Resum de la reunió del Grup de Treball del projecte
«Casa d’Oficis i Servei»
Data:
Horari:
Lloc:

2 d’abril de 2019
17:00 hores
Centre Cívic Montserrat Roig
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Hi assisteixen:
Representant de l’AVV Ca n’Anglada
Representant de l’AVV Per la Millora de Ca n’Anglada
Representant de l’AVV Ca n’Anglada
Representant Grup Municipal PPC
Director de Projectes
Director del servei d’Activitat Econòmica
Gerent de la Societat Municipal d’Habitatge
Coordinadora D2
Coordinador

Abans de començar la reunió s’efectua visita al local ubicat en la Plaça de Ca n’Anglada
número 8 on l’Ajuntament proposa fer la Casa d’Oficis per posteriorment ubicar un servei.
El projecte consta de dos etapes:
1. Casa d’Oficis: Formació per joves de 16 a 25 anys sense estudis ni treball en
diferents àmbits, paleter, fusteria, alumini, electricitat, aigua, etc... Hi ha una primera
previsió de 15/30 joves que podrien beneficiar-se del projecte.
A part de la formació, la Casa d’Ofici servirà per habilitar un espai per utilitzar-ho
posteriorment com a seu d’un o diversos serveis que beneficiïn al barri.
L’Ajuntament farà la sol·licitud a la Generalitat per fer aquesta Casa d’Ofici per
començar, si és possible, al mes de gener de 2020.
Per fer la petició a la Generalitat caldrà fer un projecte i definir la finalitat del local.
La Casa d’Ofici pot tenir una durada aproximada d’un any i mig o dos anys, depenent
del tipus de servei que s’acabi instal·lant.
2. Servei: Un cop finalitzada la Casa d’Oficis, s’instal·laria un servei, per definir, en el
local, servei d’emprenedoria, economia circular, economia social i solidaria,
Coworking, etc...
L’objectiu serà el de treballar per la ciutat però amb especial atenció al barri de Ca
n'Anglada, el qual, per proximitat, seria el més beneficiat.

L’AVV Ca n’Anglada es mostra contraria a aquest projecte i proposa, un cop finalitzi la Casa
d’Oficis, convertir el local en una Casa d’Oficis permanent o un centre de formació
permanent en oficis i per formar Agents Cívics.
L’ajuntament proposa continuar amb les cases d’oficis en altres indrets que siguin
necessaris al barri de Ca Anglada i habilitar una sala de formació en el local per formar joves
en diferents oficis.
Acords:
La reunió finalitza sense acords.

No havent-hi més temes a tractar es dóna per finalitzada la reunió a les 19:10 hores de la
qual, com a secretària, estenc aquest document resum
Joan Jiménez Montes
Secretari de la Taula del projecte Futur Ca n’Anglada 2030

