagament al solar. L’Associació de Veïns i 
Veïnes i la Coordinadora d’Entitats no van estar d’acord amb el nou projecte i van demanar que es fes 
una plaça en lloc d’un aparcament de pagament. 
 
 
Neus Fornells 
 
En relació al solar del C/ Escornalbou diu que la informació que tenien era que REGESA havia fet un 
estudi econòmic de viabilitat i no era rendible l’aparcament que estava programat, per això es va 
decidir no fer-ho. 
Sobre el planejament de Barcelona diu que és llei, i s’està saltant la llei: Parla del projecte de Tres 
Turons i fa referència a Talleres Muñoz.   
 
En relació al projecte del solar del C/ Escornalbou, la regidora diu que no hi havia prou gent 
interessada en les places de pàrquing, hauria estat un recurs infrautilitzat. 
Pel que fa al planejament, diu que són molt antics i amb uns paràmetres que en molts casos ja no 
donen resposta a necessitats actuals. Diu que s’han pres mesures perquè la gent visqui en 
condicions dignes. 
 
La Sra. Neus diu que el planejament de Tres Turons no és antic es va aprovar fa uns anys. 
 
 
Carme Beltran 
 
Diu que l’equip de govern està encarregant coses quan no sap qui governarà d’aquí a uns mesos. 
Diu que una de les primeres coses que es va fer al barri és posar un nou pal de la bandera, i van 
trigar uns dos anys en dir quant havia costat. 
S’ha fet manteniment, però això s’ha de fer, ho han de fer tots els governs.  
S’ha estat anys sense fer res. Gairebé tot el que s’ha fet ha estat amb diners d’altres administracions. 
Al barri no s’ha fet res que no estigués planificat anteriorment. 
Hi ha hagut perjudicis en quant a mobilitat, parla d’autobusos i de l’estudi de mobilitat en el sentit de 
que no està vinculat al transport públic. 
Fa esment al casal i a la residència de gent gran, pàrquing que es podria haver fet a l’Hospital Sant 
Pau, parada de taxis a l’Hospital Sant Pau, manteniment de carrers, obres de la línia 9 del metro. 
Creu que no s’ha escoltat als veïns i veïnes. 
 
La regidora respon que ha volgut explicar amb transparència els objectius del mandat, el que s’ha fet i 
el que queda per acabar. Parla de l’elaboració del PAD; de les prioritats, necessitats i recursos. Es 
van prendre decisions consensuades. Diu que al Districte hi ha hagut 150.000.000 € d’inversions. 
Fa un repàs del full de ruta, del compliment dels objectius i de les despeses que ha suposat 
Sobre un pàrquing a l’Hospital Sant Pau, diu que ho hauria de fer l’Hospital Sant Pau, no pot fer-ho 
l’Ajuntament. 
 
 
Berta Lajara 
 
Parla en nom de l’Assemblea de Joves del Guinardó-La Rutlla. Diu que són un grup de joves que 
s’han format fa un mes. Explica els motius pels quals es van formar i els objectius de l’Assemblea 
(relacionar-se, formar-se, lluitar pel barri, tenir un lloc alternatiu d’oci...). 
En al·lusió a intervencions anteriors pensa que el Guinardó no és un barri marginal, però sí un barri 
dormitori on els joves no tenen alternatives d’oci, oportunitats laborals ni d’habitatge. 
Pregunta pel Casal de Joves, perquè no s’obrirà fins a la tardor si es farà una jornada de portes 
obertes el dia 11 d’abril. Pregunta quina serà la gestió de l’espai, qui ho gestionarà i quin serà el 
projecte que s’hi farà.  
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Pregunta de si en el cas que no poguessin disposar del Casal de Joves, podrien tenir accés (espai 
per reunir-se,o un magatzem) al Casal d’Entitats Mas Guinardó com tenen els scouts (només ho posa 
com a exemple, ella ve dels scouts, però coneix la utilització d’espais que tenen els grups joves).  
Pel que fa a la Torre Garcini, parla de la participació de l’Ajuntament i dels veïns per aturar l’enderroc. 
Pregunta quin projecte social hi haurà, es farà una proposta on els veïns i veïnes podran participar o 
serà com a la Pl. Botticelli.  
Fa esment a l’àrea verda, pregunta si hi haurà també zones d’aparcament gratuït. 
Parla de les places infantils, es refereix als jocs que poden haver-hi, les formes i el material utilitzat al 
fer-les.   
 
 
La regidora respon: 
Pel que fa a les places, diu que amb Parcs i Jardins es procura que hi hagi espais polivalents, 
s’utilitzen materials adequats segons les edats i hi ha oferta diferent. 
Quant a Torre Garcini, la idea és decidir l’ús entre tots. 
Explica els preus de la zona verda, creu que són preus accessibles. La idea és que tot sigui àrea 
verda. Si no hi ha infracció, no es paga. 
En relació amb l’Espai de Joves diu que és un espai de cogestió, hi ha personal de l’Ajuntament que 
es reuneix amb les entitats. Els espais són polivalents. Parla del procés a seguir per obrir l’espai. 
 
