Comissió d’Impuls i seguiment de dinamització comunitària Districte 3

Reunió: 1/2020
Data: 10 de març de 2020
Hora: 18.30 h
Lloc: C.C. Alcalde Morera
ASSISTENTS:
Sra. Mónica Polo
Sr. Paco Utrera
Sra. Sofia Cordero
Sr. Xavier Vives
Sr. Josep Rodríguez
Sra. Montse Serra
Sra. Anna M. Ferrer
Sr. Oriol Ventura
Sr. Mounir Chkat
Sr. Oriol Ventura
Sr. Pau Hernández del Àguila
Sra. Mercè Corbera
Sra. Magda Aguilar
Sr. Manuel Ávila
Sra. Alba Nos
Sr. José Luis Iguña
Sr. Josep Badia
Sra. Míriam Correa
Sra. Lluïsa Pérez
S’excusen el Sr. Rafael Morante, el Sr. Pedro Limón i el Sr. Joan Bernaus

ORDRE DEL DIA:
1. Creació de propostes procés de dinamització comunitària 2020

En primer lloc, es posen en comú les diferents propostes que han preparat les entitats i
agents territorials:
1. Novembre, mes del Districte (Veure annex 1)
2. Us i abús de les pantalles 0-6 anys (Veure annex 2)
3. 25è Aniversari del Centre Cívic Alcalde Morera
Es comenta la possibilitat d’incloure les activitats d’Us i abús de les pantalles 0-6 anys i
25è Aniversari del Centre Cívic Alcalde Morera dins el projecte Novembre, mes del
Districte.

La presidenta explica que un conseller, absent a la reunió, volia proposar una acció per
combatre el civisme als barris i es comenta que també es podria encabir en aquesta
activitat del mes de novembre.
S’inicia un debat sobre la necessitat prèvia de determinar les prioritats al Districte,
abans de crear les propostes de dinamització, per tal de destinar els recursos a aquells
aspectes més necessaris. Es posa de manifest la necessitat de que el Consell Municipal
de Districte prioritzi els temes més rellevants del territori.
La Coordinadora s’ofereix a facilitar la informació que les diferents entitats han fet
arribar a la Secretaria del Consell Municipal de Districte 3 sobre les prioritats a cada
barri, per tal de tenir una visió més àmplia de les necessitats del territori.
També es comenta que aquest programa, de vegades, afavoreix l’enfrontament entre
entitats.
S’emplaça a les entitats a una reunió de la Comissió d’Impuls el proper dia 31 de març, a
les 19 h per acabar de tancar la proposta de la Comissió.
La reunió finalitza a les 20.15 h.
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