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ACTA DEL CONSELL DE SALUT DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 

 

Data: 9 d’abril de 2019, 17.00h 

Lloc: C/ Creu Coberta, 104  

 

Hi assisteixen:  

 

Presideixen el Consell: 

Sr. Domingo Alonso,   Conseller de Salut 

 

Consellers/es: 

Sra. Núria Izquierdo,   GMD Demòcrata 

Sr. Fernando Alcalde,   GMD Cs 

Sra. Josefina Macias,   GMD CUP 

Sr. José Antonio Calleja,  GMD PP 

 

Membres d’entitats i serveis: 

AAVV Hostafrancs 

CAP Carreras Candi 

CAP Magòria-Bordeta 

CAP Numància 

CAP Sants 

CAPI Barcelona Esquerra 

Centre Social de Sants 

Consorci Sanitari de Barcelona 

Coordinadora d’entitats del Poble-Sec 

EAP Poble-Sec Manso 

Fundació Hospital Sant Pere Claver 

La Llar de l’Esclerosi Múltiple 

Àmbit Prevenció 

 

Tècniques Municipals: 

Sra. Pilar Solanes,   Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona 

Sra. Maria Rengel,   Directora DSPiT del Districte de Sants-Montjuïc 

Sra. Anna Llidó,   DSPiT del Districte de Sants-Montjuïc 

 

 

Assistència registrada: 25 persones 

 

 

Ordre del dia  

1) Aprovació, si s'escau, de l’acta de la sessió anterior. 

2) Nou CAP Roger: previsions d'obertura, cartera de serveis i organització (Dra. Anna 

Picas, Directora CAP Roger, i Xavier Altimiras, Consorci Sanitari de Barcelona). 

3) Presentació del nou Centre de Cures (Pilar Solanes, Departament de Salut de 

l’Ajuntament de Barcelona). 

4) Retorn del Taller de Propostes (Pilar Solanes, Departament de Salut de 

l’Ajuntament de Barcelona). 

5) Altres Informacions. 

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

Domingo Alonso dóna la benvinguda a l’últim Consell de Salut i sense intervencions s’aprova 

l’acta de la sessió anterior. 

 

2. Nou CAP Roger: previsions d'obertura, cartera de serveis i organització (Dra. 

Anna Picas, Directora CAP Roger, i Xavier Altimiras, Consorci Sanitari de Barcelona). 

Xavier Altimiras i Anna Picas presenten el nou CAP Roger. Fa poc que van finalitzar les obres a 

l’edifici. Xavier Altimiras valora que s’ha pogut portar tot a terme de manera més transparent 

gràcies a la col·laboració de les administracions. Ara s’està equipant el centre i es preveu que 

s’obrirà a finals de juny o durant la primera setmana de juliol. 

La doctora Picas explica quins serveis oferirà el nou ambulatori. 

Algunes veïnes ja van conèixer l’espai al Consell de Barri de la setmana passada. Mostra fotos 

de l’estat en què es trobava l’ambulatori i de com ha quedat, així com del seguiment de les 

obres. Ara es començarà a equipar. 

L’ambulatori pertanyia a l’àrea 3E i ara pertany a l’àrea 3I. Es va aprovar al consell plenari un 

canvi de límits, que funciona des del gener de 2019. Els límits de l’àrea són l’avinguda Madrid, 

Badal, Riera Blanca, Brasil.  

 

L’ambulatori distribuirà l’espai de la manera següent: 

- Soterrani: zona de descans per metges i infermeres, vestidors per al personal,  magatzems i 

maquinària. 

- Planta baixa: àrea de recepció i per l’administració, on s’atendrà a les persones usuàries –

que podran seure mentre esperen–, consulta per infermeria, urgències, un box per 

extraccions, despatx polivalent per cirurgia menor o per atenció a pacients més complexos 

que necessiten més temps. 

- 3 pisos de consultes (24 consultes en total, 8 despatxos per planta), atenció especialitzada. 

Els despatxos es comuniquen internament mitjançant portes corredisses, per adaptar l’espai 

a tot allò que es necessiti. 

- Quart pis: Aules d’educació sanitària, sala de reunions dels metges. 

 

La població total assignada al CAP Roger és de 15.000 persones i es podria ampliar fins a 

21.000, tot i que les persones beneficiàries poden triar si es traslladen o no. Són dades de 

març. Sí que han traspassat les persones que viuen molt a prop. 

