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més, que per part de Patrimoni, pel que fa al bloc que hi està al carrer de Vergós, de
planta 4 i 4 plantes subterranies, que Patrimoni va fer la cota del pati tapant molt el que
és el claustre i les arcades, diu que ja ho van manifestar a la Comissió d’Urbanisme i
volen que en quedi constància en aquest Ple.
En conseqüència S’INFORMA FAVORABLEMENT dels punts 3.2 i 3.3
El president del Consell, Sr. Ciurana, passa al punt 3.5 de propostes d’acord:
El conseller del PPC, Sr. Albert Fernández, un cop llegida la seva exposició de motius
prèvia, presenta la següent:
PROPOSTA D’ACORD
“Que el nom del fundador del RCD Espanyol de Barcelona, SAD, el Sr. Àngel
Rodríguez, figuri en un dels carrers del Districte de Sarrià-Sant Gervasi”.
El president del Consell, Sr. Ciurana, dóna la paraula al Sr. Jordi Llopis, president de
la Penya Espanyolista Manigua, promotor d’aquesta proposta.
El Sr. Jordi Llopis manifesta que aquest any la Penya Manigua celebra els 50 anys de
la seva fundació, que el 4 i 5 de juny es reuniran penyes espanyolistes de tot Catalunya i
com a cloenda d’aquesta festa seria bo que un club centenari i fundador de la lliga
espanyola de futbol, com és el RCD Espanyol, tingués un carrer amb el nom del seu
fundador. Explica que el club va estar ubicat a la carretera de Sarrià durant 70 anys, a
més el seu fundador Sr. Àngel Rodríguez, està enterrat en el cementiri de Sant Gervasi i
que la Penya Espanyolista Manigua ha estat 23 anys en aquest Districte des de l’any
1972 fins al 1995 a Via Augusta, 92 i, per tant, també estan molt vinculats amb SarriàSant Gervasi. Per acabar, explica que el nom del club “La Manigua” cubà recorda
aquest barri de Sarrià perquè és com s’anomenava en els anys 20, segons els setmanari
humorístic El Xut, el camp de Sarrià perquè recordava la malesa cubana.
Tot seguit el president del Consell, Sr. Ciurana, demana als grups municipals el seu
posicionament, i tots unànimement VOTEN FAVORABLEMENT.
En conseqüència aquesta proposta d’acord queda APROVADA.
El conseller del grup municipal CiU, Sr. Ignasi Genovés, amb motiu d’un accident on
es va produir la mort d’un menor de 13 anys, ha promogut aquesta proposta que un cop
formulada la seva exposició de motius, amb el consens de tots els grups municipals
d’aquesta Consell Plenari, presenta la següent:
PROPOSTA D’ACORD
“Convocar, durant el darrer trimestre del present curs acadèmic, una comissió per
tractar de manera monogràfica el tema de la seguretat viària en l’àrea de presència de
centres escolars i educatius del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. En aquesta comissió hi
participaran tècnics especialistes en la matèria, directors de centres escolars i educatius,
representants de les AMPAS i representants polítics. L’objectiu d’aquesta comissió serà
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