Consell de Barri del Centre Oest
Data: 16 de novembre del 2017
Hora: 20 hores.
Lloc: Casa Jaumandreu, Ateneu Santcugatenc,
Assistents:
Mayte Pérez, presidenta del Consell de Barri del Centre Oest
Marina Casals, Sots Directora de Participació Ciutadana i Acció als Barris
Oriol Arechavala, tècnic de Participació Ciutadana
Blanca Gutiérrez, tècnica d’Acció als Barris
Daniel Romaní, tècnic de comunicació de Participació Ciutadana i Acció als Barris.
David Miralles (PDeCAT)
Sergio Blázquez (Cs)
Sandra Tirado (PSC)
Maria Vidal (ERC-MÉS)
Alfredo Bergua (PP)
Antonio Ontañón (CUP-PC)
Pep Martínez (Ateneu Santcugatenc)
Marc A. Villoro (Associació de Veïns Centre Estació)
Anna Gracia (AMPA Escola Santa Isabel)
Odre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Respostes a preguntes del darrer Consell
Dació de compte de les darreres sessions dels grups de treball
Projectes de lliure disposició a realitzar properament
Informació sobre projectes actuals
Informació sobre petites actuacions al barri ja realitzades
Precs i preguntes

Mayte Pérez, presidenta del Consell de Barri del Centre Oest, posa de manifest que el canvi
de seu del Consell de Barri –de l’antic Ajuntament a l’Ateneu- és molt positiu, ja que a
l’antic Ajuntament hi havia problemes per a les persones amb mobilitat reduïda i aquí no.
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Sergio Blázquez (Cs) expressa el seu malestar perquè s’ha canviat l’hora del Consell de
Barri per un motiu polític (s’ha convocat una concentració per demanar la llibertat dels
presos polítics i per això s’ha ajornat una hora l’inici del Consell de Barri; es tracta, a més,
d’un Consell de Barri ajornat pel que fa a la data, també per un altre acte polític). “Avui hi
ha a Sant Cugat actes de tot tipus. Si es canvia tant de dia i hora, això desincentiva la
participació; hem de ser més curosos amb les convocatòries”, diu Blázquez. “Si es fixa dia i
hora, s’ha de complir”, afirma.
Alfredo Bergua (PP) mostra el “total desacord amb el canvi d’hora; ho trobo una falta de
respecte per als membres del Consell. No se’ns ha consultat el canvi d’hora. Crec que
l’agenda municipal l’ha de marcar l’Ajuntament, no les entitats”, sosté.
Sandra Tirado (PSC) també pregunta per què s’ha canviat l’hora d’inici del Consell de
Barri.
La presidenta, Mayte Pérez, respon que “ens hem assabentat que hi havia una
concentració a la Plaça de la Vila per demanar l’alliberament dels presos polítics i ens ha
semblat oportú ajornar una hora l’inici del Consell”.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat.
2. Respostes a preguntes del darrer Consell
Es reparteix el document amb les respostes
3. Dació de compte de les darreres sessions dels grups de treball
Blanca Gutiérrez, de l’àrea de Participació Ciutadana i Acció als Barris, exposa la feina que
ha fet el Grup de Treball de Mobilitat del barri del Centre Oest. Informa que s’està fent una
proposta perquè hi hagi zona de càrrega i descàrrega a la Rambla Ribatallada, proposta
que faran arribar a l’AMPA de l’escola Santa Isabel. El Grup de Treball de Mobilitat també
ha tractat de la necessitat que millori la il·luminació en alguns carrers, com ara el carrer
Safareigs. Blanca Gutiérrez informa també que l’accés dels cotxes a la zona de vianants es
controlarà amb càmeres, i s’eliminaran les pilones.
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Sergio Blázquez (Cs) diu que es va presentar una moció perquè el pàrquing de Can
Quitèria obri les 24 hores del dia i de moment no és així. Mayte Pérez, presidenta del
Consell, diu que el propietari està en una situació econòmica difícil i es prendran mesures
perquè compleixi.

4. Projectes de lliure disposició a realitzar properament

Oriol Arechavala, de l’àrea de Participació Ciutadana i Acció als Barris, informa d’alguns
projectes de lliure disposició a punt de realitzar: s’instal·laran jocs pintats a terra a la
Plaça Doctor Galtés (els infants podran jugar a trobar paraules en una sopa de lletres, a
fer una cursa, a tocar i parar...), llumetes per senyalitzar els passos de vianants, i bancs
per seure davant de l’escola Santa Isabel.
Oriol Arechavala informa del pressupost disponible de lliure disposició del 2018, i que
l’objectiu és fer una sessió sobre aquesta temàtica al mes de febrer. La presidenta, Mayte
Pérez, convida els assistents a presentar propostes en el marc dels pressupostos de lliure
disposició per al 2018.
5. Informació sobre projectes actuals
Marina Casals, Sots Directora de Participació Ciutadana i Acció als Barris, informa de dos
projectes que estan en marxa al barri, dos importants equipaments, Can Quitèria i el
teatre La Unió.
-