 

L’equip d’atenció primària el formen: 

- 10 metges de família (amb possible ampliació a 13). 

- 10 infermeres (amb possible ampliació a 11). 

- 8 de personal de gestió de serveis. 

- 1 auxiliar clínica (amb possible ampliació a 2). 

- 1 gestora de casos. 

- 1 treballadora social. 

- Estudiants d’infermeria i medicina. 

- Residents MfiC i EIR a partir del 2019-20. 

 

Activitat que es portarà a terme: 

- Atenció amb cita prèvia. 

- Atenció urgent. 

- Atenció domiciliària. 

- Activitats preventives. 
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- Activitat comunitària. 

- Activitat d’atenció hospitalària. 

- Atenció a les famílies (treball social). 

 

Cartera de serveis: 

- Crioteràpia 

- Lectura de càmera no midriàtica 

- Unitat de tabaquisme 

- Infiltracions osteoarticulars 

- AMPA 

- MAPA 

- Espirometries 

- Índex turmell braç (ITB) 

- Teledermaotlogia 

- TAO (control del sintrom) 

- PrickTest al·lèrgies 

 

Hi ha previsió de fer també ecografies i cirurgia menor al despatx de la planta baixa. 

Tots els membres del personal sanitari del CAP Roger participen, a més, en altres projectes, 

grups de treball, i continuen formant-se. 

El Conseller Domingo Alonso comenta que va fer una visita i està molt content de veure el CAP 

acabat. 

Pregunten qui farà les infiltracions. La doctora Picas respon que les faran els metges de família. 

Les de hialurònic no, perquè de moment no entra a la cartera. Si ho ha de comprar el pacient, 

no es podrà fer al mateix ambulatori, però de cortisona, per exemple, sí que se’n podran fer. 

 

3. Presentació del nou Centre de Cures (Pilar Solanes, Departament de Salut de 

l’Ajuntament de Barcelona). 

Barcelona Cuida és un espai d’Informació que s’obrirà el 10 d’abril. S’ha anat parlant a 

anteriors Consells de Salut sobre aquest tema i fa 10 o 11 anys que l’administració treballava 

amb una xarxa d’entitats i institucions (Agència de Salut Pública, Consorci, Col·legi de 

Psicòlegs…) amb l’objectiu d’establir una xarxa sòlida amb les famílies que cuiden a persones 

dependents. Es posa èmfasi sobretot en què les cuidadores solen ser dones i en el fet que la 

cura recau moltes vegades sobre elles i afecta la seva salut. En aquest mandat s’ha posat en 

marxa la mesura de govern per la democratització de la cura,  en el sentit de centralitzar les 

cures de manera transversal a totes les polítiques. 

 

Els objectius de l’espai són: 

- Ser un equipament pioner –comenta que malauradament no hi havia cap mesura 

exclusivament encarada a això– que vol donar visibilitat i posar a l’abast tots els recursos 

existents a la ciutat en l'àmbit de la cura. 

- Ser un espai de referència per a facilitar la informació a la ciutadania sobre tots els serveis i 

recursos del territori. 

- Oferir una primera resposta integral, que orienta sobre els recursos i serveis existents, i 

facilita que les persones trobin la informació de manera unificada. 

- Oferir activitats i espais formatius tant a professionals com a ciutadania. 

- Promoure l’intercanvi i el treball en xarxa dels diferents agents i dispositius. 

 

Es compon, per tant, d’informació, orientació i assessorament de manera presencial, telefònica 

o virtual per persones que intervenen en processos de cures. S’oferirà informació sobre tot allò 
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que té a veure amb la cura d’una persona dependent i suports pràctics –moltes dones sense 

permís de treball, que passen molt de temps amb persones i no se les acompanya per exemple 

en el dol, no se’ls reconeix l’experiència com a pràctica professional–, sobre ocupació i 

formació professionalitzadora, sobre els aspectes legals i jurídics –com es fa un contracte per a 

una persona cuidadora des d’una família, hi haurà un servei d’advocats per a les cuidadores i 

per a les famílies- com gestionar la convivència i la vida familiar. També s’oferirà suport 

emocional i activitats per a persones cuidadores. 

