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Acta reunió Consell de Medi Ambient 22 de juliol de 2020 
Lloc: virtual, aplicació ZOOM 

 
Assistents, Marta Jofra, Regidora d’Espai Públic i Medi Ambient 
Gemma Roset, Cap de Medi Ambient 
Vicenç Pérez, Tècnic de Medi Ambient 
Manel Lázaro, Tècnic de Medi Ambient 
Jordi Boada, Tècnic de Medi Ambient 
Josep Ferrer, enginyer de telecomunicacions de Neapolis 
Anna Villaplana 
Ester Franco Siles 
Marta Domènech 
Erika Quintero  
Pierre Rolle 
Orazio Sacco 
Jaume Marsé Apma VNG 
Salvador Buti 
Lorena Pérez, aux. Administrativa de Medi Ambient 
 
S’inicia la sessió a les 17:10 h, a través de l’aplicació ZOOM 
La Sra.  Marta Jofra dóna la benvinguda als assistents. Dóna les gràcies a tot i totes i 
espera que el proper CMMA pugui ser presencial. 
 
ORDRE DEL DIA CONSELL DE MEDI AMBIENT . 22/07/2020 17:00 h 
  

Temes a tractar: 
  
1.- Lectura i aprovació de la darrera acta. 
 
La Sra. Gemma Roset pregunta si hi ha alguna esmena.  Ella explica que el punt on es 
comentava si el Consell de Medi Ambient disposava de reglament per poder aplicar-ho, 
no hi ha actualment un de vigent, però que des de Participació i Medi Ambient tenen la 
disposició de poder-lo elaborar d’acord a la reglamentació de participació ciutadana 
aprovada . 
 
El Sr.Jaume Marsé diu que sí que hi ha un reglament i s’ha de seguir, que no s’ha 
derogat. 
 
La Sra. Roset diu que hi havia un antic, i posteriorment documents de treball d’un nou 
reglament (no aprovat), que es va explicar en la sessió de març del consell, que 
s’hauria de fer un de nou per a que sigui d’acord a les noves normatives de 
participació.  El Consell de Medi Ambient està constituït, però no hi ha un reglament 
específic a hores d’ara vigent. 
 
La Sra. Marta Jofra explica que el que es tracta al Consell de Medi Ambient té 
rellevància dins l’ajuntament i no seria imprescindible un reglament.   
 
El Sr. Jaume Marsé diu que si hi hagués un reglament que regulés el Consell, es 
podria fer així votacions, i que lamenta que no es puguin fer les votacions. 
 
La Sra. Marta Jofra  diu que es pot proposar l’elaboració de dit reglament. 
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No havent noves esmenes al respecte s’aprova l’acta de l’anterior sessió.  
 
2.- Soroll.  

Mapa acústic del nostre municipi. Formulada APMA.  
Respecte quan es farà l’estudi de soroll a la zona Les Llunes. Formulada 
per A. Coronado. 
Informació estat i petició estudi. Ajuntament VNG.    

 
La Sra. Roset diu que la Sra. Coronado va fer algunes preguntes al respecte. I dóna 
paraula a Sr. Marsé. 
 
El Sr. Jaume Marse diu que el mapa acústic que hi ha a Vilanova té 10 anys, que la llei 
que regula els sorolls s’ha d’anar actualitzant ja ha passat temps i s’hauria de renovar.  
A Sant Pere de Ribes i Roquetes, comparant amb Vilanova, hi ha un desfase, que s`ha 
fet amb la mateixa llei, la part de Vilanova età marcat de color taronja, els nivells 
admesos són més alts que a Ribes, que figuren de color verd.  És urgent que es realitzi 
l’actuació ja que afecta a la salut, la fàbrica Componentes està ubicada a la zona.  
Comparteix el mapa acústic demostratiu amb el assistents. 
 
La Sra. Erika Quintero pregunta si l’informe del mapa acústic, només serà un estudi del 
Barri de les Llunes o de tota la ciutat? 
 
