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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS 

 
Data: 20 de març de 2018 18:30h 

Lloc: Sala d'Actes del Centre Cívic Cotxeres de Sants, (Plaça Bonet i Muixí 7) 

Persones Assistents: 
 
Presideixen el Consell de Barri: 
Laura Pérez,   Regidora del Districte de Sants-Montjuïc 
Josep Maria Domingo,  Vicepresident Consell de Barri 
Joan Sanromà   Conseller del Barri 
Xavier Farré,   Conseller Tècnic 
 
Conselleres/es: 
Sergi Sarri,  Conseller grup municipal Demòcrata (PdCAT) 
Àngels Boix ,               Consellera grup municipal PSC 
Fernando Alcalde,  Conseller grup municipal Ciutadans 
Jordi Fexas,   Conseller grup municipal ERC 
Jose Antonio Calleja,  Conseller grup municipal PPC 
 
Membres d’entitats: 
Ramon Font,   Sants 3 Ràdio 
Oleguer Forcades,  Sants 3 Ràdio 
Joaquim Garreta,  Taula d'Esports 
Tània Soler,   UE Sants 
Montserrat Dot,  UE Sants  
Lluís Gómez,   Orfeó de Sants  
Jaume Layola,   Associació Cercle de Sants  
Armand Sánchez,  Club Silmaril 
Carme Encuentra  CVB 
Jordi Suñé   AE Mercat Nou Magòria 
Josep Beltran               Club Ciclista Catalunya-Barcelona 
Sergi Marco  Assemblea Facultat de Dret UB 
  
 
Tècnics i tècniques municipals: 
24250 GUB UT3 
72841 GUB UT3 
Josep Jurado,  Ecologia Urbana 
Maria Rengel,  Districte 
 
 
Total d'assistents: 54 persones 
 
 

Ordre del dia 

1) Aprovació acta sessió anterior 

2) Informacions sobre el barri de Sants 

3) Pla d'equipaments de la zona centre del Districte Sants-Montjuïc 

4) Presentació: La Troca, escola comunitària de formació permanent 

5) Torn obert de paraules 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Sense cap comentari, es dóna per aprovada l'acta de la sessió anterior. 
 

 
2. Informacions sobre el barri de Sants 

 
Pren la paraula la Regidora, Laura Pérez. S'incorpora a l’ordre del dia informació sobre la 
proposta de Punt Verd del Barri. 
 

 Presentació de l'Escola Municipal de Música, al carrer Papin. És un edifici adquirit el 
mandat passat, de 2700 metres quadrats, antiga propietat de l'Orfeó de Sants. 
Comptarà amb entre 30 i 40 professionals de la música, 24 aules i bucs d'assaig, amb 
un total de 300 places per alumnat. Podrà donar servei al districte i també al districte de 
Les Corts. En propers espais es donarà més informació sobre l'estat de les obres i la 
inauguració de l'espai. 

 L'Estació d'Autobusos de Sants comptarà amb una nova caseta d'atenció a l'usuari i 
venda de tiquets. Els talls que es puguin produir durant les obres seran intermitents i 
sempre en horari laboral. Seran avisats i indicats per la Guàrdia Urbana. 

 A les obres del carrer Tinent Floresta primer han d'accedir-hi tots els serveis i després 
finalitzar la urbanització. S'espera que les obres finalitzin a finals d'any. Serà un carrer 
de plataforma única des del carrer de Sants fins a Antoni Campmany. 

 Ja s'ha presentat el projecte d’arranjament de l'espai Priorat, s’han revisat els 
fonaments inicials. 

 S'ha trobat una mina d'aigua durant les obres de Santa Maria de Sants. Aquesta mina 
està sota l'església i arriba fins a la plaça Iberia. Per continuar l'obra, s'ha enterrat amb 
grava, que és el procediment habitual. Un cop finalitzades les obres, es catalogarà i 
documentarà i es decidirà quines actuacions es poden fer de cara a museïtzar-ho, si 
s’escau. S’oferirà més informació més endavant. 

 Sobre la nova xarxa de bus al voltant de la Plaça de Sants, es pot aprofitar aquest 
espai per parlar com s'està vivint el canvi. 

