Reunió AAVV de Vallvidrera amb partits polítics

Assistents:
AAVV:


Mont d’Orsà de Vallvidrera



Can Rectoret



Plaça del pi



Mas Guimbau-Can Castellví



Mas Sauró s’excusa per no poder venir

Partits polítics:


Guanyem: 2 assistents que no es coneixen entre ells i no saben de la presència de
l’altre



ERC



PP



CUP



PSC, CIU i ICV no han arribat



Ciutadans no ha contestat la invitació i per tant no se’ls espera.

1.Roda de partits
AVV Mont d’Orsà de Vallvidrera: Comença la reunió en representació de les altres
AAVV comentant que s’ha volgut fer aquesta reunió per tal de tractar tres temes relacionats
amb les properes eleccions municipals.
a.

Una part on les AAVV exposaran de manera consensuada quines necessitats
són d’absoluta urgència a l’hora d’abordar la nova legislatura al barri. Cada
AVV explicarà també quines són les actuacions puntuals per a cada zona.

b.

Una altra part on els partits de l’actual Ajuntament expliquin què han fet
aquesta legislatura pel barri de muntanya.

c.

Una última part on els partits exposin quines són les propostes que volen
portar al programa electoral.
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El dia de la convocatòria d’aquesta reunió es va passar un document amb les propostes
consensuades des de totes els AAVV de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes als assistents de la
reunió.
Continua comentant que en aquesta legislatura l’execució del pla de futur al barri de
Vallvidrera, Tibidabo i les Planes ha sigut insuficient. El pressupost no ha estat el que
s’esperava per poder solucionar els problemes. Denuncia que l’Ajuntament no pot continuar
governant mitjançant mesures puntuals (posa l’exemple del recent pacte PSC-CIU per baixar
el preu de la T-10). Creu que les mesures han d’anar encaminades a complir el Pla de futur.
Explica també que els 2 milions destinats pel barri són totalment insuficients i que l’únic que
permeten és fer reparacions sobre reparacions.
Continua dient que la muntanya comparteix moles coses amb tots els barcelonins com el
parc d’atraccions, l’oci de la muntanya, el ferrocarril, els túnels, etc. i que, per tant, la
inversió que s’ha de fer al barri ha de venir del pressupost de la casa gran i no del Districte
ja que són coses que afecten a tots els ciutadans de Barcelona.
Demana explicacions als partits de l’Ajuntament de perquè s’han fet les coses així.

 Arriba el representant de CiU

Guanyem: (se salta el punt de l’ordre del dia) Explica que són una candidatura que encara
no saben si es presentaran a les eleccions ni si es faran partit. Es defineixen com a
candidatura que treballa pels temes socials.
Comenta que allò que necessita Vallvidrera és un espai de trobada per fer cohesió. Per
exemple el mercat de Vallvidrera podria ser-ho.

AVV Mont d’Orsà de Vallvidrera : Diu que ja s’està treballant en això
(recuperació del Mercat) però que l’Ajuntament no posa diners.
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Guanyem: Explica que ningú ha fet pressió per aconseguir-ho. Segueixen explicant
que estan fent la diagnosi del barri per tal d’incorporar les propostes que surtin al pla
de futur.

AVV Plaça del Pi: Diu que la solució pel tancament de Vidal i Quadras no està al pla de
futur donada la seva improvisació i que es podria incorporar.