La Sra. Gemma Roset excusa l’assistència dels companys de llicències però han 
facilitat la resposta.  Els comenten que el mapa es va aprovar en data d’octubre del 
2010,  segons la llei 16/2002, es disposa una sèrie de zones que necessiten una 
regulació alta, zona de sensibilització baixa, etc, el desplegament de la llei diu que s’ha 
de regular cada 10 anys, hi ha un previsió pressupostària d’encarregar aquesta 
elaboració durant aquest any. Continua explicant que actualment hi ha 3 pressupostos 
per la contractació de l’elaboració del treballs de sensibilització de sorolls del Barri de 
les Llunes i la previsió és poder licitar la contractació pel setembre del 2020.  I que el 
departament de Llicències estan a la seva disposició per qualsevol dubte. 
 
La Sra. Ester Franco pregunta que la part que estava en vermell al mapa (mostrat per 
al Sr. Marse, entén que és la zona que hi ha més soroll degut a la mobilitat de les 
Rondes, al igual s’hauria de baixar la velocitat, posar elements dissassius, etc. O que 
fos més restrictiva, degut que a que també en alguns sectors hi ha vivendes (referint-
se a la rotonda prop avinguda Sant Jordi). 
La Sra. Roset  diu que es pren nota per tenir-ho en compte per l’elaboració del mapa.. 
 
 
 
3.-  Tecnologia 5G. Formulada per APMA. Informació de situació. Ajuntament 
VNG. 
  
La Sra. Roset diu que l’APMA va fer una aportació, s’ha demanat l’assistència del 
Josep Farré per fer explicacions. 
 
El Sr. Jaume Marsé explica que van fer aquesta petició per saber quin paper té 
l’ajuntament en aquest tema, ja que s’ha generat un estat alarmant i urgent per tractar-
ho.  Ja que no se’ls hi havia donat informació, s’han adherits a les mobilitzacions.   
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La Sra. Roset diu que han demanat a Salut, però no han pogut assistir i que el Sr. 
Josep Ferre donarà les explicacions. 
 
El Sr. Josep Farre diu que, temes de salut a banda, està disposat a que li facin 
consultes.  El tema de les telefonies mòbils han tingut un abans i un desprès, ha estat 
un tema d’estat.  Les llicències s’atorguen des de l’Estat, l’ajuntament l’únic que poden 
fer matisar en funció de llicències d’obres i medi ambientals. Fins al 2014.  Les 
ubicacions eren competències de l’Estat el fet de donar ubicacions.  A partir del 2014, 
va entrar en vigor la nova llei de comunicacions i es van poder fer desplegaments de 
fibra òptica, i en tema de telefonia mòbil, la llei va derogar el fet d’atorgar llicencies a 
nivells d’estat, però que ha de complir una sèrie de mesures.  La Generalitat, en 
aquells moment, tenia uns requisits molt més estrictes que el què marcava l’estat.  A 
partir d’aquell moment, les diferents empreses de telefonia mòbil van tenir més llibertat 
per instal·lar estacions de telefonia, inclús acordant amb els veïns.  A Vilanova, que ell 
tingui constància, no hi ha cap desplegament al respecte. 
 
El Sr. Jaume Marsé diu que el fet que algú que vulgui fer desplegament de telefonia 
mòbil, no es necessari que demani llicència. 
 
El Sr. Josep Farre respon, que si l’empresa presenta uns plànols amb el detall de la 
construcció, però si ja en té una i vol posar una altra, no cal que ho comuniqui.  
Actualment hi ha 3 mediadors que miren els nivells de radiació que hi ha a Vilanova. 
Passarà un enllaç perquè ho puguin consultar, és una pàgina pública.  Aquest 
mediadors, mesuren constantment els nivells de radiació. Les empreses, tenen tots els 
materials i mesures per què no hi hagi un mal funcionament, si ell en tingues 
constància, seria el primer en denunciar-ho.  Enviarà a la Gemma l’enllaç perquè ho 
pugui facilitar. 
 
http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/governanca/ 
 
La Sra. Marta Domènech, diu que està denunciada per diverses associacions que han 
denunciat aquest fet, ja que hi ha molts buits al respecte, i segons es miri la llei, no 
compleixen, La seva radiació por ser cancerígena. Un bufet d’advocats d’alemanya 
han denunciat a la Sra. Merkel per no complir, ja que de les anteriors no s’han estudiat.  
Que es tingui present que hi ha ciutats que han tingut moratòries, com per exemple 
Itàlia, i estan lliures de 5G. Hi ha poblacions que han demanat informe científic, però 
que no n’hi ha, que si hi ha en és contra, i cada cop hi ha més demanda. Explica que hi 
ha La plataforma Quiero Una Auditoria Energética. La decisió la té el municipi, la llista 
de ciutats que s’han adherir, ho fan municipi per municipi, es pot mirar com ho han fet, i 
demana al govern municipal de treballar en aquesta línia. Es pregunta com és possible 
que Telecomunicacions de VNG no fa una iniciativa al respecte, i treballa amb altres 
ciutats que ho estan fent, i treballar per unes telecomunicacions netes. 
 
