
Inscripcions  
participacio@santcugat.cat

Fes la teva aportació a 
decidim.santcugat.cat



Què és el Pla d’Equipaments?
 
L’Ajuntament vol revisar i actualitzar el seu Pla d’Equipaments pels propers 6 anys.

Per això posem a debat  la previsió d’equipaments educatius, culturals, sanitaris i  
esportius en el conjunt de l’àmbit municipal, a partir d’una proposta tècnica inicial. 

L’Ajuntament obre un procés participatiu perquè la ciutadania i les entitats  puguin fer 
les seves propostes i aportacions sobre les necessitats, els usos i les ubicacions dels 
futurs equipaments.

Qui pot participar?

Les persones que viuen o treballen a Sant Cugat, les associacions de veïns, les entitats 
i col·lectius  esteu convidats a aportar el vostre punt de vista i fer propostes sobre els 
futurs equipaments de la ciutat.

Com pots participar? 

Et pots  inscriure als tallers (sessions de debat), enviant un correu a:  
participacio@santcugat.cat

També pots fer la teva aportació  per mitjà del  formulari online que trobaràs a:  
decidim.santcugat.cat

Retorn de resultats i conclusions

Un cop finalitzades les fases de participació ciutadana, l’Ajuntament avaluarà les 
aportacions rebudes durant el procés, farà retorn dels resultats als participants i 
presentarà les conclusions, que serviran de base per elaborar la proposta final del  
Pla d’Equipaments.

Calendari dels tallers de debat
 
1a ETAPA 
Posarem a debat les necessitats d’equipaments  dels diferent àmbits territorials. 

2 de maig    Barri Centre Oest

Antic Ajuntament, 19 h

8 de maig    Barri de La Floresta

Centre Social i Sanitari, 19 h

16 de maig    Barri de Les Planes

Espai ECO, 19 h

22 de maig    Barri de Mira-sol

Casal de Mira-sol, 19 h

30 de maig    Barri del Centre Est

Casa de Cultura, 19 h

2a ETAPA
El debat s’estructurarà a nivell de ciutat, segons els diferents  àmbits sectorials.

8 de juny    Equipaments educatius i socioculturals

Biblioteca Volpelleres, 19 h

14 de juny    Equipaments sociosanitaris

Casa de Cultura, 19 h

21 de juny    Equipaments esportius

Casa de Cultura, 19 h
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