REUNIÓ GRUP DE SEGUIMENT DEL PLA DE BARRI DEL MONSESTIR SANT FRANCESC
3 de juliol 2018
Assistents per part municipal:
Sr. Toni Serra, Director d’Àmbit d’urbanisme
Sr. Víctor Martínez, Director d’Àmbit de Qualitat Urbana
Sra. Marina Casals, Directora de Participació Ciutadana
Sra. Ester Castanyer, Tècnica de Comunicació d’Acció als Barris
Sr. Oriol Arechavala, Tècnic de Participació Ciutadana – Acció als Barris.
Assistents:
Sra. Mireia Gallego, representant del Consell de Barri del Centre Est
Sr. Josep Canals, veí
Sr. Xavier Asensio, Aula de so
Sr. Antoni Gual, Associació de Comerciants
Sr. Jose Miguel H. Moset, AV Monestir-Sant Francesc
Sr. Andrés Ares, AV Monestir
Sra. Lola Lozano, veïna
Sra. Maria Soto, veïna
Sr. Xavier Guerrero, veí.
Excusa assistència:
Sr. Alexandre Guiral, veí
Sr. Andreu Sierro, AMPA Collserola
Hora: 19:00 – 21.15 hores
Lloc: Xalet Negre
ACTA RESUM DE TEMES TRACTATS I ACORDS

1. Reforma dels carrers Orient i Sant Llorenç
Víctor Martínez explica la proposta de vianalització del carrer St. Llorenç i les
millores d’accessibilitat que es faran al c/Orient. Es farà una reunió amb els veïns per
a presentar i concretar la proposta. També es comenten les actuacions de
manteniment ordinari previstes per al C/ Pau IV
2. Jardins del Vallès
Víctor Martínez explica que el projecte estava a l’espera de l’estudi acústic que ha de
determinar quines activitats s’hi poden realitzar i quines no. L’estudi s’ha rebut
aquesta setmana i d’acord amb aquest es proposa realitzar activitats de moderada
afluència i moure l’escenari per a reduir l’impacte als veïns de l’Avinguda
Cerdanyola.
El projecte preveu la il·luminació de tot el parc i el tancament nocturn de tot el
perímetre.
3. Millores en l’adherència dels paviments

Víctor Martínez explica que s’han fet proves amb diferents productes per a millorar
l’adherència del paviment de l’entorn del monestir. Un dels que s’ha provat
funciona correctament però altera la coloració de les llambordes, i s’ha d’acabar de
determinar la seva aplicació.
4. Transport públic: noves marquesines
S’explica la instal·lació de noves marquesines de bus al barri.
5. Millores en els aparcaments
6. Mobilitat entorn de l’escola Collserola
Ester castanyer explica les millores de mobilitat entorn de l’escola Collserola
7. Plaça d’en Coll: il·luminació
Víctor Martinez explica el projecte de nou enllumenat a la Plaça del Coll. A tot el barri
s’està implantant tecnologia LED per a la il·luminació viària, que ja arriba al 68% de
les llumeneres.
8. Vianantització Av. Cerdanyola
Toni Serra explica el projecte de vianalització de l’Av. Cerdanyola. D’acord amb el
conjunt de reunions que s’han fet amb veïns i comerciants, s’han realitzat una sèrie de
canvis, principalment en la ubicació de l’arbrat , la ubicació dels elements i mobiliari
urbà i el tipus de paviment, per a garantir que aquest sigui prou resistent per a suportar
el pas de camions.
Al juliol està prevista una última reunió amb veïns i comerciants per a presentar els
últims canvis i iniciar la licitació del projecte definitiu. Les obres podrien començar a
principis de 2019, tot i que aquest termini és una previsió inicial. En tot cas no
començaran abans de gener i per tant no hi haurà afectació al comerç per a la
campanya de Nadal.
Es discuteix sobre el sistema de recollida d’escombraries. S’està estudiant la
implantació en un futur del sistema porta a porta, però de moment seguirà amb
contenidors convencionals. S’està eliminant el sistema de contenidors soterrats per que
provoquen molt problemes de manteniment i en la recollida.
Sobre l’arbrat, aquest serà de fulla caduca petita, per a garantir ombra a l’estiu i sol a
l’hivern. Es tracta d’un tipus d’arbre de fàcil manteniment.
9. Coberta de la pista de Sant Francesc
Toni Serra explica el projecte de coberta de la pista de St. Francesc. Es posarà una
coberta de 5m per a minimitzar l’impacte visual als veïns del davant.
10. Estat de les negociacions per adquirir l’edifici d’av. Cerdanyola amb pg.
Torreblanca

Toni Serra explica que no s’ha arribat a un acord amb els propietaris per a
l’adquisició de la finca, i per tant, si no hi ha acord, s’optarà pel procediment
d’expropiació.
Altres temes sobrevinguts:
Plaga de mosques al C/Montserrat i Vallès
Es comenta que l’arbrat d’aquests carrers (pruneres) han donat molts problemes amb la
caiguda dels fruits, que han portat plagues de mosques.
Soterrament cablejat aèri:
Es comenten les possibilitats de soterrament del cablejat aèri al barri i el cost que implica per
als veïns/es.
Sent les 21:10 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzada la reunió.

