
ACTA COMISSIÓ DE VEÏNATGE 
11 de gener de 2018 
Sala de reunions 
 
Assistents:  
Martí – UEC 
Manel Pérez – Fem Sant Antoni 
Carme Pallarol – Espai Debat  
Maite Melich – Mareas 
Prudenci Vidal – Mareas 
Lenny Ruac– Abogados Bolivianos  
Paco Sánchez– TRACE 
Montserrat Pastallé – Associació de Veïns 
Marina Marcian – Espai Debat 
 

1.     Anàlisi activitats  

•       Grup de Terapia per a dones que han patit agressions sexuals 

Seria interessant que es vinculèssin amb el barri d’alguna altra forma, perquè sinó es 
queda amb una cessió d’espai normal i no s’aprofundeix  en un projecte comunitari. 

Poden usar l’espai si és que hi ha lloc, però seria interessant que parlessin d’una 
banda amb la vocalia de dones de l’AVV i d’altra que vinguessin a una de les reunions 
de la comissió per explicar-nos exactament quin és el projecte veïnal que hi ha 
darrera.   

No hi ha inconvenient directe en què participin en l’espai però no només perquè no 
tenen on fer les seves activitats. 

2.     Revisió de representants de veïnatge a la Permanent 

Seguirà el Prudenci i la Carmen Pallarol serà la sustituta. 

3.     Reflexió assemblea desembre. 

• Punt Ómnia – hi va haver falta de transparència en el procés. 
o Cridem al Jordi Mateu per fer-li preguntes sobre el funcionament del 

Punt Ómnia 
o Les despeses són: sou, material i pagament a projectes específics. 

4. Idees noves 

• Establir un anàlisi de l’ocupació dels espais. Per a poder decidir. 
• Cal tenir una relació de les activitats permanents mensualment ® Eva, Marc: 

podeu fer un calendari mensual en el que surtin les activitats permanents per 
veure els buits que queden. 

4.     Informació permanent. 



• Observadors en el  procés de selecció de la gerència, per tenir, també un 
coneixement previ per a buscar persones per al espai veïnal del mercat 

• Exposicions –  
- Algun projecte conjunt per març amb la temàtica de les dones. 
- Aprofitar els cartells de les diferents activitats per fer una exposició 

d’entitats. 

5.     Altres precs i preguntes. 

• Es obligatori posar el logo de l’Ajuntament a totes les activitats? 

6.     Escollir qui farà ordre i acta de la propera reunió. 

Prudenci Vidal 

7. Propera reunió. 
Dimarts 6 de febrer a les 19h 


