ACTA

Identificació de la sessió
Data: 3 de juliol de 2019
Hora: 19.00 h
Lloc: Sala Polivalent del Parc del Nord
Assistents
Marta Farrés Falgueras, alcaldessa de Sabadell
Marta Morell Albadalejo, tinenta d’alcaldessa de l’Àrea de Feminisme, Benestar animal
i Participació
Jesús Rodríguez Padilla tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Cohesió territorial,
Desenvolupament urbà, Seguretat i Civisme.
Manuel Salvador Robles Fernández, regidor d’Educació i del Districte 3.
Olga Jiménez Palau, coordinadora de l’Àrea de Feminisme, Benestar Animal i
Participació
Rodrigo Rodríguez Roig, cap del Servei de Participació Ciutadana
Melcior Manau Gironès, cap de negociat de Participació Ciutadana
Neus Tejera Sánchez-Garrido, coordinadora dels Districtes 2 i 3
Daniel Guirado Navarro, tècnic de territori dels Districtes 2 i 3
Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell
Associació de Veïns del Torrent del Capellà
Associació de Veïns de Sant Julià
Associació de Veïns de Ca n’Oriac
Associació de Veïns de la Plana del Pintor
Associació de Veïns de Can Deu
Associació de Veïns de Torreguitart
Associació Gitana de Ca n’Oriac i Planada
Associació Gitana de Sabadell i Comarca
IES Jonqueres
Red Solidaria La Planada
Biblioteca del Nord
CIPO, SCCL
Projecte CODIS
Associació SECUNDE
Nombre d’assistents (ciutadans a títol personal i representants d’entitats): 32
Ordre del dia
1. Presentació de l’alcaldessa, de la tinenta d’alcaldessa de l’àrea de Feminisme,
Benestar Animal i Participació, i del regidor del Districte.

2. Temes Pendents.
Desenvolupament de la sessió
1. Presentació de l’alcaldessa, de la tinenta d’alcaldessa de l’àrea de Feminisme,
Benestar Animal i Participació, i del regidor del districte.
L’alcaldessa de Sabadell, la Sra. Marta Farrés, dona la benvinguda als assistents a
la reunió i fa les corresponents presentacions dels membres del nou equip de
govern.
Continua la seva exposició explicant una sèrie de temes que considera que són
importants per la ciutadania que viu en aquest districte. És molt recomanable tenir
un punt de partida i comenta que actualment la maquinària esta aturada i que s’ha
de posar en marxa i fer que tot funcioni millor, però que és un procés que s’ha
d’anar pas a pas.
Comenta que té la sensació de que hi ha un gran problema amb la neteja i que s’ha
de treballar per tenir la ciutat neta.
En seguretat també considera que s’ha de millorar i comenta que és necessari la
voluntat de tots per fer accions que la millorin, però que no és fàcil ni ràpid. Que
s’ha de donar un marge als cossos de seguretat per poder millorar la situació.
Comenta també que volia escoltar als participants en aquest fòrum del Àgora per
veure les seves impressions sobre el mateix i si consideren que és un espai de
Participació adequat o si es pot millorar en algun aspecte.
Considera que és molt important que el Regidor del Districte es reuneixi amb totes
les entitats del Districte.
Per acabar la seva intervenció comenta que hi ha una sèrie de punts que son molt
importants i que considera bo poder compartir amb els assistents.
• Traslladar la comissaria de Policia Local de Can Marcet al nord.
• Fer Pisos a la zona de la Roureda per a gent gran, a uns terrenys a prop del
Camp de futbol.
• Obres del Parc del Nord.
• Problema important amb l’aparcament de vehicles al barri.
• Masia de Ca n’Oriac.

• Ronda Nord.
• Ampliació del local Associació de Veïns de la Plana del Pintor.
• Millores a diferents camps de futbol del districte.
Comenta que tots els projectes són molt importants però que han de tenir en
compte les necessitats i interessos de tots els veïns dels barris, que és molt
necessari que la ciutadania tingui clar qualsevol projecte, que aquests projectes no
son només dels tècnics que els dissenyen, si no que una part molt important son els
veïns que d’una forma o d’un altre, han de participar-hi en aquests projectes per
aconseguir una més alta implicació i acceptació dels mateixos. Que per el nou
equip de govern és molt important ensenyar a la ciutadania tot el que es faci, així fer
que es participi el màxim possible a l’hora de prendre decisions i que aquestes
siguin el més consensuades possibles.

2. Temes pendents
L’alcaldessa proposa a tots els assistents fer una ronda d’intervencions, perquè
cada entitat pugui exposar els seus temes que considerin que estan pendents, i que
són els següents:
Av de la Plana del Pintor
• Local AV de la Plana, situació en la que es troba l’ampliació i el trasllat de la
petanca.
• Trasllat comissaria de policia al nord, podrà
d’estacionament dels vehicles que són ara allà.

generar

problemes

Av de Sant Julià
• Problemes d’aparcament al barri.
• Problemes incivisme i utilització de la pista de futbet darrera Local de
l’associació.
• Problemes d’inseguretat al barri.
• Carrers i jardineres en mal estat.
• Poca presència policial al barri.
Av del Torrent del Capellà
• Reunió amb la Comissió del Parc del Nord per seguiment del projecte.

