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Lloc: Pla de la Calma Reunió acord govern ERC - CUP No.2   5/06/2015 

Hora inici: 20:15 Hora final: 23:00 Annexes: 0 

 

 

ASSISTENTS: 
 
 

ERC : CUP: 

Rafel Caballeria Hug Lucchetti 

Joan Masferrer Roser Homs 

Albert Cervera Nico Planterose 

Nuria Hernández 
 

  

 

 

TEMES TRACTATS / OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
 
 

1. Gestió de la reunió 
 

Es  continua  amb  els  temes  que  varen  quedar  pendents  de  la  darrera  trobada, 
referents a desenvolupament econòmic local, educació i escola de música, mobilitat, 
urbanisme, país, feminisme, economia social i solidària, fiscalitat progressiva, codi 
ètic, joventut, transparència i participació, i seguiment i la calendarització dels acords 
de govern. 

 

 
 

2. Temes tractats 
 

1. Pla de desenvolupament local i econòmic 
 

En economia social i solidària, s’esmenta la Xarxa d’Economia Solidaria (XES), com a una 
referència. La CUP explica que la XES recomana la necessitat d’elaborar un Pla Estratègic 
en aquest àmbit. També es parla del CSETC, que podria ser un espai físic on desenvolupar 
aquest tipus d’economia. 
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Cal  utilitzar  les  infraestructures  públiques  existents,  i  veure  com  es  poden  facilitar  per 
impulsar aquest tipus d’economia. 

 
Un altre aspecte que es destaca des de la CUP és la realització de formació, assessoria i 
acompanyament a projectes   de l’economia social i cooperativa. I els crèdits en entitats 
financeres ètiques, i una contractació pública amb empreses de l’economia social i 
cooperativa. 

 
La CUP la remarca la necessitat que l’Ajuntament pugui donar recolzament i assessorament 
als treballadors d’empreses privades que fan fallida, cercant formes per no deslocalitzar-les i 
donant opció als treballadors de la mateixa empresa per a la seva continuïtat de forma 
cooperativa. 

 
Des d’ERC es diu que s’haurà d’analitzar què s’està fent ja actualment i quines opcions reals 
hi ha d’ampliar-ho amb els recursos existents. S’hauran de definir nivells d’actuacions que 
siguin mesures més a curt termini, ja que no podem basar totes les polítiques en plans 
estratègics. Calen actuacions més immediates en base als nostres criteris polítics. 
També es comenta l’existència d’una xarxa de municipis cooperatius que poden ser un 
referent en les seves experiències. S’han de veure aquestes experiències existents, i estudiar 
com es poden aplicar o adaptar a Cardedeu. Aspecte que la CUP comparteix. 

 
També es parla de focalitzar les actuacions del CSETC cap a les prioritats que s’estableixin 
en el govern, i, en aquest àmbit, l’economia social i cooperativa n’ha de ser una. Manca un 
altre nivell, estudiar el potencial de Cardedeu, i trobar elements singulars que el poden 
potenciar, com el turisme o altres actius (edificis modernistes, rutes BTT, rutes verdes...) 

 
Es coincideix que s’han de cercar àmbits diferents per evitar la dependència. En turisme per 
exemple, es parla d’un model concret (slow i de qualitat), per exemple també el modernisme, 
i la riera de Vallforners, que a més de ser un entorn per gaudir també ho pot ser en l’àmbit 
pedagògic. 

 
També es destaca també el “parc o entorn agrari”, i la possibilitat de crear cooperatives en 
aquest àmbit. En aquest sentit, es comenta que el “cinturó verd” podria englobar i potenciar la 
riera (es comenta el pla previst per Raspall). 

 
ERC veu com a motors possibles de desenvolupament local: la cultura (oferta de suport a la 
creació), el modernisme, el turisme, la riera de Vallforners, comerç (productors locals i sector 
agroalimentari) i mediambient. 

 
En aquest sentit, la CUP afegeix el sector del reciclatge, i la possibilitat de crear una planta 
de compostatge municipal amb una ubicació al Marital. Sobre aquest tema ERC esmenta que 
actualment es gestiona de manera consorciada per l’estalvi que suposa. 

 
Es  coincideix  que  es  defineixin  motors  com  a  possibilitats  que  a  dia  d’avui  poden  ser 
rellevants sense que això suposi que no vulguem potenciar altres polítiques, i s’insisteix que 
és necessària l’elaboració d’un pla estratègic. La CUP fa esment que la línia definida està
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clara i suportada per la formació. 
 