El Sr. Josep Farre respon que el wifi, aquest tipus de tecnologia, no és per comunicar 
entre persones, només es podria fer servir en espais concrets, són ones 
electromagnètiques, i es fan servir per incrementar les comunicacions privades. Ell no 
sap els altres països que fan al respecte ni la seva legislació, si no ho fes, ens podrien 
denunciar per quantitats milionàries, s’ha d’anar en compte, s’ha d’esperar, segons la 
demanda, per donar resposta, ja que tot desplegament és d’acord amb la llei.  S’ofereix 
a tothom per aclarir i tractar i/o desmentir les informacions, ja que per internet circulen 
moltes informacions.  
 

http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/governanca/
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El Sr. Pierre Rolle explica que el marc legislatiu de Suïssa és el mateix, dóna llicència 
a qui paga més, ja que és un negoci.  Quan la llicència es va vendre als operadors, van 
haver ciutats que es van negar si no es comprovava.  Ell va en la línia que la ciutat ha 
de ser responsable de la salut dels seus ciutadans, hi ha molta gent que va en contra i 
està fent molt de mal ja que es fan actuacions “danyines” per la ciutat i la 
responsabilitat ha de ser local.. 
 
El Sr.Josep Farre comenta que està al cas de totes les informacions, a nivell local 
estem al cas de qualsevol modificació, ja que els preocupa molt, i des de l’ajuntament 
és prenen les mesures necessàries i les que calgui. Estan treballant pels ciutadans de 
Vilanova i està al seu servei, per valorar informacions, normatives, projectes, etc. Però 
s’ha de tenir clar que es una nova tecnologia i s’ha de valorar. 
 
La Sra. Gemma Roset explica que s’ha demanat informe a salut. 
El Sr. Vicenç Pérez procedeix a llegir l’informe. 
 
En aquest moment el Sr. Jaume Marsé surt de la sessió. 
 
La Sra. Marta Domènech dóna les gràcies al Sr. Josep Ferre i, que la plataforma té un 
grup de juristes, i demana al Josep per contribuir a les aportacions i demanar una 
moratòria. 
 
El Sr. Josep Farre, diu que si vol fer la consulta, es poden trobar i fer les gestions 
conjuntes.  El fet de demanar una moratòria és un acte polític, ell pot donar la seva 
opinió, que s’ha de ser responsable i demanar una moratòria, no per al·ludir 
responsabilitats. 
 
La Sra. Marta Jofra, diu que la moratòria no és un tema que s’hagi tractat al govern, no 
és per al·ludir responsabilitat, sinó que sigui un tema de salut, que l’argumentació que 
presenten, és per un tema de salut, que ho podrien estudiar, però ara no estan en 
aquest punt.  Ella ho traslladarà en una reunió de govern i que es valorà si és un tema 
prioritari. 
 
4.-  IBI 5 %.  Moció aprovada pel ple. Presentació per Garraf Coopera. Informació, 
estat i creació nou GRUP de TREBALL. Ajuntament VNG.  

Novembre 2018: moció per a la recuperació i protecció de l'agricultura, 
dels espais naturals urbans i de l'entorn natural i rural de Vilanova i la 
Geltrú  

  
La Sra. Roset demana si hi ha algun representant de Garraf Coopera.  Ells preguntaven 
arrel d’una moció presentada al ple i aprovada, està referenciada per una proposta 
lligada al 5% IBI, amb una dotació pressupostària, etc.  
 
