ACTA DE LA TROBADA OBERTA DE CAN LLONG

Data: 11/02/2019
Hora: 18.30 hores
Lloc: Centre Cívic de Can Llong

Assistents:
Ajuntament: Xavier Ludevid, Rodrigo Rodríguez, Melcior Manau, Vanessa Mercado, Eva Vives i Núria
Oliva.
80 veïns i veïnes.

Ordre del dia:
1. Definició de l’espai anomenat Llosa de la C-58

Desenvolupament de la sessió:
El Sr. Rodrigo Rodriguez i la Sra. Eva Vives donen la benvinguda a les persones assistents i expliquen
els antecedents de l’espai participatiu de Can Llong. Acte seguit passen la paraula al Sr. Xavier
Ludevid que farà la presentació de la proposta municipal que ja es va mostrar en la última sessió.
Algunes persones expressen que una de les motivacions d’anar a viure en aquell indret és que se’ls
van vendre uns pisos envoltats de zona verda i la proposta de l’Ajuntament no va en aquesta línia,
demanen que es recuperi el projecte inicial de zona verda. Demanen si es pot debatre sobre la zona
verda i si s’ha estudiat el tema del soroll de la zona.
El Sr. Xavier Ludevid respon que no està estudiat el tema del soroll i que es pot debatre tot. Exposa
que la idea de la sessió és presentar una primera proposta com a punt de partida del debat i després
posar en comú les diferents idees i aportacions. Explica el procés del projecte de la Pl. Montcortès al
barri de Torre-Romeu com a mostra d’un procés similar de definició de l’espai públic conjuntament
amb el veïnat.
El Sr. Xavier Ludevid mostra i detalla la proposta de l’Ajuntament per l’espai de la Llosa de la C-58 i
explica el procés que es va dur a terme amb el Projecte de la Pl. Montcortès.
Finalitzada la presentació el Sr. Melcior Manau explica que es dividiran en sis grups de treball el
màxim d’equitatius en nombre de persones i se’ls facilitarà a cada grup un plànol amb la proposta
municipal i un plànol en blanc per tal que puguin dibuixar-hi a sobre les seves propostes. L’objectiu
és treballar uns 30 minuts i dedicar els últims 20 minuts a que un representant de cada grup exposi la
seva proposta a la resta de persones assistents.
Finalitzat el temps de debat cada grup explica les idees principals de la seva proposta:
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1r grup. Veïnat C. Copenhaguen / Varsòvia / Estrasburg:
-

Consideren que es requereix pàrquing, que és una necessitat de la zona, que no hi ha
aparcament i que en el futur serà pitjor.

-

Proposen mantindré l’arbrat a tota la zona.

-

No volen activitats de patinatge ni de bàsquet.

-

Proposen mantenir les activitats de gimnàstica i el circuit d’atletisme.

-

Proposen més zona enjardinada i que se’n garanteixi el manteniment posterior.

2n grup. Veïnat del C. Copenhaguen:
-

Proposen eliminar completament el pàrquing de la llosa i que es faci la zona de pàrquing a la
zona del baixador de Renfe, sobre les vies.

-

Proposen un espai de parc lúdic similar a Can Gambús, amb tirolines, zona de gronxadors pels
infants i amb quiosc inclòs (tipus el Niu de Can Gambús) i envoltat d’arbrat.

-

Proposen un miniparc per aprendre a anar en bicicleta o patinar els més menuts i una zona
de workout per gent gran i gent jove.

-

Definir un espai d’ús comunitari al centre.

-

Mantenir el circuit per córrer a tot els voltant.

3r grup. Veïnat del C. Walter Benjamín / Ronda Europa / C. Sarajevo:
-

La seva proposta passa per treure el pàrquing, fer una zona verda envoltada de tanca i que
estigui tancada a les nits.

-

Fer més zones d’estada amb fonts i bancs.

-

Definir una zona infantil amb gronxadors on a la proposta inicial hi ha les pistes.

-

S’oposen a la zona d’skating, de grafits i de ping-pong.

-

Són contraris a la instal·lació d’un quiosc.

-

Proposen ampliar la zona de gimnàstica per gent gran i l’àrea de calistènia.