-

Can Quitèria: s’han fet obres de rehabilitació perquè esdevingui un nou centre de
referència de l'art tèxtil a Catalunya a Sant Cugat. En seran protagonistes l'Escola
Catalana del Tapís i l'artista santcugatenc amb més reconeixement internacional,
Josep Grau-Garriga. Els treballs de rehabilitació de la masia de Can Quitèria,
adjudicats a l'empresa Urcotex, han suposat una inversió de 600.000 euros.
S’informa que les obres de rehabilitació s’han endarrerit una mica, i que la previsió
és que el primer trimestre de l’any vinent Can Quitèria pugui obrir les portes.
Teatre de la Unió. L’històric teatre disposarà de grades retràctils amb capacitat
per 400 persones, que poden convertir-se amb una sala plana per acollir formats
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amb públic de peu amb capacitat per a 900 persones. Les obres començaran en
breu, el desembre del 2017.
Sergio Blázquez (Cs) pregunta si és possible que Can Quitèria tingui més usos, a més de ser
un centre de referència de l'art tèxtil a Catalunya a Sant Cugat.
Mayte Pérez, presidenta del Consell, respon que sí, que hi haurà una sala d’actes
polivalent. Mayte Pérez posa de manifest que Can Quitèria serà accessible per als qui
tinguin problemes de mobilitat. “No descartem fer algun Consell de Barri a Can Quitèria”,
afirma.
6. Informació sobre petites actuacions al barri ja realitzades
Marina Casals, Sots Directora de Participació Ciutadana i Acció als Barris, informa de
petites actuacions al barri ja realitzades.

-Milllora a les escales d’accés al parc d’Ernest Lluch: s’hi han posat proteccions d’acer
per impedir que la terra envaeixi les escales.
-Més espai per als vianants entre l'avinguda Lluís Companys i el Parc Central: Una de
les voreres d’un tram del carrer Manel Farrés, el situat entre el carrer Mercè Rodoreda i
l’Avinguda Lluís Companys, era molt estreta. Aquesta vorera s’ha ampliat i s’hi han posat
bancs per seure-hi. Tot això ha estat possible gràcies a l’enderrocament de l’edifici que hi
havia. Amb aquesta actuació ha millorat la connexió per als vianants entre l'avinguda Lluís
Companys i el Parc Central. Les obres han tingut un cost d’uns 94.000 euros.
-Nous aparells gimnàstics a la Plaça Jocs Florals: Des de l’estiu hi ha a la Plaça dels Jocs
Florals dos aparells gimnàstics dissenyats per fomentar els hàbits saludables. Es tracta
d’una bicicleta el·líptica i d’una màquina de mobilitat articular.
1. Precs i preguntes
Diferents veïns posen de manifest que hi ha manca d’il·luminació en algunes zones del
barri, i que les arrels han destrossat part d’unes quantes voreres.
Pep Martínez (Ateneu Santcugatenc) diu que des de l’Ateneu estan satisfets que s’hagi
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pogut fer la sessió del Consell de Barri del Centre Oest en aquest equipament. “Pensem
que és un lloc idoni per fer aquest tipus de reunions”. I posa de manifest que “al Consell de
Barri hi ha força representants municipals que doneu resposta a aspectes tècnics, hi ha
representants del grups polítics, representats de veïns... Hi trobo a faltar, però, més
representants de les entitats”.
Mayte Pérez, presidenta: “No és que no en tinguem, de representants d’entitats, a tots
se’ls ha enviat la convocatòria; si no vénen és una llàstima. Avui només en tenim tres”.
Un veí proposa que es doni un incentiu econòmic a les entitats que participen al Consell,
perquè hi hagi més entitats que hi assisteixin.
Sergio Blázquez (Cs) posa de manifest que aquest Consell de Barri és el que te menys
assistència de veïns i d’entitats, de tots els de Sant Cugat. “Hem de fer un esforç perquè
sigui útil”, afirma.
Una veïna diu que “fa quatre anys que visc a Sant Cugat i no tenia ni idea que es fes el
Consell de Barri. N’informarem els veïns.”. Diu que “aquest any hi ha hagut molts
robatoris. Un de peces de motos al carrer Martorell; un dia ens vam trobar totes les motos
tirades al terra i obertes. I a la finca d’Avinguda Lluís Companys, 1, hi ha hagut molts
robatoris”.
Una veïna demana per què a Sant Cugat encara no s’ha incorporat a la zona 1 del
transport metropolità. Mayte Pérez, presidenta del Consell, informa que s’està estudiant
l'impacte econòmic que això tindria, ja que entrar a la zona 1 implicaria probablement un
recàrrec a l'Impost de Béns Immobles. “L'Ajuntament està amb converses avançades amb
l'Àrea Metropolitana de Barcelona”, afirma.
Nadia Bartual, veïna, diu que “la il·luminació de Nadal està mal distribuïda. A la Plaça de
Can Quitèria hi ha zones que queden fosques”. També diu que “per molta campanya que
es faci en el tema dels excrements dels gossos, molta gent segueix sent incívica”.
Una veïna agraeix, en nom de la família, el fet que aquest Consell de Barri es faci a
l’Ateneu, perquè és accessible, i les millores que s’han fet al municipi pel que fa a
l’accessibilitat. Però diu que encara hi ha molta feina per fer. “Si voleu una ciutat que sigui
bàsicament per als vianants, les inversions per al 2018 haurien de destinar-se sobretot a
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carrers i voreres. Sant Cugat hauria de ser una ciutat accessible per a tothom”.
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