Pretén ser un espai de formació i intercanvi on es pugui afavorir la relació entre persones 

cuidadores, professionals i organitzacions, de manera que es generi una xarxa social en l’àmbit 

de les cures –grups de treball, tallers formatius, accions de difusió i sensibilització sobre la 

cura, espais d’intercanvi, trobada i acció. L’equip manté actualitzat el catàleg/mapa de recursos 

i la informació sobre activitats mitjançant la interacció constant amb agents i entitats del territori.  

Agents implicats en aquest espai: professionals de serveis socials, salut i educació, entitats 

relacionades amb l’àmbit de la cura, àrees clau de l’administració (IMSS, IMPD, IMEB, 

BActiva…). 

Fins a finals d’any, Barcelona Cuida s’ubicarà a l’avinguda Marquès de l’Argentera, 24 (Estació 

de França). L’any que ve es traslladarà al carrer Viladomat, on hi havia la mútua. De fet, es 

traslladarà tot el Departament de Salut i una oficina de Dependència. 

L’horari d’atenció telefònica és de 8.00h a 19.00h cada dia. L’horari presencial és de dilluns a 

divendres de 10.00h a 14.30h i de 15.00h a 18.30h, més el primer cap de setmana de cada 

mes, perquè hi ha famílies que per motius familiars o laborals només tenen temps els caps de 

setmana. Hi haurà assessorament jurídic i legal d’Anem per feina, una entitat que oferirà les 

formacions en format de xerrades dirigides a persones que treballen a la llar (col·laboren amb 

Mujeres Pa'lante, Sindillar, Mujeres diversas…). També hi ha un web amb el catàleg de 

recursos, que es coordina amb el 010. 

El procés participatiu ha durat més d’un any. Hi han participat també serveis socials en 

diferents grups, professionals d’atenció primària, de salut, professionals d’hospitals, 

professionals sociosanitaris, entitats, amb el Consell d’Immigració relacionades amb les cures, 

professionals de l’àmbit de la informació (010). 

Per presentar l’espai no es farà un esdeveniment. Pilar Solanes proposa quedar un dia com a 

Consell de Salut i amb qui vulgui a conèixer l’espai i l’equip que treballarà allà. Recalca que, 

com que és un projecte pioner, hi ha qüestions que encara ningú sap com s’hauran de 

gestionar. El Consorci Social i Sanitari de Catalunya hi col·labora perquè es volia fer un mitjà 

propi. No pretén substituir cap servei existent, pretén solucionar problemes que fins ara no 

tenien espai per atendre’s. 

Pregunten com és que només hi ha un telèfon de contacte. Pilar Solanes explica que hi ha un 

telèfon només (934 13 21 21), que després deriva les trucades a més línies. 

Afegeix també que les entitats de la ciutat que treballen les cures i vulguin proposar activitats, 

allà hi ha la possibilitat i allà intentaran oferir activitats que no es poden fer a altres espais, que 

no són molt freqüents i que no es fan a prop de les persones interessades, en cap cas treure 

protagonisme als ambulatoris. 

A la xarxa de famílies cuidadores es parlava sobre la teleassistència i sobre com pot esdevenir 

un mitjà per a cuidadores (contractació). L’empresa que gestionés la teleassistència a la ciutat 

podia proposar una millora per a cuidadores. Dins d’aquestes propostes de millora, també fan 

trucades a les cuidadores i pregunten (protocol «I tu com estàs?»). 

 

4. Retorn del Taller de Propostes (Pilar Solanes, Departament de Salut de 

l’Ajuntament de Barcelona). 

Aquesta proposta de taller es va traslladar a tots els Consells de Salut de la ciutat. El tema que 

es va promoure: La solitud no volguda i l’aïllament ens fa molt de mal (taller del dia 3 de juliol). 
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El tema de famílies que cuiden a persones malaltes es presentarà en un altre Consell. La idea 

era que hi hagués un grup motor que facilités la participació de les persones que no poden 

assistir al Consell habitualment. Es volia elaborar una estratègia de ciutat. La solitud no volguda 

es reconeix a tot arreu i a la nostra societat com un dels reptes més importants per treballar a 

tota Europa. Es diferencia entre solitud i aïllament. 

 

Objectius del taller: 

- Aprofundir l’anàlisi en el grup que hi hagués. 

- Identificar accions prioritàries. 

- Proposar iniciatives. 

