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ACTA: CONSELL DE BARRI DE LES PLANES 
 

Data:  30 de maig de 2022 
Sessió:  ordinària  

Hora:  18h a 20h 
Lloc:  Casal de Les Planes 
 

Hi assisteixen:   
Per part de la mesa: 

Sra. Alba Gordó i Vilaseca, presidenta CB i regidora de Sostenibilitat i Joventut 
Sra. Eva Puigjaner, sots presidenta del consell 

Sra. Agustina Alonso, secretària del consell 
 

Sra. Mireia Ingla Mas, a  
Sr. Marco Simarro Zanón, regidor de Participació Ciutadana i Acció als barris 
Sra. Marina Casals Tres, sots directora de Participació Ciutadana i Acció als barris 

Sr. Oriol Arechavala Roé, tècnic de Participació Ciutadana i Acció als barris 

Sra. Ester Castanyer Corominas, tècnica de Participació Ciutadana i Acció als barris 
Sra. Olga Sentís Barja, Participació Ciutadana i Acció als barris 

 

 

En representació de les entitats i altres:  
Sra. Mercedes González, AFA Escola la Floresta 

Sra. Isabel Herranz, APV les Planes 
Sr. Miguel González, APV les Planes 

Sra. Olga Carrasco, APV les Planes 
Sra. Emilia Cruz López, Comissió de festes 

Sra. Begoña Parareda, Grup de dones 
Sra. Núria Bentoldrà, Espai Eco 

Sr. Ignasi López Fernández, Espai Eco 
 

 
Sr. Quim Prats, Associació Soci Cultural Nostre Club 
En representació de la part política: 

Sra. Teresa Larrieu, representat política ERC-MES 

Sra. Núria Fernández, representant política JuntsxSantCugat 
Sr. Alex Ballesta Sanz, representant polític PSC 

 

Per part de la premsa: 
 

Sr. Jordi Pascual Molla, elCugatenc 
Sra. Cristina Cabasés, Tot Sant Cugat 
Sra. Sandra Bello, MèdiaCugat 
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Ciutadania: 
Sra. Montse Berga 

Sra. Núria Alonso 
Sr. Carlos Granados 

Sr. Leandro Pereira 
Sr. Hipólito Pereira 
Sra. Sara Ruíz Romero 

Sra. Lourdes Ruíz Romero 
Sr. Joaquín Mancera 

Sra. Rosario 
Sr. Xavier Ventura 

Sra. Antonia Mohinos 
Sra. Maria Teresa Sabater 
Sr. Juan López 
Sr. Sergi Lara Albarrán 
Sra. Manuela Núñez Fernández 

Sra. Rosa Chofe 

 
Ordre del dia: 

1.  

2. Informació de la presidència  

3. Torn obert  
4. Projectes de les entitats 

5. Estat dels projectes dels Pressupostos Participatius i nova edició 
6.  

7. Precs i preguntes 
 

Desenvolupament de la sessió 
La sa.  

La Sra. Ingla dona la benvinguda al consell i comenta que en el mandat anterior era la representant 
Queda a la disposició del consell per al que calgui.  

 
 per assentiment 

2. Informació de la presidència  

La Sra. Gordó informa sobre la situació dels següents projectes: 

2.1 Carrer Verònica: el projecte està en redacció i es farà una reunió el 8.06 a les 19h oberta al veïnat 
:  finals any-principis 2023 

2.3 Carrer Molí: i ja visitades 

2.4 Diagnosi comunitària: arran de situacions de vandalisme de entorn de l  Pere Grau, per 
identificar els problemes per millorar, com  
2.5 Llums LEDS: ja estan definits els carrers on es farà 

: hi ha franges i P , compromís de 
 

2.7 Restauració creu de terme: feta 
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2.8 Proposta alternativa a la tirolina: no hi ha  cap parcel·la alternativa, però es fa una nova proposta 
La Sra. Casals explica que algunes entitats amb mirada de futur plantegen ampliar la remunta de espai 

edifici dels vestuaris, de fer una redacció i mentrestant maximitzar les possibilitats de 
E des del consell.  

