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ACTA ACTA ACTA ACTA CONSELL DE BARRI CENTRE ESTCONSELL DE BARRI CENTRE ESTCONSELL DE BARRI CENTRE ESTCONSELL DE BARRI CENTRE EST    
 
    
Identificació de la reunióIdentificació de la reunióIdentificació de la reunióIdentificació de la reunió    
Núm. de la reunió: 3/2018 
Dia:    24 de setembre de 2018 
Hora:    de 19h a 22h 
Lloc:    Casa de Cultura 
 
    
Persones assistentsPersones assistentsPersones assistentsPersones assistents    
Sr. Ferran Villaseñor, president 
Sra. Angeles Serrano, vicepresidenta 
Sra. Rebeca Galán, secretària 
 
Sr. Joan Puigdomènech, tinent d’alcalde de Territori, Medi Ambient i Participació ciutadana 
Sra. Cristina Paraira, tinenta d’alcalde de Presidència, Entorn urbà, Mobilitat i Seguretat. 
Sra. Susanna Pellicer, tinenta d’alcalde de Polítiques de cicle de vida, Progrés social i Habitatge, 
i representant grup municipal PDCat 
Sra. Marina Casals, directora de Participació Ciutadana 
Sr. Albert Mallol, tècnic de Participació Ciutadana 
Sra. Ester Castanyer, tècnica d’Acció als Barris 
 
Sr. Èric Gómez, representant grup municipal ERC 
Sra. Lourdes Lorente, representant grup municipal CUP- PC 
Sr. Roberto Torrecilla, representant grup municipal C’s 
 
Sra. Mireia Gallego, Grup de facebook barri Monestir-Sant Francesc 
Sr. Francesc Carol, Associació Egiptologia de Sant Cugat AESC 
Sr. Antoni Gual, Associació de Comerciants 
Sr. Francesc López, AAVV Can Magí 
Sr. Jordi Anguera, AAVV Can Magí 
Sr. Josep Vergés, AAVV Centre Sant Cugat 
Sr. Francisco Ordóñez, AAVV Centre Est 
Sr. Joaquín Medina, AAVV Can Barata 
Sr. Alberto Valcarce, AAVV Volpelleres 
 
 
Ordre del dia Ordre del dia Ordre del dia Ordre del dia     
1. Seguiment dels temes tractats en l’anterior Consell de Barri 
2. Aprovació, si s’escau, de l’acta del consell anterior 
3. Intervenció de les veïnes i veïns 
4. Seguiment del Pla del barri Monestir-Sant Francesc 
5. Estat del projecte de l’Amfiteatre als Jardins del Vallès 
6. Abastament aigua Can Barata 
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7. Projecte Bosc de Volpelleres 
8. Informació Consell municipal de Seguretat i Convivència i dates dels propers grups de treball 
9. Seguiment i propostes dels àmbits territorials 
10. Precs, preguntes, sobrevinguts i suggeriments 

 

Desenvolupament de la reunióDesenvolupament de la reunióDesenvolupament de la reunióDesenvolupament de la reunió    
1. Seguiment dels temes tractats en l’anterior Consell de Barri 

El Sr. Villaseñor inicia la sessió amb el seguiment dels temes tractats i les respostes a preguntes 
de l’anterior consell.  

 
1. Més programació cultural al barri del Monestir – Sant Francesc 

Pregunta: Es sol·licita que la programació cultural de la ciutat tingui en compte el barri 
Resposta: Es tindrà en compte però la programació cultural es tracta al Consell de Cultura, 
que és l’àmbit específic per parlar el tema 

2. Més seguretat a l’aparcament de l’Avinguda Roquetes 
Pregunta: Es realitza la consulta si està previst implantar alguna mesura de seguretat al nou 
aparcament de l’Avinguda Roquetes, com una tanca o càmeres de videovigilància 
Resposta: S’està acabant d’instal·lar l’enllumenat i està previst posar també una càmera de 
vigilància. 