Des d’ERC es destaca que més enllà d’un acord en la realització del pla estratègic, hi ha 
accions que es podrien i que s’haurien de desenvolupar immediatament per millorar molt com 
s’estan  fent  les  coses.  La  CUP  comparteix  que  cal  actuar  des  de  ja,  però  la  creació 
d’ocupació és prou estratègic a i important com per acompanyar-la d’un Pla amb els diferents 
agents implicats. 

 
ACORD- Formació i assessoria en economia cooperativa i solidària- Enfocar CSETC i 
recursos existents en l’impuls d’aquesta economia - explorar motors econòmics pròpis – Pla 
estratègic 

 

2. Educació 
 

Pla Educatiu d’Entor 
n:  
En aquest àmbit es comença parlant del Pla Educatiu d’Entorn, sobre el qual hi ha plena 
coincidència de la seva necessitat, essent important que s’hi involucrin el màxim d’actors i 
agents, l’educació a 0-3 (places públiques a les escoles bressol), i l’espai familiar a la Tèxtil o 
a altres espais municipals (les famílies que no volen, o noi poden, anar a escoles bressol 
tinguin espai d’assessorament) 
Hi ha acord total en aquesta obertura del Pla a tots els agents, però no estan clares quines 
possibilitats hi ha de realitzar actuacions de 0-3 . 

 
Escoles Bressol: 
La CUP fa referència que les escoles bressol s’estan buidant i que els preus són massa 
elevats. ERC comenta que s’haurien de cercar recursos econòmics per tal que l’aportació 
municipal fos més alta i els preus poguessin tenir progressivitat o més beques. 

 
La CUP parla que s’hauria de realitzar tasques de detecció, per veure quines necessitats són 
més importants. Intentar ampliar, reservar i subvencionar places, i oferir opcions alternatives, 
com espais de criança (cedir infraestructures perquè les famílies puguin disposar d’espais) 

 
Des d’ERC es destaca que s’està parlant de dos públics diferenciats (famílies que porten els 
infants a les escoles bressol dels que no fan i podrien aprofitar espais de criança). Les 
escoles bressol de Cardedeu han estat de les més cares de la comarca. Es així per què 
l’Ajuntament no hi destina recursos de pagament de 1/3 de la quota/família. L’Ajuntament 
justifica la no destinació de recursos perquè té un cost de la infraestructura, manteniment, 
serveis. 
Les escoles 0-3 ja han comentat que la situació es crítica perquè només s’apunten infants 
l’últim any: per tant s’ha de ser conscient que serà difícil realitzar totes les actuacions. 

 
Espais de criança: 
ERC comenta que l’activitat de criança es podria incloure en el pla d’usos de la Tèxtil Rase, 
en un futur. 

 
La CUP diu que ha de ser un espai on les famílies puguin compartir, no es tracta de deixar
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els infants a càrrec de professionals sinó coordinar-se. També es podria utilitzar per realitzar 
activitats extra-escolars per famílies que no tenen suficients recursos.  Hauria de ser un 
projecte auto-gestionat, amb suport de professionals. Alhora, podria ser un espai que 
descongestionés la biblioteca. 

 
ERC destaca el paper de la Tèxtil Rase com a referent per el àmbit de la cultura com ho és el 
pavelló per els esports. La CUP afegeix que el projecte de la tèxtil no es a curt termini, i que 
per tant es podrien utilitzar altres infraestructures existents per dur a terme aquests projectes, 
com convertir els centres educatius en escoles obertes, obrir les instal·lacions en altres 
horaris. 

 
S’acorda la possibilitat que aquest nou espai cobrís la funció que fa la Biblioteca on les 
famílies utilitzen els recursos i passen estones. També es fa palès que hi ha una mancança 
d’aules d’estudi per a joves. Durant un temps la biblioteca obria per la nit en temporades 
concretes (puntes d’examen de la selectivitat o la universitat) però calia destinar-hi una 
persona i amb la davallada de recursos ja no es fa. 

 
Escola de música municipal 
ERC esmenta el tema de l’escola de música, i la seva ubicació en   un espai municipal: 
l’Ajuntament no hi podrà destinar massa recursos, però es pot regular i donar suport 
institucional per tal de rebre subvencions (pel fet de ser municipal). 

ERC fa referència a l’existència de dues escoles de música, i que cap és de gestió municipal. 

