ACTA

Identificació de la sessió
Espai de Trobada del Districte 3
Data: 10 de desembre de 2019
Hora: a les 6 de la tarda
Lloc: Sala Polivalent del Parc del Nord

Assistents
Manuel Salvador Robles Fernández, regidor d’Educació i del Districte 3
Neus Tejera Sánchez-Garrido, coordinadora dels districtes 2 i 3
Vanessa Mercado Hortelano, tècnica de Participació Ciutadana
Daniel Guirado Navarro, tècnic de Territori dels districtes 2 i 3
Associació de Veïns de Ca n’Oriac
Associació de Veïns de Can Deu
Associació de Veïns de La Plana del Pintor
Associació de Veïns de la Roureda
Associació de Veïns de Sant Julià
Associació de Veïns de Torreguitart
Associació de Veïns del Torrent del Capellà
Associació Esportiva Can Deu
Associació Gitana de Sabadell
Associació Todos por Can Deu
Centre Regional de Murcia
Fundació Main
ONG – Jesed
Red Solidaria La Planada
Biblioteca del Nord
Quantitat d’assistents: 37 persones.
Ordre del dia
1. Reflexió sobre el model de participació del Districte 3.
2. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió
El Regidor Manuel Robles, dona la benvinguda a tots els assistents i comença amb la seva exposició
sobre el primer punt de l’ordre del dia.
1. Reflexió sobre el model de participació del Districte 3
El regidor comenta a tots els assistents que la finalitat d’aquesta reunió és trobar un mecanisme de
participació activa de totes les entitats i ciutadans del districte 3.

Comenta que s’ha posat un nom a aquesta convocatòria però que considera que seria millor que entre
tots, trobar un nom adequat per a futures convocatòries.
Comenta que actualment s’està treballant en el nou reglament de participació per a regular aquesta
situació, però que durant aquest període ell considera molt necessari trobar un espai de trobada entre
tots per a poder parlar dels diferents temes relacionats amb el Districte.
Comenta que actualment ell s’està reunint amb les entitats per separat però que és important posar en
comú de tots, temes que puguin ser més d’interès general.
Demana a tots els presents que tinguin una actitud proactiva en vers al districte en general, ja que hi ha
temes que poden ser d’interès de tothom.
Segons el Regidor, en aquesta reunió és important i seria l’objectiu que ell considera, que es tindrien
que donar resposta a tres preguntes, Que?, Com? i Quan?. Que volem fer? Com ho volem fer? I amb
Quan ho volem fer?, sobretot referit a la freqüència d’aquestes reunions.
Comenta que no vol entrar a valorar en lo que es feia anteriorment i que el que ell vol és poder fer un
espai de trobada que sigui consensuat entre tots els assistents i que tothom es senti representat.
Continua explicant, és important poder avançar en un model de funcionament consensuat per tothom i
que pugui començar ja a funcionar ja al mes de gener, però és important tenir present que això no és
una reunió especifica de la situació concreta d’una zona si no que han de ser temes d’interès general de
tot el districte.
El regidor comenta a tots els assistents que la Vanessa Mercado explicarà a tots, que degut a la nova
llei de protecció de dades i per a poder fer que tots formin part del cens de persones que es poden
enviar convocatòries i documentació, han d’omplir el formulari autoritzant a l’ajuntament a fer
l’enviament dels mateixos.
Explicat això el regidor dona pas al punt dos.
2. Torn obert de paraules
La Sra. Dolors de l’AV de Ca n’Oriac demana la paraula i comenta que aquests tipus de reunions ja
tenien com a nom Àgora i que seria bo mantenir el mateix nom, si a la resta els hi sembla bé.
La Sra. Puri de l’Av de Ca n’Oriac comenta el següent, que ella considera que encara que en alguns
moments hi hagin temes específics d’unes zones concretes és bo que es puguin parlar entre tots. En
segon lloc comenta que l’Àgora al començament si que va ser un punt de trobada interessant, però que
al final es va perdre, seria bo recuperar aquest funcionament en el que en un primera reunió
s’exposaven els diferents temes i en les reunions següents es feia l’exposició del que s’havia treballat i
del que s’havia fet en relació amb elles.
La Sra. Loli Cebreiro Presidenta de l’Av de Ca n’Oriac comenta que esta d’acord amb el plantejament de
la Puri i que a ella no li agradaria que s’anomenés Àgora, que estaria d’acord en un altre nom i que veu
molt positiu aquests tipus de reunions i trobades entre totes les entitats del districte.
El Sr. Antonio Nortes de l’AV de Sant Julià, comenta que seria important a partir de gener fer alguna
reunió en relació amb el grau de deteriorament que esta patint el barri de Sant Julià. I que seria bo
poder avançar en la millora de la situació del barri.