3. Comerciants sol·liciten tracte equivalent als veïns a la zona verda 
Pregunta: Es sol·licita que els comerciants puguin tenir el mateix tracte que els veïns a la 
zona verda, considerant que es un greuge per ells 
Resposta: Actualment s’està fent l’estudi del funcionament i ocupació els primers mesos 
d’implantació per valorar possibles millores. No es preveu, d’entrada, donar tracte 
equivalent als comerciants. 

4. Carril bici Avinguda Ragull 
Pregunta: Es critica la implantació del carril bici de l’Avinguda Ragull, en el tram entre 
Torrent d’en Xandri i Joan XXIII, afectant als veïns que han de fer una volta de 800 m i es fa 
passar tot el trànsit per davant dels dos centres d’ensenyament 
Resposta: Es va acordar amb l’AMPA de l’escola mesurar el volum de trànsit que passa 
actualment pel carrer Abat Biure i implantar mesures per reduir la circulació. 

5. Semàfor accés Can Barata i il·luminació jardí 
Pregunta: Es sol·licita la instal·lació d’un semàfor a l’accés al barri des de la carretera de 
Rubí-Sant Quirze i que s’il·lumini el jardí que hi ha a l’accés de Can Barata 
Resposta: El semàfor està pendent de la resposta de la Generalitat, titular de la carretera. 

6. Projectes de l’Avinguda Cerdanyola i Jardins del Vallès 
Pregunta: Es consulta sobre l’estat dels projectes de l’Avinguda Cerdanyola i dels Jardins 
del Vallès amb la preocupació que es paralitzin amb el canvi d’alcaldessa 
Resposta: El canvi d'alcaldessa no implica aturar aquests projectes. En el cas dels Jardins 
del Vallès, el Govern es va comprometre a fer un estudi d'impacte acústic, ja s’ha fet i s’han 
introduït les recomanacions que planteja. La vianantització de l’Avinguda Cerdanyola 
també continua el seu procés: ara s’acaba el termini d’exposició pública, es resoldran les 
al·legacions, si n’hi ha, i es procedirà a licitar les obres 

7. Millores a la plaça d’en Coll 

estercastanyer
Resaltado
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Pregunta: Es sol·licita que es reforci la il·luminació a la plaça d’en Coll per incrementar la 
seguretat i que es mantinguin els arbustos podats baixos perquè la plaça sigui diàfana  
Resposta: L’any que ve es posarà nova il·luminació penjada dels arbres, similar a la que hi 
ha a la plaça Barcelona. Pel que fa a la poda, des de Parcs i Jardins van fent actuacions i, si 
cal, es demanarà que les reforcin. 

8. Herbes tirades al Parc de la Pollancreda 
Pregunta: S’exposa que quan tallen les herbes del parc es llencen les restes allà mateix i es 
podreix, creant nius d’insectes. També s’explica que no es fa manteniment de l’arbrat i que 
l’herba està seca 
Resposta: Parcs i Jardins no té constància que es llencin les restes d’herbes ni de 
problemàtiques vinculades a això però es tindrà en compte. 

9. Més il·luminació a la Baixada de l’Alba 
Pregunta: No hi ha il·luminació a les escales de la Baixada de l’Alba i genera un focus de 
pintades, brutícia i altres problemes 
Resposta: A la Baixada de l’Alba ja es va incorporar un punt més de llum. 

