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ACTA DEL CONSELL DE BARRI CENTRE EST 

DE 23 D’OCTUBRE  DE 2014 
 

 
 
Lloc: 
Casa de Cultura, a les 19.00h. 
 
Assistents:  
 
Representants de les entitats del barri: 

Concepción González (Associació de Veïns Centre Est) 
Andrés Ares (Associació de Veïns del Monestir) 
Antonio Lucas (Associació de Veïns de Coll Fava) 
Antonio Rodríguez (Centro Popular Andaluz) 
Margarida Cleris (Ateneu Santcugatenc) 
David Herrero (Associació de Veïns de Volpelleres) 
 
Representants de l’Ajuntament: 
Pere Casajoana, president del Consell de Barri CE, Tinent d’Alcalde de Mobilitat, 
Urbanisme i Obres. 
Francesc Carol, Tinent d'Alcalde de Governació, Seguretat i Participació Ciutadana 
 
Representants polítics:  
Josep Domínguez (CiU) 
Montse Español (ICV) 
Ferran Villaseñor (PSC) 
Aniol Pros (CUP) 
 

Concepción González  demana més zones d’aparcament gratuït al barri, ja que les 

places per aparcar al carrer resulten insuficients pel gran volum de població de la 

zona.  

El president del Consell de Barri, Pere Casajoana, fa un repàs de les obres previstes 

per part de l’àmbit de Territori al barri de Centre Est. 

 

-Creació nou espai públic urbà amb parc i jocs infantils al costat de la masia de Can 

Canyameres. 

-Acabament de les obres de la biblioteca Miquel Batllori a gener/febrer. 

-Propera adjudicació de supermercat de Volpelleres. La previsió és fer l’adjudicació 

d’aquí un mes i mig i que es pugui obrir al juliol de 2015. 

-Pas de vianants a sota de Sant Domènec, permetrà una millor mobilitat dels residents. 

-Licitació dels nou institut Leonardo da Vinci. 
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-Pont de Victor Hugo. Serà d’una sola direcció i amb més amplada pels vianants. 

-Obres del Mercat de Pere San. La previsió és que s’acabin en 7/8 mesos. Mantindrà 

el servei de mercat i hi haurà també espai de degustació. 

-Obres de Joan XXIII – a l’espera que faci més fred per poder replantar els arbres. 

-S’està redactant el projecte per la cobertura de les pistes de Sant Francesc. 

-S’ha adjudicat el soterrament de les línees aèries de l’Av.de Cerdanyola. 

-Clavegueram Av. Cerdanola: es renovarà però continuarà sense separar les aigües 

pluvials i fecals. 

Sr. Andrés Ares pregunta perquè l’Ajuntament impulsa i fa un Pacte per la Nit si 

després no es compleixen els acords, en referència al decret sobre les terrasses dels 

bars de la plaça Augusta. Afirma que si els diferents agents i sectors implicats arriben 

a un acord amb l’Ajuntament, cal que es respectin els acords assolits. 

Sra Concepción  (AVV Centre Est) demana que es millori la urbanització de la plaça 

del Coll, i proposa que s’hi instal·lin més bancs per la gent gran i proposa fer-hi una 

font. 

Sr. Casajoana diu que està d’acord que la plaça es pot millorar i pren nota de la 

proposta per al seu estudi. 

Sra. Margarita Cleris pregunta sobre els horts urbans.  

Sr. Casajoana explica que està prevista la creació de nous horts urbans al barri de 

Volpelleres, als voltants de la masia, que podran ser gestionats per les entitats. També 

s’hi ha instal·lat un nou espai de jocs infantils. 

Sr. Ferran Villaseñor demana que s’estudïi pressupostàriament la possibilitat de 

separar les aigües fluvials de les fecals en la renovació del clavegueram de l’Av. 

Cerdanyola. 

Sra. Montse Español (ICV-EUiA) demana que es reconsideri el projecte del Mercat de 

Pere San. Considera que el model escollit no respon a les necessitats de servei 

comercial que requereix a población d’aquest barri. 

 

Intervencions per part del públic 

 

El propietari d’un bar de plaça Augusta critica la decisió de l’Ajuntament d’avançar 

l’hora de tancament de les terrasses. Sosté que el decret els discrimina i perjudica, 

que ha comportat la pèrdua de sis llocs de treball i diu que els afectats prendran 

mesures contra una decisió que consideren injusta. 
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P.Casajoana explica que l’Ajuntament ha d’intentar conciliar interessos diferents i  en 

aquest cas s’ha actuat en aquest sentit, després d’escoltar a totes les parts.  

 

El Sr. Vilaró defensa que el clavegueram de l’avinguda de Cerdanyola ha de tenir una 

canalització per les aigües pluvials i l’altre per les fecals, ja que mantenir el disseny 

actual provoca problemes amb l’aigua de la pluja, perquè al carrer no hi ha embornals i 

l’aigua s’acumula a les voreres i a l’interior dels contenidors soterrats.  

 

Per part d’un veí s’adverteix que hi ha un antic pou tapat al parc de Coll Favà, a les 

proximitats del CAP, que suposa un perill per als infants.  

 
 
 
Sant Cugat del Vallès, 23 d’octubre 2014 


