Sis nous projectes per al barri
El procés participatiu que s’ha dut a terme aquesta tardor ha permès prioritzar
els projectes que es realitzaran amb els
diners de lliure disposició del Consell de
Barri de les Planes. Així, als dos projectes
prioritzats prèviament –d’una banda, la
rehabilitació dels vestuaris, lavabos i
bar de la pista esportiva i, de l’altra, la
millora de la zona infantil i de la plaça
de la Creu d’en Blau –, cal afegir-hi els
següents:
1. La creació d’elements gimnàstics
per al veïnat.
2. Neteja forestal, millora de l’eficiència energètica i manteniment urbà.

3. L’habilitació d’un parc de tirolines.
4. Condicionament de les voreres dels
carrers Molí i de sant Ignasi de Loiola.
Cal assenyalar que els projectes 3 i 4 han
obtingut el mateix nombre de vots i que,
per tant, tots dos ocupen el tercer lloc
de priorització. L’Ajuntament està estudiant les característiques tècniques
d’aquests quatre projectes i el seu cost
econòmic, que encara no està definit.
Inicialment, es duran a terme amb els
diners de lliure disposició del 2016, xifra
que s’eleva fins als 178.000€, tot i que
també es podran tenir en compte els
del 2017.
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La revista que teniu a les mans és una eina de comunicació que pretén aproximar la informació del
vostre barri, d’allò que ens és més proper i que per
tant, més ens afecta. Neix dels consells de barri, de
les decisions que col·lectivament, entre veïns i veïnes, es prenen per millorar el nostre entorn més immediat. Són òrgans de participació ciutadana que tenen la finalitat de canalitzar les demandes, inquietuds
i propostes per fer un Sant Cugat millor. Des dels barris, a
peu de carrer, de manera transversal i conjunta.
Sant Cugat és una ciutat que acull una gran diversitat territorial. És una riquesa que
cal saber posar en valor. I compartir. Amb la voluntat de fer emergir aquestes realitats,
aquesta publicació vol acompanyar els veïns i veïnes en els processos de presa de
decisió.

Segurament el nostre barri és el que se sent més barri
de la nostra ciutat. Les Planes és un barri forestal on
vivim bé, coneixem tot el veïnat, ens agrada l’espai
lliure, estem en contacte amb el bosc i tenim aquelles celebracions en què acostumem a trobar-nos
les famílies a l’espai Pere Grau.
En els seus orígens, el barri es va formar amb la voluntat de persones esforçades que el van pujar del
no-res. Ara, tot i que ha millorat molt des d’aquells primers dies, encara podem progressar més. Les teves opinions, les teves idees les pots compartir amb la resta de veïns
i aconseguir una vida més agradable per a tots.

La nova publicació vol recollir les iniciatives, els projectes i les inquietuds del teixit
associatiu i del veïnat a fi de fomentar la vida de barri i enfortir el sentiment col·lectiu
de pertinença.

Al Consell de Barri ens trobem i ens posem d’acord en com millorar el barri i així quedarà reflectit en aquest butlletí que reps a casa teva. També hi inclourem qualsevol
altra informació relacionada amb el barri i que pugui ser del teu interès. Jo t’animo a
venir al Consell de Barri i, si pel que sigui no hi pots venir, aquí tens aquest butlletí, una
tribuna des d’on et tindrem al corrent del barri i del que desitgem per a la seva millora.

Mercè Conesa i Pagès

Joan Puigdomènech

Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès

President del Consell de Barri de les Planes
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Evitem la proliferació
de l’ailant

Rotllana de participació. Imatge: Andrés Flajszer

Una nova pista per la
Festa Major
El cobriment de la pista esportiva serà
una realitat al setembre de l’any que ve,
de cara a la propera Festa Major de les
Planes. Emmarcada en el projecte Pas a
Pas, la nova coberta ha estat dissenyada pel col·lectiu d’arquitectes Arqbag,
que ha treballat a fi que l’equipament resultant s’integri harmoniosament amb
l’entorn.

Maqueta de la coberta

La nova coberta fa una aposta per la renaturalització. És a dir, per minimitzar
l’impacte de l’home sobre el parc de
Collserola i tornar a la natura. Per aquest
motiu, la coberta aglutina quatre nodes
vegetals que, com l’heura, el canyissar,
l’esparreguera boscana i la vinya verge
s’ubiquen als extrems de la pista. L’objectiu és crear un sol espai que tingui continuïtat amb el bosc.

L’Espai (e)co, un nou
equipament obert a
tothom
L’Espai (e)co és un nou equipament de les
Planes que té per objectiu convertir-se en
un espai de treball i trobada per al veïnat, les entitats, els estudiants, les empreses i, en general, tothom qui en vulgui fer
ús. L’Espai està concebut com un indret
d’intercanvi i d’experimentació en un edifici bioclimàtic i autosuficient.

Edifici i espai. Imatge: Andrés Flajszer

Inicialment, l’Edifici (e)co va ser dissenyat
i construït pels alumnes de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
per participar al concurs Solar Decathlon
Europe 2012, on van quedar en vuitena
posició. Un cop finalitzat el concurs, el
prototip d’edific santcugatenc es va instal·
lat a les Planes, on s’ha adaptat a les necessitats del barri i del nou projecte.