10. Manca d’agents de Policia Local i plantilla envellida 
Pregunta: Manca d’agents perquè no es renoven les places en comissió de servei i on la 
mitja d’edat de la plantilla implicarà més jubilacions que s’hauran de cobrir. 
Resposta: Actualment i de forma aproximada hi ha un 7% d’agents en segona activitat i un 
8% per sobre dels 60 anys. La resta està dins de la edat que es considera apte per 
desenvolupar feines de primera activitat. Sobre el número total de policia que es de 95 
funcionaris + 2 en comissions de servei a medi ambient i via pública 

11. Cotxes en doble fila i en càrrega i descàrrega a l’Avinguda Cerdanyola 
Pregunta: S’explica que la Policia Local no actua per evitar els estacionaments en doble fila 
i en zones de càrrega i descàrrega a l’Avinguda Cerdanyola 
Resposta: Es va traslladar la queixa als agents de barri i els vigilants de la zona blava 

12. Increment de robatori i okupacions al barri Monestir – Sant Francesc 
Pregunta: Hi ha preocupació veïnal per diversos intents de robatori que hi ha hagut i es 
sol·licita que el tema es tracti al Grup de Treball de Seguretat 
Resposta: Es tractarà al proper Grup de Treball de Seguretat 

13. Coberta pista de Sant Francesc 
Pregunta: Es sol·licita que s’expliqui el projecte per informar als veïns 
Resposta: S’han realitzat dues reunions, en diferents dates, amb els veïns/es de l’edifici 
adjacent a la pista per explicar i informar de la proposta, abans de fer el projecte. Ara es farà 
el projecte i quan es tingui, s’exposarà al Consell de Barri. 

 
El Sr. Puigdomènech intervé en el punt dos per informar que s’ha parlat amb l’ajuntament de 
Cerdanyola però no ha obtingut resposta. El Sr. Villaseñor proposa anar al ple de Cerdanyola.  
 
2. Aprovació, si s’escau, de l’acta del consell anterior 
El Sr. Vergés comenta que no apareix a la llista d’assistents de la passada sessió ordinària.  
El Sr. Ordóñez demana que sempre si li posi el mateix nom o Paco o Francisco.  
S’aprova l’acta amb aquestes esmenes. 
 
3. Intervenció de les veïnes i veïns 
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El Sr. Canals troba a faltar resoldre els temes per correu electrònic. Els vigilants podrien ser els 
jubilats i podrien fer una llista. Caldria fer una planificació filosòfica general. Fa falta un 
equipament que atregui la resta de la ciutat. Els comerços nous tanquen perquè no tenen 
assessorament de quin tipus de ciutat és. Si no es fa així serà un barri marginal. Caldria fer actes 
culturals per estimular el barri.  
El Sr. Bernardino critical la desaparició de la gespa dels jardins de Sant Francesc. És un greuge 
comparatiu el manteniment d’aquest espai en comparació amb altres llocs de Sant Cugat. És 
un barri marginat. Es fan moltes inversions però no es veuen.  
La Sra. Mora, veïna de Coll Favà, exposa que al Passeig Francesc Macià, a causa que és una via 
principal d’entrada a Sant Cugat pels vehicles, hi ha un soroll excessiu.  Explica que el trànsit és 
incessant de dia, amb l’afegit del trànsit escolar als matins.  De nit hi ha cotxes que van molt 
ràpid. Sol·licita a curt termini uns reductors de velocitat o coixins berlinesos, a mig termini un 
canvi de pavimentació i a llarg termini, a causa que el transport públic fa molt de soroll, com 
autobusos, camions de la brossa, i altres, es faci una renovació de la flota que sigui elèctrica i 
que es canviï la ruta dels autobusos perquè no passin tots pel mateix  carrer. 
El Sr. Vergés informa que el coixí funciona bé al carrer de La Creu.  
El Sr. Berenguer recorda que ell havia proposat una alternativa al soroll dels contenidors 
d’escombraries. Afegeix que  a la plaça del Coll hi ha perill i baralles i proposa que hi hagi policia 
municipal al Xalet Negre per fer vigilància més a prop dels problemes.  
La Sra. Teresa comenta el “botellot” que es produeix a l’Av. Cerdanola les nits de divendres i 
dissabtes i diu que ja no poden més. Hi ha moltes destrosses. Denuncia que és un problema 
que es repeteix cada setmana i diu que no hi ha mai cap patrulla de la policia. Vol que quedi 
palès.  
La Sra. Gallego comenta que té una llista de comentaris sorgits del facebook que li passarà 
directament a la Sra. Casals i que no cal explicar ara. Hi ha un tema més important que és la 
situació de la Plaça del Coll per les baralles constants. La gent està espantada. El nens no hi 
volen anar. L’administració s’ha de fer càrrec de la seguretat de la gent i no ho està fent. La 
policia no ve. No és normal i passa cada dia. Es parla i no es fa res. En els plens no es parla de la 
seguretat de la gent. Se sap qui són els qui causen les baralles. Es demana si hem d’esperar que 
passi alguna cosa grossa i hi hagi sang.  Pregunta si algú farà alguna cosa o ho han de fer els 
veïns. Si és així faran patrulles. Són dos temes importants: el “botellot” i la seguretat. Tenim un 
problema molt greu tots. 
El Sr. Gual diu que s’està produint un efecte crida que al barri es pot fer el que es vulgui i és un 
barri sense llei. Hi ha baralles contínues i problemes de convivència. El barri s’està degradant i 
crec que ja ha passat el punt de no retorn. Comercialment ja no té cap atractiu. 
El Sr. Carol proposa que per evitar la situació caldria tornar a posar la  policia de barri que ara 
no existeix. Pregunta per què no es renoven les comissions de serveis com abans. Afegeix que 
cada vegada hi ha menys dones a la policia.  
El Sr. Ordóñez comenta diversos temes: 

