
 

ACTA CONSELL DE BARRI DEL CENTRE OEST 

 11 DE MARÇ DE 2015 

 

Lloc: 

Sala de Plens de l’antic Ajuntament, a les 19:00h. 

 

Assistents: 

 

Joana Barbany, Presidenta del Consell de Barri Centre Oest 

Mayte Pérez, Vicepresidenta del Consell de Barri Centre Oest 

Xavier Fornells, Director de l’Àmbit de  Serveis a les Persones. 

Pere Casajoana, Tinent Alcalde de Mobilitat, Urbanisme i Obres 

Maria Dolors Domènech (Partit Popular) 

Roser Casamitjana (ICV-EUiA) 

Rafael Pereda (PSC) 

Julià Mestieri (CUP) 

 

Excusat: Salvador Massip (CiU) 

 

Ordre del dia: 

 

1.-Aprovació de l’acta de la darrera sessió 

2.-Canvi vocal del PSC al Consell de Barri 

3.-Nova seu de la Policia Local 

4.-Acord amb l’Ateneu per cedir Casa Jaumandreu a les entitats. 

5.-Centre d’Art Can Maristany. 

6.-Pacte sobre l’horari de terrasses. 

7.-Projecte Reconnecta En Verd. 

8.-Projecte Wise People de la Plaça Barcelona. 

9.-Precs i preguntes. 

 

Temes tractats: 

 

1.-Joana Barbany pregunta si cal llegir l’acta anterior. S’aprova amb l’acord dels presents. 

 



 

2.- Pren la paraula Xavier Fornells. Va directe al punt 4, Casa Jaumandreu. El projecte que hi 

havia com a Museu de les Matemàtiques, queda aplaçat per més endavant, ara per ara no és 

possible. A mida que hi hagi més novetats s’anirà informant.  

 

Estem en fase de conveni, procés jurídic, de la cessió de la Casa Jaumandreu amb l’Ateneu, 

com a espai d’ús per encabir l’Ateneu amb les entitats. Som coneixedors que no hi ha prou 

espai a la Plaça Pep Ventura junt amb el Xalet Negre i necessiten llogar espais externs. 

Actualment l’Ateneu treballa amb temes d’immigració, gent gran, joves jubilats, té una oferta 

formativa i d’entreteniment amb molt volum, és el que s’ajustaria més a un Centre Cívic. Donen 

cabuda a una quantitat molt elevada d’entitats i tenim problemes per ubicar entitats com 

Oncolliga, Associació de Veïns Centre Estació, Altiplà, Coral del CMSC, Coral La Lira, entre 

altres. 

A part dels problemes de finançament que tenen.  

 

Es proposa que mantinguin com a seu central l’espai de la Plaça Pep Ventura. La ubicació a la 

Casa Jaumandreu no necessita gaire obra, es tractaria d’enderrocar només 2 tabics per 

engrandir unes sales. 

Quan el conveni estigui consolidat, s’hauria d’aprovar al ple.  

 

Roser Casamitjana diu que reuneix totes les condicions, però perquè es fa mitjançant cessió i 

no concurs obert públic, perquè optessin, a part de l’Ateneu, altres entitats o associacions. 

 

Xavier Fornells respon que s’està mirant el model tipus Centre Cívic Orlanday-Sarrià, el de Sant 

Boi, perquè el que volen és mantenir l’autonomia de les entitats i fer ressaltar les singularitats 

que tenen un valor a viure així com la part participativa a la ciutat.  

Serà en definitiva una decisió jurídica, perquè encara no està clar que sigui viable per cessió, si 

no, la següent opció seria anar a concurs  

Han tingut en compte que l’Ateneu és una entitat amb un projecte social molt ampli i han volgut 

apostar per la via social no empresarial. 

Remarca que les cessions son a precari, l’Ajuntament sempre podria recuperar l’espai davant 

de qualsevol anomalia o finalització de la cessió.  

 

Punt 5.Centre d’Art Can Maristany.  

Hi havia demanda i necessitat d’una sala expositiva professional i va sortir l’oportunitat d’un 

local cèntric i ben comunicat. El projecte està plantejat per anar ubicat a l’actual biblioteca 

municipal Oriol Ferreter, quan aquesta disposi del nou espai i aquest estigui alliberat. Pot ser 



 

llavors que es mantinguin els dos centres o bé, que l’actual Centre D’Art Can Maristany tingués 

relació amb el Projecte Can Quitèria i Casa Aymat. Encara no està clar. 

Sobre el projecte Can Quitèria i Casa Aymat, s’està fent un estudi base previ projecte “arts 

plàstiques” que combinés Art tèxtil Grau-Garriga i Tapís Casa Aymat.  

S’està discutint el com i de quina manera es voldria fer perquè després de fer el projecte sigués 

una gestió en el futur. Es planteja sota dues vies: 

 

-Expositiva: Can Quitèria, Grau-Garriga + Escola Tapís de Catalunya 

-Dinàmica: La fàbrica junt amb la Casa Aymat, per tallers i conferències. 

