
 

 

REUNIÓ GRUP DE SEGUIMENT DEL PLA DE BARRI DEL MONSESTIR SANT FRANCESC 
3 D’ABRIL DE 2018 
 
 
Assistents per part municipal:  
Sra. Marina Casals, Directora de Participació Ciutadana 
Sra. Cristina Recasens, Directora d’Àmbit de Gestió de Cultura 
Jordi Gonzalez, Cap de Servei de Cultura i Joventut. 
Sr. Ignasi Bonet, Sots director d’Innovació. 
Sra. Ester Castanyer, Tècnica de Comunicació – 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. Francisco Ordoñez, AV Centre Est 
Sr. Jose Miguel H. Moset, AV Monestir-Sant Francesc 
Sr. Alexandre Guiral, veí 
Sr. Andreu Sierro, AMPA Collserola 
Sr. Andrés Ares, AV Monestir 
Sr. Xavier Asensio, Aula de so 
Sra. Lola Lozano, veïna 
 
 
Hora: 19:00 – 21.15 hores  
Lloc: Xalet Negre 
 

 
ACTA RESUM DE TEMES TRACTATS I ACORDS 
 
Assumptes previs: 
 
S’acorda començar amb el punt d’actuacions culturals: 
 

 

 

 

 
 
Cristina Recasens assisteix per a tractar el punt de la programació cultural al barri, però explica 
que com a Àrea de Cultura estan representats a la Xarxa i al Grup de Seguiment del Pla de 
Barri del Monestir a través de l’Anna Castells i la Patrícia Lepe. 
 
Cristina Recasens explica que s’està treballant per a fer més activitats al barri, i que ja hi ha 
hagut una presència important en actes com la Cavalcada de Reis, el Carnaval i la Festa Major. 
 
Es comenten les diferents activitats culturals al barri i al Xalet Negre. Es destaca l’èxit d’algunes 
activitats com el Diverdivendres.  
 
Cristina Recasens comenta que la programació del Xalet Negre es fa amb una mirada global 
de ciutat, i que per tant, en les activitats, hi participa gent d’altres barris, igual que els veïns del 
barri van a fer activitats als altres centres culturals, i comenta que el que falta és una oferta més 



 

 

a demanda del barri. També es planteja com es pot fer per apropar el Xalet Negre a la gent del 
barri. 
 
Mireia comenta que hi ha un grup de gent que no està a les xarxes socials i que són als que 
costa més arribar. Molta gent gran s’informa únicament pel “Tot”. Hi ha persones que confonen 
el Xalet Negre amb La Torre Negra. Demana que hi hagi més cursos tipus “informàtica” o 
“idiomes”, que és el que demana la gent. Falten cursos per a gent més gran. 
 
Es planteja la possibilitat de posar un taulell o tòtem informatiu al barri. Es considera que el lloc 
més adient seria l’Av. Cerdanyola, ja que per allà hi passa tothom.  
 
Josep Canals comenta que s’hauria de potenciar la Plaça del Coll com a punt de trobada. 
Hauria de ser un nucli més de la ciutat, com la Plaça Barcelona o la Plaça del Rei. També 
comenta que cal un espai on la gent gran pugui anar a ballar. Ara han d’anar a fora, a 
Castellbisbal o altres municipis, per que aquí no es pot. 
 
Cristina Recasens comenta que s’hauria d’implicar més a les entitats del barri en aquestes 
activitats, per a que dinamitzin. Per exemple, l’Esbart te un espai ideal per al ball. 
 
Andreu Sierro comenta que ara el que cal es projectar la cultura al carrer, per que es senti la 
vida del barri. Xavier Asensio comenta que cal fer més activitats de ciutat al barri, com les 
lectures a la fresca i altres. Josep Canals comenta que alguna de les activitats estrella de la 
Festa Major hauria de ser al barri.  
Es comenta la possibilitat de portar-hi la Fira de la Cervesa o també s’hi podria ubicar alguna 
activitat de les que es fan a la Plaça del rei, com el circ “Los Galindos”. 
 
Mireia Gallego comenta que en el sopar popular faltava il·luminació. Cal pensar un fil conductor 
per a les activitats que es realitzin al barri. 
 
Marina Casals comenta els tallers de “Reparat Millor que nou” que es podrien fer al barri. Són 
gratuïts i estan molt bé, i se’n podrien oferir alguns d’aquí a l’estiu. 
 
Es destaca que els més interessants serien els de els àmbits de costura, reparació de bicicletes 
i restauració de mobles. S’acorda que s’enviarà el catàleg per a poder mirar els tallers i dir 
quins es proposen. 
 
Tornant a la comunicació, Cristina Recasens comenta que caldria reforçar la comunicació a 
través dels comerços, ja que en aquest barri funciona molt bé. 
 
Mireia Gallego comenta que es podria fer alguna activitat familiar al juliol, ja que el barri està 
canviant i cada vegada hi ha més nens, i les activitats familiars estan funcionant molt bé. 
Proposa activitats tipus jocs de taula. 
 
Josep Canals comenta que s’hauria d’aprofitar més el potencial de RTVSt. Cugat, ja que les 
entitats del barri no hi van a explicar el que fan. També proposa que les activitats de cinema a 
la Fresca es podrien fer a la part de darrera del Monestir, i estarien més connectades al barri. 
 
Cristina Recasens proposa apropar el Monestir al barri, organitzant visites per a la gent del 
barri. Marina Casals comenta que també està previst realitzar activitats per a donar a conèixer 
l’Ambiteca. És tracta d’un projecte que busca la implicació del veïnat amb algunes activitats, 
com un galliner, que haurà de funcionar amb voluntaris. Es demanarà que vinguin a explicar 
aquest projecte en la propera reunió del Grup de Seguiment. 
 
 



 

 

Josep Canals proposa que es faci un “concurs de balcons”. Es podria fer amb flors. Caldria 
estudiar bé  la comunicació. 
 
Cristina Recasens proposa editar una guia de recursos del barri (entitats, espais, 
programació...) per a conèixer bé quina és tota la oferta de la que disposem, que de vegades 
no la coneixem. Destaca que al barri hi ha un equip de Serveis Socials, que dóna una atenció 
de proximitat molt bona. 
 
Andreu Sierro comenta que falta un espai d’interacció amb els nens, tipus espai obert, que no 
sigui una aula d’estudi. S’acorda que es farà arribar a l’Ajuntament un document de proposta 
realitzat per l’AMPA Collserola. 
 
Xavier Asensio comenta que al barri calen equipaments com un museu o un centre cívic més 
gran. Proposa que s’hi ubiqui el museu del còmic. Es debat la proposta del còmic i es considera 
que seria interessant fer unes “Jornades del còmic”. Cristina Recasens comenta que si es vol 
fer, hauria de ser cara al maig-juny de 2019, per a poder preparar-ho bé. 
 
Francisco Ordoñez comenta que el barri està fracturat sobre el Pla de Barri, amb sectors que 
insulten o difamen per que estan en contra d’algunes actuacions. Es comenta que al barri s’han 
ajuntat molts canvis a la vegada (Vianalització de l’Av. Cerdanyola, Actuacions del Pla de barri, 
Zona verda). Cal treballar també la convivència i l’entesa al barri. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Sent les 21:15 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzada la reunió. 

 


