
Resum de la reunió de la Taula del projecte ‘’Futur Ca n’Anglada 2030’’

Núm.: 1/ 2019 

Data: 27 de febrer de 2019 

Horari: 18:00 hores 

Lloc: Centre Cívic Montserrat Roig (Av. Barcelona, 180) 

Hi assisteixen:

Gracia García Matute Presidenta

David Aguinaga Abat Representant del GM Cs

Marta Sánchez Representant del GM PDeCAT

Jordi García Moreno Representant del GM PPC

Agnès Petit Estrenjer Representant del GM TeC

Pau Cónsola Parraga Representant del GM ERC-MES

Marc Medina Mañas Representant del GM CUP

Josep Rodríguez Montserrat Representant de l’Esplai Grup de Colònies Ca n’Anglada

Josep Maria Martínez Sáez Representant de l’entitat Centre Parroquial Sant Cristòfor

Manuel Medina Lombardo Representant de l’AVV Ca n’Anglada 

Susana Pérez Redondo Representant de l’AVV Per la Millora de Ca n’Anglada

Marc Moreno Manjón Representant de l’escola Ramon Pont

Josep Ruiz Rodríguez Representant de l’Associació de Gent Gran del D2

Alfonso Echávez Representant de la FAVT 

Cristina Escudé Blasi Representant de l’Àrea 1

Eva Magaña González Representant de l’Àrea 2 

Lucia Linuesa Junquero Representant de l’Àrea 3 

Lídia Guillen Simon Representant de l’Àrea 3

Lluís Alcalá Visiedo Representant de l’Àrea 5 

Albert Planell Sauri Representant d’alcaldia 

Membres excusats:

Alfonsa Redondo Asensio Representant de l’Assoc. de Comerciants de Ca n’Anglada

Juan Trujillo Zamora Representant de l’entitat Club Petanca Unión Ca n’Anglada

Andrés Zamora Representant de l’Associació d’Afectats per l’Esponjament

Eunice Muniesa Representant del Col·lectiu de Dones de Ca n’Anglada

Miquel Sámper Representant del GM PDeCAT

Membres absents:

Placido Lordan Representant del GM PSC

Josep Robert Mercadé Representant de l’Associació de Gent Gran dem Ca n’Anglada

Hamid Azaroual Representant de l’Associació Cultural Musulmana 



També assisteixen:

Maria Isabel Darder Representant de l’Àrea 5 

Nathalie Emond Representant de l’Àrea 5 

Roser Ortega Aldea Coordinadora Districte 2

Joan Jiménez Montes Secretari

Ordre del dia:

1. Estat general dels projectes
2. Circuit per proposar nous projectes per part de les entitats per afegir al Pla d’acció 
3. Informació i debat sobre la segregació escolar 
4. Precs i preguntes 

Acords: 

1. Dels projectes estudiats pels serveis tècnics municipals i dels presentats per les entitats
de la Taula, prioritzar els que a continuació es relacionen. 

 Bloc d’Ocupació i Promoció Econòmica (Casa d’oficis i posterior servei municipal) 
 Bloc de projectes d’Esports (Dinamització i taxes del poliesportiu) 
 Enquesta bianual 
 Eliminació del mercat de la miseria (proposta presentada per l’AVV Ca n’Anglada) 
 Retirada  de  les  antenes  parabòliques  (proposta  presentada  per  l’AVV  Ca

n’Anglada) 
 Referències,  novetats  i  trucades  al  092  (proposta  presentada  per  l’AVV  Ca

n’Anglada) 
 Esplai al carrer  (proposta presentada pel Grup Colònies Ca n’Anglada) , 

Aquests projectes seran aprovats de manera definitiva per iniciar la seva realització
en la proera reunió de la taula.  

2. Dotar a la taula d’unes bases de funcionament, a partir de la proposta presentada per
la secretaria de la taula. 

3. S’acorda que els i les integrants de la Taula podran fer arribar a la secretaria de la
Taula propostes de funcionament per incorporar a les Bases de funcionament de la
Taula abans de la propera reunió. 

4. En aquests sentit s'acorda que les bases incloguin: 

- Per cada  projecte aprovat es crearà un Grup de Treball format per les entitats que
desitgin formar-ne’n part i els serveis municipals de referència, amb la finalitat d’aportar
i fer-ne el seguiment dels projectes. 
-  Sistema per presentar nous nous projectes per part de les entitats. 
-  La creació d’una vicepresidència de la taula. 
-  Limitar la durada de les reunions de la Taula. 

5. Realitzar la propera reunió de la Taula en un termini aproximat de 15 dies amb els
següents punts de l’ordre del dia:

- Aprovació dels projectes prioritzats
- Aprovació, si escau de els bases



Observacions / Incidències: 

El Senyor Pedro, de l’AVV Ca n’Anglada, sol·licita permís a la Taula per gravar en vídeo la
sessió per a ús de l’AVV Ca n’Anglada. Cap membre de la taula posa impediment. 

No havent-hi més temes a tractar es dóna per finalitzada la reunió a les 21:00 hores de la qual,
com a secretària, estenc aquest document resum amb el vistiplau de la Presidenta. 

Joan Jiménez Montes 
Secretari de la Taula del projecte Futur Ca n’anglada 2030 


