ACTA CONSELL DE BARRI DEL CENTRE EST
17/2/2016
Caràcter

Ordinari

Data

17/ 2/2016

Hora de inici

19:00

Lloc

Casa Cultura

Assistents:
President: Ferran Villaseñor
Sots-Presidenta: Ángeles Serrano
Secretària: Rebeca Galán
Representació de grups municipals
CDC: Susanna Pellicer
CUP: Aniol Pros
ICV-EUiA: Montse Español
PSC: Leonor Gómez
PP: Dolors Domènech
C’S: Roberto Torrecilla
Representats de les entitats
Margarida Cleris (Ateneu)
Jaume Angerri (Òmnium Cultural)
Alex Cabeza (Assemblea Cristiana Gilgal)
Andrés Ares (AVV Monestir)
Rafael Soto (AVV Centre Est)
Josep Vergés (AVV Sant Cugat Centre)
Ferran de Juan (AVV Can Magí)
Antoni Gual (Associació de comerciants del Monestir)
Josep Vergés (Associació de Veïns Sant Cugat Centre)
Miquel Jiménez (Centro Popular Andaluz)
Guadalupe Galán (Centro Castellano Manchego)
Representats de l’Ajuntament
Joan Puigdomènech, comissionat de Participació Ciutadana
Marina Casal, Sots directora de Medi Ambient i Participació
Albert Mallol, tècnic de Participació Ciutadana
ORDRE DEL DIA
1.- Revisió de temes del primer consell.
2.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
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3.- Inici formal del procés participatiu del Pla d’Estratègies Urbanes del barri
del Monestir.
4.- Estat actual dels treballs de la xarxa del Pla d’Inclusió Social
5.- Reconeixement públic de la figura d’Alfonso Guisado
6.- Informació del grup de treball de Seguretat Ciutadana
7.-Constitució del Consell d’entitats
8.-Creació del grup de treball de Comunicació.
9.-Propostes i debats per territoris
10.-Estat del planejament urbanístic a Can Barata
11.-Precs, preguntes i sobrevinguts
Obre el Consell de Barri el Sr. Villaseñor, demanant molta brevetat en les intervencions,
ja que l’assistència es nombrosa. Proposa un canvi en el ordre del dia per tractar en
primer lloc el punt 5, de reconeixement al Sr. Alfonso Guisado, atès que hi ha els seus
familiars a la sala.

5.- Reconeixement públic de la figura d’Alfonso Guisado. Es fa un minut de silenci
en reconeixement del seu treball en el barri Monestir i un gest de respecte a la família
que ens acompanya.
Intervenen: Andrés Ares AVV Monestir, Angeles Serrano i Conchi Gonzalez AVV Centre
Est, Pere Soler PSC i el propi President del Consell. Es diuen paraules d’estimació i
reconeixement de la seva tasca en el PSC, en el barri Monestir i com a promotor de
l’agermanament amb el municipi de La Haba. Es recorda el seu desig de que la casa
situada a la cruïla de l’avinguda Cerdanyola amb l’avinguda Torre Blanca sigui un lloc
de trobada pel veïnat.

2.- Revisió i aprovació dels temes del Consell anterior.
-Aprovació de l’estructura plenària del Consell.
-Els consells es faran normalment en dimarts i començaran a les 19h. S’intentarà ferne algun en una seu diferent de la Casa de Cultura.
-La suspensió de llicències d'edificació, reforma o rehabilitació de construccions que
afecta des de fa cinc anys l'àmbit de Can Barata s'aixecarà durant els pròxims mesos.
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-Es recorda la necessitat d’ampliar la participació en la comissió de comunicació. Tasca
molt important per mantenir una comunicació fluida i efectiva. Proposta feta per
Margarida Cleris.
-Hi ha intenció de treballar conjuntament amb el Consell de barri del Centre Oest perquè
hi ha temes comuns.
3.- Inici formal del procés participatiu del Pla d’Estratègies Urbanes del barri
Monestir.
El Comissionat de Participació, Joan Puigdomènech, presenta els objectius i mètode de
treball del procés participatiu. Convida als veïns a la presentació del procés del Pla del
barri del Monestir, on es constituirà la comissió mixta. Serà el 14 de març a les 20h al
Xalet Negre. El Pla del Monestir es fruït d’una moció una moció conjunta dels grups CiU
i ERC-MES aprovada al setembre 2015 pel Ple municipal, amb l’objectiu d’abordar la
dinamització i millora dels entorns del Monestir, la seva relació amb els teixits urbans
que l’envolten i del conjunt dels barris i zones adjacents.