La solitud acostuma a relacionar-se amb la gent gran, i la solitud no volguda afecta a persones 

de totes les edats. Les persones participants del taller van reconèixer diversos aspectes a tenir 

en compte: 

- Els moments de transició vital són els més angoixants i amb més risc. 

- Jubilació i envelliment: vinculat a pèrdua de persones estimades, a la mobilitat 

reduïda. 

- Divorci. 

- Canvi de centre educatiu. 

- Adolescència. 

- Altres perfils de població amb més risc d’aïllament: 

- Mares adolescents. 

- Germans de persones amb diversitat funcional, malalties rares… 

- Persones migrades en situació irregular. 

- Cuidadores professionals que treballen i viuen al mateix domicili que la persona 

que cuiden. Moltes vegades tenen fills lluny d’elles, la majoria  són dones. 

 

Detecten dintre dels diferents moments vitals més risc a: 

- Jubilació: hi ha un nombre creixent de persones grans que viuen al Districte soles i en una 

situació de vulnerabilitat extrema, amb dificultats de mobilitat, poca o nul·la xarxa familiar. 

- Adolescència: 

- Transició escola-institut (persones amb més risc de patir exclusió social sobretot a 

aquesta edat per violències de molts tipus). 

- Joves desvinculats del món laboral i educatiu. 

- Mares adolescents. 

- L’accés prematur a les noves tecnologies, Internet, l’ús i la sobre utilització de les 

xarxes socials. 

- Joc (cada vegada més de risc entre joves). 

- Impacte dels desequilibris entre els horaris laborals i els dels adolescents. 

- Impacte de les mesures disciplinàries (les expulsions de les escoles). 

- Població adulta: 

- Malgrat l’àmplia oferta de cursos i activitats al barri, encara hi ha moltes persones que 

tenen dificultats per a establir relacions socials i per crear vincles en espais que encara 

no acaben de promoure les relacions socials interpersonals. 

- Dificultats de caràcter personal. Falten projectes i programes encarats a millorar 

habilitats interpersonals als espais i als equipaments culturals o socials. 

- Treball en xarxa entre serveis: continua sent fonamental per facilitar la vinculació de 

les persones. 

- Arribar a la gent a què no s’arriba. 

 

Orientacions per a l’acció:  
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1. Introduir la perspectiva relacional en totes les activitats dels centres cívics. 

2. Reforçar les intervencions grupals amb persones amb solitud crònica o escassos vincles. 

Facilitar espais de trobada. 

3. Crear nous projectes d’intervenció grupal que s’adrecin a col·lectius que es detectin que 

poden estar en situació de risc (i que per la seva singularitat no hi ha persones suficients per 

a constituir un grup a escala de barri). 

4. Treballar amb més èmfasi la solitud i l’aïllament. Treballar la sensibilització entorn aquestes 

qüestions. Treballar des de la prevenció (Sensibilitzar).  

5. Reforçar el voluntariat. 

6. Reforçar el treball comunitari i potenciar que les persones que estan soles puguin fer xarxa. 

7. Millorar xarxa entre serveis i aprofitar millor els recursos que ja existeixen al Districte. 

8. Millorar el coneixement sobre aquesta realitat: Dur a terme anàlisis de la salut dels barris, un 

projecte que ja s’ha realitzat al Poble Sec. 

 

Especialment amb joves i adolescents: 

1) Dissenyar estratègies. 

2) Aprofitar els equipaments esportius. 

3) Dinamitzar les places i els carrers (educadors de carrer). 

4) Intervenció amb germans/es de persones amb diversitat funcional. 

 

Especialment amb gent gran: 

5) Oferir més iniciatives de suport al domicili per acompanyar les persones que no poden 

desplaçar-se (programa Baixem al carrer). 

 

Especialment amb població adulta de col·lectius més vulnerables: 

6) Facilitar formació i eines per millorar l’autoestima i habilitats socials (que la persona se 

senti bé amb ella mateixa).  

7) Augmentar el nombre de recursos per a totes aquelles persones que els cal un 

acompanyament individualitzat.  

8) Implicar la comunitat, el barri, per tal de trencar els estigmes socials que tenen alguns 

col·lectius. 

9) Pensar en iniciatives que permetin recuperar la visió comunitària de la vida.  