CUP: Demana que se segueixi l’ordre del dia i que per tant comencin els partits amb
representació a l’Ajuntament a explicar què és el que han fet per Vallvidrera (es diu que és
igual i que es faci roda de partits per fer explicació general).
Explica que la CUP es presentarà a les pròximes eleccions a dins d’una candidatura rupturista
amplia que s’està gestant a les Trobades Populars Municipalistes. Diu que

una part del

programa es farà des dels barris. És per això que convida a les associacions a assistir a les
assemblees obertes on es decidirà el programa i avança que el document enviat amb les
propostes pot ser un punt de sortida a l’hora de confeccionar el programa de Vallvidrera,
Tibidabo i les Planes ja que s’acosta força al que puguin proposar ells.
Comenta que en l’apartat de gestió municipal, ja s’està parlant de refer la Carta Municipal de
Barcelona per tal de redibuixar les divisions administratives de la ciutat ja que entén que
amb l’actual marc de Districte no es poden abordar els problemes del poble com s’haurien
d’afrontar.
Expliquen també que estan d’acord en el fet que s’ha de potenciar el consell de barri o fins i
tot refundar-lo del tot per tal que es converteixi en un òrgan decisiu de veritat on el barri
amb el seu veïnat, organitzacions i col·lectius puguin decidir els temes que els afectin.
Comenta també que estan totalment d’acord amb tot el que sigui sumar esforços i recursos
de l’Ajuntament de Barcelona pel que fa a l’apartat de medi ambient i gestió de residus.
També amb totes les altres peticions que fan des de les AAVV.

 Arriben els representants de ICV i PSC disculpant-se per problemes personals.
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PP: Es queixa de la poca xarxa de transport públic que té Vallvidrera i que aquest és el
veritable problema ja que la gent ja viu en habitatges prou grans que permeten la relació
entre veïns i que, per tant, aconseguir espais de trobada com podria ser el mercat no és
necessari.
Explica que Vallvidrera no és Barcelona i se la té abandonada per exemple amb voreres mal
acabades.

AVV Mont d’Orsà de Vallvidrera: Demana a la representant del PP que expliqui
que han fet aquesta legislatura.

PP: Han intentat augmentar 200.000 el pressupost per Vallvidrerea, Tibidabo i les
Planes.

ERC: Comencen explicant que entenen que la muntanya té una especificitat especial i que
per això se l’ha de tractar diferent. És per això que ja van intentar crear el Pla Director de
Barris de muntanya que no va prosperar. Amb això volien aconseguir que l’administració
estigués més a prop dels barris.
Explica també que es van abstenir als pressupostos però que no van aconseguir aturar-los.
Admet que si que han treballat en propostes generals de ciutat, com les AAVV havien
comentat abans.
Entenen que el consell de barri de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes és un dels més aprofitats
de Barcelona per les AAVV del barri i que en saben treure molt profit. Creuen que encara se
li ha de donar més autonomia i que sigui capaç de proposar temes pel consell plenari
directament.
Acaba parlant del tema de endarrerir la zona 2 perquè hi hagi menys cotxes a Les Planes tot
i que ho veu difícil perquè l’ATM no té diners ja Madrid no els envia.
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CiU: Comencen dient que esperaven que la reunió servís perquè les AAVV s’expliquin i no
perquè els partits parlin.
Demana també que es concretin més les propostes i que es digui fil per randa quines han de
ser les actuacions. P.ex. Asfaltar aquest carrer de tal lloc a tal lloc.

AVV Mont d’Orsà de Vallvidrera: Diu que els partits ja han escoltat tot el que
necessiten saber des de fa temps i que l’únic que necessita el barri és que es
compleixi el pla de futur escrit fa 4 anys. Que l’únic que han de fer els partits es
comprometre’s a posar el dia totes les mesures pactades.

AVV Mas Guimbau-Can Castellví. Demana que es presentin les 3 persones
que han arribat tard.
Continua dient que la concreció ja està al pla de futur. Per exemple el fet de posar
pantalles a l’autopista per reduir el so o la gratuïtat del túnel de Vallvidrera tampoc
necessita més concreció.

AVV Mont d’Orsà de Vallvidrera: Comenta que tampoc cal tanta concreció sinó
establir bases de treball per tal d’entendre cap a on han d’anar les actuacions de la
zona.
Un altra membre de l’AVV diu que l’Ajuntament ha detenir clar que a Vallvidrera tot
és més car però que tot està tant malament que s’ha de fer una inversió extra per
actualitzar-lo tot. Per exemple no pot ser que hi hagi carrers que es netegin cada 4 o
5 mesos i que la brigada només sigui de dues persones i que, a més a més
l’Ajuntament no ho sàpiga.

