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Assistents: 
Manoli i Paquita, Dones i Barri en xarxa 
Silvia Mas. CAP de Sant Roc 
Lali Fernández, Casal Cívic 
Guillem Llorente, ICI 
Mónica Gibanell, Casal dels Infants 

Alexis Moreno, educador de carrer 
Ester Cervantes, educadora de carrer 
Maria Abella, educadora de carrer 
Candela Muñoz, Inorpora. Fundació Intermedia 
Carles Sagués, Plataforma Sant Roc som Badalona 
Salvador Figuerola, Fundació Ateneu Sant Roc 
Antonia Ramón, Aldeas Infantiles 
Ester Estallo, ASAUPAM 
Rafael González, AVIBA 
Juan Guerra, AVIBA 
M Carmen Adorno, Consell Entitats Districte 6 
Diego Justícia, AV Sant Roc 
Núria Sabater, CBS 
Eva Gámez, CBS 
Marta Pinteño, CBS 
Juan Zaragoza, CBS 
Pilar Vallès, CBS 
Rafael Crespo, Dt. Participació i Convivència Ajuntament Badalona 
 
Temes a tractar: 

1. Memòria 2017 
2. Pla de Treball 2018 
3. Presentació del projecte d'educador/es de carrer 
4. Presentació del nou portal web 
5. Torn obert 

 
Resum de la sessió: 
Benvinguda per part del Sr. Rafa Crespo, assessor de la regidora del districte 6 en nom de la 
regidora Sra. Fàtima Taleb. 
Presentació de la sessió per part de la gerent del Consorci Pilar Vallès. 
 

1. Memòria 2017  
 
Es presenta la Memòria 2017 en document ppt. Es comenten els assoliments estratègics 
del CBS, principalment les col·laboracions en serveis i en finançament de la Diputació de 
Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Badalona amb AMB. La gerent 
informa de la continuïtat del CBS de manera indefinida com una aposta de les 
Administracions Públiques consorciades en l'aplicació de polítiques territorials adreçades a 
les persones. Alhora es presenten les actuacions, els espais de participació, la memòria dels 
òrgans de govern celebrats i l’organigrama funcional del 2017. 
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Es fa un incís explicant les problemàtiques que afecten a la gestió per la falta de la 
representació institucional al Consorci per part de la Generalitat de Catalunya a causa de la 
intervenció de l’estat. Aquesta consideració ha tingut com a conseqüència un alentiment en 
la presa de decisions i de convocatòria dels òrgans de govern de l’ens, afeblint la gestió 
ordinària del Consorci, la qual cosa ha afectat el tancament del 2017 i tot aquest any 2018. 
 
Pren la paraula Juan Guerra d’AVIVA. Comenta que en un inici el CBS tenia un finançament 
de 2 milions d'euros i pregunta si aquesta quantitat continuava vigent com a propòsit. Pilar 
Vallès respon que els primers anys el CBS partia d’un finançament molt major, tot i que mai 
va arribar als 2M d’euros. És a partir del 2010 quan progressivament minven els ingressos 
de les dues administracions fins arribar a una reducció del 60% del seu pressupost. Amb la 
continuïtat del Consorci el compromís de les dues administracions és reforçar-lo i ampliar el 
seu finançament, la previsió dels pressupostos pendents d’aprovar de l’Ajuntament preveuen 
un increment de 200.000€ en la seva aportació.  

 
2. Presentació Pla d Treball 2018  

 
Es presenten els programes d'actuació i objectius i la previsió econòmica i pressupost 
provisional pendent d’aprovació per part del Plenari del Consorci.  
 
Pren la paraula Diego Justícia AV Sant Roc. Demana més informació del desenvolupament 
del pressupost i es van aclarint els dubtes. S’informa que aquesta documentació estarà 
penjada al web del Consorci perquè tothom hi tingui accés. 

      
3. Presentació del projecte d'educador/es de carrer 

 
Es presenta el projecte que està en funcionament des del mes de gener de 2018. És un 
equip de 3 educadors l'objectiu principal dels quals és crear vincle amb els joves que no 
tenen cap referència amb entitats de lleure o socioeducatives i treballen en suport al 
programa d'absentisme escolar. Tenen un horari de matins i tardes. La seva coordinadora 
és Núria Sabater, qualsevol necessitat de servei de l'equip s'ha de contactar amb ella i 
comentar actuacions. La gerent els dona la benvinguda al territori i els encoratja a fer una 
bona feina a favor de la millora de joves i adolescents dels barris.  
 

4. Presentació del nou portal web 
 
Es presenta una imatge de la nova pàgina del CBS. S’informa que és una eina per divulgar 
l’activitat del territori i es demana a les entitats i serveis que segueixin les xarxes socials 
corporatives del CBS (facebook i instagram). Es demana que l'adreça postal del CBS 
s’actualitzi i així es recull.  
 

5. Torn obert 
No hi ha cap paraula  

 
Tanca la sessió Pilar Vallès, on conclou que s'enviarà un resum de la reunió i els enllaços dels 
documents presentats penjats al web. 
 
Documentació lliurada: Ordre del dia. 

 
 

 


