
2a reunió grup veïnatge 7 maig 2013: breu resum dels acords  
 
Proposta de treballar en grups temàtics segons líni es d’actuació:  

• Espai jove.- es planteja que sigui un tema transversal i no un d’específic. 
S’informa que és una proposta feta per l’Assemblea de Joves i 
demanada per Escoles i Ampas del barri. Es decideix ajornar el debat ja 
que no hi ha cap membre de l’Assemblea de Joves. 

• Xarxa solidaritat ciutadana.- ningú coordina el tema, de moment. Cal una 
reflexió en profunditat de les entitats que ho tenen com a objectiu central 
(AVV, Xarx@antoni, de Veí a Veí, Ateneu Layret, Assemblea de barri... ). 
Es treballarà durant el mes de maig: dimecres 15 de maig amb l’AVV, 
dijous, 16 amb de Veí a Veí i resta per concretar reunions amb 
Xarx@antoni i Ateneu Layret, Assemblea de Barri... 

• Informació, difusió, assessorament i acollida.- Ho coordina l’AVV 
• Emprenedoria social.- Ho coordina De Veí a Veí  
• Gent Gran.- es constata que serà un col·lectiu important però no existeix 

cap interlocutor en haver declinat ser-ho l’Espai de Gent Gran del barri.         
• Festa Major.- Ho coordina l’AVV 
• Promoció de l’Esport Popular.-  Es valora com a important eina de 

cohesió i relació. Caldrà treballar-ho amb UEC, Club Esport i Natura... 
• Espai de trobada amb bar o amb vending.- Tothom valora com a cabdal 

l’existència d’un bar com element aglutinador i que doni continuïtat a les 
activitats que es duran a terme de 8 h. del matí a 22 h. de la nit. Es 
considera que no serà una element negatiu per els bars i restaurants 
dels voltants ja que l’edifici tindrà un flux de persones superior a les 
1.000 diàries, moltes de les quals seran potencials clients del comerç del 
barri, especialment els establiments de restauració. La Penya Blaugrana 
de l’Eixample s’ofereix a gestionar el bar des d’una acció associativa 
sense afany de lucre. Es continuarà treballant el tema. 

• Excursionisme.-  Es considera un element que afavoreix la participació 
de diferents franges d’edat. La Unió Excursionista coordinarà el tema. 

• Futbol Botons.-  L’entitat promotora ha excusat la seva assistència fins al 
propera reunió. 

 
Es constata la dificultat de concretar les accions d’aquest àmbit. Però s’acorda 
avançar en els temes que tenen un impulsor clar (excursionisme, informació..., 
emprenedoria social), s’intentarà promoure el debat intern de les associacions 
membres per rebre posicionaments clars i s’intentarà recuperar la participació 
de les associacions que no ha assistit a la reunió.     
 
Persones que han participat a la reunió   
César Reyes, De Veí a Veí 
Pep Sala, AVV 
Laia Alamany, veïna amb llarga trajectòria associativa  
Carme Ricart, Xarx@ntoni 
Esteban Granados, De Veí a Veí 
Vladimir Olivella, Ateneu Layret  
Josep M. Conessa, At. Club Esport i Natura i Penya Blaugrana de l’Eixample  
Joan Tarrida, AVV   
  


