ACTA DE LA TROBADA OBERTA DE CAN LLONG

Data: 23/10/2018
Hora: 18.30 hores
Lloc: Centre Cívic de Can Llong

Assistents:
Ajuntament: Glòria Rubio, Xavier Guerrero, Miquel Soler, Jose Luís Baron, Rodrigo Rodríguez, Melcior
Manau, Eva Vives i Núria Oliva.
20 veïns i veïnes.

Ordre del dia:
1. Retorn d’actuacions en relació a la Mobilitat del barri (càrregues i descàrregues, nova línia
autobús L-11).
2. Parc d’Odessa. Actuació Rosegadors
3. Projecte de la Plaça Lisboa.
4. Propostes d’intervenció a la llosa de la C-58.

Desenvolupament de la sessió:
1.

Retorn d’actuacions en relació a la Mobilitat del barri (càrregues i descàrregues, nova línia
autobús L-11).

La Sra. Glòria Rubio exposa els antecedents de l’espai participatiu de Can Llong i passa la paraula al
Sr. Xavier Guerrero perquè doni compte dels temes de mobilitat.
El Sr. Xavier Guerrero informa de la posada en funcionament de la L11 Exprés. Explica que està
pensada per donar servei en les hores punta, tot i que un dels objectius seria mantenir-la tot el dia i
arriba fins a la Pl. Espanya ja que és un punt potent de ferrocarrils que permet fer altres connexions.
El veïnat demana que arribi fins al Taulí com a mínim, lamenta la limitació horària i constata que no
es pot fer l’enllaç amb la targeta de bus i que cal la T10.
El Sr. José Luis Baron exposa que arran d’una sessió anterior es va fer una proposta de redistribució
de les càrregues i descàrregues de la zona, s’han executat la totalitat d’actuacions proposades i es
dona el tema per tancat si no hi ha noves modificacions.
El Sr. Jose Maria Ubeda exposa que a més cal fer controls i posar multes ja que hi ha camions a les
voreres perquè hi ha cotxes a la zona de càrrega i descàrrega.
La Sra. Glòria Rubio recull el tema per donar-ne compte a Policia i que facin campanya.
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La Sra. Maria José Bustos demana controlar l’aparcament sobre les voreres a les escoles.
El Sr. Xavier Guerrero explica les zones de petó i adéu i recull la petició per si es pot aplicar a la zona.
La Sra. Carme Camacho exposa que a l’Avinguda Estrasburg passada la Pl. Còrdova hi ha dos
semàfors molt junts, el trànsit ha augmentat molt i no es pot sortir del pàrquing.
La Sra. Maria José Bustos exposa que a la Pl. Còrdova quan es prem el botó de vianants, els quatre
semàfors es posen en vermell i es genera col·lapse.
El Sr. Miquel Soler explica que el tema es va treballar amb el veïnat, es van valorar diversos factors i
s’han fet diferents canvis en els últims mesos. Afegeix que es recullen els nous temes i es revisa.
La Sra. Carol Segovia demana posar una graella al semàfor com a la cruïlla del C. Vilarrubias.
La Sra. Margarita Martinez opina que un dels dos semàfors de l’Avinguda Estrasburg és suprimible.
El Sr. Jose Luís Baron respon que el semàfor no és suprimible ja que uneix el parc i dona prioritat als
vianants. Exposa que en hora punta és normal que es col·lapsi la rotonda perquè hi accedeixen més
vehicles dels que pot admetre. Afegeix que les rotondes funcionen bé en carretera perquè no hi ha
vianants però que a la ciutat és més complex i es van posar els polsadors per garantir el pas de
vianants i la seva seguretat. Es valorarà posar una graella al pàrquing de l’Avinguda Estrasburg.
La Sra. Assumpta Jané pregunta si no es podria fer una altra distribució dels vehicles perquè no
tothom hagués d’entrar per la C-58 cap a l’Avinguda Estrasburg.
La Sra. Glòria Rubio respon que una manera és millorar la freqüència del transport públic.
Un veí exposa que ningú mira el tema del soroll. Proposa fer una sonometria de cotxes i motos ja que
afirma que en determinades hores és insuportable. Va entrar instància i li van dir que estava tot bé.
La Sra. Glòria Rubio respon que es recull i es passa a Policia.

2.

Parc d’Odessa. Actuació Rosegadors

El Sr. Miquel Soler exposa que hi havia diverses queixes per rosegadors a la zona del Parc d’Odessa.
Dona compte de les intervencions fetes des de Salut i Parcs i Jardins de juliol a octubre. S’ha fet
advertiment als propietaris dels locals i es farà seguiment. Les darreres revisions mostren un consum
mínim de verí. La intervenció s’ha fet extensiva també als carrers Praga, Budapest i Varsòvia (entorns
Escola Virolet) i destaca que els moviments de terres per obres afavoreixen l’aparició de rosegadors.
La Sra. Margarita Martínez opina que els rosegadors estan sota l’arbustiva i no l’han netejada mai.
Observa que els rosegadors van del local al parc i exposa que el dia anterior n’hi havia molts.
El Sr. Miquel Soler reitera que l’informe és recent, que s’ha mirat la zona d’arbustiva i que els tècnics
posen el focus en els locals. Tot i així es continua treballant i la feina no està conclosa.
La Sra. Assumpta Jané pregunta s’hi s’ha fet actuació al carrer Praga (tocant al Parc de la Romeua) ja
que hi ha diferents focus, així com al carrer Zuric (a costat de la via).
La Sra. Carol Segovia exposa que als carrers Salzburg i Oslo també n’hi ha.
El Sr. Miquel Soler respon que es recull i es trasllada a Salut.
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3.

