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ACTA: CONSELL DE BARRI DE CENTRE OEST 
 

Data:  23 de maig de 2022 
Sessió:  ordinària  

Hora:  18h a 20h 
Lloc:  Biblioteca Miquel Batllori, Volpelleres 
 

Hi assisteixen:   
Per part de la mesa: 

Sr. Francesc Carol, president CB i regidor de Seguretat ciutadana, Esports i Benestar Animal 
Sr. Alberto Valcarce, sots president del consell 

 
Sra. Mireia Ingla Mas, a  
Sr. Marco Simarro Zanón, regidor de Participació Ciutadana i Barris 
Sr. Oriol Arechavala Roé, tècnic de Participació Ciutadana i Acció als barris 
Sra. Olga Sentís Barja, Participació Ciutadana i Acció als barris 

 

Sr  
En representació de les entitats i altres:  

Sra. Anna M. Gràcia, AV Can Trabal 

Sr. Claudio Hernán Verdú, AV Can Barata 

Sr. Alberto Valcarce, AV Volpelleres 
Sr. Ignasi Corretger, Associació Txoko Vulpes 

Sr. Marcel Cuesta, Ateneu 
Sra. Laura Solà Martínez, directora de la Biblioteca Miquel Batllori 

En representació de la part política: 
Sr. Guillermo Vidal, vocal del grup polític PSC 

 
Per part de la premsa: 

Sr. Albert Canalejo, fotògraf  
Sr. Jordi Pascual Molla, elCugatenc 

Sra. Cristina Cabasés, Tot Sant Cugat 
Sra. Sandra Bello, MèdiaCugat 
Ciutadania: 

Sr. Jesús de la Varga 

Sr. Angel Josep García Bassets 
Sr. Joan Català Pons 
Sr. Ramon Casals 

Sr. Marcos Rodríguez 
Sra. Pepa Gómez 
Sr. Joan Taberner 
Sra. Anna Campanario 
Sr. Juan Manuel Martínez 
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Ordre del dia 
 

2. Informació de la presidència i estat de projectes en curs  
3. Torn obert 

4. Projecte de la biblioteca Miquel Batllori 
5. Mercat de Volpelleres 
6. Estat dels projectes dels Pressupostos Participatius 

 
8. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 

El Sr. Carol, president del consell i informa que en 
 canviant la seu del consell perquè és un 

barri ampli.  
 

 del consell anterior 

2. Informació de la presidència i estat de projectes en curs  

El Sr. Arechavala informa dels Projectes i el seu estat. Aquest barri té molts projectes que són a nivell 
de ciutat. excel amb els projectes: 

- Hipòdrom: valoració de bon funcionament de la rotonda 

- Carril bici avinguda Rius i Taulet: està finalitzat des del gener 

- Carretera de Rubí: el primer tram ja està licitat, el segon tram, que és des del Leroy fins a Rubí 
amb ,   

- , la 
 

-  
- Pont de Can Vernet: en marxa el projecte de rehabilitació 

- Projectes al parc de la Guineu, parc del Patufet: pistes, jocs infantils i pèrgoles en marxa 
- Estany de la Guinardera: fase paisatgística,  

- Escola de La Mirada: licitació aprovada 
- Masia Can Canyameres: juny-juliol tancament perimetral i primera reforma de la masia  

- Coberta de la piscina del parc Central: pendent aprovació de projecte 
- Nou tractament de les zones verdes: es passa un vídeo de Parcs i jardins explicatiu sobre la 

nova gestió de les herbes de procés de naturalització 

3. Torn obert 

El Sr. Blázquez 
aquest procés de naturalització, no ho troba lògic ja que deixen de ser accessibles i prega que es 
continuï fent el que es feia. Demana aclariment.  

El Sr. Carol li respon que es fa als parcs més grans i no als escocells que tenen trànsit. 
El Sr. Taberner comenta que els problemes dels veïns no són els que comenten sinó: la plaça, els 
carrers, no ve mai ningú a netejar-los, les clave brutícia, els 

ataran a alguna persona 
perquè són carrers per anar passejant i hi ha canalla jugant i van a gran velocitat, no es veu mai la 

policia, els serveis de neteja són mínims, arreglar el que està arrencat pels camions, ell duu 11 anys 
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l carrer Benet Cortada hi ha dos forats grans i els cotxes aparquen a 
les voreres i cal baixar-hi.  

La Sra. Ingla diu que sí que se li dona importància al que diu i que hi ha altres temes que són els que 
es comenten. (Es dirigeix al Sr. Rodríguez per dir-li que està gravant al Sr. Taberner i que li ha de 

demanar permís per fer-ho). Al carrer Benet Cortada hi ha un problema amb el paviment perquè les 
llambordes es desenganxen a causa del trànsit i  
El Sr. Taberner informa que hi ha cotxes aparcats tot el dia i passen un parell de vehicles de recollida 

 
La Sra. Ingla comenta que   i es 

mirarà amb el nou contracte de recollida. El problema són els vehicles que no són dels veïns i cal 
canviar el paviment i Cal restringir el pas de vehicles no autoritzats.  

