ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VILASECA BRUGUEROL, DEL DIA 8 D’OCTUBRE DE 2015
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
Sr. ALFONS PEÑA
Sr. JOAN PAGUINA
Sra. ROSA LABARDA
Sra. MARIA AYALA
Sra. DOLORS BUTINYÀ
Tècnics
Sra. SILVIA ESTEVA (Participació Ciutadana)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)
Ordre del dia
1) Actuacions pendents
2) Instància sol·licitant disposar del local del costat
3) Correus electrònics de contacte
4) Temes a tractar i prioritats
S’inicia la sessió a les 8 del vespre amb l’exposició, per part de l’alcalde, Juli
Fernández, del funcionament del Gabinet de Relacions Ciutadanes, el qual, per
voluntat de l’equip de govern s’ha creat amb l’objectiu de millorar la relació entre
l’Associació i el consistori i fer les reunions més operatives a partir d’ara. Al mateix
temps, comenta l’espai web que es crearà on es penjaran les actes i la documentació.
Per tot plegat, comenta el propi alcalde, la relació entre l’associació i l’ajuntament ha
de ser més fluida.
Des de l’associació ho valoren positivament, malgrat que esmenten que en el mandat
anterior ja tenien una bona relació amb l’ajuntament a través del regidor del barri. Tot i
això, comptar amb el Gabinet és un pas endavant i ho veuen com una millora per
endegar els temes que afecten al barri.

1) Actuacions pendents
Tant des de l’associació com des del consistori es consideren prioritàries dues
actuacions, els qual són els dos grans projectes que s’han d’endegar durant aquest
mandat. Es tracta del passeig Pozo Alcón i de la riera.
L’alcalde comenta que pel que fa referència al parc i el passeig s’ha començar a
treballar per fer un projecte integral i consensuat amb l’associació i els veïns, mentre

pel que fa referència a la riera la complexitat és la participació de l’Agència Catalana
de l’Aigua, però que es comença a treballar per tirar-ho endavant, ja que és una
reivindicació històrica del barri.
Seguidament, el regidor Lluís Ros comenta que hi ha una partida que es destinarà
properament a parc infantils i es faran algunes actuacions pendents a diversos parcs
del barri.

2) Instància sol·licitant disposar del local del costat
Des de l’associació es va presentar una instància demanant poder accedir al local
colindant, ja que actualment està buit i no es fa servir.
L’Alcalde, Juli Fernández, comenta que des del consistori cal una visita tècnica i si es
pot fer i és viable no hi ha cap mena de problema.
Des de l’associació esmenten que actualment no cal una connexió entre els dos locals,
en principi només ho necessiten per tal d’utilitzar-ho com a magatzem per guardar-hi el
material d’alguns tallers que s’organitzen. De connectar-ho se’n pot parlar més
endavant.
3) Correus electrònics de contacte
Es recullen els contactes i correus electrònics de la gent de junta per tal de coordinar
la comunicació i els convocatòries properes.
També
s’explica
que
s’ha
posat
en
marxa
el
correu
relacions.ciutadanes@palafrugell.cat per tal d’establir una millor relació entre
l’associació i l’ajuntament.

4) Temes a tractar i prioritzar
Des de l’Associació proposen:
Demanen que es faci un arranjament del camí que porta fins a la deixalleria, ja
que està molt degradat. Anar-hi amb cotxe és quasi inaccessible, segons
esmenten els membres de la junta.
El pas de vianants davant de Can Quesada no té gens de visibilitat i, sobretot,
a la nit és perillós per a la circulació.
Al carrer Dr. Mas i Casamada s’han detectat actes vandàlics i fins i tot hi ha un
banc trencat per la meitat.
Al parc que hi ha al final de Pozo Alcón té un tancat però els animals de
companyia hi poden accedir perquè la separació entre les fustes del tacant és
massa gran; i paral·lelament esmenten que als parcs infantils hi manquen més
bancs per tal de poder seure.
Des de l’associació expliquen que van participar, la setmana passada, al
consell de Benestar Social i demanen de quina manera es pot gestionar el
suport a la gent gran del barri que tenen una avançada edat i viuen sols, alguns