El plantejament de la CUP seria no centrar-se solament en l’àmbit musical, i explorar altres 
disciplines artístiques. S’han realitzat formacions a la fusteria de les que s’haurien de millorar- 
ne les condicions. 

 
ERC esmenta que una escola de música potser més senzill que no ampliar als diversos 
àmbits artístics. El fet que l’escola de música sigui municipal permet garantir-ne la qualitat 
(formació dels professors, exàmens oficials dels alumnes...). Es veu complicat que es pugui 
reduir els preus de les quotes fins que la Generalitat no torni a oferir subvencions en aquesta 
línia. No existeix una regulació de la cessió d’espai amb la Escola de Música de Can Serra, 
almenys que sapiguem. 

 
La CUP es refereix a la Tèxtil Rase com un ateneu de creació i formació artística. Caldria 
veure què s’està oferint actualment en altres espais com la fusteria, ordenar-ho i concentrar- 
ho en aquest únic espai. 

 
Cardedeu, un poble dels infants 
ERC fa referència al projecte Cardedeu un poble pels infants, el consell dels infants, .. que 
s’ha anat perdent i es podria reviure. Que els nens puguin ser conscients de la presa de 
decisions i que les decisions s’orientin a la visió dels infants. La CUP destaca que la visió 
d’un infant inclou a qualsevol col·lectiu  (discapacitats, avis...). Aquest és també un dels 
objectius per exemple de la associació de mobilitat de les escoles. ERC creu que s’ha de 
recuperar el lema de “Cardedeu poble dels infants” i donar visibilitat a les actuacions que es
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realitzen amb aquesta visió. 
 

ACORD – Pla d’Entorn Educatiu – Espai de Criança - Crear una escola de música municipal - 
Recuperar el projecte Cardedeu poble pels infants. 

 

3. Mobilitat (peatonalització centre, carrils bici...) 
 

La CUP comenta que es disposa dels mateixos “assessors”  en mobilitat  als  dos grups 
polítics, i per tant els programes són molt coincidents. La comissió de mobilitat ha elaborat 
diverses possibles actuacions que es podrien desenvolupar a curt termini, com el “carril bici” 
per arribar a escoles Can Manent, parcs, equipament esportius, Poble Sec, … 
Cal potenciar que les bicis puguin anar arreu, i el tema de la prioritat invertida a tot el 
municipi. 

 
ERC explica que havien existit els primers senyals donant accés a les bicis en zones de 
vianants, les zones 30... I que a la a vegada hi ha molts punts de coexistència que cal 
resoldre: el carrer Montseny, per exemple, és de zona invertida però no està ben solucionat. 
Cal fer rutes escolars segures dissuadint l’accés amb cotxe a les escoles. Ara s’han de tallar 
els carrers a cada entrada i cada sortida perquè estan mal plantejats... 
Calen fer altres actuacions com són la peatonalització del centre, que s’haurien de realitzar 
els primers anys de mandat: final del doctor Klein (fins al pàrquing), peatonalització Plaça 
sant Joan.... 

 
ACORD - Carrils bici arribar a escoles, equipaments esportius, parcs, Poble Sec. Facilitar els 
espais ciclables arreu. Ampliar zones de vianants. Elements dissuasoris al vehicle. Treballar 
per una policia local que comparteixi i difongui aquesta visió de l’espai públic. 

 

4. Urbanisme   / Unió dels parcs Pinetons i Pompeu Fabra – 
Riera de Vallforners 

 

Revisió POUM 
La CUP vol reformar el POUM, i que d’aquest s’haurien de retirar les reserves de sòl del quart 
cinturó,  tal  i  com  figura  als  programes  d’ambdós  partits,  i  reformar  algunes  zones 
urbanitzables com les de la zona de la Pota Est i ARE. 

 
ERC coincideix amb aquest punt, ja que el POUM actual no te res a veure amb aquell aprovat 
fa anys i al que se li han realitzat reformes constants, fent “Urbanisme a la carta” per part del 
govern convergent. 

 
ERC aclareix que una reforma important del POUM haurà de ser aprovada per la CTUB 
(Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat). Abans d’eliminar sectors caldrà analitzar 
perquè es van crear, i en el cas d’eliminar-los, s’haurà d’analitzar quines sortides es poden 
necessitar  a  aquells  infraestructures  i  necessitats  d’espai  que  generaven.  Per  exemple, 
alguns equipaments, com Can Manent o el Pla Marcell, es van aconseguir per disposar sol 
definit en els plans parcials i cedits anticipadament. 
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La CUP fa incís que s’hauria de mirar com protegir els entorns forestals i agrícola. Si en el 
entorn consolidat ja es pot arribar als voltants del 20.000 habitants, no cal estendre aquest 
entorn urbanitzable, i que a més tampoc és realista que es puguin desenvolupar en el 
moment actual. 