- Aparcament  en doble fila i a la zona de càrrega i descàrrega a Av. Cerdanyola xamfrà 
amb Av Torreblanca. La policia  ho veu cada dia  i segueix sense actuar. 

- Els agents cívics van en parella però  fan la feina que abans feia un sol. 
- Hi ha pernoctacions d’infants a la Xesca amb monitors que fan olor a alcohol 
- Hi ha manca de llum al Parc de la Pollancreda 
- No hi ha manteniment del que es fa: als jardins, a les voreres, als arbres,... 
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- En els parcs infantils hi ha un manteniment deficient 
 
El Sr. López exposa tres temes: 

- Centre direccional de Cerdanyola, volen participar si es fan al·legacions des de 
l’Ajuntament.  Hi ha preocupació no només per l’oferta comercial sinó pel trànsit que 
desembocarà a Sant Cugat, ja que moltes vies d’accés van a parar a Sant Cugat tot i ser 
un projecte de Cerdanyola.  

- Hi ha vespes al barri a causa del mal estat dels arbres. Cal una actuació dels serveis de 
jardineria, arbres malats i morts. Hi ha parteres amb males herbes al c/ Adrià Gual i 
altres carrers perquè no es fa res. Només s’intervé al carrer Roquetes. Es fa “botellot” al 
pàrquing dissuasiu de l’Av. Roquetes. 

- Hi ha un problema de rates important al barri. 
El Sr. Medina exposa que s’ha posat la fibra òptica al seu barri i que hi ha un veí que ha posat 
una  tanca al voltant de la seva finca i demana diners a la companyia per fer passar el cablejat 
per allà. Demana l’actuació de l’Ajuntament perquè és un cas de disciplina urbanística. 
Respecte el tema de la seguretat,  explica que han fet dos grups de WhatsApp del veïnat de Can 
Barata: un per fer comentaris i un altre que funciona com una alarma per estar al cas de 
situacions sospitoses. Ells han fet patrulles de veïns per recórrer els carrers. Insisteix que cal 
anar al ple municipal i insistir sobre els temes per tal d’aconseguir resultats.  
El Sr. Puigdomènech es compromet a mirar el tema de la finca.  
 