 

Can Quitèria està en fase de concurs per rehabilitació i obres. 

 

Roser Casamitjana vol saber sobre el tema de la Casa Aymat si se sap si la família podria cedir 

la obra de l’artista Grau-Garriga. 

 

Xavier Fornells comenta que hi ha un acord en què hi hauria d’haver donació i cessió, tan de la 

família de Barcelona com la part més pictòrica de la família de França. 

 

Punt 6. Pacte sobre l’horari de terrasses. 

Pere Casajoana: El proper 18/03 hi ha reunió convocada. L’Ajuntament presentarà una 

proposta sobre els àmbits destinats a concerts i els horaris de les terrasses a l’estiu.  

Hi ha dues qüestions; horari d’estiu, aquest s’ha partit en dues franges, de Sant Joan a l’inici 

d’escola, que l’horari de tancament seria més tard, i un horari d’entretemps que es restringiria. I 

sobre els concerts, s’ha dividit la ciutat en 5 àmbits. 

Com a normes indispensables es parla sempre de que els establiments disposin de gots de 

plàstic i el vidre s’aboqui al contenidor corresponent, per el matí. 

S’han preparat tríptics per conscienciació. 

Properament, com a conseqüència de la Regulació de terrasses 2015, els establiments rebran 

un adhesiu a col·locar a l’entrada del local, visible per ambdós costats, on es podrà veure 

l’horari i així sigui controlable amb més facilitat. 

 

Veïna resident Plaça Barcelona exposa queixa del Bar Barbany. 

 

Joana Barbany i Pere Casajoana s’ofereixen per agafar el seu nom així com les dades de la 

denúncia, per saber en quina fase es troba i quin seria el procediment a realitzar. 

 



 

Joana Barbany exposa que primer s’hauria d’establir un conveni marc entre restauradors i 

veïns.  

 

Veí pregunta si tot el que es vol presentar el proper 18/03 és amb la nova normativa de 

terrasses i si està feta sota aquest criteri per tota la ciutat, tan els horaris com els àmbits de la 

ciutat. 

 

Pere Casajoana respon que no, no hi ha especificació d’horaris. S’ha fet una ordenació 

d’espais específics, tenint en compte número de taules, marge voreres, espai interior. I tota la 

informació constarà en l’adhesiu. 

Sobre el tema àmbits, s’ha gestionat compatibilitzant l’ús d’espai públic amb el descans dels 

veïns. (Festa Major a part) 

Segons sol·licituds, horaris previstos, tipus d’esdeveniment, etc s’aniran ubicant.   

 

Veïna pregunta si actualment tancar a la 1 de la matinada és correcte. 

Pere Casajoana respon que no ho sap. El que si que cal complir és que les taules i cadires 

tinguin tacos de plàstic, les cadenes siguin de plàstic i el vidre es llenci per els matins.  

 

Punt 7. Reconnecta en Verd 

Pere Casajoana explica que aquest projecte pretén recuperar els espais de les rieres per l’ús 

dels ciutadans, com a espais de recuperació ambiental i de circulació. 

Son recorreguts per complimentar la xarxa viaria que connectin escoles La Floresta, Escola 

Ferran i Clua, Casal de Valldoreix...recuperar el paisatge i no viure d’esquenes a ell. 

És una actuació amb un recorregut a 8-10 anys. Hi ha un document de síntesi. 

 

Mª Dolors Domènech vol entendre com es faria ja que les rieres són un lloc per on circula 

l’aigua. 

Pere Casajoana explica que les rieres tenen espais adjacents, terrenys als voltants, etc..Es pot 

combinar aigua amb espai per caminar, com és el cas de recorregut que va des del Tennis 

Valldoreix fins l’escola La Floresta. 

Un paviment de fàcil actuació i manteniment, que alhora respecti la flora i fauna de la zona.  

 

Punt 8. Wise People 

 

Sra.Lluisa Espin de Wise People explica d’on va sorgir la idea per la formació d’aquesta entitat, 

que dona suport i acompanyament a aturats majors de 45 anys, tenint com a finalitat trobar una 

feina. Agraeix el suport i recolzament de l’Ajuntament i en concret al Sr.Carles Brugarolas.  



 

 

Mayte Pérez, de Sant cugat Comerç, exposa que volen crear unes inèrcies col·laboratives 

entre: 

 

Sant Cugat empresarial, Incorpora t́, Sant Cugat Comerç i Wise People  

 

Totes 4 entitats s’ubicaran al nou local de la Plaça Barcelona  

 

Punt 3.  

 

Joana Barbany explica que el passat dissabte es va fer la inauguració de la nova seu de la 

Policia Local, un espai de 1205m2, 4 plantes, que ha suposat un cost de 2milions 355mil€ i fa 

la presentació dels espais.  

 

 

I sense altres temes a tractar, es tanca la reunió a les 20:15h. 

 

 

 