 Es destaca l'àrea d'ús compartit per a gossos a Rambla Badal amb Antoni de 
Campmany. És una prova pilot, amb horaris limitats, on tenir els gossos en llibertat. En 
aquest espai hi ha prevista neteja intensiva i cura de l'espai. S'acompanya de 
campanyes per aturar l'incivisme d'algunes persones cuidadores de gossos. 

 Es destaca el bon funcionament de la Lleialtat Santsenca, premiada i reconeguda pel 
disseny del nou espai. També es celebra el bon servei, connectant-se amb altres 
entitats del barri, com La Troca, que es presentarà en aquest Consell de Barri. Es 
felicita la tasca que fa la Lleialtat. 

 Sobre el Pla Buits, es recorda que al carrer Vallespir 12 s'hi ubicarà un Punt Verd del 
Barri. No serà incompatible amb altres activitats puntuals i l'espai podrà seguir sent 
demanat per les entitats amb el procediment habitual. 

 
Es dóna la paraula a Josep Jurado d’Ecologia Urbana per explicar la proposta de Punt Verd del 
Barri. 
 
S'explica que a Barcelona hi ha un total de 23 punts verds de barri. A l'inici de la legislatura es 
va proposar la creació de 5 nous punts verds en funció de les ràtios d'implementació, la densitat 
de població dels districtes i la seva organització urbanística. A banda del districte de Sants-
Montjuïc, s'ubicaran nous punts verds als districtes d'Horta-Guinardó, Gràcia, Sarrià i 
l'Eixample. 
 
Els punts verds de barri són centres de recepció i classificació de residus que no poden ser 
llençats als contenidors habituals. Són residus reutilitzables (cartutxos de tinta, calçat, roba) i 
residus especials (electrodomèstics petits, pneumàtics, ets). No s'hi admeten residus 
voluminosos (grans electrodomèstics o mobles) ni residus orgànics, sanitaris, de construcció, 
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restes de poda, residus industrials perillosos ni residus comercials. Per tant, els punts verds són 
espais lliures de males olors i tòxics. Compten amb personal d'atenció al públic, són d'ús 
exclusiu per a particulars, en horari de matí i tarda dels dies laborables. 
 
Els residus són emmagatzemats i classificats en diferents apartaments, que quan són a punt 
d'omplir-se, un transport en fa la recollida. Aquest servei és a primera hora del matí amb un 
transport mitjà i adaptat per evitar soroll. 
En aquests centres, també s'hi dóna informació ambiental sobre el tractament de residus pel 
ciutadà. 
El seu ús permet una bonificació de la taxa metropolitana de tractament de residus, que permet 
fins a un 14% de descompte. 
Es valora positivament la seva implantació des de l’any 2012, any des del qual ha augmentat 
progressivament la recollida de residus. 
 
Al barri de Sants es proposa el solar del carrer Vallespir 12, tocant a la plaça Joan Peiró, per la 
ubicació del nou Punt Verd de Barri. Ocuparia una petita part de l'espai; la resta, quedaria pels 
usos que se'n vulguin fer. 
 
S'obre un torn de paraules sobre el Punt Verd de Barri: 
 
 

Comentari / pregunta Resposta 

Albert Fernández, veí del barri. 

 Pregunta si els camions, que vénen 
al barri en dies alternatius (Punts 
Verds Mòbils), seguirien venint, tot i 
la instal·lació del Punt Verd. 

 Demana si es pot dur papers i diaris 
antics al Punt Verd 

 Pregunta què se'n fa de la roba. 

Josep Jurado respon que el Punt Verd de 
Barri no substitueix el servei dels camions. 

Sobre si es poden dur els papers i diaris, 
recorda que aquests residus han d'anar al 
contenidor blau, tot i que si es duguessin al 
Punt Verd es recollirien. 

Sobre el destí de la roba, explica que una 
empresa (Roba Amiga) es dedica a la tria i 
selecció de la roba segons el seu estat. Si 
està en bon estat es porta a botigues de 
segona mà. En cas de mal estat, es porta a 
països del tercer món (!) o se'n fa tires de 
cotó i altres usos. 

Jordi Sunyer, veí del barri, està d'acord amb 
la proposta, i demana que es col·loqui el 
Punt Verd en paral·lel al carrer Sant Antoni 
de Campmany  

Es valorarà la proposta. 