Constitució de la comissió mixta de treball:
-Representats tècnics municipals
-Representats de entitats del barri
-Convocatòries a través de la Xarxa Monestir Sant Francesc i el Consell Centre Est.
-El seguiment polític es farà des de el Consell de Barri Centre Est i la Comissió
Informativa de Participació Ciutadana.

Creació de subcomissions (representats d’entitats i referents tècnics)
-Espai públic
-Mobilitat i accessibilitat
-Habitatge
-Comerç
-Equipaments
Sobre la part més social ja s’ha fet una tasca important a través de la Xarxa MonestirSant Francesc.
El procés constarà de tres fases:
Fase 1. Presentació
-14.03.15 Creació de la Comissió mixta
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Fase 2. Diagnosi
-abril-maig. Diagnosi participativa
- Juny-Setembre. Reunió Comissió Mixta i treball tècnic de diagnosi.
Fase 3. Propostes
-Setembre-Octubre. Procés participatiu de propostes dels cinc grups.
Treball tècnic: Redacció del Pla del Barri Monestir.
Les conclusions del procés es presentaran en un Consell de Barri.
4- Estat actual dels treballs de la Xarxa Monestir Sant Francesc:
Rebeca Galán, portaveu de la Xarxa i secretària del Consell, fa un breu comentari
històric del procés de creació de la Xarxa i els motius, per situar als veïns i entitats que
desconeixen aquesta organització de treball de les entitats dels barris Monestir i Sant
Francesc.
Actualment la Xarxa està confeccionant indicadors de avaluació per mesura l’eficàcia de
les accions que fan les quatre comissions de la Xarxa. Aquestes comissions son:
Formativa, Relacional, Salut i dinamitzadora dels barris. Les entitats que formen la Xarxa
estan satisfetes de poder col·laborar en el Pla del Monestir, aportant tota la
documentació de diagnosi que es va dur a terme durant l’any 2014 amb entitats que
pertanyen a la Xarxa i d’ altres que no, però amb voluntat de participar.

6. Informació del grup de Treball de Seguretat Ciutadana.
El president Sr. Villaseñor recomana la data del 6 d’abril per acabar de lligar aquesta
proposta de Seguretat Ciutadana. Degut a l’heterogeneïtat del Consell Centre Est, es
millor treballar amb trobades veïnals.
7. Constitució del Consell d’Entitats.
La data per la constitució d’aquest Consell serà el 23 de Març a les 19h a la Casa de
Cultura.

8. Creació del grup de treball de Comunicació.
El Consell té un petit pressupost per accions de comunicació: butlletí informatiu,
cartells.... És necessari crear un equip de comunicació que faciliti la coordinació entre
els veïns, entitats, comissions... Es fa una crida a apuntar-se al grup de treball
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9. Propostes i debats per territoris, precs i preguntes: (ressaltar que hi ha una
preocupació conjunta i demanda d’informació sobre Seguretat i el Pacte per la Nit)