El Sr. Orazio Sacco surt de la sessió 
 
La Sra. Marta Jofra explica que aquest tema s’ha tractat al Consell de Medi Ambient, el 
pressupost que hi ha al 2020, es sobrepassa el 5%, ja que hi ha molts projectes.  La 
moció era per poder incidir en infraestructures verdes.  La idea era crear un grup de 
treball per tractar temes i valorar-ho per què al pressupost del 2021, pugui encaixar 
aquests projectes. El pressupost s’ha d’aprovar a l’octubre i emplaça a fer aquest grup 
de treball desprès de vacances per proposar projectes. 
 

http://media.seu-e.cat/acteca/830730008/2018/e1a8f679-dc5a-4f3c-a8e1-ccf8586a3e59/PLE%205%20NOVEMBRE%202018%20(sense%20punt%202).pdf
http://media.seu-e.cat/acteca/830730008/2018/e1a8f679-dc5a-4f3c-a8e1-ccf8586a3e59/PLE%205%20NOVEMBRE%202018%20(sense%20punt%202).pdf
http://media.seu-e.cat/acteca/830730008/2018/e1a8f679-dc5a-4f3c-a8e1-ccf8586a3e59/PLE%205%20NOVEMBRE%202018%20(sense%20punt%202).pdf
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La Sra. Roset diu que al mes de setembre miraran de fer aquesta reunió prèvia, i 
convidar als membres del Consell de Medi Ambient  qui vulgui participar. 
 
La Sra. Marta Jofra dona les gràcies al Josep Farre i surt de la reunió. 
 

5.- Mosquit Tigre.  
Proposta d’ordenança municipal per a la prevenció i control dels 
mosquits, i particularment del mosquit tigre. Formulada per APMA.  
Estat i seguiment del mosquit tigre. Ajuntament de VNG 

  
La Sra. Sara Gascon, en representació APMA, vol comentar que, els mosquits és 
transmissors de malalties, vol saber quines actuacions s’estan duent a terme al 
municipi, i seria bo fer l’ordenança per les mesures preventives. 
 
La Sra. Gemma Roset explica que des del servei de Medi Ambient, porten la gestió del 
mosquit tigre.  El Mosquit tigre és provinent del sud-est asiàtic, a la web està menjada 
la informació que des del departament es porten a terme.  Pot ser vector de malalties i 
fa més de 10 anys que està instaurat.  Des de l’ajuntament hi ha 3 línies d’actuació: 
 
- Sensibilització ciutadana (amb bustiades, futlletons informatius, petites campanyes, 
etc) 
 
- Acció en tractaments en herbicides en embornals de la xarxa del clavegueram, és fa 
des de la Companyia d’aigües, amb la col·laboració de Medi Ambient, fent incís en 
punts que hi ha localitzats de grans acumulacions.  També a través de denuncies, 
queixes, etc, es fan inspeccions per detectar el focus, aquestes inspeccions les  fa el 
tècnic, la majoria dels casos son queixes veïnals i se’ls requereix que facin les 
actuacions oportunes.  Tot hi no haver ordenança, ens regim amb la legislació 
d’urbanisme. 
 
Degut al confinament, hi ha menys queixes al respecte. 
 
Hi ha un ordenança tipus, però actualment, no s’ha vist convenient portar-la a la seva 
aprovació.  
 
La Sra. Sara Gascon, pregunta si l’ajuntament no es planteja fer una ordenança 
específica al respecte. 
 
La Sra. Gemma Roset diu que s’han fet recomanacions a nivell d’escoles, ciutat, amb 
campanyes preventives, i que l’ordenança no hi ha previsió d’elaboració. 
 
La Sra. Marta Jofra diu que s’ha valorat, però que no s’ha cregut necessari, ja que hi 
ha problemàtiques més importants i que les actuacions que s’estan fent son suficients i 
eficients. 
 
6.- Manifest de la Plataforma Verda de l’Autòdrom. (Informació: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmXUmeiJ19MO0Rs8JLjboUYGAUZ
N7b5orcZ_6W8SJdahOZJQ/viewform) 
  
La Sra. Marta Jofra  explica que l’ajuntament s’ha posicionat al respecte, al mes de 
maig, a instància del APMA, es va aprovar la moció, l’ajuntament va presentar 
al·legacions, a l’ajuntament de Sant Pere de Ribes i l’empresa gestora, i que s’està 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmXUmeiJ19MO0Rs8JLjboUYGAUZN7b5orcZ_6W8SJdahOZJQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmXUmeiJ19MO0Rs8JLjboUYGAUZN7b5orcZ_6W8SJdahOZJQ/viewform
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preparant amb Medi Ambient i Urbanisme fer un requeriment a Sant Pere de Ribes, i si 
no s’aturés el projecte, s’han plantejat el presentar un recurs contencions administratiu, 
tot en la línia de la moció 
 
La Sra. Sara Gascon comenta que el Jaume ja ha fet la seva exposició al 
començament. 
 