 

Es van registrar participants de tots els CAP, de casals de gent gran, coordinadores d’entitats, 

GUB, personal de l’àmbit de prevenció, professionals dels serveis socials, La Troca, l’Agencia 

de Salut Pública i algunes veïnes. 

Amb tota aquesta feina, es treballarà des del Departament de Salut una pre-estratègia perquè 

es pugui avançar i crear una estratègia durant el pròxim mandat. Tanmateix, és un objectiu que 

s’ha d’impulsar des de moltes institucions i àmbits. 

Pregunten per què no s’ha comptat com a col·lectiu vulnerable els menors estrangers sense 

acompanyament. No es va afegir perquè és un tema que no és molt de Districte, sinó de ciutat. 

Tanmateix, s’afegeix la proposta. 

 

5. Altres Informacions. 

Pilar Solanes explica que en breus es constituirà la Taula de Salut Mental del Districte. L’any 

2016, l’Ajuntament va aprovar de manera transversal, junt amb Consorci, l’Agència de Salut 

Pública, entitats proveïdores de serveis, entitats en primera persona i entitats de famílies el Pla 

de Salut Mental. L’objectiu del pla és que la ciutat tingui polítiques que ajudin al benestar 

emocional de les persones per evitar que tinguin malalties psicològiques, però que si ja tenen 

un trastorn puguin portar una vida inclusiva a la ciutat. 
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La Taula de Salut Mental de ciutat ja està constituïda, però des del Pla de Salut Mental es 

necessita la visió de les persones i les entitats de cada territori, perquè pugui funcionar. 

Les primeres Taules de Districte es van obrir a Sant Andreu, a Sant Martí, a Horta-Guinardó, a 

Nou Barris, Ciutat Vella, i ara s’obrirà la de Sants-Montjuïc. 

Formaran part de la Taula Salut de Mental: entitats que tenen projectes o que treballen en el 

territori amb salut mental, serveis sanitaris, serveis socials, oficina d’habitatge, joventut... 

És a dir, tots els serveis que necessiten estar en contacte per portar els projectes del Pla de 

Salut Mental al territori local. Es començarà a treballar abans de les vacances d’estiu, segons la 

previsió. Hi ha molta demanda de conèixer els agents que hi participaran i les tres primeres 

reunions es dedicaran a conèixer-se i a constituir la Taula. 

S’explica una anècdota sobre entitats que treballen al mateix territori (Àmbit de Joventut i 

CSMIJ) que es deriven casos les unes a les altres però que no es coneixien. 

L’objectiu, per tant, és conèixer-se, compartir projectes i treballar amb criteris més o menys 

comuns. Arribar només a les capacitats que té la Taula. És a dir, l’espai no estarà dedicat a 

qüestions que no són competència de la mateixa Taula o de les que no se’n té capacitat. Són 

grups de treball que funcionaran amb un itinerari comú i es volen aconseguir accions concretes 

en un període de 3 o 4 sessions. 

Repeteix que la Taula no està formada. Inicialment es convocarà els professionals d’atenció 

primària. De tota manera, si hi ha una entitat/associació que no està convidada i té projectes, 

pot i ha de participar. A la Taula estan convidades totes les entitats que tinguin projectes al 

territori. 

 

D’altra banda, el passat 22 de març es va celebrar la Jornada de Ciutat de Salut Mental, la 

primera jornada del Pla de Salut Mental. Tanmateix, no es va poder fer difusió perquè es va 

tancar la inscripció en molt pocs dies. 

Va ser un intercanvi de coneixements sobre les línies estratègiques del pla: apropar els serveis 

–de tota mena– a la comunitat, lluitar contra l’estigma, crear grups de suport per aquestes 

línies. Es van compartir les reflexions sobre els efectes de cada projecte i tothom va escriure 

aportacions i reflexions per millorar el Pla de Salut Mental. Es va fer un taller internacional amb 

Londres, Nova York, Praga, l’OMS, Trieste i altres xarxes de ciutats. Es va fer un altre taller 

internacional sobre el rol de les ciutats en l’àmbit de la salut mental. Pretenien definir com es 

pot treballar conjuntament amb altres ciutats per exemple, per identificar problemes similars a 

diferents territoris, com ara la transversalitat. 

Hi van participar més de 200 persones i es van registrar 170 aportacions durant la jornada. 