fins i tot en condicions precàries. Des de l’ajuntament es comenta que és
important que els casos que detecti l’associació els traslladi a Serveis Socials. I
al mateix temps, s’explica el projecte que es portarà a terme de “bon veïnatge”,
on es vol implicar al teixit social i veïnal per tal de donar suport i es comentin
aquests casos.
A la ronda Vilaseca, entre els números 17 i 19, sota el pont, hi ha un forat que
sempre té aigua. Demanen que s’hauria de saber exactament d’on provenen i
si són aigües brutes o no.
També esmenten que sota el pont de “el jardinet” també hi ha una acumulació
d’aigües, les quals han de provenir d’algun habitatge i s’hauria de mirar. A més
a més, a totes aquestes zones properes a la riera s’ha detectat la presència de
serps, rates i també una amplia colònia de gats. Des de l’ajuntament s’informa
que es traslladarà a l’àrea de Medi Ambient i també es pot parlar amb
l’associació ProGat que treballa en campanyes d’esterilització per evitar que
proliferi la presència de gats.
Des de l’ajuntament s’esmenta que amb l’obra d’endegament de la riera tots
aquest problemes ha de quedar solucionats.
A la zona de l’espai on hi ha l’skate hi ha uns “barracons” i caldria fer-hi una
actuació. Des de l’ajuntament es comenta que en el seu moment es va fer un
projecte, el qual cal recuperar per dignificar la zona i dotar d’un espai més
unificat i ordenat. Tot i això, es mantindria la ubicació.
A l’entorn de l’edifici del Centre Municipal d’Educació, comenten que cal una
actuació a l’aparcament de sorra, que hi ha alguns elements d’il·luminació
trencats, així com també s’han degradat alguns els cubs de pedres amb reixa
que hi ha just davant del CME.
S’acorda: Que a la propera reunió amb els veïns es portaran els dos projectes:
el de millora de l’entorn del CME i els “barracons”.
Torre de Vilaseca:
Sobre la torre de Vilaseca es torna a comentar que hi ha una senyalització
equivocada on s’esmenta el Parc de Vilaseca i que ja es va informar a
l’ajuntament quan es va inaugurar el parc a l’àrea de serveis.
D’altra banda, demanen si es pot senyalitzar més bé, ja que consideren que és
un bé patrimonial del municipi i no està prou ben indicat. Esmenten que des de
l’arxiu o patrimoni es potenciï el patrimoni històric i caldria donar més
importància a la senyalització per arribar-hi. Al mateix temps, també reclamen
que “s’exploti” més com a reclam i no deixar-ho ignorat.
En el mateix sentit també reclamen més il·luminació a la zona, ja que queda
molt fosc i això provoca algunes problemàtiques.

Abans d’acabar la reunió, l’associació comenta que li cal més visualització de la tasca
que fan per tal d’implicar més a la gent del barri. Demanen alguna convocatòria oberta
que faci acostar la gent a les problemàtiques i qüestions de gran calatge al barri.
Bàsicament volen pedagogia de l’associació.
Des de l’ajuntament es comenta que en alguns dels temes més prioritaris i importants
es pot endegar un procés de participació ciutadana que aglutini bona part del barri i
dels veïns.
Finalment, abans d’acabar la reunió la regidora de Participació Ciutadana, Vanesa
Palacios, comenta a la gent de l’associació que poden fer aportacions al pressupost a
través d’una enquesta en línia que es pot realitzar des del web municipal al link:
http://www.palafrugell.cat/l-ajuntament/destaquem/pressupostos-2016

S’aixeca la sessió quan són ¼ de 10 de la nit.