7.-  Temes sobrevinguts 
  
  

Preguntes i peticions 
  
Sobre seguiment i acompliment de mocions aprovades en relació al medi 
ambient. Formulada per AMPA.  
 
  
La Sra. Sara Gascon fa un recordatori que hi ha cinc de mocions aprovades.  Reclama 
que pensa fer l’ajuntament al respecte, actuacions, etc. 
 
El Sr. Pierre Rolle  surt de la sessió. 
 
La Sra. Gemma Roset explica que estan totes publicades a la web de l’ajuntament, 
amb el seguiment actualitzat.   
 

 Novembre 2018: moció per a la recuperació i protecció de l'agricultura, 
dels espais naturals urbans i de l'entorn natural i rural de Vilanova i la Geltrú. 
Ja és tractada amb anterioritat, punt  4. 
 

 Desembre 2017: moció per una ordenança sobre espais verds i 
biodiversitat de Vilanova i la Geltrú. 
 
La Sra. Marta Jofra comenta que a nivell general, les mocions no son d’obligat 
compliment, però es deriva al servei que porta el tema i la voluntat del govern és tirar-
les endavant. Algunes estan reflectides en el compromís del govern  d’espais verds, 
estan reformulant el servei i la gestió dels espais verds, i tractar-los més com a espais 
naturals, i no com a jardins particulars. El contracte amb Valoritza s’ha prorrogat degut 
al COVID, els tècnics municipals, estan valorant com fer aquest canvi i posar en marxa 
aquestes noves formes de treballar, tant si l’ajuntament assumeix el servei o amb la  
nova licitació de contractació. I proposa tractar el tema en el següent consell de Medi 
Ambient, convidar al tècnic municipal i recollir aportacions. 
 
La Sra. Gemma Roset fa un repàs de les mocions.  Va respondre en un email al gener 
a l’APMA al respecte de la moció dels espais verds. Hi ha documents de treball que es 
van demanar a un servei extern, i el tenen de referència, tot i no estar aprovat. 
 
Dins del PAESC, hi ha les actuacions 106 i 107, que son els criteris que es volen 
seguir amb la nova gestió dels espais verds.  El document el poden consultar a la web. 
 

 Gener 2016: moció per a la creació d’un inventari de camins municipal. 
 
La Sra. Gemma Roset diu que pel que a l’ordenança de camins, es va comentar al 
consell passat, l’estudi està demanat a la Diputació, i a una empresa per poder fer 

http://media.seu-e.cat/acteca/830730008/2018/e1a8f679-dc5a-4f3c-a8e1-ccf8586a3e59/PLE%205%20NOVEMBRE%202018%20(sense%20punt%202).pdf
http://media.seu-e.cat/acteca/830730008/2018/e1a8f679-dc5a-4f3c-a8e1-ccf8586a3e59/PLE%205%20NOVEMBRE%202018%20(sense%20punt%202).pdf
https://videoactes.vilanova.cat/session/downloadItem/ff8080816a7d8cb5016bc187da840442
https://videoactes.vilanova.cat/session/downloadItem/ff8080816a7d8cb5016bc187da840442
https://www.vilanova.cat/doc/doc_95726032.pdf
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l’inventari. El tema de la senyalització de camins, està fent un Pla de Prevenció 
d’Incendis, amb unes actuacions. També hi ha una subvenció per poder fer aquest 
projecte de camins. 
 
Setembre 2016: moció per a l’eliminació de contaminants hormonals 
 
En referència a la moció contaminants hormonals, s’han fet consultes a diferents 
departaments, i amb Salut, concretament, es va assessorar amb el punt 4, i van fer la 
consulta amb el departament de compres.  Es va comunicar a uns departaments i 
institucions l’aprovació de la moció. 
 
El servei de jardineria, va deixar d’utilitzar herbicides relacionats amb aquesta 
contaminació,  estan obligats a fer una sèrie d’actuacions, puntuals per fer tractaments 
fitosanitaris, però informen als veïns de la zona, tot i així, la toxicitat dels productes és 
mínima. 
 

