ACTA DE LA TROBADA OBERTA DE CAN LLONG

Data: 09/04/2018
Hora: 18.00 hores
Lloc: Centre Cívic de Can Llong

Assistents:
Ajuntament: Rodrigo Rodríguez, Melcior Manau, Eva Vives i Núria Oliva
13 veïns i veïnes

Ordre del dia:
1.- Proposta de funcionament de l’assemblea.
2.-Proposta de temes del barri a tractar.
3.- Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió:
El Sr. Rodrigo Rodriguez presenta l’equip, explica els antecedents, el treball fet fins ara i els objectius
de la taula de Can Llong. Recorda els deures de l’última sessió sobre treballar un reglament de
funcionament. Informa que s’ha iniciat el procés de redacció del Pla Estratègic de Participació i el
Reglament de Participació ciutadana de Sabadell. Afegeix que el reglament que sorgeixi de la taula ha
d’estar en confluència amb el reglament general i convida a assistir a les diferents sessions per tal de
recollir i treballar conjuntament els interessos i motivacions dels veïns i veïnes.
La Sra. Eva Vives recorda que la taula és un espai per tractar temes de barri i interessos col·lectius.

1.- Proposta de funcionament de l’assemblea.
El Sr. Anfós Espinola exposa que falten eines per poder definir el reglament ja que en funció si es
disposa de pressupost o no aquest ha de ser més o menys garant. Els criteris més o menys clars són
que no hi hagi representacions, ni minories de bloqueig però sí possibilitat de delegació. Cal definir
les eines prèviament ja que les eines del segle XXI permeten sistemes de treball i delegacions més
dinàmiques. Opina que, una vegada informats tots els veïns i les veïnes, la taula estarà composada
per totes aquelles persones que hi vulguin participar.
El Sr. Rodrigo Rodriguez manifesta que les eines les decidirà la taula i que cal ampliar-la al màxim
nombre de veïns i veïnes.
El Sr. Pedro Nicomedes exposa que aquest tema ja es va debatre en els sessions anteriors i que es
poden consultar les actes.
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La Sra. Eva Vives recorda que cal decidir el funcionament de l’assemblea.
El Sr. Cristian Romero considera que cal molta feina de preparació i sense resultats és difícil arribar
als veïns i veïnes.
El Sr. Rodrigo Rodriguez proposa començar per definir els temes que es volen tractar.

2.-Proposta de temes del barri a tractar.
En l’àmbit de la Mobilitat s’estableixen els següents temes a tractar:
-

Zones de càrrega i descarrega. Reivindicació dels comerços de zones de càrrega i descàrrega.
En sobren a la Rda Europa i a l’Av Estrasburg només n’hi ha una.

-

Mobilitat a la Pl. Còrdova i entorns. Mala sincronització dels semàfors a la rotonda de la Pl.
Còrdova. Consideren que el trànsit és més fluid quan els semàfors no funcionen. Proposen
pintar una graella a la rotonda i possibilitar el gir a l’esquerra dels que venen pel c. Sarajevo.

-

El barri com a zona de pas. Es planteja que el barri és un punt de circulació de vehicles que
no són del barri i cal desincentivar aquesta pràctica. En el cas del trànsit de tràilers, si el
problema és que no està l’autovia cal reclamar-la a les autoritats competents ja que no pot
ser que la pressió recaigui sobre els veïns i veïnes.

-

Terrasses de bars i restaurants. Queixa generalitzada que en un barri amb unes voreres tan
amples la proliferació de terrasses i elements associats impedeixen els pas de vianants.
Consideren que les terrasses de la Ronda Europa estan sobredimensionades i també a
l’Avinguda Estrasburg.

-

Carros de descàrrega dels establiments CONDIS EXPRESS i SUMA. Manifesten que han
presentat queixa pels canals establerts però les respostes arriben tard i la qualitat de la
resposta és molt pobra. S’informa que s’està treballant en la Carta de Serveis en diferents
Serveis de l’Ajuntament i es proposa canalitzar algunes queixes a través del Districte 4.

-

Excés de velocitat al C. Zuric.

-

Supressió d’aparcament amb la construcció de l’institut. Suposarà un problema greu i no
volen prescindir de parcs en favor d’aparcaments. La prioritat és l’institut però demanen que
es proposin alternatives d’aparcament pels veïns i veïnes. Cal que l’Ajuntament planifiqui la
mobilitat d’accés a l’Escola i la zona d’estacionament pels professors que no cal que sigui en
superfície.

-

Millorar les connexions de Transport públic. Districte exposa que arran d’una demanda de
coordinació dels bussos urbans amb el transport ferroviari s’estava treballant la possibilitat
d’un bus llançadora entre Castellarnau/Can Llong i Pl. Espanya.

-

Baixador ferroviari.

En altres àmbits, sorgeixen els següents temes a tractar:
-

Vandalisme a la zona de pic-nic del C. Zuric.
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-

Protecció del Rodal i parcs de l’entorn.

-

La Masia de Can Llong, decidir si s’ha de reconstruir i/o enderrocar i mirar amb Patrimoni què
es pot fer.

-

Neteja del Parc Odessa. Parcs i Jardins. Quan es fa la sega es deixa l’herba també a la vorera;
els arbustos estan repelats per sota i hi ha rates.

-

Neteja SMATSA. Procediments.

3.- Torn obert de paraules.
El Sr. Rodrigo Rodriguez demana si volen que els càrrecs electes, més enllà del debat sobre la
composició de la taula, com la Sra. Glòria Rubio com a regidora de Participació o el regidor de
districte vinguin a la propera sessió.

Acords:
1.- Destinar la propera sessió a presentar el Pla Estratègic de Mobilitat i tractar els temes que han
sorgit amb els tècnics de Mobilitat.
2.- Establir una comissió de 2-3 representants per establir conjuntament l’ordre del dia i treballar
més operativament. S’ofereixen voluntàriament la Sra. Tania Caubera d’Av Unió Veïnal Can Llong
Castellarnau, el Sr. Xavier Terol i la Sra. Tatiana Fernández. Es proposa que a l’ordre del dia de la
propera sessió es tractin en el punt 1 Mobilitat i en el 2 Membres de la taula.
3.- Es proposa animar als veïns i veïnes a la participació activa. Suggereixen posar els temes a tractar
(Ordre del dia) en els cartells però de manera que inviti a participar, consideren que Mobilitat és molt
tècnic, proposen per exemple: vine a parlar del trànsit, del transport públic, etc..
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