 
Des d’ERC es veu que hi ha infraestructures necessàries, s’han de realitzar, i si no es volen 
finançar en creixement urbanístic s’hauran de cercar altres línies de finançament i prioritzar 
les  infraestructures  estratègiques.  Per  exemple,  s’han  de  millorar  les  infraestructures 
existents als voltants de la estació. La CUP considera que cal connectar altres zones i 
urbanitzacions amb aquesta infraestructura a través de xarxes de bus interurbà per a la gent 
que ve de les urbanitzacions o pobles propers. 

 
Pinetons i Pompeu Fabra 
Un  dels projectes principals del programa d’ERC és  la  unificació  dels  Parcs  Pinetons  i 
Pompeu Fabra al voltant de la Riera de Vallforners. 

 
La CUP no considera molt prioritària la unificació dels parcs (Pinetons i Pompeu Fabra), però 
que es podrien trobar aspectes molt beneficiosos. En tot cas la priorització dependria del 
cost. Es podria realitzar algun procés participatiu per decidir els usos. 

 
ERC comenta que la unificació dels parcs tindria un objectiu de donar mes rellevància al 
entorn de la riera. La CUP demana aclariment sobre els usos. ERC explica que el govern 
actual (CiU) tenia un projecte, amb pistes de pàdel i piscina exterior, que ERC desconeix en 
detall i que és totalment revisable. 
En qualsevol cas, per ERC sí que és prioritària la unificació, en una primera fase, però sense 
realitzar un projecte costós, sinó centrar-se en la unificació dels parcs i donar valor a l’entorn 
de la riera. 
A més, a curt termini, amb el desviament del trànsit i la creació d’algun establiment alimentari, 
es podria considerar una actuació. Per la CUP considera que es pot fer en aquesta legislatura 
però no és una prioritat. 

 
ACORD - La visió es compartida de reformar el POUM per limitar els sectors urbanitzables, 
eliminar la reserva de sòl, tot plegat tenint en compte aquelles infraestructures que puguin ser 
necessàries a dia d’avui i buscar opcions per realitzar-les sense desenvolupament urbanístic 
vinculat. La unió dels parcs és un projecte positiu tot i que la CUP no el considera molt 
prioritari si el cost és molt elevat, per a ERC la primera fase (unió i posada en valor riera) es 
podria fer sense cost elevat. 

 

5. Altres 
 

ERC comenta que el nou govern es trobarà amb un problema importat només arribar que és 
la piscina del CEM. És necessari fer-hi una inversió de mes de 500.000 €, i la concessionària 
actual finalitza el 31 de juny i s'haurà de buscar alguna fórmula de pròrroga fins a la nova 
gestió. Hi ha diverses propostes sobre la taula, i en el capítol d’inversions del pressupost 
projectat, més de la meitat del capítol d’inversions anava destinat a aquesta inversió. Hi havia 
una proposta de millorar l’espai exterior creant pistes de pàdel que ho portaria una altra 
empresa. 
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Aquesta  inversió  condiciona  el  pressupost  disponible  per  a  aquest  2015  i  cal  ser-ne 
conscients. 

 

6. País 
 

La CUP proposa iniciar actuacions de desobediència vers les imposicions injustes de l’estat, i 
ser valents en realitzar aquestes actuacions com a municipi, amb l’objectiu d’esperonar al 
país cap a la independència, considerant fins i tot que Cardedeu pot ser un referent en 
aquestes actuacions. Exemples com els d’Arenys de Munt poden ajudar a crear dinàmiques 
com es va demostrar. ERC hi està d’acord. 

 
Des d’ERC es vol donar el màxim suport a les entitats independentistes com ANC i Òmnium. 
La CUP puntualitza que es pot donar el màxim suport a les entitats però sense entrar en 
dinàmiques que segrestin el procés en despatxos o desmobilitzant. La CUP és part de 
l’esquerra independentista i les seves dinàmiques tenen en compte aquest moviment. 

 
ERC comenta que tot vindrà molt condicionat per quin sigui l’estat actual del procés, i que 
tenim unes eleccions ben properes (27 S). 