La Sra. Serrano lamenta que costa molt que qualsevol representant de l’Ajuntament faci la seva 
feina. No poden ser els veïns els qui obliguin els estaments públics a actuar i que els facin la 
seva feina. No pot ser que hàgim d’anar nosaltres darrera de la policia perquè treguin un cotxe 
que ha aparcat a la plaça per a persones amb discapacitat. Es patètic. Cal dir allò que no està 
bé.  El barri està sent un polvorí diu que al final hi haurà sang.  
El Sr. Vergés  diu que es fàcil veure les coses negatives del barri però diu que també n’hi ha de 
positives. Assenyala que ha millorat molt la intersecció del C/ de la Creu i Francesc Macià. 
Comenta que els carrers han millorat amb els obstacles. Els comerciants es queixen que no 
volen la vianantització i després es queixen que la zona és un aparcament a l’aire lliure. Cal una 
ciutat moderna. Informa que les plaques a posar en determinats carrers, acció sorgida dels 
pressupostos de lliure disposició, ja estan en marxa. Espera que tinguin bona acollida. 
Sra. veïna de la Pça del Coll diu que tenen por de sortir a la plaça, que la policia no actua per 
por. Explica que la persona que recollia signatures en contra de la inseguretat ho ha deixat per 
por. Que hi ha una persona que és l’origen de la violència i no se l’enduen. Que té la gent 
amenaçada. Que això no és manera de viure.  Diu que pateix pels infants.. Fa 38 anys que visc a 
la plaça i no havia vist mai el què està passant. Gent que es baralla cada nit a les portes dels 
bars, ionquis que s’estan a la plaça des del matí fins a les 12 de la nit. Tiren llaunes als nens, 
amenacen la gent que passa per allà. Creu que un policia a peu no faria res. Està molt 
descuidada tant la plaça com tota  l’Avinguda Cerdanyola. Si no es prenen mesures, acabarà 
malament.  
El Sr. Gual diu que el paper del comerç del barri és molt important.  Hi ha d’haver un comerç 
actiu perquè això és integrador. A la plaça Barcelona, la gent no s’asseu a les terrasses perquè té 
por. 
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La Sra. veïna del barri  demana a l’Ajuntament que actuï perquè els mossos no volen implicar-
se. Sr. Villseñor respon que ja s’ha convidat la tinenta d’alcalde de Seguretat Ciutadana i agraeix 
a la Sra. Cristina Paraira que hagi vingut al Consell. 
El Sr. Berenguer diu que calen dues coses bàsiques per resoldre la situació: un protocol 
d’actuació i una comissaria allà.  
La Sra. Paraira comenta que són situacions que s’han agreujat i que són  intolerables. Per 
resoldre-ho cal una actuació amb diverses potes: serveis socials, policia local i mossos. 
Esperem aquesta setmana poder fer una actuació conjunta de totes les parts per resoldre el 
problema i donar normalitat a la plaça del Coll.  Assegura al Sr. Villaseñor que mentrestant es 
farà una vigilància de xoc.   
El Sr. Puigdomènech respon al Sr. López, que ha marxat, que el Pla urbanístic del Centre 
direccional va ser suspès i ara es presenta un Avanç de pla i l’Ajuntament hi ha presentat les 
seves objeccions com que la superfície és exagerada i que la mobilitat d’aquesta zona no ho pot 
resistir. Quant a que tota la part viària va a parar a Sant Cugat es faran al·legacions. Si les 
presentem conjuntament amb les entitats veïnals, tindrem més força.  
Pel que fa a les rates vindran a  inspeccionar el barri de Can Magí ja que es té la concessió amb 
una empresa que també fa tractament fitosanitaris.  
 
