ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL MAS
MASCORT, DEL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2016
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sr. JULI FERNÁNDEZ
Sr. ALBERT GÓMEZ
Sr. LLUÍS ROS
Sra. VANESA PALACIOS
Sra. MARTA BASERBA

Vocals, per part de l’associació
Sra. ESTELA MARTÍN
Sra. MARI BESÓS
Tècnics
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)

Ordre del dia
1) Pista esportiva
2) Espais
3) Civisme
4) Mobilitat i senyalització
5) Parcs i jardins
6) Local social
7) Altres
8) Participació

1)Pista esportiva
Sobre l’horari de la pista esportiva, el regidor de mobilitat i protecció civil, Lluís Pujol,
es posarà en contacte amb els membres del l’associació per tal de decidir l’horari d’ús
de la pista i dissenyar un cartell informatiu.
Des de l’Associació insisteixen que puntualment hi ha baralles perquè hi ve a jugar
gent d’altres barris i fins altes hores, ja que els llums no s’apaguen, per tant ho
consideren un espai conflictiu.
Des de l’ajuntament, el primer tinent d’alcalde, Albert Gómez, esmenta que amb el
tancament parcial del llum i els cartells horaris s’ha de notar millora. Tot i això,
comenta que sempre que hi hagin situacions conflictives es truqui a la Policia Local.
En aquest sentit esmenta que l’entrada en funcionament dels agents cívics també
servirà per minimitzar aquesta situació.
L’associació també vol que es parli amb l’àrea de serveis perquè hi ha algun ferro que
sobresurt i algun jove es pot fer mal.

2) Espais
Sobre el magatzem abandonat prop del local social que crea brutícia i mal estar entre
els veïns, des de l’ajuntament s’informa que en el seu moment es va fer una actuació
de poda, que va minimitzar els problemes a la vorera i fora la finca i es va fer un
requeriment per tal de procedir a la seva neteja. Aquests processos són lents i entrar
en finques privades és complicar per a l’administrador. Tot i això, ara amb la nova
campanya de poda es tornarà a netejar l’entorn de vegetació.
Pel que fa referència a l’edifici inacabat, sense consolidar, al qual hi ha coloms,
aquesta petició es traslladarà a l’àrea de medi ambient amb l’objectiu d’instal·lar-hi una
gàbia. També des de l’associació pregunten quina tasca fa ProGat, ja que consideren
que segueixen havent-hi molts gats. La regidora de participació ciutadana, Vanesa
Palacios, explica que l’associació procedeix a l’esterilització però que els tornen a la
colònia i al seu lloc de residència.
3) Civisme
Sobre la problemàtica amb els contenidors situats al carrer Pi i Margall cantonada amb
Roses, s’ha construït una plataforma per tal de situar els contenidors i s’ha acabat amb
el problema.
Des de l’Associació demanen reforçar les campanyes i les actuacions pel que fa
referència als excrements dels animals de companyia. Les campanyes informatives es
van regularment als barris i es mirarà d’incidir al Mas Mascort el més aviat possible,
també s’esmenta la tasca que fan els agents cívics, els quals s’han incorporat aquest
estiu a treballar a l’ajuntament.
4) Mobilitat i senyalització
Des de l’àrea de mobilitat i protecció civil es considera que és necessària la instal·lació
d’un mirall a la cruïlla dels carrers Pals amb Torrent per tal de facilitar la visibilitat dels
vehicles, per tant s’instal·larà properament.
D’altra banda, des de l’associació demanen que els passos de vianants estiguin
il·luminats d’una millor manera i que es treballi per evitar situacions d’excés de
velocitat.
Des de l’ajuntament, el regidor Albert Gómez, esmenta que tot el barri està considerat
com a zona 30 i que és difícil que es donin situacions de velocitats altes en els seus
carrers. Tot i això, es pot estudiar si des de l’associació saben algun espai concret.
En aquest sentit, l’associació esmenta que el carrer Bellcaire és actualment on hi ha
un problema detectat d’excés de velocitat.
5) Parcs i jardins
Tornen a demanar la instal·lació d’una font d’aigua al parc, que ara no hi és. Des de
l’ajuntament s’informa que es posarà quan hi hagi disponibilitat econòmica.
Sobre la demanda de col·locar dos arbres al parc infantil, des de l’ajuntament es
comenta que l’objectiu al 2017 és instal·lar la font i col·locar la tanca, ja que es

considera que amb aquesta actuacions es disposarà d’un parc ben condicionat.
Buscar espai per a dos arbres és complicat i tampoc es considera estrictament
necessari.
6) Local Social
- Educadors de carrer: des de l’associació segueixen queixant-se que no hi ha ningú
quan venen els educadors de carrer al local. A més a més, puntualitzen que, en
determinats moments, no donen bon exemple i també insisteixen en el tema de la
neteja.
Des de l’ajuntament, la regidora de joventut, Marta Baserba, explica la tasca que
desenvolupen els educadors de carrer i amb l’objectiu de millorar aquesta relació es
proposa que es faci una trobada entre la junta de l’associació i l’àrea de joventut, al
mateix temps també es programarà una reunió entre els propis educadors i els
membres de l’associació.
- Sobre els tancaments: la regidora explica que es va arreglar la porta interior que
estava trencada i es decideix que el pany exterior que queda pendent de canviar
també es pugui fer.
La regidora també comenta que amb el nou pressupost 2017 hi haurà un partida
destinada a la neteja de locals. Des de l’associació ho valoren positivament, però al
mateix temps, exposen que hi cal un manteniment.
7)Altres
Es parla sobre la dificultat per l’associació d’organitzar activitats al local social.
Consideren que hi ha una enorme dificultat per generar ingressos i pagar les taxes, o
pel simple fet de fer alguna aportació econòmica a la gent que s’ha ofert
voluntàriament per fer alguna activitat (voldrien, per exemple, pagar els desplaçaments
si la gent s’ofereix a fer-ho gratuïtament), la normativa els hi provoca que sigui
extremadament complex.
La regidora es compromet a mirar el tema de les taxes i buscar una fórmula per poder
tirar endavant les activitats.
També es comenta que on hi ha el circuit de ciclisme, que de moment és provisional,
es vol treballar per fer una instal·lació més definitiva per a la pràctica del ciclisme. Des
de l’ajuntament es comenta que es farà arribar el projecte als veïns i a l’associació
quan estigui acabat.
Amb la problemàtica d’espai al local, al final es decideix que es buscarà un armari,
tancat amb clau perquè l’associació disposi d’un espai per tal de poder-hi dipositar el
material que consideri necessari. Es mirarà un pressupost i es col·locarà en algun
espai del local social.
8) Participació
S’informa als membres de l’associació que s’estan delimitant els barris del municipi i
se’ls proposa que marquin en un mapa quines són les delimitacions que ells
consideren.

També s’informa que a partir d’ara, al butlletí municipal Can Bech, hi haurà una pàgina
destinada a les associacions, i així hi haurà un espai destinat cada dos mesos a una
de les associacions del municipi.

S’aixeca la sessió a les 9 de la nit.