 

 
 

3. Presentació del Pla d'Equipaments de la zona centre de Sants-Montjuïc 
 

 
Es presenta el Pla d'Equipaments Sants-Montjuïc, que comprèn el centre de força barris del 
Districte, de la mà de la Cooperativa de Raons Públiques. Pren la paraula Javier. 
 
S'explica el procediment seguit fins avui amb l'objectiu de donar a conèixer el Pla 
d'Equipaments i convidar a participar de l'elaboració del pla a les persones que hi estiguin 
interessades.  
 
Un equipament és una de les peces que l'administració pública recupera del superàvit de la 
construcció d'habitatges. Cada promoció privada ha de comptar amb equipaments que 
cobreixin les necessitats comunitàries siguin generals o específiques. L'objectiu del Pla 
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d'Equipaments és centrar la mirada en les necessitats d'ús de l'usuari. En aquest cas, la 
planificació és més complexa que en d'altres planificacions ja que incorpora un territori de cinc 
barris, tenint en compte que sovint no només s'usen els equipaments del propi barri sinó que 
també s'aprofita l'oferta dels equipaments dels barris colindants. 
 
La primera fase ha constat d'un diagnòstic de les demandes d'equipaments que existeixen 
actualment, i projectes i sòl disponible per a nous equipaments. També s'ha extret informació 
del pla de futur 2010 i el pla de Districte del 2015. En total, s'han localitzat 199 equipaments, 
dels quals 95 estan en l'àrea d'influència. 
 
S'ha constatat que: 

 Cal augmentar el nombre de casals de barri 

 Manquen places de formació professional 

 Manquen pistes i pavellons poliesportius (es compta amb l'espai de la Magòria) 

 Es pot millorar l'eficiència i complementarietat entre diferents equipaments. 
 
Té la paraula Lutxía, de la Cooperativa Raons Públiques. Explica el procés participatiu per a la 
construcció de propostes pel Pla d'Equipaments. 
 
La primera fase constarà de la identificació de necessitats.  
La segona fase serà la de construcció de propostes a partir de la informació recollida. 
La tercera fase és la de tancament i retorn de la informació. 
 
Aquestes fases aniran acompanyades d'un espai virtual de participació a la web 
www.decidim.barcelona, on hi haurà les actes i la informació tractada en cada espai. 
 
Juntament amb l'espai virtual, s'ha constituït una Comissió de Seguiment, formada per 
persones representatives de cada barri que ajudarà a organitzar i vetllar que el procés sigui 
obert i participatiu, així com que la informació sigui correcta. 
 
Per a participar del procés, es poden posar en contacte amb les persones encarregades. La 
previsió és la següent. 
 
Abril i maig: grups de discussió per barris 
Maig: taula rodona amb persones expertes 
Maig i juny: accions informatives a l'espai públic 
Maig i juny: tallers participatius de priorització de propostes 
 
Recorden que estaran durant el Consell de Barri a la sortida per atendre preguntes i donar més 
informació. 
 
 

4. Presentació: La Troca, espai comunitari de formació d'adults. 
 

Pren la paraula Esther, de La Troca. 
 
La Troca és una escola comunitària per a adults (majors de 16 anys) a la zona centre de Sants. 
És una escola que està ubicada a la Lleialtat Santsenca en prova pilot fins al juny. 
 
Fa dos anys i mig un grup de persones del barri, vinculades amb temes de formació de 
persones adultes i treball comunitari van somiar un projecte de formació de persones adultes 
diferent als existents. Als barris de Sants no hi ha cap escola pública de formació de persones 
adultes, només una al final del Passeig de la Zona Franca, tot i que sí que existeixen algunes 
escoles privades i algunes entitats ofereixen formacions. 
 

http://www.decidim.barcelona/
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Un dels objectius que perseguien era treballar amb una metodologia diferent i innovadora, com 
la pedagogia de Paulo Freire, esdevenint una barreja entre centre cívic, ateneu, universitat 
popular, etc. la qual sigui, no només un centre d'aprenentatge, sinó també un lloc de trobada. 
 
Els interessa el treball en xarxa i no duplicar formacions. Estan interessats a saber què existeix 
i què manca, i com vincular-se amb les altres entitats per sumar esforços. 
 
