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RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE CAN PEGUERA 

 

Data: dimarts, 27 d’octubre de 2020 

Lloc: Convocatòria telemàtica  

Hora inici: 19.00h  

Hora de finalització: 21:00h 

 

Composició de la taula: Presideix la taula el Sr. Carlos Izquierdo Conseller del barri de 

Can Peguera, Sr. Pep Ortiz Vicepresident de la taula i President de l’AVV de Can 

Peguera, i Tècnica de Gestió de Projectes del Districte de Nou Barris Sra. Sònia Montes. 

 

ASSISTENTS 

7 veïns i veïnes i representants d’entitats. 

Pla de barris: Suso López, Referent del Pla de Barris al Districte de Nou Barris, i Xitlali 

Hernández, Cap de Projecte de Pla de Barris a Turó de la Peira i Can Peguera. 

Tècniques municipals: Mercè Garcia, Isabel Santaularia, Eva Luego (Democràcia Activa) 

Consellers municipals: Sergio Nieto, Alexandra López, Joaquim Sangrà. 

 

 

ORDRE DEL DIA 

Presentació del consell de barri. 

1. Presentació i aprovació del projecte de gestió cívica del Casal de Barri La Cosa 

Nostra 

2. Pla de Barris 2021-2024 
3. Torn obert de paraules 
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TEMES TRACTATS 

 

1. Presentació i aprovació del projecte de gestió cívica del Casal de Barri La Cosa 

Nostra. Pep Ortiz explica el significat de la gestió cívica al barri, i el sentit del 
projecte de La Cosa Nostra, com a eina per canviar la realitat del barri. 

Sandra Martínez, Coordinadora del Casal de Barri La Cosa Nostra presenta el 

projecte de l’equipament. (Document penjat al web Decidim Barcelona) 
 

El Conseller demana al públic i entitats assistents al Consell de barri de Can 

Peguera, que un cop escoltada la presentació del projecte de l'entitat Associació 

sociocultural La Cosa Nostra per desenvolupar-lo en gestió cívica a l'equipament 
del Casal de Barri, es consideri valorar positivament el projecte, segons l’article 34 

de la Carta Municipal, per desenvolupar-lo a l'equipament Casal de barri La Cosa 

Nostra" 
 

- Josep Ortiz, Quim Sangrà i Josep Maria, exposen el seu reconeixement a la 

tasca de l’Associació sociocultural La Cosa Nostra en la gestió del Casal de 
barri, i el seu suport a la continuïtat. 

- Es recorda que hi ha 28 comentaris de suport a la gestió cívica de l’entitat, 

registrats al Decidim Barcelona. 

- El Conseller del barri, Carlos Izquierdo, manifesta el seu suport al projecte de 
gestió cívica del Casal de Barri La Cosa Nostra. 

 

El Conseller valida i aprova la Gestió cívica de l’Associació sociocultural La 
Cosa Nostra. 

 

2. Pla de Barris 2021-2024 
Presentació de l’equip Xitlali (Cap de Projecte de Turó i Can Peguera) i Suso (Cap 

de Projecte de Pla de Barris de Nou Barris). 

 

3. Torn obert de paraules. 
 

El conseller explica en relació al projecte Natura Encesa, que s’ha convocat la Taula 

de coordinació, i recorda que es faran reunions setmanalment, la propera el dijous 

29 a les 18:30h.  

Davant del desacord d’algunes entitats i veïns amb el projecte i la manca 

d’informació que expressen, convida a les entitats a assistir, per tal que tinguin 
l’oportunitat de rebre més informació. 
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Aquestes demandes es recullen en diferents moments de les intervencions: 

Àmbit Preguntes/Comentaris/Demandes Respostes 

Mobilitat  Bus del barri 122. Canvis en el recorregut.  

Una pregunta formulada per Jordi al Decidim. 

TMB diu que no hi ha cap 
canvi a la línia. 

Parlarem amb GU sobre els 
vehicles que impedeixen el 
pas del bus. 

Es penjarà la resposta al 
web del Decidim. 

Natura Encesa Es demana que es garanteixi el compliment de les 
mesures sanitàries en l’esdeveniment 

El Procicat autoritza 
l’activitat. Si en algún 
moment deixa de fer-ho, 
s’aturarà. 

Es recorda que no s’ha fet arribar cap 
documentació del projecte a les entitats, i que si 
no es facilita no participaran del projecte. 

A les reunions de 
coordinació es facilitaran 
les informacions. 

 

 