 
La CUP proposa penjar l’estelada vermella a l’ajuntament que expressi la majoria 
independentista i d’esquerres actual. ERC, sobre l’estelada a l’ajuntament com a símbol del 
sobiranisme del nou govern, es pretenia donar a les entitats sobiranistes un protagonisme el 
dia 23 de juny, en l’acte de la flama del Canigó. 

 
La CUP planteja que un dels seus objectius és la construcció nacional dels Països Catalans 
(PPCC), i que s’haurà de tenir en compte a les mocions o possibles iniciatives com 
l’assemblea de regidors dels Països Catalans o l’Assemblea municipalista dels PPCC. La 
creació d’un nou país va relacionat amb el model social. Indestriabilitat de l’eix nacional i 
social. 

 
ACORD per donar suport al procés independentista. 

 

7.   Feminis me:  pla  d’igualt at  
 

La CUP considera que s’ha de realitzar un Pla d’Igualtat ben fet, una diagnosi, actuacions i 
seguiments. A Cardedeu no existeix un tècnic/a, i per tant s’hauria d’encarregar externament i 
hauria d’intentar incloure’s dins del pressupost de 2016. 

 
ERC comenta que en el seu programa no hi havia un apartat específic ja que es considera un 
tema totalment transversal. Es volia incloure dins dels diversos àmbits a tractar. S’entén que 
és prioritari, però que no es pot assegurar que entri en el 2016 sense saber quin és el 
pressupost actual i el seu grau d’execució, i les prioritats establertes finalment. 

 
La CUP fa referència a la llei aprovada pel Parlament  per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia. S’hauria d’aplicar, i és necessari crear mecanismes de control que segurament
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implicarà formació a la policia, a l’àmbit educatiu, salut, …S’haurà de considerar els recursos 
necessaris per tal d’intentar aplicar-la. 

 

8.  Xarxa   d’ec onomia   solidària   i   f ederació   cooperat iva   
 

(Tractat al punt 1) 
 

9. Fiscalitat progressiva 
 

La CUP destaca les 45 propostes de la Plataforma de fiscalitat justa, que es podrien valorar, 
com per exemple la revisió d’impostos com l’IBI. Caldria analitzar les dades del cadastre per 
tal de detectar quins trams s’estan aplicant i quins s’haurien d’imposar. Amb aquest anàlisi 
dels trams es podran aplicar cercant un equilibri. També s’hauria d’eliminar la bonificació del 
segon gual per vivenda. 

 
ERC comenta que les ordenances fiscals es revisen anualment i que en tot cas es pot 
revisar, sense perdre la perspectiva que l’impost base en un municipi com Cardedeu és l’IBI. 

 
Un altre aspecte és analitzar com aplicar majors impostos als que més recursos tenen. Hi ha 
diverses propostes que s’haurien d’analitzar per veure si es poden aplicar. La recaptació de 
més impostos ha de poder ajudar a finançar les actuacions prioritàries. 

 
ACORD en establir criteris progressius en l’IBI. 

 

10.        Codi ètic 
 

La CUP comenta que tenen un codi ètic que suposa un seguit de mesures que s’apliquen als 
seus  càrrecs  electes:  màxim  dues  legislatures,  sou  màxim  de  2,5  vegades  el  SMI,  no 
duplicitat de càrrecs, donar visibilitat a la corrupció,....... 

 
També comenten el tema de finances ètiques, i que des de la PAH es demanava que els 
municipis no treballessin amb entitats financeres que participen de desnonaments. 

 
ERC comenta que el seu codi ètic és coincident en alguns punts, sobre tot pel que fa als 
temes de corrupció. Sobre els sous dels regidors, els actuals, que ja estan rebaixats respecte 
les propostes d’associació i federació de municipis, no són massa superiors, però el del 
l’alcalde, per responsabilitat i dedicació, ha de ser superior al d’un regidor. 

 
S’acorda que s’intercanviaran els codis ètics de cada partit per trobar-ne un de conjunt. 

 

11.        Joventut 
 

La CUP esmenta que ja va sortir el tema en la utilització dels espais públics. A banda del ja 
parlat,  cal  millorar  les  comunicacions  amb  altres  municipis  i  el  transport  nocturn  amb
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Barcelona. Pel que fa a ocupació, caldria establir una quota de treballs i habitatge destinat a 
població jove. 

 
Des d’ERC no es veu el sistema de quotes com a favorable, ja que hi poden haver d’altres 
situacions mes difícils. 