El Sr. Taberner demana que es controli la velocitat dels vehicles i tapar els forats del c. Benet Cortada.  
La Sra. Ingla diu que en pren nota i que dels detalls explicats se n  
El Sr. Valcarce comenta que fa anys els mateixos temes. Aquest carrer que es 
comenta tenia pilones, han desaparegut, es fan obres i no hi ha control. Estava prevista la instal·lació 
de Es fan obres que deterioren el mobiliari urbà i el paviment i no 

Comenta que 
encara estan esperant les pèrgoles dels primers processos participatius. Exposa que té la sensació 

que no es fa res i està desmotivat.  

El Sr. Carol comenta que en pren nota i que el problema a Volpelleres no és el prat. 

El Sr. García comenta diversos punts: el cotxes dels serveis com 
escombraries i jardineria van com bojos, alguns camions de jardineria donen moltes voltes i els va 

preguntar per què i li van dir que els controlen per GPS i han de fer temps, això es podria posar en els 
plecs les velocitats i kilòmetres, quant als escocells caldria fer pedagogia perquè la gent no ho entén i 

secarral i és un perill de crema, respecte les 
licitacions es podrien acotar els temps, i pregunta si es passarà la presentació. 

La Sra. Ingla informa que ara es començarà a segar.  
El Sr. Carol diu que es passarà la presentació als membres del consell i els assistents.  

La Sra. Gómez comenta diversos temes: es fa malbé el cros, nstitut, es va fer un espai tancat 
i ara es fa  de primària en un cotxe, un nen, i hi haurà molts 

cotxes perquè poca canalla va a peu, i vol saber què és el magatzem que es va fer en el bosc de 
Volpelleres on no hi ha res. Hi ha un recurs més vàlid que és Can Canyameres enmig del barri de 
Volpelleres,  

El Sr. D icat prou bé i 

dona la sensació de deixadesa o greuge. Proposa fer abalisament o explicació amb cartells sobre per 
què  de connexió
seria fer una  al costat a 

hi ha un conflicte escolar i proposa una petita intervenció amb abalisament o pintura per solucionar-
ho. 

 
El Sr. Corretger comenta sobre el carril bici de l  
pont, amb balles antigues i rovellades. Sobre la masia de Can Canyameres hi ha un mentrestant i 

-can i de gent no gaire cívica, i a la tarda hi van les criatures i poden haver infeccions, 
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no hi va cap neteja i és desagradable. Sobre l
i es desvirtuen les idees.  

El Sr. A  
La Sra. Ingla diu que es demanarà a Parcs i jardins aquest tema i en el proper consell de barri es duran 

les dades. Respecte de Can Canyameres es passarà nota perquè hi hagi més 
control ja que hi ha un pipi-can. De executat la primera part des de la 
rotonda del Chic fins a Rius i Taulet, ara és la segona fase fins el pont  és propietat 

dels Ferrocarrils . De la darrera fase encara no es té el projecte. El projecte 

informació però no ha arribat a temps i el vídeo era per a això i li sap greu que es digui que es sega 
en un lloc sí i en un altre no . El pont de Can Vernet és del segle XIV, és 

un BCIN, un antic viaducte, no estava previst que hi passés gent i caldrà tancar-lo i fer-ne un de nou 
paral·lel ja que és incompatible protegir-ho i fer-lo servir. En e

 i a més hi ha 
imponderables. A La Mirada es va deixar un espai i està previst la  
El Sr. Corretger FA La Mirada de la comissió de Medi Ambient, vol fer públic que 

escola està enclavada al llarg del i demana pacificar-lo i naturalitzar-lo per 

facilitar el pas a les criatures i  
El Sr. Carol aga  

El Sr. Arechavala informa que la proposta Mobilitat. 

4. Projecte de la biblioteca Miquel Batllori 

La Sra. Solà explica que la biblioteca té un fons especialitzat en ciència ficció del món del còmic que 
ha anat creixent el Laboratori per a espai-còmic una col·laboració 

amb el Museu del Còmic. També hi ha una col·laboració amb el mercat de pagès.  
5. Mercat de Volpelleres 

El Sr. Cuesta informa que és el responsable del mercat dels horts urbans, i 
se li ha proposat de continuar amb el mercat de pagès, la venda directa, producte fresc i al juny es fa 

davant del mercat de Volpelleres. La relació amb la biblioteca és de fer 
tallers, divulgació i sensibilització.  

