ACTA: GRUP DE TREBALL
TREBALL "Il·luminació i pavimentació de l'espai entre la pista Pere Grau i l'Eco"
Data: 2 de novembre de 2021
Hora: 17.30 h
Lloc: Espai entre la pista Pere Grau i l’Eco
Hi assisteixen:
En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:
Sr. Isaac Villa López, tècnic d’Acció als barris
En representació de les entitats:
Sra. Emi Cruz, Comissió de festes
Sra. Agustina Alonso, Secretària Consell de Barri
Sra. Eva Puigjaner, Sots presidenta Consell de Barri
Persones no vocals del consell:
Sr. Ignasi López, Espai Eco
Sra. Núria Bentoldrà, Dinamitzadora Espai Pere Grau

Ordre del dia previst:
1. Projecte dels Pressupostos Participatius "Il·luminació i pavimentació de l'espai entre la pista Pere
Grau i l'Eco"

Desenvolupament de la sessió
El tècnic de barris, Sr. Isaac Villa, obre la sessió del grup de treball que tractarà de fer propostes
d’actuacions per anar definint el projecte. Proposa 4 grans punts a tractar que van molt relacionats
entre si:
- Funcions de l’espai
- Virtuts i mancances
- Necessitats
- La identitat de l’espai
Els assistents exposen que l’espai on s’ha d’actuar, ha de tenir la funció principal com a “plaça del
poble” perquè és l’espai on es realitzen una gran diversitat d’activitats (reunions, tallers vinculats a
l’Eco, festes de barri, punt de trobada, espai de lleure, etc.). Cal tenir en compte que és l’accés principal
a les pistes quan es du a terme qualsevol activitat i l’únic accés per vehicles, el que implicarà que no
pugui haver-hi elements fixos que impedeixen el seu accés i la seva maniobrabilitat, tant a la plaça com
al lateral nord-est de l’espai Eco.
El tècnic de barris proposa donar una volta al perímetre de l’edifici de l’espai Eco per veure quin
potencial pot tenir per poder complementar tot l’àmbit i recollir les propostes amb una visió global.
També explica que va recuperar el projecte original de la segona fase del prototip (e)co, on es realitza
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un assessorament tècnic i on està definit el perímetre de l’edifici i l’accés amb rampa al mateix. La
proposta realitzada l’any 2016 planteja realitzar un rebaix de tot el paviment de la plaça i del perímetre
de l’espai Eco per deixar-ho pla. L’edifici quedaria uns 60 cm més elevat que la plaça i per mantenir la
seva accessibilitat es planteja una rampa que envaeix gran part de l’espai, el que impossibilitaria l’accés
de vehicles i la seva maniobrabilitat.
Propostes plantejades per estudiar i analitzar en funció de l’estimació econòmica:
- Rebaix del nivell del terreny de la plaça per deixar una superfície plana, que aniria al mateix
nivell que el paviment de panot existent al perímetre de l’edifici dels vestidors.
- El desnivell que es generi entre la plaça i l’Eco es resoldrà amb els esglaons necessaris.
- L’accés per mantenir l’accessibilitat a l’espai Eco es realitzaria pel perímetre, habilitant un pas
mínim d’1,50 metres d’amplada.
- Pavimentar la plaça per tenir un paviment pla i estable que no estigui afectat pels dies de pluja.
- El perímetre de l’espai Eco es podria fer un paviment drenant però net d’herbes i ben acabat.
- Il·luminació general de la plaça.
- Il·luminació del perímetre de l’espai Eco però que només s’activi amb sensors de moviment o
presència.
- Enderroc del mur de formigó per donar amplitud a la plaça.
- Instal·lació de tanca amb porta per delimitar l’accés a l’estança d’instal·lacions de l’edifici dels
vestidors.
- Instal·lació d’una taula de tenis taula exterior, que segons exposen els assistents, ja estava
prevista instal·lar per part del Servei d’Esports anys enrere.
- Canvi d’ubicació del punt d’encesa de les llums de les pistes perquè sigui més accessible pels
usuaris i senyalitzar l’interruptor.
- Completar la tanca perimetral de la façana nord de l’espai Eco.
- Retirar la caseta de gats ubicada a la façana nord. Posteriorment a la reunió es realitzen les
consultes corresponents al Servei de Medi Ambient i confirmen que la gàbia està en servei i que
la Plataforma Animalista Sant Cugat cuida periòdicament la colònia de gats.
- Transplantament de l’olivera situada a la façana nord i ubicar-la al mateix espai però de manera
ordenada.
- Afegir un punt d’aigua a la plaça que permeti la neteja de l’espai quan es facin activitats.
- Aprofitant el mur de pedra existent, es planteja l’opció de poder fer un rocòdrom.
- Referent a la problemàtica existent per l’amplada insuficient de la rampa d’accés a l’espai, es
proposa que caldria fer una ampliació del pas, la simplificació de la corba i la substitució de tot
el tancament metàl·lic existent pel seu mal estat actual. Aquesta actuació es planteja a banda
perquè el cost serà molt elevat i consideren que no s’hauria d’assumir amb el pressupost dels
pressupostos participatius del barri.
El tècnic de barris analitzarà tots els punts recollits a la sessió, farà les consultes corresponents als
diversos àmbits per poder anar avançant i definint les actuacions que es poden realitzar.

El tècnic tanca la sessió a les 18.30 hores, de la qual s’estén aquesta acta.
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