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                      FITXA EXTRACTE REUNIONS 

 

 

Data: 27-02-2020 

Lloc: Casal de Can Parellada 

Hora: 17:00 a 18:25 hores 

 

Qui convoca? Estructura Territorial i Districtes, a petició del Consell Municipal del Districte 7 

 

Objecte de la 

convocatòria 

Començar a treballar les propostes del procés de dinamització 2020. 

 

 Assistents 

 

 

Oscar Martínez, representant de l’Esplai de Can Parellada 

Maria Jose Gonzalez, representant de l’Av Unitat  

Ramona Folch, representant de Jubilats i Pensionistes de Can Parellada 

Christian Freitag, representant de l’Ass Les Fonts Solidària 

Neus Cruz, representant del Cap Antoni Creus 

Juan Garcia, representant de la Peña de la Tortilla 

Jesús Torres, representant de l’Afa Ies Egara 

Francisco Contreras, representant de l’AVP Les Fonts 

Roser Mur, representant del Districte Jove 

Isabel Clavijo, dinamitzadora Districte 7 

Josefina Merino, Regidora Districte 7 

Antònia Fernández, Coordinadora Districte 7  

 

Excusats:  

Carmen Alvares, representant de Primaria 

Toni Ros, representant de Club Basquet Can Parellada 

Elisabeth Herrera, representant Ampa Pilarin Bayés 

David Rodriguez, representant Ampa Ces Aldea 

Angel Moreno, representant Av Torres 

Helbert Werner, representant Club Atlètic Sant Joan 

 

Temes a tractar 

 

Propostes d’activitats a realitzar durant l’any 2020  

 

 

Temes tractats  

Neus Cruz, Proposa fer la segona jornades de salut.  

 

Oscar Martínez i Roser Mur, proposen fer un dia de festa de primavera al mes de 

maig, amb parades d’entitats, amb sopar de germanor, actuació de joves 

emergents i activitats infantils i juvenils durant la tarda. 

 



 
Juan Garcia, va oferir la col·laboració de la Peña de la Tortilla en totes les activitats 

que tingui cabuda.  

 

Jesús Torres proposa de triar entre l’oferta de l’empresa Impact una o dues obres 

perquè treballen valors interessants des de una vessant divertida, és un format 

tancat per a 200 persones. S’acorda que mirarà el pressupost amb l’empresa i 

presentarà les propostes com a un cicle de teatre forum. 

 

Francisco Contreras, fa dues propostes: 

1.- informa de que un estudiant de so proposa fer una nit jove de música al 

passeig de Lola Anglada amb Caterina Albert. L’horari seria de 21 hores a 01 de la 

matinada. 

 

S’acorda valorar la possibilitat de treballar per ajuntar aquesta proposta amb la 

proposta jove de l’Esplai i Districte Jove. 

 

2.- Informa de que el 15 d’agost farà els 100 anys de l’arribada dels ferrocarrils a 

Les Fonts, proposa organitzar unes jornades de celebració, en les que hi hagi: dues 

xerrades amb un enginyer tècnic i un historiador. Una exposició 15 dies al 

Restaurant el Casal i 15 dies al Casal Can Parellada amb records i audios .Faria un 

sopar el 7 d’octubre al Restaurant el Casal. Exposició de les maquetes del Sr. Josep 

Oliver.   

 

Christian Freitag, proposa fer una fira d’entitats en un cap de setmana. 

 

Maria Jose Gonzalez, proposta dues activitats: 

1.- La 4a caminata Solidaria del Districte 7.  

Aquesta activitat caldrà que canviï de data per poder entrar en el procés de 

dinamització del Districte 7. 

2.- i la 3a Cinema a la Fresca 

Les propostes cancel·lades al 2019 per manca de pressupost: futbol bubble, pilota 

gegant i pinball es mirarà el pressupost per tal d’incloure-les a la festa de 

primavera que s’està lligant entre l’Esplai- Districte Jove i Avp Les Fonts. 

 

Ramona Folch informa que estan treballant una obra de teatre, però que no saebn 

el dia de l’estreno.  

Participaran en la mesura que puguin en alguna de les propostes generals. 

 

Oscar Martínez fa una reflexió de con treballar la metodologia a l’hora de 

configurar les propostes i la tria de les mateixes per part del Consell.  

  

 

Acords S’acorda que cal presentar les propostes escrites a la bústia de la secretària com a 

data límit 12 de març.  

 

S’acorda que s’enviarà aquesta acta a tots els consellers per tal que estiguin 

informats.  

 



 
S’aprofitarà i s’enviarà la fitxa de les propostes i el document amb la informació de 

la factura electrònica.  

 

S’acorda que la propera reunió serà el 19 de març a les 18:00 hores.  

 
Observacions  

 