El Sr. Carol agraeix que es continuï amb el mercat. 
El Sr. Arechavala comenta que hi ha nous canvis  noves parades per 

 potent, potenciar-lo com a 
espai per a activitats alternatives , el mercat de pagès, implicació 
amb la festa major de Volpelleres, vincles amb el teixit social, nou concurs de parades vacants, 

modificació del reglament per acollir venedors no de menjar, altres actuacions amb 

Mercadona i millores de senyalèctica urbana del mercat.  
6. Estat dels projectes dels Pressupostos Participatius 

 de lliure disposició: 

1.-Estany de la Guinardera  per facilitar el seu ús: en marxa 
2.-Plantació arbres: es farà la segona tongada a la tardor-hivern 
3.-Parc de la Guineu: -ho tot 
El Sr. Simarro afegeix que el que és interessant és no hipotecar les possibilitats en un futur. Hi ha un 
embolic urbanístic, a banda de les servituds, que cal solucionar abans de poder intervenir. Proposa 
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una propera trobada, explicar per què està tant afect els terminis que cal o es 
col·loca en un altre lloc.  

4.-La zona lúdica del mercat de Volpelleres:  
5.-E aire lliure a Can Barata: està en contractació 

El Sr. Martínez informa que al Parc de la Guineu hi ha entrenaments de gossos i pregunta si està 
S Estany de la Guinardera pregunta què hi està pensat. Pregunta 

també sobre les dues taules. Li sembla que falta control perquè és un barri nou amb problemes de 

disseny antic, llambordes no hi ha parterres entès com a 
biodiversitat, ja que serveixen per a què els gossos facin les seves necessitats. Excel·lent la idea de la 

biodiversitat però cal que es vegi la realitat.  
El Sr  

El Sr. Arechavala informa que comentat del parc de la Guinardera és un projecte, ara està 
Després es farà la licitació.  

els barris i nova edició dels Pressupostos Participatius 
El Sr. Simarro informa del nou impuls dels barris que amb petites accions pretén dinamitzar els barris. 

una nova imatge del barri que es fa servir per a les comunicacions, nous canals de 

comunicació com un butlletí digital i un canal de Telegram i en un futur proper hi haurà un nou servei 

 com a recurs humà. Es posa en marxa la nova edició dels Pressupostos 
participatius amb període de rebre propostes fins el 2 de juny. 

r acabar. a la 

participació dels joves amb una partida de 216.000 euros. 

execució dels projectes que hagin sorgit.  
8. Precs i preguntes 

El Sr. Taberner demana que per a les persones grans es tingui un telèfon a disposició per fer gestions a 
. 

al a disposició. 
El Sr. García demana que es facin les actuacions petites perquè això donaria visibilitat, per exemple al 

carrer paral·lel als Ferrocarrils hi ha sis escocells sense arbres i es podria posar-hi ciment o terra 
perquè la gent no caigui. El tema recurrent del manteniment i la rapidesa en les coses petites. Un 

tema gran és eixamplar el pont de Rius i Taulet es podria posar una llosa gran com a parc o zona 
per donar- nsa al principi pot 

quedar ben encaminat com a parc urbà.  
El  

del parc de la Guineu 

un camp de futbol i vol sa  

El Sr. Carol diu que  
El Sr. Corretger demana si al carrer Benet Cortada es poden posar senyals de prohibit passar excepte 
serveis perquè hi ha gent que no hi toca bé i la guàrdia urbana no hi pot actuar. I caldria posar 

càmeres més endavant per estar més tranquil. Quant a la neteja demana si es pot fer una reunió per 
traslladar què no funciona. Quant a la vegetació hi ha fatiga hídrica; a Barcelona es tenen mega 
dipòsits pluvials.  
La Sra. Ingla informa que al carrer que es comenta no hi ha senyalèc
pilones. Ara es fa la regulació per càmeres a les matrícules. Hi haurà senyals perquè sinó els policies 

no poden multar. Es farà i rà molt 
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diferent del que hi ha, perquè ara es té un contracte obsolet, el nou serà dimensionat a les necessitats, 
 

El Sr. Verdú explica que a la carretera 1413 antiga hi ha un accés il·legal que va a la carretera i els 
cotxes els aparquen en pendent i els que circulen no poden maniobrar. Demana fer alguna cosa com 

tancar-lo o posar-hi un parell de pilones. 
El Sr. Carol informa que sí, que la policia ho cap actuació 
definitiva. Mirarà si es  

perdigons arriben a les teulades de les cases. És perillós. No està en contra del coto però caldria 

limitar-ho a 500 metres perquè és perillós.  
El Sr. Carol diu que la distància és correcta segons la normativa; una altra cosa és que sigui suficient. 

 Ho ha comentat amb M
complint la distància. Però mirarà a veure què es pot fer.  
 
El president tanca la sessió a les 20h. 