 Març 2019: moció per una mobilitat sostenible. 
 
La Sra. Gemma Roset comenta que hi ha una sèrie d’actuacions molt complerta. 
 
El Sr. Antoni Palacios, regidor de Mobilitat, es disculpa pel retard, diu que al ser 
aprovat a la legislatura passada no tenia coneixement, però explica que hi haurà una 
taula de treball de mobilitat amb entitats interessades, la primera serà el 22 de 
setembre, per afrontar temes que desprès s’executaran, hi ha projectes fets, però ho 
han frenat per què puguin participar aquestes entitats. A la regidoria de Mobilitat s’està 
treballant al respecte, tot hi que s’han aturat degut a l’esclafit, el Glòria i el COVID.  La 
primera mesura serà els carrils bicis, segona pacificació del centre i la tercera és el 
canvi de sentit en molts carrils, per aquest fet, creu que és necessari aquest grup de 
treball previ. També tenen molts temes que treballaran a la taula de mobilitat. 
 
La Sra. Gemma Roset explica que s’ha fet el punt aprovat dels punts de recàrrega de 
vehicles elèctrics. 
 
El Sr. Antoni Palacios diu que amb col·laboració amb Medi Ambient, s’ha instal·lat uns 
punts de recàrrega ràpids elèctrics, uns a Ports, i que el de la Plaza Tetuan s’instal·larà 
al setembre i de cara a final d’anys, s’instal·laran 4 punts més, a Neapolis també 
s’estava valorant, i  en total hi hauran 8 punts. 
 
El Sr. Enrique Castro demana disculpes pel retard, felicita per tot el que fan, però 
s’hauria d’arreglar la qüestió del Cami de Sant Gervasi, li consta que el Sr. Palacio ja 
ha parlat amb el Casten. 
 
La Sra. Anna Villaplana pregunta al Antoni Palacios, de cara a l’inici de curs, les 
escoles hauran reestructuracions, i proposa alguna trobada prèvia al 22/09/20, per 
l’inici de curs. 
 
El Sr. Antoni Palacios diu que, juntament amb l’IMET i les escoles estan treballant 
aquests aspectes, però que serà impossible per tema de temps tenir-ho tot enllestit en 
el sentit de mobilitat.  El paper dels pares serà fonamental, el compromís està, però no 
tenen més mitjans ja que hi ha moltes escoles. 
 
L’Anna Villaplana comenta que és a nivell general de totes les escoles. 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_10764441.pdf
https://videoactes.vilanova.cat/session/downloadItem/ff8080816a0133d5016a0183612e0001
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El Sr. Enrique Castro, respecte a les escoles, aprofitant que hi haurà canvi de sentits, 
proposa que els carrers de les escoles, que no hi hagi circulació en el període 
d’entrada i sortida dels nens i nenes.  Diu que als Escolapis es posa impossible.  El Sr 
Casten va fer un estudi de mobilitat de la ciutat, és un estudi de fa 6 anys, però val la 
pena. 
 
El Sr. Antoni Palacios diu que està d’acord i que comparteixen objectius.  A l’hora 
d’executar-ho és més lent, els pares són els primers que no posen mesures, a Canigó 
s’ha iniciat i comença a funcionar i és vol posar en marxa en totes les escoles 
 
La Sra. Gemma Roset explica que des de l’Agenda 21 escolar, també s’està treballant 
en tema de mobilitat.  
 
 
Es demana si hi ha alguna pregunta més.  
 
El Sr. Enrique Castro diu que és molt important que es reuneixin per tractar com volen 
que sigui la ciutat d’aquí a 5 anys, i que s’ha de fer actuacions, lentes, i que es 
comencin a pensar projectes de cara als següents 20 anys. Ell no ha estat quan s’ha 
tractat el tema del 0,5% . 
  
La Sra. Roset l’explica que se’ls emplaçarà a la reunió que és farà al respecte del 0,5% 
de cara al setembre 
 
La Sra. Marta Jofra dóna les gràcies per l’assistència i emplaça a tothom a assistir als 
grups de treballs exposats i  
 
A les 19:05 h es dona per finalitzada la sessió, de la qual s’estén aquest acta. 
 
 
22 de juliol de 2020 