El Sr. Manuel Lorenzo de l’AV de La Plana del Pintor comenta, que el nom és lo de menys, considera
que el sistema anterior els deixava participar en els temes de districte que anaven sorgint i comenta que
per ell la biblioteca del nord es la millor ubicació.
El Sr. Isaac Barrachina coma representant de la biblioteca del Nord, ofereix els diferents espais de la
Biblioteca per fer properes reunions i considera de manera molt positiva aquests espais de participació,
de trobada i de col·laboració entre les diferents entitats del districte.
Torna a demanar la paraula la Sra. Dolors de la Av de Ca n’Oriac, diu que troba a faltar a mes entitats
en aquestes reunions, que la biblioteca esta bé però que també es podrien fer en el Centre Cívic de Ca
n’Oriac. S’ha de veure que motivava abans a les entitats i perquè aquestes han deixat de participar en
aquest espais.
El Sr. Barrachina vol aprofitar aquesta reunió per comentar a totes les entitats presents que posa a la
seva disposició una sèrie de recursos per a poder compartir amb totes aquelles entitats que vulguin.
El Sr. Heredia comenta que li sembla molt bé les reunions amb el format Àgora, el seu col·lectiu ha
encontrat un lloc on poder parlar amb altres entitats del districte, considera que ha sigut molt positiu.
Parlar també que és molt important la capacitat de solucionar temes entre tots i que ells es senten molt
identificats amb aquesta forma d’actuar.
El Regidor Sr. Manuel Robles comenta en referencia a les reunions anteriors d’Àgora que la presència
d’entitats era més limitada i que actualment s’ha convidat a totes les entitats del districte, siguin del tipus
que siguin. Li agrada aquest sistema perquè no únicament es mira al barri si no que es té una visió
global de districte, i és molt important tenir un espai de trobada entre totes les entitats. Comenta també
que l’ordre del dia ha de ser proposat per les entitats enviant prèviament els temes a tractar al districte i
que aquesta reunió és bàsicament per fixar aquestes normes de funcionament.
La Sra. Esther Lopera comenta que el nom li dona igual, que el més important és ser part activa en
aquest tipus de reunions. Comenta al Regidor si s’ha estudiat la possibilitat de dotar a l’oficina del
Districte 3 de pressupost propi i poder agilitzar en alguns punts la gestió municipal, a més comenta que
és molt important la continuïtat d’aquestes trobades ja que si no, no donaran resposta a les necessitats
de la ciutadania. Demana més continuïtat d’acció si no, no es podran dur a terme accions. Comenta que
hi ha molts reglaments de funcionament a l’administració i que genera molta burocràcia i que és molt
important poder participar per a poder canviar les coses, demana sobretot més agilitat en la gestió
municipal.
El Sr. Eduardo Torres de l’Av de la Plana del Pintor comenta que l’important és que la gestió municipal
sigui efectiva i no es trigui tant en respondre les comunicacions.
El Sr. Antonio Recio de l’Av de Torreguitart comenta que des de la FAVS s’està treballant en el nou
reglament de participació, comenta que aquest fet no te res a veure amb aquesta reunió. Comenta que
si es decideix un sistema com Àgora doncs benvingut serà i que és bo que mentre que no estigui el nou
reglament de participació fet, doncs tenir un espai de debat com aquest.
El Sr. Eloi de Fundació Main, troba molt interessant les tres preguntes plantejades pel regidor, a més
afegeix que si aquest espai ha de ser per construir o per demandar i considera que es tindria que
ampliar a més col·lectius. Proposa que seria bo que entre totes les entitats fer com una mena de
proposta de com voldrien que fos aquest espai i es fes un debat entre tots els interessats.
La Sra. Palmira de l’Av de Ca n’Oriac comenta que el format Àgora funcionava bé, però sobretot
demana un calendari establert de reunions.

El Regidor Manuel Robles, comenta i explica als assistents com eren els funcionaments dels Consells
de Districte, però que aquest sistema era més restrictiu a l’hora de fer aportacions pels assistents.
Comenta que les reflexions d’avui li han agradat molt. En relació amb el funcionament de l’administració
informa a tots que es lenta degut a tots els procediments i processos legals que han de complir els
diferents tràmits i que costa molt tirar endavant aquests projectes.
La Sra. Puri Fontcuberta de l’Av de Ca n’Oriac comenta que és important que els polítics si una cosa no
funciona facin tot el possible per a canviar-la.
El Sr. Antonio Padilla de l’AV del Torrent comenta que aquestes reunions és molt probable que es parli
de temes dels barris, tal com es fa en les reunions amb les entitats i que només veu un espai on
queixar-se de l’administració.
El Sr. Eduardo Torres de l’AV de la Plana del Pintor comenta que si els projectes en canvi de govern on
queden, no entén que es perdin i que no es continuïn els acords anteriors.
La Sra. Dolors de l’Av de Ca n’Oriac, que tal com funcionava Àgora és van solucionar temes
transversals que van anar sorgint.
El Sr. Antonio Dias de l’Associació Gitana de Sabadell, comenta que s’ha aconseguit que totes les
entitats representades treballin junts. Però troben a faltar més agilitar a l’hora de reunir-se amb els
regidors i els tècnics municipals.
El Sr. Manuel Heredia considera que no està malament que es faci un projecte de funcionament tal com
ha comentat el Sr. Eloi de la Fundació Main, que és molt important ajudar-se entre tots per millorar la
convivència i la vida al barri.
La Sra. Loli Cebreiro, comenta que és molt important que totes les entitats s’ajudin unes a d’altres.
El Regidor Manuel Robles proposa als assistents fer una votació per escollir la temporalitat d’aquestes
reunions. Per 7 vots a 5 es decideix que es faran cada dos mesos.
Amb aquesta votació el Regidor Manuel Robles informa als assistents del resultat i confirma els
següents acords adoptats pels assistents.
Acords
-

Fer la propera reunió a finals del mes de gener.

-

Fer les reunions cada dos mesos.

-

Les entitats enviaran al Districte els temes que es vulguin tractar.

-

El Districte confeccionarà l’ordre del dia d’aquestes reunions

-

El Districte prepararà les reunions en funció dels temes aportats