La Sra. Paraira respon al tema de la gespa que es revisarà però que s’està posant gespa de prat i 
a l’estiu s’asseca. Ja no es posa gespa verda a Sant Cugat.  
La Sra. Paraira li respon a la Sra. Mora que és complicada la solució al Passeig Francesc Macià 
però que es tractarà al consell de mobilitat i demanarà als tècnics per tal que facin les seves 
propostes.   Quant als vehicles elèctrics ja s’està fent la compra de vehicles elèctrics per als 
tècnics i la brigada per renovar la flota municipal.  
El Sr. Villaseñor comenta que el tema del “botellot” es tractarà en grup de treball de seguretat 
d’aquí a 15 dies.  
La Sra. Paraira informa que sobre el tema del “botellot” s’intenta que els joves es desplacin cap 
a zones més despoblades. Pels joves és una forma de socialitzar-se i ells no ho veuen com un 
problema. Abans el “botellot” estava a Can Solà i es va poder treure d’allà però és un problema 
que no desapareix. Es trasllada de lloc. Hi ha coses que ja estem fent de forma preventiva  i que 
es van explicar  en el consell de seguretat i convivència: no vendre gel a les gasolineres, 
encendre el reg a la nit i que la gespa estigui mullada, posar llum als espais foscos i on hi ha 
llum apagar-la. Petites accions per dissuadir el “botellot”. 
El Sr. Gómez opina que la situació d’ara és conseqüència d’una política errònia continuada de 
concentració dels establiments d’oci a la zona de Can Solà.   S’ha concentrat tot en un punt i 
resulta que està al costat del nostre barri. Cal replantejar què volen els joves i donar-los els  
espais d’oci que necessiten.  
La Sra. Paraira explica que van actuar a  Can Solà perquè hi havia un problema de seguretat. 
La Sra. Gallego demana que s’actuï i no quedi tot en un bla, bla, bla.  
 
4. Seguiment del Pla del barri Monestir-Sant Francesc 
 
El Sr. Villaseñor i la Sra. Casals expliquen l’estat de diferents  actuacions del Pla de Barri del 
Monestir-Sant Francesc. 
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VIANANTITZACIÓ AV. CERDANYOLA: 
• Aquesta setmana s’acaba el període d’exposició pública. Es resoldran les al·legacions, si n’hi 

ha, i es farà aprovació definitiva i la licitació. 

• Es preveu començar les obres el primer trimestre del 2019. 

• Pressupost de licitació: 1.270.000 € 

    
VIANANTITZACIÓ C/ SANT LLORENÇ 

• Pacificació del vial mitjançant plataforma única. Ampliació de voreres i recrescut de calçada 

• Soterrament dels creuaments de les xarxes de serveis (Telecomunicacions i Baixa Tensió) i 

reordenació de la xarxa grapejada per façana 

• Remodelació de les xarxa d’aigua potable 

• Substitució de la xarxa residual i execució de nova xarxa de pluvials. 

• Soterrament de la instal·lació d'enllumenat 

• Preu de licitació: 199.905,78 € (IVA inclòs) 

• Està en licitació. Les obres començaran entre finals del 2018 – principis 2019 

 

 

 

 

 

 
 

 
IMPLANTACIÓ TECNOLOGIA LED AL BARRI 

• 68% de les llumeneres amb tecnología LED (559 pdls LED / 821 pdls totals) 
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• Nous projectes per continuar la implantació LED  

•  

NOU ENLLUMENAT PL. COLL 

• Pl. Coll: LLumenera  SALVI/GOTA    

• Pressupost estimat: 65.000, 00 € 

 
 
NOU ENLLUMENAT JARDINS DEL VALLÈS 
• Nou enllumenat  d’acord amb el projecte del procés participatiu 

• Pressupost estimat: 35.000,00 € 
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COBRIMENT DE LA PISTA INFERIOR DE ST. FRANCESC 
 

• L’AMB està redactant el projecte. Es preveu acabar-lo a finals d’any i al 2019 licitar i 

començar les obres. 

• Serà una estructura metàl·lica de 5 metres d’alçada, sense parets laterals i amb vegetació per 

reduir-ne l’impacte visual. 

• Pressupost: 290 mil euros. 

 
ADQUIRIR LA CASA DE LA CANTONADA D’AV. CERDANYOLA – PG. TORRE BLANCA 
 

 

• S’està negociant la compra amb la propietat. També es valoren les opcions d’adquirir-la per 

via d’una permuta o d’expropiació.  

