
Consell de Barri de Les Planes
4 de Juliol de 2013

Ordre del dia

1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió anterior. (Acta)
2. Seguiment i control dels acords presos i/o dels temes o preguntes pendents.
3. Informacions d'interès pel barri.
4. Actualització dels temes sorgits als grups de treball.
5. Evolució del Pla de Barris.
6. Projecte d’urbanització Can Borrull.
7. Propostes a treballar cara al proper Consell de Barri. Precs i preguntes.
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http://www.consellsdebarri.santcugatentitats.net



Fins a finals de juny hem recollit:

PLANS D’OCUPACIÓ: NETEGEM ELS BOSCOS DE LES PLANES

RUNA REBUIG PLÀSTIC LLAUNES I 
METALL

VIDRE

9.934 kg 3.808 kg 66 kg 1.493 kg 2.538 kg

Nou asfaltat  al carrer 
font de la Mata



Convertir el pont  del Ferrocarril en una porta digne 
a Les Planes i Collserola

Jornada de voluntariat amb HP

Estem preparant una jornada de Responsabilitat Social Corporativa amb 
voluntaris de HP 

Es plantaran arbres a l’entrada de Les Planes (vial)

11 d’octubre 2013

Aprofitarem aquesta acció i les pràctiques del curs de pintura per deixar ben 
maca una de les entrades de Les Planes....



Havent  fet el talús amb terres de La Floresta,
ara farem escales fins la plaça Maria Antonia

Piscina pública  pels
veïns de Les Planes

Subvenció a l’anada
a la piscina de La Floresta



Col·laboracions  Les Planes Sant Cugat - Les Planes Barcelona

1/5

Nombre de participants: 11 adults+5 nens
419 Kg de deixalles i 100 de voluminosos

Fem dissabte al Torrent de La Verònica

2/5



Arranjament carrer Belladona

3/5

Campanya  contra 
incendis

4/5



Can Cortés:  arranjament connexió Abat Odó – Nebulosa

Edifici de l’Elèctric:  Espai per a formació laboral

5/5

Can Cortés

Resolució de tots el litigis entre l’Associació Administrativa de Cooperació Can Cortés 
(Sector A) I l’Ajuntament

Desaparició d’aquesta Associació Administrativa

Naixement de l’AAVV de Can Cortés que participarà en el Consell de Barri de Les Planes



Projecte en marxa : Creació d’una  Associació esportiva multidisciplinar

• Fútbol
• Ciclisme de carretera i acrobàtic
• Motos elèctriques

Curs de pintura de paret d’interior i exterior

Calendari: 16 de setembre al 15 d’octubre
Horari: de dilluns a dijous de 9.30 a 14h
Places: 10
Destinataris: Persones de les Planes, que estiguin a l’atur

INSCRIPCIONS: A partir de l’2 de setembre al Punt TIC 
(dimarts i dijous de 11 a 13h o per les tardes) o al SOM 

PROGRAMES DE FORMACIÓ



Curs Formació ocupacional per dones:

BLOC 4 : Com crear un NEGOCI PROPI: 
Setembre i octubre 2013

Totes les places plenes i tenim llista d’espera

PROGRAMES DE FORMACIÓ

i aquest juliol
Curs d’orientació a la muntanya

Curs d’orientació a la muntanya ( a partir de 14 anys) 
aprendrem a llegir mapes i a calcular temps, distàncies i desnivells per no trobar-nos 
amb sorpreses en les nostres aventures. També aprendrem diferents tècniques que 
ens serviran per trobar el camí quan ens trobem perduts

11 de juliol (dijous): de 18 a 20h.
18 de juliol (dijous): de 18 a 20h.
20 de juliol (dissabte): de 10 a 14h: Pràctica 

d'orientació pels rodals de les Planes

Inscripcions: al Casal Les Planes
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Manteniment del Barri

1.Temes resolts

2.Temes programats

3.Temes pendents





Temes programats

Temes pendents



Temes de mobilitat

El tiquet intermodal BUS-FGC segueix fallant gairebé a diari. Fa més d’un any 
que tenim el problema. 
Quan quedarà definitivament solucionat?

Trajecte Can Borrull-La Floresta. Quantes persones l’utilitzen?

Hem d’explicar quan i com farem la senyalització vertical i horitzontal de
Nostra Senyora de L’Estrada.
És urgent per seguretat de BUS, ambulàncies i vianants.
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5è Comitè d’avaluació i  Seguiment de 26 de juny de 2013:

Felicitacions a Associacions,Veïns i Administració !!!

Oportunitats de millora dels Plans de Barri:

• 1.- Implicar ENDESA, com a companyia de serveis bàsics que han de renovar i invertir en 
la seva xarxa

• 2.- Prorrogues dels Plans de Barri
– Estem realitzant la 1a prorroga
– Estem planificant la 2a prorroga per 2 anys mes

• 3.- La gestió d’un Pla de Barris tindria que ser l’exemple a seguir per realitzar una reforma 
de l'administració pública: enfocament a l’eficiència, eficàcia, transversalitat, planificació i 
avaluació per objectius.



El Pla de Barris de Les Planes i d’altres projectes induïts

• Projectes d’obra previstos:
– Urbanitzar el tram final del Carrer Calvari
– Construir les escales de la Plaça Ma Antònia
– Recollida de Fibrociment

• Altres projectes induïts:
– Asfaltar el c. Sant Ignasi de Loiola i c. Font de La Mata
– Arranjar el c. Sanatori
– Arranjar el c. La Llum

Les Planes (PERI)



Carrer Font de La Mata

Carrer Font de La Mata



Carrer Font de La Mata

Punts incompatibles pel pas del BUS nou



Carrer Ma Antònia

c. Joan Abad Odó – c. Nebulosa



Pont de Font de La Mata

Tunel de Font de La Mata



Pont de Font de La Mata

Carrer Sanatori



Carrer Calvari

Carrer Calvari



Carrer La Llum

Carrer La Llum



Projecte d’escales de Sant Francesc d’Assis a La Llum

Projecte d’escales de Sant Francesc d’Assis a La Llum



Propera actuació: Recollida de Fibrociment, en lloc de reparació de façanes, teulades i 
tanques
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Benvolguts veïns de Can Borrull:
Primer de tot disculpar-me per la meva absència el dia d'avui, altres compromisos 
no fan possible que us pugui donar personalment explicacions de les gestions
que estem duent a terme amb la Diputació. 

Ja fa molt de temps que esteu treballant per a assolir la solució a la problemàtica
general del vostre barri. He de dir-vos que som al cap del carrer, que les gestions
fetes estan a un punt de maduració que fan pensar que a la tornada de l'estiu
puguem disposar de totes aquelles dades que farien possible l'inici de tots els 

treballs que tenim previstos. Per aquest motiu m'agradaria convocar-vos a una
reunió el proper 25 de setembre per tal de donar-vos compte de la situació.

Atentament
Pere Casajoana i Singla
Regidor d'Urbanisme i Obres
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
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Gràcies a tots

Proper Consell de Barri: 24 d’Octubre

Participeu als Grups de Treball

Visca Les Planes!


