
ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINARIA DE L’ASSOCIACIÓ DE 

VEÍNS LA SERRETA-BOSC D’EN SALADRIGUES 

 

 Dia: 08 de febrer de 2015                                                                                          

Lloc: NEC de Valldoreix                                                                                 

Hora: 12’00H. en unica convocatoria  

 

Seguint l’ordre del dia:  

 

1- El President Sr. Carles Castro cedeix la paraula a la Secretaria en funció 

Sra. Carme Ballesteros, que dona lectura a l’acta anterior, que es 

aprovada. 

 

2- Seguidament, la Tresorera Sra. Manoli Rodriguez dona comptes de les 

despeses produïdes del any  2014 i dels continguts. S’adjunta copies en 

aquest acta. 

 

3- Seguidament, el President Sr. Carles Castro informa a l’assemblea de 

les accions realitzades des de la ultima reunió extraordinària. 

-        Les línies telefòniques de fibra òptica: Soterrades. 
-        La plaça de les Ones: Consolidada 

 

4- Seguint l’ordre del dia, el President Sr. Carles Castro informa de les    
accions que han quedat pendents 

  
-        Per part de l’ajuntament de Sant Cugat: les famoses vies que 

faltaven fer de les contribucions especials que son les baixades de 
la plaça de les Ones fins el carrer de baix, i del carrer on hi ha 
el transformador fins la plaça de les ones. Esta reclamat. 
  

-        La plaça de l’aparcament del carrer Moli, es preveu que es farà amb 
diners de lliure disposició del districte i el que correspon a les 
associacions. 

  
-        A l’entrada del Bosc Literari falta acabar de posar els diferents 

aparells de gimnàs. 
  

-        Els horaris de la línia d’autobus que puja a La Serreta i que ha de 
donar servei tan al col·legi del Pinar com a l’Arnau Cadell, no estan 
ben programats per donar un  bon servei per les entrades i sortides 
de les escoles. Esta reclamat 



-        Les connexions de zones verdes  transitables que han quedat sense 
fer y que estan previstes fer en el transcurs de l’any 2016, desprès 
d’acabar amb l’asfaltat de La Floresta “Fora fang i pols”. 

 
-        Ens varem oposar  que es gastassin 4 milions a fons perdut a Sant 

Cugat pel “Fora fang i Pols” de La Floresta, quan nosaltres teníem 
coses pendents de les contribucions especials pagades i sense fer. 
I enteníem que era una millora per totes les finques afectades 
per    aquest asfalt, i que en cas de venta l’ajuntament recuperes de 
part del comprador, l’import corresponen. La secretaria posa un 
annexa per tenir ho en conte. 
Havíem denunciat aquesta acció al Sindic de  Greuge, però ha estat 
desestimada desprès de la documentació presenta per l’ajuntament 
de Sant Cugat. 
  

-        Segueix en curs la denuncia feta al Sindic de Greuge pel problema 
del mur del Col·legi del Pinar i de l’expropiació de la finca de  la 
cantonada del carrer Canal de la Manega amb en el Col·legi. 
L’Ajuntament s’ha compromès a iniciar les obres el juny del 2015, per 
remodelar i ampliar el carrer Canal de la Manega, fins a 
6 mts d’amplada i recuperar el doble sentit de circulació en hores 
d’entrada i sortida del col·legi. 
  

-        En quan a la queixa exposada pel Sr. Isidre, a la darrera assemblea, 
per mal estat del  clavegueram de la riera, la tècnica  de la EMD, 
Laura Suari, el vocal Joaquim Castelló, la tècnica de Sant Cugat 
Joana Artals, el Sr. Francesc Serra i el  cap  d’obres Sr. Antonio, 
varen visitar la zona, comprovant el mal estat i  la poca salubritat de 
la zona, quedant pendent la solució al problema. 

 
5- El President Sr. Carles Castro informa futures actuacions: 

 
- Informa de la proposta de “Fescamp”. Es un projecte que serviria per 

comprometre a l’Ajuntament a netejar la riera. Es tractar, 
amb col·laboració de persones expertes, de plantar arbres fruiters i 
arbusts en aquesta zona, que estaran a l’abast dels veïns. El nom 
seria “Bosc Comestible”. El Sr. Pedro Gómez es el comissari 
encarregat de portar a terme aquest projecte. 
 

- Desprès de l’esdeveniment per posar les portes del Bosc Literari i    
Naturalista com entrades del Parc de Collserola, s’ha demanat a la 
direcció del Parc de Collserola, mes portes d’entrades. El Sr. Carles 
Castro el Sr. Francesc Serra tindran una reunió al despatx  del 
gerent Sr. Maria Martí,  per consolidar aquesta col·laboració, canviar 
la manera de senyalització i els postes d’informació, i posar mes 
bancs, i entra dintre la publicació del butlletí del  parc. 
 

- S’ha reclamat a l’Ajuntament de Sant Cugat, els 300,-euros de la 
retallada de la subvenció a l’associació. 

 



6- Es passa a l’apartat 6 de l’ordre del dia: Precs i preguntes. 
 

- El Sr. Pedro Gomez demana la col·laboració dels veïns per plantar i 
cuidar el Bosc Comestible. 
 

-  Els mossos ens han convidat  a visitar les seves dependències i 
explicar nos i informar nos de com actuen en els diferents casos de 
les seves actuacions. Proposem fer aquesta visita. 

 

- El Sr. Albert Santamaria es queixa de les deixalles que queden en       
al  carrer  quan es tanca el  mercadet  dels dissabtes. S’ha de passar 
una reclamació a bústia, amb fotos. 

 

 
Sense cap mes temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 13h 45. 
 
Valldoreix, 8 de febrero de 2015. 
 
 
La Secretària: 
Carmen Ballesteros 
 
 
  
. 
 