CiU: Acaba la seva intervenció presentant-se (i sense més explicacions sobre l’acció
de govern, tal i com estava al punt de l’ordre del dia).

PSC: Es presenta el seu representant. Comenta que esperen a fer el programa electoral a
escoltar el que es proposa per tal de fer un programa acord amb els veïns.
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Explica també que cal reprioritzar algunes coses del pla de futur i complir el que encara no
s’ha fet.
Demana una valoració de la última legislatura de les AAVV per tal de millorar les coses en un
futur.

ICV: No saben com es presentaran a les municipals i aquesta incertesa els porta a no saber
què dirà el programa electoral ni com el confeccionaran.
Explica que parlarà dels seus últims 3 anys que han sigut els que ell ha viscut com a
conseller, uns anys on han estat força d’acord amb l’acció de govern tot i que no han donat
suport a cap pla d’inversió a la muntanya.
Continua dient que amb els 250 milions de superàvit de la ciutat, ICV va proposar fer una
“política de quotidianitat” on s’invertissin aquests diners als barris i a fer complir les
normatives per actualitzar-los.
Explica que li costa entendre la realitat de la muntanya perquè ell és de Barcelona i és més
“urbanita”.
Diu que van fer una proposta que consistia en fer un “comissionat de l’alcalde” on hi hagués
una interlocució directe entre l’Ajuntament i els representants de la muntanya. Acaba dient
que no està d’acord en que s’hagi de tractar igual Vallvidrera i Torre Baró pel sol fet de
compartir la muntanya.
Que les actuacions que es facin a Collserola s’hauria de fer entre tots amb diàleg.
Estan d’acord amb els temes de transport que proposen les AAVV.

2. Roda de AAVV amb mesures concretes
AVV Can Rectoret:
o

Explica que el pla de futur és un pla extraordinari ja que va aconseguir el
suport de totes les AAVV i col·lectius del barri però també de tots els partits
tant dels que estan dins l’Ajuntament com els que estan fora. I que, per tant,
és primordial.
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Respon a ERC dient que el pla de futur no és un brindis al sol on es van anar
posant coses perquè sí. El que s’ha de fer és posar al dia aquest pla amb una
inversió especial.
o

Explica que s’ha de ser més incisiu a l’hora de que es compleixin les
ordenances de civisme per tal de que el barri sigui més ordenat.

o

Manca encara un comissionat amb responsable polític.

o

Solucionar el tema dels accessos a Vallvidrera que segones ell són
“tercermundistes”.

o

Solucionar l’aparcament a la zona de Les Planes

o

Acaba demanant seriositat a l’hora de fer inversions a Vallvidrera i que la
solució ha de passar per inversions de ciutat i no de Districte.

AVV Mas Guimbau-Can Castellví:
Primer de tot vol mostrar la seva preocupació per dos intervencions que s’han produït a la
reunió:

o

Li ha dolgut unes paraules del PP dient que a Vallvidrera ja tenim cases grans
i que per això no calen equipaments.

o

No li ha agradat tampoc una intervenció de ICV dient que els hi costa
entendre la muntanya. Diu que només estem a 10 minuts de Barcelona i que
no costa tant visitar el barri de tant en tant. Comenta que no poden
pretendre treballar pel barri si no el coneixen bé.

