
Enfortim la cohesió 
als barris

El Consell de Barri   
es consolida

Els barris són els escenaris en què els ciutadans i ciutada-
nes construïm les nostres relacions socials. Hi tenim el 

nostre veïnatge, el nostre comerç de proximitat, són 
el lloc on fem vida i on construïm comunitat.

La nostra voluntat és anar creant nous espais de 
relació i de convivència. En aquest sentit, el projec-
te més ambiciós que ara afronta el barri de Centre 
Est és el Pla integral de millora del barri del Mo-

nestir-Sant Francesc, que preveu un seguit d’actua-
cions de revitalització econòmica, social i urbana que 

aviat veuran la llum. 

Una de les més importants la futura vianantització de l’avin-
guda de Cerdanyola i la seva incorporació a l’eix de vianants. Aquesta acció ens ha de 
servir per revitalitzar el comerç, connectar el barri i el nucli i enfortir el conjunt de 
l’entorn. 

Aquest butlletí recull de forma especial aquest pla, però també el seguit d’accions 
de millora de la convivència a d’altres barris del centre: la millora de l’accessibilitat 
a l’Eixample Sud, la instal·lació de gespa artificial en una de les dues pistes de Sant 
Francesc i el canvi d’arbrat a la rambla del Celler, entre altres. Són accions que ens 
permetran gaudir d’un entorn actiu, estimulant i de bon veïnatge. 

   

Mercè Conesa i Pagès

Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès

Fa un any i un tres mesos que funcionem i valorem de 
forma positiva el paper del consell. Cada vegada 

tenim més entitats i associacions que en formen 
part (ara ja són 17) i aquesta és una riquesa que 
ens anima a continuar.

El procés de participació del barri del Monestir-Sant 
Francesc  i el pla de reforma urbana han acabat. Ara 
toca processar i posar diners als costat de tot allò 

que els veïns han prioritzat. És un procés que du-
rarà anys i on els pressupostos municipals hauran de 

respondre. Parlem d’un compromís que tots els represen-
tants polítics hem d’assumir i defensar. Fem-ho!

La connexió de l’aigua a Can Barata, la millora de les instal-
lacions a les pistes de Sant Francesc, la necessitat de tenir una nova normativa de 
terrasses, la preocupació pel botellot, la seguretat i les festes que creen identitat són 
aspectes que, entre d’altres, s’han abanderat en aquest consell i que han aconseguit 
tirar endavant.

Un dels reptes del 2017 és aconseguir que les propostes de lliure disposició es puguin 
ampliar i que el consell pugui fer propostes que comptin amb suports majoritaris i 
on la ciutadania en sigui la impulsora.

Ferran Villaseñor Romero

President del Consell de Barri de Centre Est
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L’Eixample Sud, més 
verd i accessible   

Obres al carrer de sant Eduard

Amb l’objectiu de fer de Sant Cugat 
una ciutat accessible i amb un entorn 
de qualitat, l’Ajuntament ha consensu-
at amb els veïns l’arranjament de les 
voreres i les calçades del barri de l’Ei-
xample Sud. D’aquesta manera, es pre-
tén prioritzar el vianant de manera que 
gaudeixi de més espai, cosa que bene-
ficiarà especialment la gent gran, el pas 
de cotxets i les persones amb mobilitat 
reduïda. A l’hora de definir el projecte, 
els veïns i els tècnics municipals han in-
tentat preservar al màxim els arbres que 
ja hi ha en aquests carrers.

Durant aquest any, s’actuarà als carrers 
de Bergara, sant Eduard, Mariné, sant Jo-
sep, santa Teresa i sant Salvador. En to-
tal, s’ampliaran 773 m² entre xamfrans 
i voreres, se soterraran 28 pals elèctrics, 
22 de telefonia, es desplaçaran 16 fanals 
i es construiran nous escocells.

Un cop acabada la intervenció, els car-
rers de l’Eixample Sud tindran 94 ar-
bres, als quals cal sumar-hi els 10 que 
s’han plantat a l’Escola Pi d’en Xandri i 
els 40 que es plantaran al parc de l’Ar-
borètum.

