
 

 

REUNIÓ GRUP DE SEGUIMENT DEL PLA DE BARRI DEL MONSESTIR SANT FRANCESC 
6 DE FEBRER DE 2018 
 
 
Assistents per part municipal:  
Sra. Marina Casals, Directora de Participació Ciutadana 
Sra. Ester Castanyer, Tècnica de Comunicació – Acció als Barris 
 
Assistents:  
Sra. Mireia Gallego, representant del Consell de Barri del Centre est 
Sr. Alexandre Guiral, veí 
Sr. Xavier Asensio, Aula de so 
Sr. Patricia Lepe, de la XARXA  
Sra. Julia Ventura, veïna 
 
Hora: 19:00 – 20.50 hores  
Lloc: Xalet Negre 
 

 
ACTA DE TEMES TRACTATS I ACORDS 
 
Assumptes previs: 
 
Marina Casals explica que el Ple municipal va aprovar el Pla Estratègic del Barri del Monestir-
St. Francesc el passat mes de gener. 
 
Ester Castanyer explica que ja està penjat a la web del decidim el document del Pla i les 
informacions associades, tals com les actes de les sessions del Grup de seguiment i la 
informació dels projectes que es van presentar. Es mostra la web i el seu funcionament. Es 
detecta un error d’accés que es mirarà de resoldre el més aviat possible. 

 
En relació a la Plaça del Coll es comenta que resta pendent la il·luminació. També es comenta 
que hi ha un baldó de la tanca dels jocs infantils que es treu sencer i que els nens hi juguen. 
Caldria corregir-ho. 
 
1. Campanya de comunicació del Pla Estratègic del Barri del Monestir  
2. Acte de presentació del Pla Estratègic del Barri del Monestir  
3. Informació d’obres en curs: Hort, Gespa a la pista de Sant Francesc i Carril bici  
4. Estat del projecte de l’Av Cerdanyola  
5. Temes a tractar a la següent  
 
1. Campanya de comunicació del Pla Estratègic del Barri del Monestir  
 

Ester Castanyer explica els objectius de la campanya, els canals i les diferents fases. 
 
En relació als elements al carrer es comenta si els punts seran fixes. Es considera interessant 
que hi hagi un tòtem informatiu de les activitats culturals del barri i el municipi, com hi ha en 
altres punts per al teatre Auditori i les biblioteques. 
 
Respecte la segona fase de la campanya, relativa a les vivències i la memòria del barri, es 
proposa fer-ho coincidir amb la festa del barri a l’octubre. I es proposa treballar-ho 
conjuntament amb la Xarxa doncs ja hi ha molta feina feta en relació a la memòria històrica. 



 

 

Alhora caldrà la col·laboració de tots els col·lectius per recollir informació i testimonis. S’acorda 
fer una reunió amb els tècnics que portaran el tema i els membres del Grup i la Xarxa per 
començar a treballar. 
 
També es llença la proposta de treballar amb postals o cromos amb imatges de com quedarà 
els diferents llocs del barri on s’intervindrà. Sobretot Av Cerdanyola, i altres projectes. 
 
Es manifesta que d’aquí a 2 anys el barri farà 200 anys dels seus inicis. Es considera una data 
molt rellevant que es vol celebrar de forma especial. La data està documentada amb la 
construcció de les cases dels monjos del C/ de la Creu. 
 
2. Acte de presentació del Pla Estratègic del Barri del Monestir  
 
Marina Casals explica l’acta que tindrà lloc el dia 24 de febrer a les 12h a la Plaça del Coll. Es 
presentarà el Pla a través d’un vídeo i hi haurà un vermut popular amb Migas fetes pel Comité 
d’Agermanament amb la Haba, amenitzat amb el grup de bari Maio de Sal. 
 
Es mostra l’interès de fer més actes al barri i que aquests tinguin caràcter de ciutat i 
continuïtat en el temps. Es va fer una primera proposta d’activitats a fer a la plaça: 

Febrer: presentació del Pla 
Març: els diverdivendres a la plaça del Coll 
Abril: Alguna activitat relacionada amb el Sant Jordi 
Maig: alguna festa per decorar la plaça 
Juny: Activitats de la festa major 
Juliol: Activitat de ”Sant Cugat al descobert” 

 
S’acorda que és un tema a tractar en properes sessions. 
 
3. Informació d’obres en curs: Hort, Gespa a la pista de Sant Francesc i Carril bici  
 
Ester Castanyer explica les diferents obres. 
 
Respecte l’hort, l’actuació ja està realitzada, i ara s’està treballant en la gestió. 
 
Es pregunta si es trauran els arbres doncs embrutaran molt la gesta. 
 
4. Estat del projecte de l’Av Cerdanyola  
 
Marina Casals explica breument l’estat i calendari del projecte, i les reunions que s’estan 
realitzen per poder acabar el projecte amb el màxim ajust a les situacions i necessitats de veïns 
i comerciants. 
 
Els presents expressen la gran importància del projecte de vianantització de l’Av. Cerdanyola. 
Consideren que és el projecte principal de tot el Pla. També es comenta que el veïnat està 
il·lusionat amb el projecte i que n’està molt content. També els comenta que hi ha alguns 
comerços en contra del projecte, però que no són tots, també hi ha comerços aspectants. 
 



 

 

Un veí del c/ Orient expressa que es voldria que fos també de plataforma única. S’informa que 
no està previst.  
 
5. Temes a tractar a la següent  
 
Es proposen els següents temes a tractar en la sessió del 6 de març. 

- Programació cultural 
- Amfiteatre 
- Jardins del barri. No hi ha flors 
- Espai públic petit al costat de la residència Santa Rosa. És públic? Actualment és una 

zona de conflicte on hi ha venda de droga. 
- Agents cívics. Proposta d’aspectes a controlar. 

 
La propera reunió serà el 6 de març a les 19h. 
 
Sent les 20:50 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzada la reunió. 

 