3. Torn obert 
El Sr. Granados pregunta quins són els motius urbanístics per què no es pot posar la tirolina 
El Sr. Prats comenta que la remunta de l  Pere Grau no hauria de sortir dels pressupostos 

participatius ja que és un projecte pendent de fa molts anys.  
El Sr. Leandro Pereira comenta que allà es vol posar un banc i 

que generarà escombraries i no podran girar camions i hi haurà gent amb droga. Per al tema dels 
Ailanthus que hi ha si es talla creix més ja que és un arbre invasiu.  

La Sra. Sara Ruíz diu que no hi ha manteniment, les voreres 
no estan netes, la baixada del Guru-guru és perillosa quan plou, 
estan intransitables, el manteniment és nul.  
La Sra. Lourdes Ruíz informa que a l  Pere Grau no hi ha neteja al camp de futbol, els embornals 
estan secs, el manteniment del poble és vergonyós, sobre la plaça del poble demana que es treguin els 

contenidors ja que ocupen aparcaments.  

La Sra. Sara Ruíz demana que es reubiquin els contenidors.  
la zona de Sol i Aire i 

ara triga més. Pregunta per què i ha afegit.  

les bateries de la llum no funcionen, no hi ha manteniment de jardineria, està brut i hi ha molts nens. 
Els espais no tenen manteniment ni neteja.  

El Sr. Mancera comenta que el restaurant Can Casas cada cap de setmana omple els contenidors i a 
vegades ho deixen al terra i haurien de tenir contenidors propis. Els contenidors del carrer Sanatori 

ja at.  
La Sra. Cruz llegeix el text següent: 

Hemos estado muchos años con el mismo gobierno en nuestro consistorio, en esta  nueva etapa 

yo como vecina he detectado que hemos pasado de que les planes para nuestros representantes 

no   existíamos venían dos veces al año al casal de avis, para Navidad y Sant Jordi y actualmente 

con el nuevo gobierno, conocen nuestro barrio, nuestras necesidades y en ocasiones pasean por 

nuestras calles tal y como ya hacían cuando eran oposición. Pero esto como comprenderán no es 

suficiente queremos ver acciones, cambios en nuestro barrio, seguridad, limpieza, parques en 

condiciones, inversiones etc. Tenemos una lista infinita de acciones pendientes unas heredarás 

otras no tanto y  seguro que faltaran algunas más. Presupuestos participativos, nos estáis pidiendo  

que hagamos los nuevos proyectos para el 20023/2024 ¿con que ganas de participación creéis que 

lo haremos? cuando a fecha de hoy los proyectos de mayor partida  no están  ni por asomo. A modo 

de ejemplo: 2019 Tirolinas: según nos dicen no hay terrenos donde ponerlas, pues decir claro que 

no se pondrán y dar alguna otra solución para esa partida. 2020/2021 Cercado Ovejas, Wuffi, Estudio 

movilidad Cámaras  Can Cortes, según nos decís falta cobertura donde se pidieron, pues dar 

solución para esa inversión. Pere Grau, en proyecto ¿cuando comenzareis? Estos son por nombrar 

algunos faltan mas seguro, tan solo se han efectuado las pequeñas partidas.  

Inversiones: Calle Sant Fco. Asís, tercera fase pendiente desde hace 8 0 9 años, en peligro desde 

hace 2 años, se comenzaban  en el 2021 y estamos a mediados del 2022 sin ver actuación alguna, 

Estudio Calle verónica , estaba en el programa electoral como esta? Efectuado C/ Llum 