• S’ha aprovat la modificació urbanística per poder-hi fer equipament. 

• Pressupost: 400.000 € 

 

 

6. Abastament d’aigua a Can Barata 

Sra. Paraira explica les obres d’abastament d’aigua a Can Barata 
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7. Projecte Bosc de Volpelleres 

El Sr. Puigdomènech informa sobre el projecte del Bosc de Volpelleres que té per objectiu preservar el 
bosc i potenciar-ne el coneixement i el gaudi. El projecte l’ha fet l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 
que serà l’encarregada de la seva execució i del manteniment. 
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8. Consell de Seguretat i Convivència i dates dels grups de treball 

Sr Villaseñor informa que el passat  es va constituir el 19 de setembre Consell de Seguretat i 
Convivència i explica alguns del temes tractats. En aquest sentit, assenyala que l’any passat van 
augmentar els robatoris a domicilis, sobretot a Mira-sol, La Floresta i Valldoreix, però es va 
informar que els darrers mesos han baixat. Valora la feina realitzada per la policia. En el marc 
del Consell s’ha acordat crear 3 grups de treball:  Agents cívics, polígons i càmeres de seguretat. 

 Pel que fa als grups de treball, Sr. Villaseñor proposa les dates següents:   

-8 d’octubre: Grup de treball de Seguretat 

-20 o 22 d’octubre: Grup de mobilitat 

-24 d’octubre: Consell d’entitats 

 
5. Estat del projecte de l’Amfiteatre als Jardins del Vallès 

Sra. Paraira informa de l’estat del projecte de l’amfiteatre: en els propers dies s’enviarà una 
carta als veïns per informar de les actuacions i després començaran les obres, que tenen una 
durada prevista de tres mesos.  

En relació a les queixes d’alguns veïns sobre el projecte, Sra, Paraira explica que s’ha reunit 
moltes vegades amb ells per recollir les seves inquietuds, que s’enfocaven principalment en el 
tema de la seguretat i del soroll. Per garantir la seguretat, el par comptarà amb una tanca en tot 
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el seu perímetre i tindrà un horari d’obertura i de tancament, com passa en alguns parcs 
d’altres municipis. L’Ajuntament ha encarregat un estudi de l’impacte acústic de l’amfiteatre. La 
recomanació, que ha estat recollida pel consistori, ha estat modificar l’orientació i que les 
actuacions a acollir fossin de petit format, per un públic que no superés les 100 persones. 
Atenent aquesta recomanació es van reduir les bancades. Sra, Paraira afegeix que s’ha escoltat 
als veïns i s’han fet modificacions al projecte per adequar-lo millor. 

Sr. Canals demana que es faci una nota informativa explicant que el projecte tirarà endavant 
per tal de contrarestar la desinformacions interessades que intenten crear malestar. Afirma que 
és un projecte molt bo per al barri, per la cultura i per al jovent. 

Veïna pregunta quin aforament tindrà el parc en el seu conjunt i demana si hi haurà una zona 
d’aparcament 

Sra. Paraira diu que la idea no és que sigui un espai per a grans quantitats de gent, sinó que està 
pensat com un equipament de barri, que en un moment puntual pot arribar a acollir més 
públic. Afegeix que és un projecte de millora del barri dins el procés de transformació que està 
experimentant. Sra Paraira aclareix que no es crearà cap aparcament específic i recorda que a 
la zona ja hi ha els aparcaments de l’Anònima i Roquetes. 

Sra. Ángeles Serrano diu que l’equipament ha de ser atractiu no només per la gent del barri sinó 
per la resta de Sant Cugat. 

Sr. Ordóñez pregunta sobre la seguretat del nou parc. Demana si, en ser un espai tancat, hi 
haurà vigilància a l’interior. 

