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ACTA DE LA TAULA SECTORIAL DE DRETS DE LA 
CIUTADANIA I COHESIÓ SOCIAL 
Sessió ordinària 
 

Número de la sessió: 2022/13 

Data: 25 de gener de dos mil vint-i-dos 

Hora: De 18:00 hores a 20:00 hores 

Lloc: Microsoft TEAMS 

 

Assistents: 

- Jordi Ibáñez – President 

- Enric Roldán – Secretari delegat 

- Jesús Solores – Creu Roja 

- Toñy Mercader – Joves per la Igualtat i la Solidaritat 

- Alejandro Moreno – Espíritu de Santa Cruz de la Sierra 

- Manuela Rodríguez – Institut Català de la Salut 

- Joan Garcia– ONGD Cohesion-Art 

- Daniela Vilarasau – Fundació Akwaba 

 

No assisteixen: 

- David Maya  

- Josep Maria Pujol – Fòrum l’Hospitalet – Espai interreligiós 

- Pilar Xifré  

- Adrià Aranda – Jovent Republicà de l’Hospitalet 

- Carles Andreu – AMPA Xaloc 

- Jose Mª Tillo  

- Mireia Gómez – Ass. Centre d’Esplai Xixell 

- Felipe Campos – El Consell de l’Esplai 

- Javier Garrigós – L’Horgull. Ass. En defensa dels drets LGTBI 

- Taha Zitán 

- Beatriz Cantero – Mujeres Palante 

- Gloria García  

- Christian Báez  

- Meritxell Cuny 
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- Emma Valera  

- Fernando Lobo  

- Anna Cardona – Esplai La Florida 

- Mercè Vilalta – ERC 

- Liliana Reyes – CCOO 

- Javier Álvarez  

- Felipe Guevara – Ass. Estudiants de l’Hospitalet 

- Manuela Martínez  

- Ernesto Sánchez – CCOO 

- Isabel María Jódar – Dones Justa Goicotxea 

- María Monforte – Ass. Estudiants de l’Hospitalet 

- Sònia Planas – ERC 

- Marta Giráldez – Ass. Estudiants de l’Hospitalet 

- Brenda García – Ass. Estudiants de l’Hospitalet 

- Xavier Mombiela – Jovent Republicà de l’Hospitalet 

- Mònica Vallès – Òmnium 

- Antonia López – Club Infantil Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons 

- María Ibáñez – Ass. Estudiants de L’Hospitalet  

- Elena Gallego 

- Sílvia Casola  

- Àngel Alcarria – Centre Cristià la Roca 

- Antonio Baños  

- Anna Vea – A.C. Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet 

- Dina Sancho  

- Joan Manel Gutiérrez  

- Roberto Villafáfila – AMPA CEIP Pompeu Fabra 

- Eugenia Delgado – Plàudite Teatre 

- Miguel Jacob Montaño  

 

Excusen la seva assistència: 

- Ernesto Carrión  

- Maite Fernández – CCOO 

- Joan Font  

- Elena Linares – Ass. Cultura Tretze 

- Alfons Salmerón – Centre d’Estudis de L’Hospitalet 



  
 
 

3 

- Maria Labernia – La Vinya 

 

Assistència Delegada 

- La Sra. Cristina Santón, delega les funcions de la Secretaria en el Sr. Enric 

Roldán (El Casalet) 

 

Assistència tècnica: 

- Raúl Navarro  

 

Constatada l’existència del quòrum previst al Règim de funcionament de les taules 

sectorials, obre la sessió el Sr. Jordi Ibáñez, President de la Taula, que dona la 

benvinguda als assistents i s’entra en l’examen i debat dels assumptes relacionats a 

l’Ordre del Dia. 

 

1.  Benvinguda 

Pren la paraula el President de la Taula i dona la benvinguda a tots els assistents. 

 

2.  Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 

El Sr. Enric Roldán pregunta si hi ha alguna esmena o comentari respecte l’acta de la 

sessió anterior. 

El Sr. Alejandro Moreno mostra la seva disconformitat respecte a l’acta i comenta que 

li sembla que no l’ha rebut i no l’ha pogut llegir. 

L’acta queda aprovada per majoria simple dels membres de la Taula. 

 

3.  Recordatori de la feina de l’última reunió de la Taula 

El President comenta que primerament es va realitzar una presentació sobre la Festa 

de la Diversitat per part de la Sra. Carmen Morro i la Sra. Pepa Gásquez de la 

Comissió de Festes Collblanc-La Torrassa. 

A més a més, durant la sessió es va presentar l’esborrany de l’enquesta per a la 

detecció de necessitats de la gent gran i es van comentar i incorporar modificacions. 

 

4. Acceptació de l’enquesta per a la gent gran 

Després de realitzar una lectura conjunta de l’enquesta es realitzen esmenes i 

modificacions a l’enquesta. 

Finalment s’aprova l’enquesta per majoria dels assistents. 
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5. Distribució per passar l’enquesta (Casals de Gent Gran, mercats, 

CAPs...) 

El President comenta que les enquestes es passaran a equipaments i espais propers 

a la gent gran, com ara els CAPs o els Casals de Gent Gran. 

Es proposa realitzar 500 còpies de l’enquesta i com a data provisional s’estableix 

principis de maig per a tenir les enquestes fetes. 

 

6. Algunes informacions del Consell de Ciutat i d’altres 

El Sr. Enric Roldán explica que a finals de desembre es va realitzar una reunió de la 

Comissió Permanent del Consell de Ciutat per tal d’informar sobre els treballs que han 

realitzat les taules sectorials i els treballs que realitzaran durant el 2022. 

Pel que fa al Plenari del Consell de Ciutat, degut a les restriccions no s’ha pogut 

convocar  

A més a més comenta que durant la darrera sessió participativa pel Pacte de Ciutat la 

Sra. M. Ángeles Sariñena, regidora de participació i relacions ciutadanes, va confirmar 

la intenció de realitzar una reunió per a traslladar les informacions sobre el projecte de 

l’Espai d’Entitats, que ja està en marxa.  

 

7. Alguna qüestió més. Petició Sr. Alejandro Moreno 

El Sr. Alejandro Moreno realitza una queixa sobre la llibertat d’opinió i el seu dret a 

exercir-lo. També comenta que cal revisar el reglament i destaca la posició de l’entitat 

a la qual representa com a identitat Cruceña, una cultura boliviana.  

Finalment també comenta que cal replantejar l’horari de les sessions de la Taula. 

 

9.  Tancament de la sessió i recordatori de la data per a la propera 

sessió 

S’acorda que la propera sessió es realitzarà el 22 de febrer a les 18:00 hores. 

 

I no havent-hi més assumptes de què tractar, el President aixeca la sessió essent les 

20 hores 00 minuts del dia 25 de gener de dos mil vint-i-dos de tot el qual com a 

Secretari delegat en dono fe. 

 