4t grup. Veïnat del Copenhaguen/ C. Varsòvia / C. Walter Benjamín / Amsterdam:
-

Incideixen en millorar la qualitat de vida del veïnat i l’eliminació del soroll. Fan referència a
les molèsties del soroll ocasionades quan la llosa estava oberta i els caps de setmana s’hi
improvisaven rallis. Aporten com a mostra un vídeo indicant que està gravat amb el telèfon i
des d’un 5è pis.
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-

En la seva proposta s’elimina el pàrquing, en el seu lloc es proposa fer una zona de vianants
per caminar i anar en bicicleta. Demanen zona d’arbres i zona de gossos (tancada, no pipi
can).

-

Proposen destinar la zona de la dreta a la mainada i a la gent gran. Prenent com a model el
Parc de les Morisques de Sant Quirze i incidint en què a la nit l’espai ha d’estar tancat.

-

Són contraris a la zona d’skate, de grafits i també al quiosc ja que consideren que aquests
establiments treballen fins tard a la nit i ocasionen molèsties al veïnat.

-

Manifesten que la seva voluntat, com ja han expressat altres persones a l’inici, és recuperar
el projecte inicial de zona verda que els hi van mostrar quan hi van anar a viure, ja que va ser
una de les motivacions d’anar-hi. El projecte que planteja l’Ajuntament capgira
completament la idea inicial.

5è grup. Veïnat de la zona sense especificar carrers:
-

En la seva proposta s’elimina la zona de pàrquing. Proposen ubicar-hi en el seu lloc la pista
perquè la gent corri en aquesta zona

-

Proposen ubicar-hi a dins la zona de workout i calistènia (al mig de la zona de pàrquing
actual).

-

No són contraris a cap activitat però incideixen que totes les activitats que facin soroll han
d’estar tancades i amb horari regulat, inclosos els jocs amb pilota.

6è grup. Veïnat del c. Copenhaguen / Castellarnau / Ronda Europa:
-

Consideren que s’ha generat molt debat sobre el pàrquing i no volen incidir-hi més.

-

Consideren que una zona d’oci genera soroll i en aquest sentit proposen establir un horari i
tancar-la, tipus Parc de les Morisques de Sant Quirze.

-

Opinen que cal prescindir de les activitats que facin soroll, fent referència la zona d’skate.

-

Consideren necessari que hi hàgiu una zona de joc per als adolescents en tant que no n’hi ha
cap al barri.

Finalitzades les diferents presentacions dels grups el Sr. Melcior Manau exposa que s’han recollit els
plànols i les diferents aportacions per grups i proposa en breu penjar un document recollint les
conclusions a la plataforma Decidim. Exposa que els tècnics han fet la seva proposta i ara cal la
valoració de la participació de la gent.
Una persona manifesta que s’ha tingut en compte tot el veïnat sense tenir en compte que els més
propers i per tant els més afectats són el del C. Copenhaguen i C. Walter Benjamin. Altres persones
discrepen.
Una altra persona demana si hi ha pressupost per fer l’actuació.
El Sr. Xavier Ludevid respon que en el pressupost 2019 hi ha partida econòmica per fer el projecte.
Una altra persona pregunta si abans de fer el projecte definitiu es tornarà a comptar amb el veïnat.
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El Sr. Xavier Ludevid respon que sí. Tot i així manifesta que en el procés d’aprovació del projecte hi ha
la fase d’al·legacions on es poden fer totes les aportacions que convinguin.
Una persona pregunta per què no es continua amb el projecte inicial d’infraestructura Urbana
d’AGISA que se’ls hi va mostrar fa 17 anys.
El Sr. Xavier Ludevid respon que l’Ajuntament no té cap projecte d’aquesta zona.
Una persona manifesta que no hi ha cap proposta que tingui en compte les necessitats de pàrquing
pels comerciants i pel barri en general i insisteix en què és una necessitat pel barri.
El Sr. Xavier Ludevid finalitza la sessió exposant que ja que actualment tothom està d’acord en què
tal com està no està bé, l’objectiu és que en el resultat final el barri senti que hi ha guanyat.
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