Projecte de la Plaça Lisboa.

El Sr. Xavier Guerrero explica que el projecte de la Pl. Lisboa es licitarà al desembre per 1,6 milions
d’euros i començarà l’obra a la primavera del 2019. Destaca que la plaça està sobre la via i mostra els
espais destinats a instal·lacions. L’obra implicarà una disminució de l’aparcament i es mirarà el
global: per una banda la llosa i per l’altra guanyar aparcament al carrer Zuric fent-lo d’una direcció.
El Sr. Xavier Ludevid exposa que la idea és unir les quatre parts amb el bosc i que la Plaça Lisboa sigui
una plataforma unificadora. Es planteja que hi hagi vegetació als voltants, dos miradors, dos
parterres, camins i zona d’estada. La Ronda Europa quedaria a nivell per disminuir la velocitat dels
vehicles. Detalla el tipus d’arbrat i mostra tres vídeos amb el projecte proposat.
La Sra. Tania Caubera pregunta la durada de les obres.
El Sr. Xavier Ludevid respon una vegada iniciada l’obra, la durada prevista és de 10-16 mesos i que el
Parc de les Aigües i la Pl. Lisboa van en paral·lel i les obres començaran simultàniament.
Un veí pregunta per què es planta tant si després no es fa manteniment i posa diversos exemples.
El Sr. Xavier Guerrero respon que durant els anys de crisi no es va fer manteniment i que la dotació
que hi havia quan ell va arribar era de 50.000 euros. Actualment han pogut passar a més d’un milió
anual que servirà per arreglar 152 jocs en diferents parcs i per asfaltar carrers. Explica que amb
l’arbrat el problema és que en falten tants que tot i que s’ha fet plantació no es nota. A més, amb la
Llei d’accessibilitat cal deixar una vorera de pas més ampla, de manera que si es treuen arbres de
carrers estrets no es podran tornar a plantar.
La Sra. Assumpta Jané demana que es tingui en compte no plantar arbres que produeixen al·lèrgies.
El Sr. Xavier Ludevid respon que els tècnics de Parcs i Jardins tenen en compte aquestes casuístiques.
La Sra. Tania Caubera pregunta si al projecte de Pl. Lisboa hi ha àrea de jocs per a la mainada.
El Sr. Xavier Ludevid respon que no ja que està pensat com un lloc de passejada i estada i no és el
més adequat perquè hi jugui la canalla.

4.

Propostes d’intervenció a la llosa de la C-58.

El Sr. Xavier Guerrero suggereix presentar la proposta i dedicar una altra sessió només a aquest
tema. Matisa que presenten una proposta: no hi ha data, ni projecte, ni diners.
El Sr. Xavier Ludevid explica que és una primera proposta amb diferents idees i amb el propòsit de
treballar-les conjuntament. Mostra el plànol i explica les separacions per usos que es vol plantejar:
-

Aparcament. Es planteja que sigui aparcament pels veïns i pels usuaris del tren, de manera
que no calgui entrar a la ciutat i pugui ser una mesura per disminuir el trànsit.

-

Zona esportiva: voleibol, bàsquet, ping-pong, zona grafits, skate i grades.

-

Zona de parc.

El Sr. David Vives demana si no hi ha espai per gossos ja que tampoc n’hi ha al Parc de les Aigües.
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El Sr. Xavier Guerrero respon que hi ha l’espai compartit al Torrent de la Romeua, que s’ha
senyalitzat perquè a determinades hores s’hi pugui portar els gossos solts.
El Sr. David Vives demana per què no es fa una zona de gossos al Parc d’Odessa o a la Pl. Lisboa.
El Sr. Xavier Guerrero planteja que a la zona d’equipament de la Plaça Lisboa s’hi podria fer.
El Sr. Xavier Ludevid afegeix que les àrees de lleure de gossos no poden estar molt allunyades de la
ciutat i que potser el Parc d’Odessa seria un bon lloc.
El Sr. Xavier Guerrero proposa facilitar la proposta als assistents a través del districte.
El veïnat pregunta pel pes i si podran aparcar-hi tràilers.
El Sr. Xavier Ludevid respon que han demanat a la Generalitat quin pes pot admetre i estan pendents
de rebre la resposta i que l’espai no està pensat amb la finalitat d’aparcar-hi tràilers.
Un veí pregunta per què no es deixa obert l’espai ja que hi ha un problema amb els comerços de la
zona, sobretot el cap de setmana, la gent aparca a la carretera i hi ha perill ja que és a la cantonada a
la sortida de la rotonda. Afegeix que la gent aparca els cotxes a la vorera i després l’Ajuntament
exigeix als titulars dels guals que les arreglin. Considera que falta autoritat, control i ordre.
En no haver-hi més intervencions es dona per finalitzada la sessió a les 20.35 hores.

Acords:
1. Fer trasllat de les incidències comunicades als Serveis corresponents.
2. Facilitar la proposta d’intervenció a la llosa de la C-58 a les persones que formen la taula.
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