• Segons govern anterior ja estava en marxa la reparació de varis carrers que
estaven en mal estat, pregunta quan es faran.
Av de Ca n’Oriac
• Pregunta si tenen intenció de continuar amb la mateixa línia del govern
anterior o si volen canviar.
• Possibilitat de tenir un local per l’Av.
• Falta de manteniment a la zona, reposicions de jocs infantils que han tret,
situació de la Pl de la Fuensanta.
• Pregunten d’on a sortit la informació de que els serveis socials es traslladarien
a la Masia de Ca n’Oriac.
• Situació del immoble i quines accions es volen fer a l’edifici de les cases dels
mestres de l’escola Miquel Carreras.
Av de Can Deu
• Demana que des de l’Oficina d’Entitats i Voluntariat no es discrimini més la
seva entitat.
• Demana obrir el centre cívic de Can Deu al matí per poder fer el Casal de la
Gent Gran.
• Problema amb seguretat al barri.
Av de Torreguitart
• Demanen que l’ajuntament continuï donant suport a habitatge en relació amb
les rehabilitacions dels pisos de Vimusa.
• Que l’ajuntament canvi l’actitud del Departament de Cohesió Social i Espai
Públic, projectes que no s’han fet i que s’han de tenir en compte.
• Que passa amb les subvencions de l’any 2018 que encara no s’han cobrat.
• Explicació de la mecànica del nou sistema de subvencions.
IES Jonqueres
• Fer una zona de seguretat pels accessos a l’institut.

• Ofereix les instal·lacions de l’Institut com a servei públic de la ciutat.
• Vigilància a l’entrada i sortida del centre.
• Com es distribueixen els cicles formatius a la ciutat.
Associació Gitana de Ca n’Oriac i Planada
• No estan d’acord amb el trasllat de la comissaria al nord.
• Replantejar el problema d’aparcament al barri.
Biblioteca del Nord
• Troben a faltar un equipament al voltant de la biblioteca que cobreixi les
necessitats dels joves del barri.
CIPO, SCCL
• L’alta velocitat dels vehicles al carrer Himàlaia.
• Possibilitat d’obrir CIPO al barri i la ciutat.
Fundació Main i Projecte CODIS
• Demanen que l’ajuntament continuï donants suport als seus projectes.
Red Solidària
• Cobrir la Piscina de Ca n’Oriac.
• Que volen que continuï l’Àgora.
• Infravaloració del Parc del nord. Hauria de ser un projecte que afavoreixi la
interrelació i la unió de la gent del barri.
• Mes actuacions de manteniment al barri.
Associació Gitana de Sabadell i Comarca
• No s’han fet polítiques dirigides al poble gitano.
• Estan descontents en que molts projectes que es fan dirigits al poble gitano
les fan entitats que no son de gitanos, considera que seria millor si les
poguessin fer les mateixes associacions de gitanos.

• Proposició de que hi hagi un interlocutor d’ètnia gitana per resoldre conflictes i
que faci de mediador.
• Les entitats del barri han de ser les que liderin els projectes.
Grup animalista
• Problemes de convivència amb els propietaris dels gossos.
• Més actuacions compartides entre propietaris de gossos i no propietaris.
• Abordar el problema dels abandonaments de gossos.
Una vegada acabades totes les intervencions de les entitats existents l’alcaldessa
Marta Farrés es disposa a donar resposta als diferents temes que s’han parlat.
En primer lloc comenta que referent al Local de l’AV de la Plana del Pintor, que
actualment no hi ha pressupost per fer l’obra i que en segon lloc s’ha de fer un
concurs per a poder fer aquesta actuació. Per això demana que s’intentarà agilitzar
la situació per a poder presentar un projecte el més aviat possible i que es pugui
actuar ràpid.
Respon al tema de la comissaria de policia, dient que és un dels temes que la seva
formació portava al programa electoral i que tenen intenció de realitzar. Que saben
que això pot generar conflictes, sobretot amb el tema dels aparcaments, però que
és important poder intervenir entre tots i trobar una solució consensuada per a
millorar l’aparcament a la zona.
Comenta que varis dels assistents han comentat els diferents problemes
d’inseguretat al barri, explica que s’estan fent concursos per poder ampliar la
plantilla d’agents per donar més servei a la ciutat, però que és un tema molt
complex i de molt difícil solució.
Comenta també que la ciutat té noves necessitats i que qualsevol actuació
urbanística s’ha d’adaptar a aquesta nova situació, com per exemple tenir en
compte les zones d’esbarjo de gossos, etc.
Comenta que considera que és molt important establir un bon canal de participació
amb els veïns i que esta disposada a escoltar les entitats que tenen més
experiència per trobar la millor solució possible.
El tema del local de l’Av de Ca n’Oriac és una cosa que s’està mirant i ho tenen
molt present i que tant bon punt puguin informaran del resultat.
El tema del Centre Cívic de Can Deu, estan mirant la possibilitat de poder obrir-lo al
matí, tal com ha demanat l’Av de Can Deu.

La Associació Gitana de Ca n’Oriac i la Planada torna a mostrar la seva
disconformitat en que la ubicació de la comissaria sigui en el pàrquing darrera de la
biblioteca del Parc del nord, s’estableix un diàleg entre els diferents membres de
l’equip de govern i els membres d’aquesta entitat, al final es queda en que des de
l’equip de govern estan disposats a parlar amb els afectats per trobar una millor
solució per a tots.
Des de l’equip de govern es comenta als assistents que la seva intenció es establir
els canals suficients per trobar consens en les actuacions que es realitzin al
Districte, consideren que és molt important mantenir als veïns sempre informats i
que establiran les accions participatives i els canals necessaris per que aquesta
comunicació sigui la més fluida possible.
L’alcaldessa de Sabadell, la Sra. Marta Farrés, dona les gràcies a tots els assistents i
dona per finalitzada la reunió a les 21:05h.