AjuntamentdeSantCugat

@ajsantcugat

ajsantcugat 

santcugat.cat



som centre est

Més equipaments  
al barri
Amb la voluntat de dotar el barri d’un 
nou equipament, l'Ajuntament està es-
tudiant la possibilitat comprar el xalet 
que hi ha a la cantonada de l'avinguda 
de Cerdanyola amb el passeig de Torre 
Blanca. De moment, el consistori ja ha 
efectuat els primers tràmits en aquest 
sentit, com la suspensió de llicències, de 
manera que, en un futur, la finca es pu-
gui preservar i utilitzar com a espai per 
a la ciutat. L’adquisició de l’habitatge és 
una petició històrica del veïnat de Centre 
Est i ha estat expressada en diverses oca-
sions en el consell de barri.

Canvis d’arbrat a la 
rambla del Celler
La major part de les tasques de renova-
ció de l’arbrat de la rambla del Celler ja 
s’han dut a terme (la primera fase). Du-
rant els mesos d’hivern, s’han canviat els 
pollancres actuals per til·lers. El motiu 
de la substitució és molt simple: els po-
llancres, que es van plantar el 1995 coin-
cidint amb el cobriment de la riera de 
Sant Cugat, havien envellit i es trobaven 
al límit del seu desenvolupament vital. 
Això provocava diverses afectacions a la 
via pública, ja fos a causa de l’assecament 
de les branques, l’aparició de paràsits o el 
perill de despreniment. A fi de solucionar 
aquesta problemàtica, es renovaran tots 
els pollancres de la rambla en dues eta-
pes. En la primera, que majoritàriament 
ja s’ha fet i que comprèn el tram entre la 
plaça del Celler i el carrer de Montserrat, 
s’han retirat 35 pollancres, s’han arrabas-
sat 47 soques talades i s’han plantat 83 
nous arbres. A banda, també s’hi està re-
novant el sistema de rec i s’estan tornant 
a sembrar els parterres afectats. En la se-
gona etapa, que es farà durant la tardor 
i l’hivern propers, se substituirà la resta 
de pollancres que quedin entre el carrer 
de Montserrat i el Parc de la Pollancre-
da. La renovació de l’arbrat té un cost de 
200.000€. També està previst que, més 
endavant, es substitueixin els pollancres 
dels espais laterals de la rambla.

Els carrers de 
Castellví i Indústria, 
per a vianants
Ja han començat les obres per integrar 
els carrers de Castellví i Indústria a l’eix 
de vianants. D’aquesta manera, el centre 
creix i els santcugatencs guanyen espai 
on podran caminar sense haver d’estar 
pendents del trànsit.

Les obres, que consistiran a transformar 
els carrers en plataforma única, també 
serviran per eliminar voreres i barreres ar-
quitectòniques. A més a més, també se’n 
renovarà l’enllumenat i el clavegueram, 
es col·locarà un nou arbrat i s’endreçaran 
els cables de la xarxa elèctrica i de tele-
fonia. La inversió total serà de 390.000€ 
i les obres duraran quatre mesos, aproxi-
madament.

L’objectiu de la incorporació dels carrers 
de Castellví i Indústria a l’eix de vianants 
és dinamitzar i revitalitzar el nucli histò-
ric com a nova centralitat comercial, soci-
al i cultural de Sant Cugat. 

Obres al carrer de Castellví

Xalet a l'avinguda de Cerdanyola

L’avinguda de 
Cerdanyola,  
a l’eix de vianants
Ja s’han presentat les conclusions del 
procés participatiu sobre el Pla de millo-
ra del barri del Monestir-Sant Francesc.

Una de les propostes que ha tingut més 
acceptació és la incorporació de l’avin-
guda de Cerdanyola a l’eix de vianants, 
que, si es realitza, millorarà la connexió 
del barri amb el centre del municipi. 
Actualment, ja està previst que s’hi incor-
porin els carrers de Castellví, Indústria i de 
la Creu. L’extensió de la zona de vianants 
a la principal artèria del barri del Mones-
tir i Sant Francesc permetria potenciar el 
comerç d’aquest carrer.  A més a més, cal 
tenir en compte que aquests canvis facili-
tarien prioritzar els vianants, reduir el so-
roll i la contaminació de l’entorn.