Mantenimiento. En el último consell comente que se veía más movimiento, duro poco tiempo. 
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Estamos de nuevo a bajo  muy bajo  rendimiento, calles estrechas por hierbas, parque sin poder 

utilizar por hierbas (Maria Antonia por poner un ejemplo),  todo el barrio está por un estilo. Paseo 

del  Desert a 20 metros de Nuestra Sra. Estrada, hay un agujero de metro y medio tapado por 

hierbas, al lado de un banco. Hace más de un año se le dijo al Sr, Victor Martinez que ya no está en 

nuestro municipio y en la última visita de la alcaldesa hace unos meses se lo enseñamos insitu. Pues 

bien sigue igual, insisto es peligroso y creo que la solución es poner una vaya o una rejilla ¿tan difícil 

es de dar solución? Cuando pase algo correremos. Supongo que habrá algún responsable que 

coordina y vigile las empresas contratadas por el consistorio? una sugerencia,  cuando vengan con 

el soplador poniendo las hojas a mitad de la calzada  seguidamente que pase la máquina, porque 

si pasa a la hora y media las hojas ya están de nuevo a los lados y ese servicio no sirve de nada 

tiempo y dinero tirado. Contenedores: pendientes de hace más de un año del estudio de nueva 

ubicación. Plaza Tres Torres, perfecto cada día a las 8H una persona limpiado zona contenedores y 

si ve algo por la plaza recoge. Movilidad. Estamos solicitando transporte publico fines de semanas, 

festivos y Agosto, desde que comenzó el servicio del bus del Barri, siempre dicen que  se estudiara , 

llevaremos unos diez años por poner tiempo ¿ sigue en  estudio o no?, pues es prioritario para el 

barrio. Desde que se puso en marcha el bus a la demanda, con algunos inconvenientes  iba 

funcionando, nos  pueden explicar que estudio han hecho para  alargar el servicio hasta So li Aire 

(la Floresta), pues con este cambio han perjudicado gravemente a los usuarios con esperas de hasta 

una hora. ¿No encontraron ninguna otra solución, para hacer llegar transporte a Sol i Aire desde la 

Floresta ¿ ya que por ubicación  la estación de ferrocarriles de la Floresta  está más cercana  y a la 

vez reducirían tiempo de espera para ambos barrios. Bueno serian muchos más temas, pero como 

deduzco que ustedes ya lo saben  y el tiempo apremia, espero que tengan en cuenta Les planes y 

veamos actuaciones en  

La Sra. Gómez denuncia que com a persona gran el diumenge no hi ha bus per anar a Barcelona ni 

 

informa que el camí Ringo Rango està fet un desastre i 

Les escombraries és un problema per 
tenir lluny els contenidors.  
La Sra. Casals informa que no es pot posar la tirolina al lloc proposat inicialment, la plaça Colom, per 

què és terreny forestal. A la plaça Maria Antònia tampoc. No hi ha cap terreny on es pugui instal·lar.  
La Sra. Gordó comenta que abans es feien els ulls grossos i ara el parc diu que no es pot fer pel tema 

dels incendis forestals. Sobre  no es va aprovar el projecte i no està en 

la llista de coses pendents.  

La Sra. Alonso i
remuntar i no haver de posar més diners, però no estava aprovat. 
La Sra. Gordó comenta que els bancs es demanen pels desnivells pronunciats i facilitar la gent gran.  Els 
LEDS és per a les dones per seguretat. El tema de les escales i el manteniment és un tema recurrent i es 

tornarà a passar.  

contracte i es replantejarà el 
tema contenidors, a més de canviar-los i renovar-los, però no es modificaran moltes ubicacions. Es 
preguntaran aquests casos en concret. Quant als restaurants i els comerços, 

no poden llançar la brossa orgànica als contenidors normals, passa en molts llocs, omplen de seguida 
 i la solució definitiva és que els restaurants no tirin 

escombraries on ho fan els veïns. 
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La Sra. Gordó comenta sobre el tema del bus que amb Mobilitat han parlat que el bus vagi a les Planes 
i a la Floresta. El problema dels espais Espai Eco i Espai Pere Grau és que es van obrir sense que 

teja i manteniment, i fins que no es canviïn els 
està lligat ja que el 

 i és farà en el nou contracte. El forat del carrer del Desert es perseguirà perquè és un 
risc. El tema del bus el diumenge és recurrent i està pendent del nou contracte de transport. El carrer 
Ringo Rango té mala solució, , és complex i està tancat perquè suposa un risc.  