El 2017 van guanyar el premi a la qualitat democràtica de l'Ajuntament de Barcelona, la qual 
cosa els va donar el finançament necessari per fer una diagnosi de les característiques de les 
persones adultes de la zona centre de Sants a nivell socioformatiu, analitzar quina oferta 
formativa existia i quina oferta formativa interessava. També van realitzar un procés participatiu 
per esbrinar què havien de prioritzar, com havia de ser el funcionament i la relació amb la resta 
d'agents de l'àmbit. 
 
Actualment, estan en la fase de prova pilot, oferint formacions a la Lleialtat Santsenca. Fins ara 
han ofert cursos inicials de castellà, d'alfabetització, informàtica inicial i xarxes socials i mòbils 
en una aula d'informàtica oberta diàriament per a qui ho necessiti i amb una persona de suport i 
ajuda. També han ofert formació sobre drets laborals, nutrició, economia domèstica, etc. 
Persones voluntàries han ofert cursos de nutrició, tallers d'entrenament i agilitat mental, 
laboratori d'art i manualitats, música visual, etc. Fins ara s'han apuntat a les activitats fins a 250 
persones. Al juny/juliol faran un procés de validació del que han fet per acabar de decidir les 
últimes línies del projecte. 
 
Hi ha voluntat d'oferir més cursos i formacions. La xarxa d'intercanvi de coneixements funciona 
de manera que quan hi ha més de 10 persones apuntades, comença la formació. Emplaça i 
anima a participar de la manera que es desitgi. 
 
El proper dijous 22 faran una festa de celebració amb la idea que els participants de cada grup 
formatiu expliquin què han après. També hi presentaran la programació del proper trimestre. 
Conviden a tothom. 
 
 

5. Torn obert de paraules. 
 

 
Comentari / pregunta Resposta 

Neus, veïna del barri. 

 Pregunta si el bloc de pisos en obres 
davant l'estació d'autobusos és un bloc 
de pisos privat o hi haurà alguna entitat 
de l'Ajuntament. 

 Expressa el seu malestar per l'estació 
d'autobusos, ja que comparativament 
l'estació de tren és més bonica. 

 Es queixa sobre la mala olor i la brutícia a 
causa dels orins de gossos en certs punts 
dels carrers Puiggarí, Guitart i Bell-lloc. 
També davant dels col·legis. Demana un 
pipican. 

 Recorda que els plataners del carrer 
Melcior de Palau estan malalts i quan 
arriba l'estiu el paràsit se'ls fica a casa. 
Han fet també la denúncia a Parcs i 
Jardins. 

Xavier respon que l'edificació serà una 
residència d'estudiants que fa una promotora 
immobiliària i una universitat que 
promocionen conjuntament la residència. Es 
construeix sobre una cessió d'ús de sòl 
públic que es va firmar en el mandat anterior. 

Sobre el tema dels plataners, és un tema que 
s'ha de resoldre des de Parcs i Jardins, que 
són els encarregats del control de Plagues. 
Passaran la demanda als responsables. 

Sobre els orins i excrements dels gossos, 
reconeixen que és un tema recorrent en els 
Consells de Barri. L'aposta és per l’educació i 
les campanyes de sensibilització, com la que 
s'està fent amb l'entitat Udols, que treballa 
per l'educació canina i acompanyament dels 
responsables de gossos en educació i 
civisme. S'ha de continuar insistint. 
 



 
Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones 
i al Territori 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
T. 93 2915282 
 

Acta del Consell de Barri de Sants, 20 de març de 2018  6 

Antoni Millan, veí del carrer Blanco. 

Pregunta per què no s'ha tractat el tema dels 
ascensors del metro, si a les últimes 
reunions o l'últim consell de barri es va 
reconèixer com a un tema d'alta prioritat i 
urgent. Demana més compromís cap a la 
gent que va amb cadira de rodes o porta 
cotxet.  

S'explica que és competència de la 
Generalitat i que actualment tenen 
problemes de pressupost. No s'ha acceptat 
l'última proposta perquè no afavoria els 
intercanvis i no hi ha pressupost per fer els 
intercanviadors i afavorir l'accessibilitat a les 
estacions. El pressupost i la responsabilitat 
recau sobre la Generalitat.  

Victòria Martorell, veïna. 

 Denuncia que el veïnat que viu a Rambla 
de Badal, a banda de la poca intimitat 
que tenen, pateixen cada dia incivisme 
de part d'un grup de joves i que la GUB 
no hi posa remei quan se li truca. 