Valora que, a més, hi havia algunes reflexions molt interessants, que es poden resumir en 

quatre dimensions: 

1. Promoure espais com aquest més sovint. 

2. Motivar la participació de la gent per millorar el tracte als serveis i lluitar contra 

l’estigmatització de les persones amb problemes. 

3. Millorar la proximitat i l’apertura dels serveis. 

4. Barrejar professionals d’àmbits diferents (salut mental, administració…). 

Ara s’està elaborant un resum i s’enviarà a tothom que va participar i també es compartirà amb 

el Consell de Salut i amb la Taula de Salut Mental, quan aquesta estigui formada. 
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6. Torn obert de paraules. 

 

Pregunta/petició Resposta 

Des de l’AAVV d’Hostafrancs s’exposa que s’ha 

de donar un altre to als Consells de Salut: Han 

estat molt pocs, i en moments molt crítics. 

S’hauria d’haver fet algun més. A més, el temps 

que es dedica als organismes és excessiu. A 

més, tot i que és molt bona notícia la posada en 

funcionament del CAP Roger, però totes les 

instal·lacions i la cartera de serveis que oferirà 

haurien de ser a cada ambulatori, s’haurien de 

dotar tots d’aquests mitjans al més aviat 

possible. A més, sempre acaben faltant coses. 

En altres ambulatoris es detecten abans les 

malalties i a atenció primària sempre falten 

recursos i especialistes. Pel que fa a la salut 

mental, avui dia hi ha múltiples corrents i hi ha 

molts trastorns mentals i moltes situacions que 

vénen motivades pel context actual. S’ha de 

guanyar agilitat amb les gestions. 

Respon la tècnica Pilar Solanes que des del 

Consorci Sanitari també coincideixen amb 

aquesta valoració. S’ha parlat molt sobre el 

fet que el sistema de salut està molt pensat 

per als hospitals. Si es millorés la prevenció 

i es destinessin més recursos a atenció 

primària guanyaria tothom. Els hospitals 

tenen un volum de recursos que no és 

equiparable als centres d’atenció primària, 

però la feina és igual d’important. 

Una veïna comenta que no pot ser que les llistes 

d’espera siguin tan llargues a l’atenció primària i 

que tardin tant en substituir les baixes als 

ambulatoris. Les persones que van a 

l’ambulatori no en tenen prou amb 12 minuts per 

explicar què els hi passa. Tampoc volen que es 

rescatin els hospitals ni que es destini un 

percentatge tan alt –40%– per a la sanitat 

privada, perquè la sanitat no és un negoci. 

Proposa enfortir la primària per no saturar les 

urgències. 

La doctora Picas coincideix amb l’última 

intervenció i agraeix la reflexió que ha fet 

l’AAVV sobre enfortir l’atenció primària. 

 

CAP Magòria-Bordeta pregunta què passarà 

amb l’equipament del CUAP.  

Des de la taula es respon que ara mateix 

estan treballant amb les volumetries i el 

projecte, pensat per l’envelliment, estarà 

enllestit per al 2023 o 2025. Pretén ser un 

centre similar a un hospital petit per no 

saturar la primària. D’altra banda hi haurà el 

CUAP, lligat amb la primària de l’àmbit 

territorial. Després l’ESIC, que seria com un 

hospital de dia, un equipament integral que 

donarà suport primari a pacients que 

necessiten mesures que no es poden 

solucionar ni a l’ambulatori ni a l’hospital. 

Per això potser serà com un hospital de dia 

amb el tractament adequat per cada 

pacient. També hi haurà una llar residència 

per a gent sense sostre i amb problemes de 
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Pregunta/petició Resposta 

salut mental, que seria més especialitzada; 

i un equipament de suport a la famílies 

adolescents i infància (línia transversal amb 

els serveis socials, per integrar-lo i que hi 

hagi més permeabilitat amb altres serveis). 

Durant la presentació del centre es va 

explicar que es tenia com a horitzó 2023. 

S’està fent la volumetria. De moment, s’han 

d’acabar de repensar les peces dels més 

de 9.000 metres de l’espai perquè de 

vegades els equipaments grans no 

s’acaben de planificar bé del tot. 

Es pregunta si s’ha previst l’augment de la 

població a la zona 

Es respon afirmativament, encara queden 

uns anys i ho van tenir en compte. 

 

 

Sense més intervencions, es dóna per finalitzada la sessió. 