Intervencions:
-AVV MONESTIR, Sr. Andres Ares: Denuncia problemes de seguretat i incivisme al
voltant del Monestir. Demana que es reuneixi el grup de treball de Seguretat.
-AVV CAN BARATA, Sr. Joaquim Medina: Hi ha problemes de seguretat al barri. El tema
de la manca d’aigua és un problema. El dipòsit no té prou capacitat i cada dia han de
portar 4 camions cisternes. No hi ha prou pressió en cas d’incendi. Demana que
s’instal·lin semàfors que regulin l’entrada al barri. No hi ha equipaments ni cap parc
infantil.
-AVV SANT CUGAT CENTRE, Josep Vergés: La baixada de Francesc Macià amb
Rambla del Celler està molt descuidada i plena de brutícia, poca il·luminació creant
problemes de seguretat als veïns. Molt soroll per no respectar els horaris i per no
respectar la normativa. Proposa la creació d’un grup de treball sobre l’activitat a la via
pública.
-AVV CENTRE EST, Rafael Soto: Insisteix en els problemes de seguretat i demana què
es pot fer per tal que els canvis es vegin a curt termini. Això vol dir més patrulles,
recomanacions als veïns, crear una comissió de treball ja.
-Sra. Mª Angeles Palacios (veïna plaça Barcelona): Planteja els problemes de descans
i salut que està patint a causa del soroll de les terrasses. Diu que a la plaça Barcelona
no hi ha respecte al descans dels veïns ja que no es mantenen els horaris. No es
compleix la normativa municipal que prohibeix fer soroll entre les 11h i les 8 del matí.
-AVV TORRE BLANCA, Manuel Ortiz: Denuncia problemes de seguretat i incivisme al
carrer Elies Rogent. Les terrasses han privatitzat l’espai públic i no respecten als veïns.
Diu que el Pacte per la Nit vulnera els dret al descans dels veïns.
-AAVV CAN MAGI, Sr. Ferran de Juan: Mobilitat i transport públic. De Can Magí a Can
Matas no hi ha una línia directa, hem de fer tres parades. Per la gent gran això es un
problema. Pel que fa als Clubs Cànnabics; ells han patit molt la situació, tot i que ara
està tancat. Cal regular les instal·lacions d’aquests centres i vetllar per la salut de tots.
-Sr. Raúl Querol (veí del Mercat Vell): Explica que l’obertura del Mercat Vell els ha
generat un problema de soroll, fum i olors. Diu que els divendres i nits de cap de setmana
hi ha molta gent a les terrasses. Que a l’estiu, la situació empitjorarà amb el soroll.
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Aquest espai ha estat sempre tranquil. A qui ens hem d’adreçar per fer constar les
nostres queixes?
-Sr. Alberto Valcárcel (AVV. Volpelleres): Celebra l’obertura de la Biblioteca. Demana
que es descentralitzin les activitats del nucli. Cal garantir el manteniment dels solars que
de vegades estan en condicions d’insalubritat.

Sol·licita la neteja del bosc del

Volpelleres perquè les famílies puguin gaudir d’aquest espai.
-Sr. Josep Canals: Reclama la dinamització del barri Monestir. Diu que la programació
de Sant Cugat comerç que no arriba al barri. Cal una millora de l’entorn Monestir que
inclogui també el barri de darrera. Amb programació que inclogui el comerç i el món
empresarial per atraure més turisme. Demana que Òmnium Cultural porti accions cap al
nostre barri, recordar el nostre patrimoni artístic (bòviles, les cases d’època del carrer
Montserrat...)
-Sr. Miguel Hierro: Demana una estructura de col·laboració entre l’Ajuntament i els veïns
per aportar idees i treure una major rendibilitat en les accions que es fan.
-Sr. Antonio Lucas (AVV Coll Favà): Demana que totes les associacions participin en el
Pacte per la Nit per exposar tots els punts de vista, ja que un Pacte és un acord entre
les parts. S’ha d’arribar a aquest consens. No entenc la utilitat del trajecte actual de
RENFE (Martorell-Hospitalet).
Sra. Conchita Gonzalez: Creu que es pot millorar més l’organització del Consell del
Barri. El president de la FAV hi hauria d’assistir sempre. No crec que la solució sigui
queixar-se sempre. Es pot intercanviar informació, dialogar i trobar solucions. Defensa
la vianantització de l’Avinguda Cerdanyola, encara que pensant en les queixes sobre el
soroll de les terrasses li fa una mica de por. La prova de tancar el Carrer de la Creu, no
esta sent eficaç. Cal fer-ho millor i que tothom n’estigui assabentat.

-Sr. Jaume Angerri (Òmnium Cultural): Proposa la participació en l’arribada de la Flama
del Canigó per Sant Joan. Explica que el tema de les fogueres està regulat i és complicat
tenir autorització. Creu que caldria revisar l’ordenança perquè sigui més fàcil fer una
foguera. En canvi, la pirotècnia està permesa i hi ha força descontrol.
-ICV-EUiA, Sra. Montserrat Español: la situació del barri de Can barata ho desconeixia
i està sorpresa. S’alegra de que tot vagi per bon camí. Ella és veïna de la zona del
Mercat Vell i vol saber si hi tenen en ordre les llicències d'obertura.
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El president dóna per esmentat el punt 10 de l’ordre del dia dedicat a Can Barata, ja que
s’ha tractat de manera tranversal en altres punts. Tindrà una trobada amb els veïns.
El President Sr. Villaseñor dóna una resposta breu a totes les preguntes i propostes.
Queden reflectides en l’àudio que es penjarà a la WEB de l’Ajuntament. Anuncia que hi
haurà un punt d’informació els dimarts al Xalet Negre, matí i tarda.

Sant Cugat del Vallés, març 2016
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