El procés participatiu s’ha estructurat en 
cinc eixos de treball en què han parti-
cipat activament i de forma conjunta la 
Xarxa d’Entitats del barri de Centre Est i 
tècnics municipals. A més, també s’han 
realitzat i dos tallers participatius i una 
enquesta veïnal, en la qual hi han partici-
pat 159 persones.

Per eixos, les propostes següents han es-
tat les més valorades:

Àmbit de comerç
• Incorporació a l’eix de vianants de 

l’avinguda Cerdanyola

• Modernització i professionalització 
del comerç

• Atraure compradors de fora del barri

• Millora de la imatge del barri

Àmbit d’espai públic
• Mesures per millorar el civisme

• Millores accessibilitat dels vianants

• Promoure més seguretat

• Millora de la seguretat vial

• Millores vinculades amb la gestió 
de l’espai públic 

Àmbit d’habitatge
• Reformes i reparacions per a col-

lectius vulnerables

• Rehabilitació d’edificis antics

• Facilitar l’accés a l’habitatge

• Evitar la gentrificació

Àmbit d’equipaments
• Millora de la plaça d’en Coll

• Millora dels Jardins del Vallès

• Aprofitament de pistes i bibliote-
ques dels centres educatius

• Millora de la plaça de Sant Francesc 
i de l’entorn

• Millora de l’espai verd d’Ildefons 
Cerdà

• Consolidació del Xalet Negre com 
a punt cultural i de participació de 
referència

• Recuperació dels edificis de l’avin-
guda de Cerdanyola amb Borrell i 
Torre Blanca per destinar-los a usos 
del barri 

Àmbit de mobilitat
• Prioritzar mobilitat de vianants i 

bicicleta

• Connectar el barri amb el Centre

• Connexió del carril-bici amb la 
resta de la ciutat

• Millora del transport públic

• Estudi de creació de nous aparca-
ments

• Millora del transport rodat 

En el pressupost municipal, l’Ajuntament 
ha consignat una partida d’un milió 
d’euros per tirar endavant aquests pro-
jectes. 

Avinguda de Cerdanyola

Intervenció a la rambla del Celler

Avinguda de Volpelleres

Endrecem 
l’aparcament a 
Josefina Mascareñas
Amb motiu de la incorporació a la zona 
de vianants dels carrers de Castellví i In-
dústria, l’Ajuntament ha iniciat paral·le-
lament la reordenació de la zona d’apar-
cament ubicada al carrer de Josefina 
Mascareñas. Actualment, s’hi està treba-
llant per endreçar-la i fer que hi hagi fins 
a 90 places d’aparcament, que quedaran 
distribuïdes de la manera següent:

• 57 places gratuïtes

• 24 places de zona blava 

• 6 places per a persones amb mobi-
litat reduïda

• 3 places per a vehicles de càrrega i 
descàrrega

La zona blava que incorpora l’aparca-
ment correspon a les places que hi havia 
al carrer de Castellví i que, a causa de la 
vianantització, es traslladen a la zona de 
Josefina Mascareñas. A banda, l’aparca-
ment també guanyarà 28 places per a 
motocicletes, que fins ara no tenien es-
pai per aparcar-hi.

1.000 metres de 
vorera nova a Coll 
Favà
La brigada d’obres està arranjant una part 
important de les voreres de Coll Favà. En 
concret, els trams renovats estan situats a 
l’avinguda de Volpelleres i als carrers de 
Ventura i Gassol i de Carrasco i Formigue-
ra. En total, s’arranjaran 1.058 metres qua-
drats de voreres. A banda també s'està 
millorant l’enllumenat públic de l’avin-
guda de Volpelleres en el tram comprès 
des del carrer del Pont de Can Vernet fins 
al carrer de Carles Riba. L’objectiu és can-
viar els 7 fanals antics per 15 punts de 
llum LED, cosa que farà augmentar la il-
luminació del sector i reduirà el consum 
elèctric d’un 20%.També es plantaran 2 
arbres a la cruïlla entre els carrers de Ven-
tura Gassol i de Carles Riba.

Nou aparcament al carrer J. Mascareñas