 Demana més informació sobre l'espai 
d'ús compartit per a gossos. 

Pel que fa les conductes incíviques, són 
conscients de les activitats del grup de joves. 
Estan treballant conjuntament la GUB i un 
equip d'educadors de carrer, però costa que 
els joves deixin de fer un mal ús de la zona. 

Sobre els espais d'ús compartit, es recorda 
que la normativa municipal aprovada en el 
mandat anterior exigia que els gossos 
anessin lligats. Els col·lectius vinculats a la 
defensa dels drets dels animals plantegen 
que no es pot portar lligat el gos al carrer si 
no hi ha prou espais de passeig lliure a la 
ciutat. El que s'ha fet és crear espais de més 
de 700 metres tancats per portar els gossos 
lliures durant el passeig. La proposta d'àrea 
d'ús compartit és per cobrir aquesta 
necessitat, i és per això que també es té en 
compte la importància d'un servei de neteja 
extraordinari. 

Josep Beltran demana per quarta vegada 
que es creï la comissió per tractar el tema del 
veïnat del carrer Burgos.  

Xavier Farré demana disculpes pel retard, 
reconeix la importància del tema i assegura 
que es convocarà la comissió passada la 
Setmana Santa.  

Joana demana que es posi una pista de 
bàsquet als jardins de Can Mantega. 

Joan Sanromà explica que s'hauria de 
preguntar al veïnat de Can Mantega si 
estaria d'acord amb la instal·lació d'una pista 
de bàsquet. 

Lluís Argimon, veí del carrer Galileu demana 
que es faci alguna cosa pels grans bassals 
d'aigua que es formen quan plou al carrer 
Galileu amb carrer Sant Antoni. 

Pregunta també per l'edifici de Diputació amb 
Creu Coberta i per l'edifici provisional de 
Bombers del carrer Aragó. 

Joan Sanromà respon que enviaran un equip 
de tècnics perquè estudiïn l'origen dels tolls 
d'aigua. 

Diputació: al consell de barri d'Hostafrancs 
es va constatar la oportunitat de fer un 
equipament que caldrà decidir a partir del 
procés participatiu què s'hi fa, en un carrer 
que estarà pacificat. Equipament d'ús 
quotidià i que moltes entitats hi tenen molt 
interès (associacions veïnals i comerciants). 

Ramon Bellmunt, veí del barri: 

 Demana que s'escapcin les branques 
més altes de l'arbrat del carrer Galileu, ja 
que molesten al veïnat. Pregunta quan 
s'obrirà el casal del carrer Violant 
d'Hongria 

Laura Pérez respon que es demanarà a 
parcs i jardins l'actuació amb l'arbrat. 

Sobre el casal de Violant d'Hongria, recorda 
que és un casal de la Generalitat i que si es 
deixa el contacte, se li donarà tota la 
informació. 
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Rosa, veïna de Sants, pregunta si es farà la 
zona d'esbarjo per a gossos al parc de 
l'Espanya Industrial. Reconeix que hi ha molt 
incivisme entre els responsables de gossos. 

També li agradaria saber per què al carrer 
Tenor Massini no s'ha fet cap actuació a les 
voreres.  

Es recorda que a l'Espanya Industrial ja 
existeix un espai per a gossos. 

Sobre la reurbanització del carrer Tenor 
Massini, Joan Sanromà explica que a l'inici 
del mandat es fa un diagnòstic sobre els 
carrers que estan en més mal estat per 
actuar-hi prioritàriament, però de forma 
racionada perquè no tota la despesa pública 
es destini a reurbanitzacions. 

Albert Fernandez, del carrer Vallespir. 

 Han quedat un sots profunds en treure 
els arbres. Alerta de possibles accidents. 

 Pregunta si es pot sancionar les 
conductes incíviques dels ciclistes. 

 Demana que es posin serveis públics al 
carrer per la gent gran. 

 

Es passarà a Parcs i Jardins la demanda de 
cobertura d'escocells. Es recorda que ja 
s'està fent i hi ha diferents tipus d'actuació, 
reomplint els forats de terra, a través de 
plataformes de fusta, etc. 
Sobre els carrils bici, es recorda que es fan 
per evitar l'ús de la vorera. Demanaran a la 
Guàrdia urbana que tingui més presència als 
carrers afectats per sancionar en cas d'ús 
inadequat. 
Finalment, s'explica que hi ha una política de 
ciutat d'instal·lar serveis públics a tota la 
ciutat, que s'ha iniciat a Ciutat Vella. Aquests 
tipus de serveis públics són de difícil 
instal·lació perquè necessiten servei de 
neteja automàtica. 

