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AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 
ACTA: Reunió veïnat i associacions projecte de millora Can Feliu  
DATA: 11 de desembre de 2015 
LLOC: Sala d’Actes del Centre Cívic Can Feliu 

 
 
El passat divendres 11 de desembre la Masia Can Feliu va acollir una trobada per 
posar sobre la taula el projecte de millora d’aquest equipament, que respon a una 
subvenció de la Diputació de Barcelona, per valor de 220.000 euros. Una vintena 
d’entitats i veïnat van assistir a aquesta reunió per conèixer de fons el projecte i 
plantejar possibles futures millores . 
 
La trobada va ser presidida per l’Alcaldessa la Sra. Elisabeth Oliveras i va comptar 
amb l’assistència del tinent d’alcaldia Sr. Francesc Fernández i diferents tècnics 
municipals de les àrees de Territori i Alcaldia.  
 
Els treballs que contempla la subvenció posaran solució als problemes estructurals 
que pateix l’edifici, bàsicament esquerdes. Aquestes tasques s’estructuren en tres 
parts: reparació de l’edifici, actuacions a l’exterior i connexió per a vianants. 

o Reparació de l’edifici: esquerdes, reparació i substitució de la fusteria 
interior i exterior, aire condicionat, substitució de la caldera, pintura, 
paviments, reforma dels lavabos de la planta baixa i condicionament 
dels baixants en la cantonada de l’edifici (cuina del bar). Respecte a la 
cuina del bar, si hi ha possibilitat, quan es condicionin els baixants es 
passaran conductes nous per resoldre el problema de la cuina que 
existeix actualment. 

o Actuacions a l’exterior: reparació del cobert de les humitats de la teulada 
de l’escenari. Condicionar l’accés de la part de baix davant dels pisos 
municipals per facilitar l’accés a mercaderies, músics etc. 

o Connexió per vianants: continuació del tram de davant del Purificació 
Salas, passar per la Masia i connectar amb el Parc de Can Feliu. 
S’afegeixen dos passos elevats per completar la supressió de barrera. 
 

El projecte es va aprovar inicialment per JGL al mes de maig i va sortir a exposició 
pública, no hi ha hagut cap al·legació i està pendent d’aprovació definitiva. Les obres 
s’iniciaran quan s’aprovi definitivament i es liciti i tindran una durada de 6 mesos 
aproximadament. 
 
Davant d’aquesta planificació, els assistents van demanar l’arranjament de 
l’aparcament de Can Tuset i arreglar la vorera davant del centre de recursos per la 
dona. Actualment aquesta proposta no ho contempla el projecte però s’incorporarà 
aquesta millora en la mesura del possible.  
També es va demanar a l’ajuntament l’aïllament acústic de la Masia.  Els veïns es 
queixen dels soroll que aguanten durant tot l’any per les activitats que es realitzen a la 
Masia i el soroll dels assajos dels diables. En resposta al tema del soroll, l’alcaldessa 
afegeix que el projecte de la Masia no quedarà aquí. Ha de tenir una continuació per 
resoldre aquest tema però primer s’havia d’actuar complint la normativa de seguretat 
de l’equipament. 
 
Per últim, i relacionat amb propostes internes amb la gestió de l’equipament i el seu ús 
ordinari, representants de les entitats assistents comenten que cal dotar a 
l’equipament de nou projector, cortines noves, espai per guardar material les entitats, 
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mirall a la sala altell, etc. En aquest sentit  representants de l’Ajuntament van comentar 
què s’havia  d’optimitzar les sales i parlar amb les entitats usuàries per tal de donar-li 
una volta a com s’organitza l’equipament. Afegeix l’alcaldessa  que s’ha de  recuperar 
el consell gestor del Centre Cívic on hi participaven les entitats usuàries com a 
mecanisme de gestió de l’equipament, informació i consulta de les entitats usuàries.  
 
Els assistents també consulten si hi ha actualment alguna altre via per participar en el 
projecte: en aquests moments ja no perquè s’aprovarà definitivament però sí que quan 
s’iniciïn les obres haurem de parlar amb totes les entitats usuàries per fer una 
planificació de com les reubiquem i en quins espais perquè no es vegin afectades les 
seves activitats. D’altra banda, quan les obres estiguin executades, reactivarem el 
consell gestor de l’equipament com a mecanisme principal de participació ciutadana. 
 