 
LA CUP manifesta la preocupant situació actual dels joves que no poden cotitzar fins a una 
edat molt avançada: hi ha un 50% atur i que s’hauria de realitzar algun tipus d’actuació. 

 
La CUP presenta la necessitat de revisar l’ordenança de civisme, ja que s’estan confonent 
diverses actuacions. Aquesta ordenança es va fer en base a la de Barcelona i que estava 
contaminada. S’hauria d’analitzar i revisar, per eliminar actuacions que no es corresponen 
amb l’incivisme i que tenen causes polítiques o de pobresa/exclusió social, i demanen d’altres 
tipus d’actuacions. 

 
La CUP considera que caldria posa fi a les actuacions de persecució política i assetjament al 
casino popular, i que l’Ajuntament realitzi tasques de mediació si s’escau i les parts ho 
desitgen. 

 
ERC destaca que s’ha de tenir en compte que és un tema que s’utilitzarà políticament en 
contra d’aquest govern: és un tema de propietat privada en el qual no s’hauria d’entrar i que 
sí que s’hauria de controlar el tema d’activitats. 

 
La CUP fa incís en la possibilitat de mediació. Cal tenir en compte que no existeixen espais 
d’oci a Cardedeu. Comenten que tenen coneixement que l’edifici s’ha reforçat en les parts on 
s’han detectat problemes. 

 
ERC  destaca  que  l’Ajuntament  no  hi  té  cap  responsabilitat,  i  que  evidentment  s’ha  de 
garantir que no hi hagi cap persecució a nivell personal, fet aquest darrer que la CUP insisteix 
formi part de l’acord. 

 
ERC vol destacar que pot produir confusió incloure a l’acord que no hi haurà persecució que 
hi ha hagut al casino, quan la persecució és relativa a persones o col·lectius però no a un 
espai físic. 

 
ERC està d’acord en el tema de no realitzar persecucions al jovent actiu del poble ni a les 
seves reivindicacions, però es important no donar una imatge de permissivitat absoluta amb 
les activitats del casino o d’altres. 

 
La CUP dona suport al projecte del casino però diu que no s’hauria de traslladar a nivell 
d’acord. A nivell d’acord s’hauria de veure com incloure la no persecució tant sigui a nivell 
personal o d’aquest àmbit. La proposta com a CUP és que s’oferirà la mediació entre les 
parts en conflicte. Casino, veïns, … 

 
ERC  manifesta  que  agafar  compromisos  sobre  aquesta  activitat  pot  arribar  a  fer  que 
l’administració legitimi aquest espai, i això no pot ser a nivell administratiu, ja que no és un
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espai municipal. 
 
La CUP expressa que s’ha d’assumir la realitat, i reconeix que poden haver-hi conflictes. El 
Casino no és un espai qualsevol, és un espai amb unes causes i reivindicacions de tipus 
polític. 

 
ERC diu que s’hauria de buscar una fórmula que no donés la confusió que s’està beneficiant 
aquest col·lectiu respecte a altres. Per ERC no cal que el casino i la situació actual estigui 
dins del pacte de govern. Està clar que no hi hauran actuacions de persecució al jovent 
independentista,  però  no  es  vol  legitimar  una  activitat  i  el  que  se’n  derivi  com  si  el 
responsable final fos l’ajuntament, quan no és el cas. 

 
ERC i CUP coincideixen que cal tenir un posicionament concret davant queixes dels veïns. 
ERC pregunta sobre experiències similars en altres llocs, i CUP comenta el cas de l’Ateneu 
de Nou Barris o Can Batlló que van ser ocupades pel moviment veïnal i avui son espai 
municipals d’autogestió o cogestió. 

 
No hi ha Acords clars en aquest punt. S’acorda que es vetllarà per garantir l’expressió dels 
drets socials i polítics de la ciutadania de Cardedeu i el jovent organitzat. 

Acords finals 

 

1. Utilitzar les actes de les dues reunions per tal de treballar per 
separat una proposta d’acords i calendari per tal de 
consensuar un document amb propostes més concretes a 
debatre en la tercera reunió. 

2. Primer esborrany fet per ERC i el passa a CUP. 
3. Pròxima reunió dimarts 9 de juny amb el document treballat 

conjuntament. 

Observacions 

 

 

 
RESPONSABLE DEL ACTA:                                        PRÒXIMA REUNIÓ: 
Notes i comentaris                                                          9/6/2015 de 20 a 22h 
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