4. Projectes de les entitats 
La Sra. Herranz informa que, com a associació AVP les Planes aniran presentar-se, i 

poder arreglar tot el que hi ha pendent ja que són molts anys demanant coses i són complicades. Si els 
han fet malament. Els contenidors tenen molta brutícia 

i hi ha animals. Tema porc senglar: caldria controlar ja que hi ha més i ja no tenen por. El pla estratègic 
és col·laborar amb les entitats i han plantejat objectius.  
La Sra. Gonzàlez informa que els principals objectius són: reforçar 
reforçar els compromisos, els principals objectius són el pla de mobilitat, pla prevenció de lluita contra 

 aeri, millora dels serveis i fer-hi inversions. Demana que es 

comprometin de veritat. Demana el compliment de les propostes. Aprofita per demanar que vinguin els 

veïns per tenir força.  
La Sra. Puigjaner informa, de part del consell de festes, que el proper 18 de juny a la font del Rabassalet 

hi haurà un concert de música i s  

5. Estat dels projectes dels Pressupostos Participatius i nova edició 

La Sra. Casals : els que estan en groc estan en marxa i són: 1.Espai familiar 

per fer neteja del sotabosc, Càmeres lectores de matrícules a Can Cortés, Cartells indicatius dels camins 
de Collserola, Punt wif

executats: Accions per promoure un mercadet 
de productes de pro

Campanya de promoció de professionals del barri, Jornades musicals per a totes les edat; i els que 
estan pendents: Baranes per a vianants als carrers del recorregut del bus, Millores en escales i passatges 

de Can Borrull, Cartells i papereres per un bosc net, Panells solars fotovoltaics als equipaments. A més, 
es farà un estudi de mobilitat de les Planes. 

El Sr. Arechavala comenta sobre el tema de mobilitat que es convocarà a una reunió per presentar la 
diagnosi de mobilitat per portar propostes de millora en clau de seguretat del vianant. 
anàlisi dels carrers de doble sentit, els revolts pel tema visibilitat, s, 

omptat ve

i camí de Can Casas i la conclusió és que el nivell de trànsit és baix.  
Explicació dels projecte en marxa: 

rutes per Collserola amb cartells, pavimentació de Pere Grau, Espai familiar al Casal 

i un díptic de la campanya de professionals del barri que es pot anar actualitzant. Afegeix que per als 
nous pressupostos participatius es té fins el dia dos per presentar-los. 

 
El Sr. Simarro comenta la campanya  ja fet a fora del 
Casal, amb noves eines per connectar que són nous canals de comunicació com el butlletí digital i un 
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canal de Telegram 
amb tècnics que treballaran a peu de carrer i ajudaran a dinamitzar.  

7. Precs i preguntes 
El Sr. Simarro explica, a demanda de la Sra. González, què és el servei de dinamització de barris i explica 

què implica treballar sobre el terreny i serà un perfil professional més arrelat i en funció de cada barri.  
La Sra. González pregunta quins seran els 
pressupostos participatius. Pregunta si els cartells seran naturalitzats. Demana que hagi partides 

t i 
complert, no es fan ni tres i igual amb els grups de treball. Els contenidors de la plaça són els de les 

Es té el barri deixat. 
ordres del dia, volen participar i dir de què es vol parlar. Volen tenir el funcionament del consell de la 

Floresta que té veu pròpia.  
La Sra. Chofre pregunta sobre el bus-taxi del carrer Sanatori que abans hi anava i ara no.  

tendre que en set o vuit anys 
de l  Pere Grau, i exposa que a les rutes si no hi ha manteniment hi haurà problemes, pregunta què 
passa amb els grups de treball que es feien abans de cada consell. 

El Sr. Prats proposa reformular el consell de barri, opina que no és efectiu, que han de venir aquí, es va 

econòmica per venir al consell, les coses són 
 la pilota es fa més grossa, la gent marxa amb frustració, 

sigui proactiu i informa que queden coses pendents. 

La Sra. Berga 

perillós per tirar avall, està tallat, no hi ha contenidors perquè no pot passar el camió, no ha quedat clar 
si es farà una actuació de neteja al carrer Ringo Rango i les escales.  

