ASSEMBLEA CAN CARBÓ – MAS BAELL
14 de març de 2017
CENTRE CÍVIC CAN CARBÓ
Hora: 19h
Participants a l’assemblea: 16 veïns i veïnes del barri, regidor de Barri (sr.
Eduardo López), regidor de Participació Ciutadana (sr. Josep Lluís Llirinós),
regidor de Ciutadans (sr. Jorge Hernández), tècnica de participació ciutadana
i tècnica externa.

Resum:
El regidor de participació ciutadana presenta el projecte dels Pressupostos
Participats i recorda l’import destinat al barri de Can Carbó-Mas Baell. El
regidor del barri explica l’estat del projecte de condicionament de la plaça
del centre cívic aprovat en els Pressupostos Participats del 2016, confirma que
l’obra estarà finalitzada abans de l’estiu (està en fase de licitació).
Hi ha un debat sobre la limitació de la zona de Can Carbó-Mas Baell
particularment amb els carres limítrofes amb Can Sabata.
A la segona part de l’assemblea s’expliquen dues de les propostes entrades
per la plataforma civiciti i es dedica una estona a fer noves propostes per la
zona.
En total es van presentar 18 propostes, de les quals 5 es van prioritzar per
passar a la fase de validació tècnica, econòmica i jurídica.

PROPOSTES ESCOLLIDES PER L’ASSEMBLEA
1. Arranjar les voreres de l’Avinguda Puig de Castellet
Descripció: Rehabilitar el tram de vorera que va quedar per fer a l'Avinguda
Puig de Castellet, entre els números 15 i 23 (poc més de 20 metres). En
aquest tram hi ha moltes rajoles aixecades, desenganxades i fins i tot
posades del revés per tapar el forat.
2. Pintar un pas de vianants a l'avinguda de Vidreres a l'alçada Patrícia i Àrea
de Guissona. Col·locar un mirall per controlar la sortida de vehicles
Descripció: Millora aquesta zona ja que en aquest punt hi ha moltes
persones (especialment escolars) que creuen de manera perillosa.
3. Crear aparcaments de motos al barri, a zones diferents a l’avinguda
Catalunya cantonada c/Barcelona
Descripció: S’exposa la problemàtica d’una zona d’aparcament de motos
senyalitzada però sense les línies pintades a terra just a la cantonada de
l’avinguda de Catalunya amb c/de Barcelona (número 18-20).
L’aparcament actual genera molèsties als veïns i es proposta canviar-ne la
ubicació.
4. Lavabo Parc Can Xardó
Descripció: Col·locar un mòdul de lavabos públics al parc de Can Xardó
tenint en compte que és un parc freqüentat per gent gran i nens.
5. Modernitzar i condicionar el centre cívic amb l’objectiu que sigui un espai
polivalent
Descripció: Millorar el centre cívic actual, pintar-lo i equipar-lo amb un canó
i projector, entre altres. Es proposa transformar l’equipament comptant
amb la implicació dels joves del barri. Seria un espai polivalent obert a
entitats, col·lectius, etc.

A banda de les 5 propostes seleccionades per l’assemblea per ser valorades
en la fase de validació tècnica, es deixa constància de 13 propostes entrades
(algunes d’elles agrupades) però que no van tenir el suport de l’assemblea en
no ser pertinents en uns pressupostos participats:
-

Renovar tots els serveis i infraestructures al Carrer Sant Bonaventura.
Adequar tots els serveis al carrer Sant Bonaventura (particularment en el
darrer tram que enllaça amb l’Avinguda Vila de Blanes) per tal que el vial
sigui segur i que els vianants puguin fer us de voreres amb la seguretat
necessària. La majoria d’aquestes voreres són impracticables, com també
ho és part del paviment, cosa que dificulta la circulació de vehicles, el
trànsit de nombrosos escolars que hi accedeixen diàriament per anar als
respectius centres educatius i, sobretot, el pas de persones amb mobilitat
reduïda. Aquest tram del carrer Sant Bonaventura ha quedat com un pati
del darrera del Carrer Girona i l’Avinguda de Vidreres i, el seu
abandonament s’agreuja després amb la pròpia deixadesa de la neteja
quan un espai és catalogat com a secundari. El clavegueram i sanejament,
per exemple, està en pèssimes condicions. La intervenció integral ja estava
pactada pel 2012 amb un informe de l’enginyer municipal. El fet ja es va
continuar denunciant fins que l’anterior equip de govern va comprometre’s
a arreglar-ho en aquest cas abans de finalitzar el 2015. S’ha tornat a
sol·licitar reiterades vegades l’actuació degut a la nul·la resposta per part
l’ajuntament, els anys 2015 i 2016 amb el seu registre corresponent.

-

Esponjar nombre de pilones de Puig de Castellet. Hi ha moltes pilones de
ferro innecessàries a diferents punts del barri.

-

Enjardinar tram del carrer Aiguaviva (part baixa: d'entrada del parquing a
escola bressol)

-

Arreglar tram c/Lleida des de l’avinguda Catalunya lateral esquerra fins
carrer Mas Baell

-

Arreglar panots de la vorera Mas Baell.

-

Col·locar baden reductors de velocitat a tres punts de la zona de Car
Carbó-Mas Baell: 1. encreuament Avinguda de Vidreres – Puig de Castellet,
2. Puig de Castellet amb creuament carrer Can Ballell; 3. carrer Mas Baell a
l’altura de l'Av Catalunya.

-

Zona de càrrega i descàrrega als entorns de la Bon Àrea. Pilones travessera
Jardins .

-

Zona de pícnic al Parc de Can Xardó equipada amb taules i barbacoes.

-

Adequar part superior parc Can Xardó per convertir-lo en un pàrquing

-

Cobrir pista esportiva i repintar pista de bàsquet

-

Arreglar la tanca del camp de futbol de darrera escola Pere Torrent
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