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Document elaborat i aprovat a la reunió del Dijous 20 de juliol 18.30h al Casal de la Mina de Montcada i Reixac



D’on venim?



Què volem evitar?
Desenvolupament governamental



Finalitat de la taula

El Rec comtal sigui un motor de 
dinamització dels barris des de la
cultura, l’educació, la història, el medi 
ambient i l’economia social.



Principis taula de treball

 Recuperar patrimoni cultural i històric
 Respectar espai natural
 Dignificar i cohesionar la vida veïnal
 Treballar des de 

 La gestió comunitària.
 Corresponsabilitat entre veïnat, entitats, serveis i 

administracions. 
 Participació, generositat i confiança. 

 La transparència. Tot sigui clar i es pugui mostrar. 

 L’economia social i solidària. Generi moviment 
econòmic des dels barris i pels barris.



Objectius taula de treball

 Convertir el Rec Comtal en un espai de 
creixement econòmic, cultural, educatiu i 
mediambiental dels barris que l’envolten.

 Fomentar aquest creixement des d’una 
lògica pública – comunitària (administració i 
veïnat). 

 Vetllar per un equilibri entre els membres de 
la taula tenint en compte el territori (MiR i Nou 

Barris) i d’àmbits de treball (cultura, educació, medi ambient, 

història, economia social) 



Proposta membres taula

1. Primera fase: Parlar i convidar a entitats i persones properes a a 
la Zona Nord i a Montcada Can Sant Joan

2. Segona fase: Obrir a la resta de Nou Barris i Montcada

3. Tercera fase: Sant Andreu o altres zones. També podem 
imaginar una jornada divulgativa.

Primera fase. Es fa la proposta a:

 Entitats de Nou Barris: Vallbona Viu, AVV Rec Comtal, Cruïlla, La 
Ponderosa, Ici, Escola i Ampa del Ciutat Comtal,

 Entitats de Montcada: La Horda, AMPA i escola el Viver, Observatori Medi 
Ambient, Centre Excursionista CEAV, Cau el Turó, AVV Montcada Can Sant 
Joan

 Persones individuals: Ángel Campano, Daniel Fako. Enric H. March.

 Universitats: Fundació UB, IGOP-UAB

 Administracions: Aj. BCN, MiR, i Consorci Besòs.

Si hi ha altres persones o entitats interessades la taula està oberta



Accions a l'estiu 2017

 Cap de setmana: Equip 
d'educadors (amb joves del 
barri) de 30/6 fins 2/9.

 Entre setmana: Plans 
d'ocupació amb dinamitzadors 
esportius, agents cívics i 
altres.

 Altres?



Ens trobem.

Dimarts 19 de setembre a les 18.30h al Casal 
de la Mina de Montcada i Reixac. 