Sra Paraira diu que no hi haurà vigilància, ni està previst que hi hagi càmeres de seguretat. 
Recorda que el projecte va sorgir del barri i que va ser avalada pel conjunt de la ciutadania en 
els pressupostos participatius de ciutat. 

Sr. Gual comenta que l’Associació de Comerciants presentarà al·legacions al projecte de 
vianantització de l’Av. Cerdanyola i demana a l’Ajuntment que no els respongui amb el silenci 
administratiu. Afegeix que volen que el projecte sigui una millora pel barri i també pel comerç. 

Sra. Paraira respon que des de l’Ajuntament s’han posat propostes sobre la taula per als 
comerciants i que l’Associació no les ha volgut escoltar ni considerar. 

Estat projectes del pressupost lliure disposició 2018 

Sra. Casals exposa la situació dels diferents projectes de lliure disposició de l’any 2018. 
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   Projecte 1 – Plaques explicatives als carrers del barri Centre Est (2.985,68€) 

Estat: Fabricació de plaques contractades 

Previsió: Instal·lació durant els mesos de Novembre i Desembre 2018 

 

Projecte 2 – Taula ping-pong barri Can Magí (1.787,17€) 

                  Descripció: Instal·lació de taula de ping-pong al parc de Can Magí 

                  Estat: executat 

 

Projecte 3 – Equip àudio (1.466,58€) 

Descripció: Subministrament d’un equip d’àudio per fer-ne ús per part de les diverses 

Entitats del barri que realitzen activitat recreatives, dinamitzadores, culturals i d'inclusió: 

- 2 altaveus auto amplificats 

- 2 trípodes pels altaveus 

- 1 taula de so analògica 

- 1 micròfon de mà sense fils 

- 1 peu de micròfon  

- Cablejat i connexions 

- Estat: s’entregarà el material al mes d’octubre 

 

Projecte 5 – Cadires i ordinador (1.000€) 

 

Descripció: Subministrament d’un ordinador portàtil i 6 cadires apilables per al Club 

Muntanyenc i que podrà fer ús qualsevol entitat prèvia reserva i coordinació. 

Estat: es preveu subministrar durant octubre i novembre 
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Projecte 7 –Borsa hores Cinema a la Fresca (1.675€) 

Descripció: Contractació del personal tècnic per realitzar la projecció de 2 pel·lícules, per tal 

de dinamitzar l’espai públic del barri 

El 7 de juliol es va projectar la pel·lícula TROLLS al jardí exterior de la Masia  de Can 

Canyameres i el 14 de setembre es va projectar la pel·lícula CAZAFANTASMAS al Parc de la 

Guineu, a l’escenari de Festa Major de Volpelleres 

Projecte 10 – Gravació vídeo sensibilització contra el masclisme (1.000€) 

Descripció:  Realització d’un vídeo per sensibilitzar la població sobre la violència  masclista.  

Estat: s’està realitzant la gravació al barri del Monestir amb participació dels veïns  i  veïnes 

del barri. Hi col·laboren les entitats No Estàs Sola, Hora Bruixa i Casa de la Dona 

 

Projectes pendents de realització durant el darrer trimestre de 2018 

Projecte 8 – Festa infantil de Can Magí (1.300€) 

Projecte 9 – Exposició Delphi (500€) 

Projecte 11 – Jornada passat romà (1.675€) 

Projecte 12 – Tallers i jocs Can Barata (850€) 

 

 
 
 
AcorAcorAcorAcords ds ds ds  
El Sr. Puigdomènech es compromet a mirar el tema de la finca de Can Barata on no hi passa la 
fibra òptica.  
El Sr. Puigdomènech es compromet anar a Can Magí pel tema de les rates.  
La Sra. Paraira traslladarà el soroll del passeig Francesc Macià al consell de mobilitat.  
 
 
 
 
SignaturaSignaturaSignaturaSignatura                            Vist i plau (si escau)Vist i plau (si escau)Vist i plau (si escau)Vist i plau (si escau)    