L’adequació i l’arranjament de l’Edifici (e)
co forma part del conjunt de millores que
l’Ajuntament ha projectat gràcies a la participació ciutadana. L’Espai (e)co constitueix un pas més en la gestió compartida
d’equipaments entre el consistori i la societat civil.

Redoblem el
manteniment
A través de dos plans d’ocupació municipal, l’Ajuntament completarà les tasques de manteniment de la brigada a les
Planes. L’objectiu és donar resposta a les
necessitats de la zona, especialment a l’Espai de Mn. Pere, l’Espai Eco i les escales de
la ruta Ringo-rango. Amb aquest projecte,
el consistori vol tenir una cura especial de
l’entorn més proper, com les voreres, les
places d’aparcament, l’asfaltat dels carrers
i el cablejat elèctric. Els dos nous operaris
s’incorporaran aquesta tardor.
Gràcies a aquest reforç, l’Ajuntament optimitzarà les accions de la brigada a les
Planes, un barri que, per la seves característiques orogràfiques, necessita una cura
i manteniment especials.

Tasques de manteniment

Renaturalització de la coberta

A banda, la nova pista incorpora el cicle
de l’aigua de manera que es captarà l’aigua de pluja de la coberta i en escorrentia
per ser emmagatzemada.

Procés d'adaptació

El nou Espai (e)co i la seva comissió de
gestió se sustenta sobre tres grans pilars:
la comunitat de les Planes, l’Ajuntament
i l’equip dinamitzador del projecte Pas a
Pas. Per donar a conèixer l’Espai i per fer
que la ciutadania en descobreixi el funcionament, cada dimarts, de 16 h a 19 h, té
lloc una jornada de portes obertes.

Circuit del cicle de l'aigua

La redacció del projecte de la nova coberta ha estat de 18.000€, que ha finançat l’Ajuntament. Pel que fa a les obres,
que començaran a la primavera, tenen un
pressupost de 300.000€, que assumirà la
Diputació de Barcelona. El projecte de la
nova coberta és fruit del procés participatiu impulsat per l’Ajuntament, que es
va dur a terme aquest hivern passat, i en
el qual hi ha col·laborat la societat civil i el
col·lectiu d’arquitectes Arqbag.

Millorem l’accés al
passatge Aigües de
Sabadell
L’Ajuntament i el Patronat del Parc de
Collserola estan estudiant la manera de
millorar l’accés al passatge Aigües de
Sabadell, que actualment és un atzucac.
De moment, hi ha dues propostes sobre
la taula. D’una banda, hi la possibilitat de
connectar el passatge amb la Floresta a
través d’una pista forestal de nova creació.
De l’altra, el consistori i el Patronat treballen amb Ferrocarrils de la Generalitat per
mirar si és viable eixamplar l’ample de
pas del túnel que hi ha de manera que hi
puguin passar vehicles d’emergència.

Pissarra de l’Espai e(co). Imatge: Andrés Flajszer

Tots els veïns de les Planes –ja sigui com
a entitat o a títol personal– poden utilitzar l’Espai (e)co. Per disposar-ne cal omplir el formulari que es pot trobar al Casal i
dipositar-lo a la bústia. A més a més, també es poden fer propostes en les sessions
de portes obertes de cada dimarts o bé a
través de la pàgina de Facebook.

Per combatre la plaga d’ailants que s’estén per part de les Planes i la Floresta,
l’Ajuntament està treballant en coordinació amb el Consorci del Parc Natural de
Collserola. L’ailant és un arbre d’origen
asiàtic que actualment amenaça de desplaçar la flora autòctona. Per evitar que
s’expandeixi a través de la dispersió de les
llavors, els tècnics del parc ja fa uns anys
que realitzen tractaments amb herbicides per eliminar-lo. Només l’any 2015, es
van tractar 26.107 ailants al parc. El tram
de la Rabassada que passa per les Planes
i la Floresta és una de les zones més afectades de Sant Cugat.

Túnel del passatge

Un arbre ailant. Imatge: Wikipedia

Des de fa dos anys, el Consorci duu a terme un projecte perquè els veïns i les veïnes es puguin implicar en l’erradicació
de l’ailant dels barris afectats. El projecte
es realitza a través de les associacions
veïnals, que divulguen la problemàtica
de l’ailant, n’identifiquen i en situen els
exemplars que hi ha tant a les finques
públiques com a les parcel·les privades
i fan de pont amb els propietaris perquè autoritzin als tècnics del parc a fer el
tractament. Gràcies a aquesta estratègia,
s’ha aconseguit que el tractament sigui
més extens i, alhora, més eficaç. Per minimitzar el cost de l’erradicació de l’ailant,
l’Ajuntament ofereix un ajut de fins al
50% del cost de la tala dels ailants.

Detall de les fulles d'ailant. Imatge: Wikipedia

Per eradicar definitivament l’ailant, cal
que es faci una injecció d’herbicida al
coll de l’arrel. Se sol fer de primavera a
tardor, durant el cicle vegetatiu de l’arbre.
A més a més, també cal arrancar-ne els
peus més petits. Cal assenyalar que amb
la mort de l’arbre no acaba el procés d’erradicació, ja que el sistema de reproducció (llavors, esqueixos i arrels) d’aquesta
espècie obliga a fer un seguiment posterior durant un període de cinc anys com
a mínim.
Per a més informació, podeu consultar el
web www.parcnaturalcollserola.cat.

