REUNIÓ GRUP DE SEGUIMENT DEL PLA DE BARRI DEL MONSESTIR SANT FRANCESC
17 D’OCTUBRE DE 2017

Assistents per part municipal:
Sra. Marina Casals, Directora de participació Ciutadana
Sr. Isaac Villa, Tècnic d’Acció de Barri
Sr. Oriol Arechavala, Tècnic de Participació Ciutadana
Sra. Ester Castanyer, Tècnica de Comunicació – Acció als Barris
Sr. Sergi Fernandez, Consultor redactor del Pla (Portacabot)
Assistents:
Sr. Antoni Gual, Associació de comerciants
Sr. Francisco Ordoñez, AAVV Centre Est
Sra. Mireia Gallego, representant del Consell de Barri del Centre est
Sr. Àlex Guiral, veí
Sra. Patricia Lepe, Coordinadora de la Xarxa
Hora: 19:00 – 20.50 hores
Lloc: Xalet Negre

ACTA DE TEMES TRACTATS I ACORDS

1. Constitució del Grup de Treball
Es constitueix el Grup de Treball per a fer el seguiment dels projectes del Pla de Barri del
Monestir i s’acorda fer les reunions el primer dimarts de cada mes, en horari de 19 a 20.30h.
S’acorda que les convocatòries es faran des de Participació ciutadana amb els temes que es
proposin des de l’Ajuntament, en funció dels projectes que van avançant, o a proposta dels
membres, quan hi hagi temes que vulguin tractar.
Aquesta comissió tindrà una durada indefinida mentre duri el termini d’execució del Pla (201823)
2. Estat actual de redacció del Pla de Barri del Monestir
Sergi Fernàndez, redactor del pla, explica l’estat de redacció del Pla de barri del Monestir, que
parteix del procés participatiu. Destaca que hi ha 58 actuacions previstes i que s’inclou un pla
financer per a la seva execució.
3. Seguiment de Projectes del Pla de Barri del Monestir
• Amfiteatre als jardins del Vallès
S’explica l’estat d’execució del projecte. Es valora positivament les actuacions
previstes, que responen al que s’ha treballat al grup de seguiment específic. Es
demana que s’estudiï bé la posició de l’Amfiteatre per a que el so surti cap a la
zona amb menys habitatges.
• Horts urbans
S’explica l’estat d’execució del projecte. Es gestionarà des de la Xarxa i
s’informa que es farà una visita als Horts de Can Possible, ja que el futur hort
funcionarà de manera similar.

•
•

Carril Bici
S’acorda no tractar aquest punt per que ja hi ha convocada una comissió de
mobilitat del Consell de Barri del Centre est en el que s’explicarà.
Plaça del Coll
S’expliquen les actuacions realitzades fins ara i les que hi ha pendents de
realitzar. Es valoren positivament les actuacions realitzades fins ara, i les
propers de millora dels jocs infantils i altres.
Sortim a la plaça i es comenten les millores que a proposta dels veïns caldria
fer-hi. Són les següents: (veure plànol adjunt)
Il·luminació
 Millorar la il·luminació en tota la plaça. I en especial al costat est, on hi ha
conductes incíviques i genera molta sensació d’inseguretat. Es proposa un
model d’il·luminació com el de la Plç. Barcelona, amb lluminàries penjades
de tensors.
 Il·luminar el Xalet Negre de manera que es visualitzi més com a
equipament del barri i es posi en valor l’edifici.
Vegetació
 Rebaixar els arbustos fins a l’alçada dels bancs de la banda on hi són els
bars, per a que l’espai guanyi visibilitat i no es generin racons foscos on hi
ha gent que hi orina.
 Rebaixar els arbustos fins a l’alçada dels bancs al voltant del parc infantil i
de tota la plaça, per a permetre veure i tenir controlats els nens que hi
juguen a dins i guanyar visibilitat a la Plaça.
 Els arbustos que s’han de plantar davant del Xalet Negre, procurar que
siguin baixos per a que no siguin una nova barrera visual.
Mobiliari
 Reparar la porta d’accés al parc infantil, que no tanca bé.
 En els bancs de pedra nous han quedat filferros solts que els nens es poden
fer mal. Cal repassar aquests bancs i treure els filferros.
 Desplaçar la font, que ha quedat al mig de la plaça. Posar-la en un lateral
(actualment a més a més perd aigua)
 Reubicar el contenidor de roba i la mini deixalleria, que actualment estan
molt al mig i en l’accés a la Plaça per l’Av. Torreblanca. Es proposa ubicar
on hi havia l’antiga parada d’autobús.
 Desplaçar les papereres que també han quedat al mig de la Plaça.
Mobilitat
 Els cotxes i motos que entren a la Plaça per davant del Xalet negre ho fan
molt ràpid, i és un espai on hi juguen molts nens. Cal prendre alguna
mesura per a que redueixin la velocitat. Concretament es proposa que hi
hagi un senyal més visible que prohibeixi el pas de vehicles i un coixí que
faci reduir la velocitat.
 Posar a la c/Cerdanyola un senyal per a vianants que indiqui el Xalet Negre.

4. Altres
Es proposa fer la propera reunió de seguiment el dimarts 7 de novembre, de 19 a 20.30 al Xalet
Negre. Els temes que es proposen per aquesta sessió són:

•
•
•

Vianalització de la Crtra Cerdanyola
Adquisició de la casa de l’Av. Torreblanca amb Av. Cerdanyola
Cobertura de la Pista de St. Francesc

Es demana que abans de la reunió s’enviïn els PPT i la informació que es s’hagi d’exposar. Per
part de l’Ajuntament s’informa que s’habilitarà un espai web a decidim.santcugat.cat on es
penjarà informació actualitzada sobre l’estat d’execució de cada un dels projectes.
Ester Castanyer explica que es vol recollir informació històrica i testimonis sobre la vida al barri
(actuals i antics), que serveixi per a posar en valor el barri i la seva gent.

Sent les 20:50 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzada la reunió.