El Sr. Leandro Pereira informa que an posar uns blocs de 
formigó i , no es pot 

donar la volta i no es pot sortir de casa, el perill és quan es baixa caminant i no amb cotxe. Els bancs 
són un problema lliure per a la maniobra dels vehicles pesats. 

Està fart del tema del carrer i s Els contenidors del carrer de 
la Llum estan on no hi ha cases. , quant a les escombraries tirar-les a la porta de 

, i ho proposa a tothom sincerament. Li ha sorprès que hi hagi propostes a la cua tants 
anys i es continua ja es veurà si es 

compleix  
El Sr. Granados comenta que el bus del barri va bé i el de demanda també, però informa que abans 
venia el Sr. Aguilar i ell els acompanyava i millor 

El bus a demanda hauria de passar obligatòriament pel carrer Sanatori, que es revisi. Demana que la 

on està la gimnàstica i els jocs. Diu que anirà al parc de Collserola per veure com 
aconsegueix i parlarà amb qui sigui perquè a Sant Cugat es tenen tirolines a tot arreu i no les usa ningú 

i aquí no hi ha gairebé de res. 

proporcional 400.000 euros a les Planes. A Can Borrull els camions de les escombraries estan enmig de 
la vorera i demana posar els contenidors més endins.   

. 
El Sr. López comenta que qualsevol tema és bla, bla, bla, bla, aquesta és la sensació que té.  
El Sr. Lara comenta que està disposat a intervenir a les associacions de veïns 

urien -can i no hi ha ja 
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que per normativa no els pots deixar solts al bosc, la brutícia del bosc perquè és un perill pels vidres, ell 
 i són perills. Informa 

que viu el passatge de la Verònica amb el carrer Terol i pregunta si és Sant Cugat si on hi ha tanques és 
de Barcelona. Diu que a Can Mates és un plaer passejar-hi perquè està net.  

El Sr. 
donat de la quantitat de cotxes no és correcta perquè al carrer hi ha un senyal 
que diu que està tancat, la màquina de recollir les fulles hauria de passar després de la que bufa les 

fulles i no pas 1h30 després.  
La Sra. Ingla informa que el tema de asfaltaran, hi haurà 

 
La Sra. Gordó comenta que el pla de mobilitat surt dels pressupostos participatius , amb un 

estudi previ i hi ha dotació, els cartells seran segons el criteri del parc però es preguntarà però segur 
que són de fusta, es fan trobades mensuals amb els equips de la casa per saber com està tot i en quina 
fase està i la informació nova arriba via canals de Telegram i butlletí, a vegades no és senzill donar 
respostes a tot perquè no s
perquè es procura tenir informació. S  de veïns. 

El Sr. Simarro explica  més hores 

de carrer, grups de treball, i el reglament especifica que sigui quatre però la feina no es deixa de fer.  
La Sra. Gordó li respon que el carrer Sanatori és problemàtic per l

, 

els grups de treball segueixen, la setmana que ve hi ha una reunió per al carrer Verònica, el tema de 

 
és proactiu, escolta i ve al barri, és conscient de les seves mancances  

respon que el carrer Sant Francesc es farà, el té  
ha de fer, al carrer Ringo Rango no s  pot entrar perquè és perillós però sí 

que es netegen les herbes. 
El Sr. Simarro informa que els diners són a proporció, 

i els barris que són districte tenen més diners ara 216.000 euros i és conjuntural, però primer cal enllestir 
el que ja està en marxa. Un cop passat aquesta conjuntura es tornarà a dimensionar.  

La Sra. Gordó informa que els contenidors de Can Borrull és un tema recurrent i emplaça al canvi del 
sistema i bona part del barri podria ser porta a porta. D  per les 

saques. I : amb el tema de la Creu, el carrer de la Llum , els diners 
de la tirolina es dedicaran a . Respecte de les , 
demana saber quin és el punt de Collserola conflictiu, la major part de les zones verdes de les Planes 

són  comenta que cal coordinar la recollida de fulles.  

 
La presidenta tanca el consell a les 20h. 