El vice-president del Consell de barri dóna la benvinguda els joves. Parla de la utilització dels grups 
de joves -scouts i esplais-, al Casal d’Entitats Mas Guinardó, i de la disponibilitat per reunir-se al Mas. 
 
 
Roger 
 
Diu que hi ha filtres per utilitzar el Casal, l’Assemblea Social no es pot reunir al Casal d’Entitats Mas 
Guinardó. 
El vice-president explica la situació que s’ha donat amb l’Assemblea Social. Parla del pas que s’ha de 
fer de grup a entitat per a la utilització del Mas de manera continuada en el temps. 
 
 
Alba 
 
Fa la proposta que a la parada del metro Pg. Maragall a la Rda. del Guinardó hi hagi un ascensor. 
Creu que hi hauria d’haver més bancs al c/ Mascaró. 
Diu que s’ha d’intentar fer projectes que parlin de la qualitat humana. Tots volem dignificar el barri. 
Hem de fer visible, fomentar a les entitats que treballen per la qualitat humana, sense deixar enrere 
els projectes que parlen de coses materials, d’infraestructures. 
S’ha d’apostar per polítiques amb processos participatius, que els plans de transformació es facin en 
processos més participatius, millorar el diàleg administració- entitats veïnals, convertir-nos en 
referència. 
S’ha de donar solucions a les demandes, fa esment a les demandes que s’han fet sobre Rambla 
Volart i parcs infantils. 
 
La regidora diu que està d’acord amb la intervenció. Recull la demanda de Rambla Volart i de 
l’ascensor. 
La regidora diu que hi ha hagut un repte en tema d’obres, però hi ha activitats molt positives al barri. 
Explica el projecte Radars. Parla de la celebració del Tricentenari al Casal d’Entitat Mas Guinardó, 
que es va fer en conjunt amb les entitats. 
Creu que hi ha oportunitats de cohesió en espais del barri, com ho és el Casal d’Entitats on es troben 
les entitats, i ho serà la UA3 i Torre Garcini. Al definir els usos es poden fer processos de participació 
més amplis. 
Diu que hi ha espais reglats de participació com el Consell de barri i les Comissions de seguiment, 
s’ha de aconseguir que assisteixi més gent. 
 
 
Alfred Porcar 
 
El Sr. Porcar ha estat el president de l’Associació de Veïns i Propietaris del Mas Guinardó (APV). Diu 
que el Mas Guinardó era propietat de l’APV. Explica el procés d’acords amb l’Ajuntament  quant a la 
compra del Mas Guinardó i a l’ús prioritari d’algunes entitats en el Casal d’Entitats Mas Guinardó. 
L’acord es va signar amb el govern anterior i s’ha respectat per l’actual. Diu que tothom és benvingut 
al Casal. Valora el treball de l’Associació de Veïns per reivindicar el Mas Guinardó per al barri, fa 
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esment a la feina que va fer el Sr. Toni Roca. Diu que si l’AVV no ha vingut al Mas i ha continuat 
funcionat al seu local és perquè ells ho han decidit així.  
 
 
Veïna 
 
Diu que s’ha caigut, que els carrers no estan en condicions. Va caure al c/ Vinyals, diu que ara han fet 
obres. S’haurien de mirar carrers al voltant de l’Hospital Sant Pau. 
 
 
Neus Fornells 
 
Diu que el document que s’exposa en el Consell de barri, es podria enviar prèviament per correu 
electrònic amb l’ordre del dia. 
En resposta al Sr. Porcar diu que l’Associació de Veïns Joan Maragall fa molt ús del Casal d’Entitats 
Mas Guinardó, xerrades, activitats...Explica que com AVV funcionen molt dies de la setmana i a 
diferents hores, i tenen material. Fan diverses activitats i funcionen diferents grups. Necessiten un 
espai fixe per funcionar. L’estructura de cessió d’espai del Casal no respon a la dinàmica de 
funcionament de l’AVV. Voldrien tenir un local al Mas, però que sigui permanent. L’accés hauria 
d’estar fixe, no per hores, si això es pogués canviar podrien venir al Mas. 
 
 
Jordi Carrió 
 
Dóna la benvinguda a l’Assemblea de Joves. Parla de treballar en col·laboració entre entitats. Ofereix 
el suport de l’AVV.  
Es refereix al que s’ha dit de barri marginal, parla del deteriorament quant al comerç, a l’aparcament, 
problemes de transport...però, porta 65 anys al barri i creu que és el millor barri del món.  
 
 
 
 
 
 
Sense més paraules, la sessió acaba a les 21.35 h.   