Després d’això continua amb les demandes:
o

Pantalles acústiques a l’autopista

o

Gratuïtat del túnels

o

Refer el servei de bus barri ja que no pot ser que vagi cada hora i 10 minuts i
de 9 del matí a 9 del vespre i de dilluns a dissabte. Caldria augmentar les
freqüència, les hores de servei i que funcioni els diumenges.

o

Prevenció pel que fa al tema dels centres de menors que, tot i que estan a
Sant Cugat, generen problemes a la zona; anant a l’arrel del problema

o

Fer una planta de compostatge a Collserola
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AVV Mont d’Orsà de Vallvidrera.
o

Demanen que s’entengui Collserola com un tot i no com una zona dividida
pels districtes. Per tant, a l’hora de fer el manteniment de la carretera de les
aigües o d’allargar-la, no s’hauria d’anar districte a districte per decidir què
es fa al tram concret, sinó que s’hauria de fer un pla general i actuar des de
l’Ajuntament.

o

Millorar el pla d’emergències.

o

Oficina de Collserola que comprengui tota la muntanya per tal d’optimitzar
recursos.


Parla dels ramats que es volen introduir a Collserola. No hauria de
ser una cosa del Districte ja que la muntanya compren molts
districtes i municipis.

o

Fan una queixa dirigida a la diferencia d’acció entre legislatures, canviant la
manera de fer les coses entre una i altra.

Plaça del Pi
o

Millorar el trànsit a la carretera després del tancament de Vidal i Quadras

o

Millorar la cobertura de telèfons mòbils

o

Millorar la seguretat que ara per ara se soluciona gràcies a la seguretat
privada

o

Asfaltar el carrer Romaninà

Comenten que no tots els compromisos del pla de futur depenen del factor econòmic i que
per tant no hi ha cap excusa per no complir-ho. N’és un exemple la millora de cobertura pels
mòbils, que només depèn d’un acord entre Ajuntament i telefòniques.

3. Altres
AVV Mont d’Orsà de Vallvidrera: Demanen que no hi hagi tant solapament entre
òrgans participatius (audiències públiques, comissions, consells de barri...) perquè són
masses i poc efectius. Es torna a dir que el Consell de Barri és l’òrgan més ben dotat per a la
participació tot i que els veïns hi estan massa poc representats.
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Explica també que hi hauria d’haver més coordinació entre administracions de Collserola.
Posa l’exemple del nou pla d’usos de Collserola que s’ha començat a escriure, però que els
veïns encara no han vist res de res.
Continua un altre integrant de l’associació que critica tots els partits pel poc cas que fan del
parc natural i demana què diuen els anteriors programes electorals dels partits presents
respecte el parc de Collserola.
Comenta que els 5 milions de visites al parc en aquest últim any és són masses i que no es
fa cap control per tal de que no hi hagin males pràctiques a la muntanya, fet que a Barcelona
ho veiem cada dia.
Tampoc hi ha una gestió en fauna i flora com caldria; Collserola és un dels parcs naturals
més mal gestionats i més explotats del país. Diu que al Comissionat hi ha representació de
tots els municipis de Collserola però que des de Barcelona no s’hi envia la representació que
caldria.
Acaba explicant el nou pla de ramats que es vol incorporar a Collserola (a nivell de Districte)
comenta que només són 30.000 euros de pressupost que no és res per una ciutat com
Barcelona.
Agafa la paraula un altre representant d’aquesta AVV per dir que el malestar de la gent i
AAVV de la muntanya ve de lluny i que es va fer palès amb la votació del 2010 per una
major autonomia dels barris de Muntanya. Diu que cal tenir present que, encara que a la
muntanya hi viu poca gent, s’han de solucionar els problemes que hi ha.

Guanyem: Diu que s’han d’optimitzar els recursos que hi ha però que sobretot el que cal fer
és un seguiment del compliment del programa electoral.

ERC: Demana que no es caigui en el tòpic de dir que els partits no compleixen els
programes. Explica que, per exemple, ERC té mecanismes per tal de fer una feina dirigida a
anar complint el seu programa.

AVV Mas Guimbau-Can Castellví: Proposa fer una reunió més endavant per tal de fer
un seguiment de com s’estan confeccionant els programes ja que a hores d’ara ningú l’ha
començat a treballar.
S’acaba la reunió amb el consens fer aquesta reunió més endavant.
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