ACTA DEL CONSELL DE DISTRICTE DE COOPERATIVA MOLÍ NOU, celebrat el
dijous 14 de novembre de 2019, a les 18 h., al Casal de Barri de Cooperativa Molí
Nou.
Hi assisteixen:
T. S i E. G. de l’Associació de Dones Esclat; E. G. i M. V. de la Comissió de Festes de
Cooperativa Molí Nou; P. T de l’ACA Casa de Granada; R. M. de la Parròquia Sant
Pere Apòstol; S. F. del PSC; A. C. de l’Associació de Gent Gran de Cooperativa i Molí
Nou; J.R. del Handbol Cooperativa Sant Boi; J. R de la Cooperativa de Vivendes; L. M.
de l’Associació de Veïns de Camí del Llor; R. M i M. U de l’Associació de Veïns de
Cooperativa Molí Nou; A. S, V. dH., MC. C., J. V., com a veïnat individual; Javier López
Herranz, President del Consell i Regidor del Districte 1 i Carles Villar, Tècnic del
Districte 1 (fa l’acta).
Degut a que la darrera sessió del Consell de Districte es va limitar a la presentació de
la reurbanització de Ciutat Cooperativa 1-4 i el tram corresponent a Lluís Companys,
no hi ha acta de la sessió anterior i per tant no procedeix la seva aprovació.

1.- PRESENTACIÓ DE LA CAMPANYA RECICLOS DE RECICLATGE 5.0.
Es presenta la campanya de reciclatge 5.0 Reciclos. Es tracta d’una de les primeres
experiències internacionals que prova la gestió dels residus i el reciclatge del futur a
través d’una innovadora aplicació del mòbil (APP). L’APP dona punts cada cop que es
fa una foto a envasos i es recicla correctament, i els punts es poden descanviar per
sorteigs en premis o aportacions a causes solidàries locals (Cap Infant sense Joguina)
o globals (Metges sense Fronteres). L’APP vol fomentar el reciclatge en general, tot i
que s’aplica només a envasos.

2.- INICI I AFECTACIONS OBRES DUSI: FASE D (ESCALES 48-66 I PAU CASALS 67 –
70) I AMPLIACIÓ DE LA VORERA DE MAHATMA GANDHI.
Fase D: es presenten imatges de plànols i renders de com quedarà l’espai entre blocs
de Ciutat Cooperativa 48 – 66, i la vorera de Pau Casals 67 – 70. En aquesta nova
fase d'obres es pavimentaran un total de 6.480 m2 d'espais situats entre les escales
48 a 66 i a la vorera de les escales 67 a 70 del carrer de Pau Casals. El cost global
ascendeix a 1,15 milions d'euros.

Un dels objectius és eliminar els desnivells del terreny i crear una plataforma única de
pas per a les persones. Es renovarà la xarxa de clavegueram de recollida d'aigües
pluvials i se substituirà tot l'enllumenat per un altre de tecnologia LED. També es
canviaran les jardineres actuals per unes altres que facin l'espai més accessible.
Es preveu que les obres d’aquesta fase durin fins a l’abril de 2020.
D’altra banda, s’informa que properament, entre els mesos de desembre i gener,
s’iniciaran les obres d’ampliació d’una de les voreres del carrer Mahatma Gandhi (la
vorera que limita amb l’Escola Ciurana), una obra molt desitjada per ser carrer amb
força afluència peatonal. S’ampliarà la vorera i es substituirà tot l’enllumenat per un
altre de tecnologia LED, també.
Ambdues obres són finançades en un 50 % pels fons europeus
A resultes de les dues presentacions, sorgeix un debat sobre la falta creixent
d’aparcament que hi ha al barri, tot i que es comparteix la visió de prioritzar
l’accessibilitat i espais públics per a les persones, en detriment dels cotxes.
L’Associació de Veïns diu que en el seu projecte CIVA ja preveu 3 grans aparcaments
a la perifèria del Districte, justament per minvar aquesta problemàtica. En Javier López
diu que n’és conscient i que s’està estudiant.

3.- CALENDARI COMUNITARI DEL TRIMESTRE
En Javier López fa un repàs del calendari comunitari del que queda de trimestre, que
ve força intens.
Diumenge, 17 de novembre.
Santa Cecília organitzada pel Col·lectiu Karxofarock (11 h // Plaça de Carles Massó)
Dissabte, 24 de novembre.
Migas populares organitzades per la Comissió de Festes (11 h // Pati de la Parròquia)
Diumenge 1 de desembre
Cooperativa Molí Nou amb La Marató, organitzada per la Taula d’Entitats del Pla
Comunitari (a partir de les 10.30 h // Pati de la Parròquia).
Dissabte 14 i diumenge 15 de desembre
Pessebre Vivent de Cooperativa Molí Nou, organitzat per la Comissió de Festes
(d’11 a 14.30 i de 16 a 20 h // Jardins del Parc Sanitari).
Dimarts, 24 de desembre
Tió de Nadal organitzat per la Comissió de Festes (11 h // Plaça de Carles Massó)

Divendres 3 i dissabte 4 de gener
Recollida de Cartes Reials amb Sa Majestat el Rei Melcior, organitzat per la
Comissió de Festes de Cooperativa Molí Nou (de 17.30 a 20 h al Casal de Barri).
R.M. recorda que els dies 23 i 24 es celebra “El Gran Recapte”

4.- COOPECULTIUS: ESPAI DE JARDINERIA COMUNITÀRIA.
Es presenta el projecte de jardineria i horticultura comunitària sorgit dels Pressupostos
Participatius.
Des d’aquest espai es donaran coneixements sobre plantes culinàries i horticultura
ecològica, per motivar a tenir una nutrició més saludable i incentivar l’autocultiu i/o a
consumir productes de proximitat.
També es promourà l’estima pel verd urbà, pels beneficis que dona als barris i a les
ciutats (ens ajuda a regular la temperatura i produeix oxigen), i a l’hora, transmetrem el
valor del respecte i la corresponsabilitat en la cura de l’espai públic: a través d’un
programa pedagògic, les escoles del barri, el Ginkgo i la MiniCoope cultivaran plantes
ornamentals a través de llavors o esqueixos. També hi podran participar veïns i veïnes
del barri a títol individual, els quals estan convidats a “adoptar” alguns parterres o
escocells del barri, i responsabilitzar-se de la seva cura plantant-hi tot el planter que
haurem produït en aquest nou espai, que serà 100% ecològic. Està previst que l’espai
comenci a funcionar a principis del 2020.

5.- ALTRES
Es genera un debat sobre com es decideixen els punts a tractar al Consell de Districte
en el si del Grup Motor. Es diu que es revisarà el nou Reglament de Participació
Ciutadana per veure si hi diu alguna cosa al respecte, i en el seu defecte, articular una
“normativa” o “criteris” per poder-los aplicar.
Es demana sobre l’estat de la jardineria del nou accés al barri des del carrer de Lluís
Companys. Es diu que en ser una obra nova, el manteniment de la jardineria encara
és responsabilitat de l’empresa adjudicatària. Tot i així se’ls passarà avís.