Francisco Torralbo vol saber en quina fase 
està el cobriment de vies i alerta que hi ha 
ocupes a la zona. 

Pensa que la solució de carrer Badal és 
canviar el lloc de la senyalització de 
prohibida la circulació perquè no es veu. 
Sota també una d'obligació. No en fan cas 
perquè no ho veuen 

Sobre el cobriment de vies, se'n parlarà a la 
comissió de seguiment del carrer Burgos. No 
es té coneixement sobre la ocupació que es 
denuncia.   

Emili Roig, veí del carrer Nicaragua. 
Denuncia que molts gossos, de camí al 
pipican, orinen als espais de jocs infantils del 
parc. 

També demana que es faci manteniment 
dels jocs infantils, perquè el gronxador està 
mal engreixat i el soroll molesta al veïnat.  

Es recull i es revisarà si es pot fer algun tipus 
de protecció i millorar la neteja.  

Pedro Fernández demana quin tipus de 
permisos s'ha donat a la sala de festes del 
carrer Tenor Massini, Blanco i Riera Escuder 
i com afectarà això a la zona residencial.  

S'explica que és una iniciativa privada i que 
no es coneix la naturalesa del projecte, tot i 
que saben que no es tractarà d'una 
discoteca. S'explica que la llicència de local 
nocturn es dóna al final del procés de 
reforma si els espais estan adequats a la 
normativa vigent. 

També s'explica que el pla d'usos limita 
algunes activitats, tot i que les activitats en si 
no han de ser un problema, sinó que cal 
veure la relació de l'activitat amb l'entorn i el 
compliment de la normativa.  
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Marc, veí del carrer Casteràs. Es queixa de 
la manca d'intervencions a la plaça Olivareta. 
Recorda que es va descartar fer cap actuació 
per manca de pressupost, però denuncia que 
s'ha promocionat una zona d'esbarjo per 
gossos, mentre es denuncia la problemàtica 
que existeix precisament amb els gossos en 
aquesta plaça. Pensa que és un tema 
molest, visible, fàcil de solucionar i de baix 
cost. Si no es fa res, seguiran queixant-se. 

Respecte la Plaça Olivereta reconeixen que 
és un tema recurrent. Es tractarà de nou al 
Consell de Barri de Badal. Són coneixedors 
de la demanda. Es pot parlar sobre com 
millorar-la mentre no es pot plantejar una 
gran obra a la plaça. 

Es recorda que ja hi ha data per l'inici del 
procés participatiu després de Setmana 
Santa. De cara al següent mandat es podria 
iniciar la reforma.  

Helena: demana que es posi un contenidor 
més a Melcior de Palau, entre Galileu i Joan 
Güell perquè sempre hi ha brossa. Ho ha 
denunciat a la Bústia Ciutadana i se li ha 
respost que amb un contenidor en aquella 
zona ja n'hi ha prou, però segueix havent-hi 
sempre brossa a terra i ara, a causa d'unes 
obres, han tret l'únic contenidor que hi havia. 

 

Laura Pérez explica que li arriben moltes 
peticions tècniques, que entren moltes 
peticions per via administrativa i que els 
equips tècnics són els encarregats de 
valorar-les.  

Lluís Gómez: comenta que la problemàtica 
amb els gossos és sempre la mateixa i 
recorda que als països nòrdics es soluciona 
a través d'un cost indirecte, taxes de 
seguiment per part del veterinari, policia i que 
cal voluntat política per a aconseguir-ho. 
Recorda, com a metge, que els orins i 
excrements són un risc per a la salut de 
tothom. 

Laura Pérez dóna les gràcies per les 
propostes i reconeix que les campanyes de 
sensibilització no estan tenint l'impacte que 
persegueixen i potser s'han d'endurir. 
Reconeix que cal seguir fent sensibilització i 
plantejar com avançar més ràpid, perquè és 
un tema molt recurrent. 

 

 
 
Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió.  
 
 
 


