
L'Ajuntament impulsa el pla del barri del Monestir-Sant Francesc i vol 
comptar amb la vostra participació per decidir entre tots i totes quines 
actuacions s'han de realitzar per dinamitzar i millorar el barri. Parlem sobre 
l'espai públic (carrers, places, serveis urbans), la mobilitat, el comerç, 
l'habitatge i els equipaments.
En una primera fase s'ha realitzat una diagnosi del barri per detectar 
mancances i necessitats del barri, així com les seves potencialitats. 

Associació de Comerciants Monestir
Associació Comerciants “Sant Cugat Comerç”
Associació Veïnal Centre  Est
Associació de veïns del Monestir
Associació de veïns Sant Cugat Centre

Canals Galeria d’Art
Sant Cugat Empresarial
Assemblea Cristiana Gilgal
Residència de Gent Gran Santa Rosa
Aula de So

MANCANCES

FORTALESES

Espai Públic Equipaments Comerç Habitatge Mobilitat

Alts nivells de cohesió, 
integració i convivència

Vida de barri i vida al carrer

Zones verdes per a 
organitzar activitats a    
l'aire lliure 

Percepció d'inseguretat a 
l'espai públic

Gestió de terrasses 
millorable

Dèficits d'accessibilitat i 
enllumenat; contaminació 
acústica i incivisme 

Bona valoració dels 
equipaments actuals del 
barri : Xalet Negre, 
Residència Santa Rosa...

Centres educatius: Institut 
Pla Farreras, Escola 
Collserola, Escola Bressol 
Montserrat

Manca de vinculacions 
equipament - espai públic

Manca d'equipaments: 
CAP, bibliot eca, piscina 
municipal, pavelló 
esportiu...
 

Oferta de comerç de 
proximitat important i de 
qualitat

El propi barri permet les 
compres quotidianes 

Nou perfil de clients 
potencials gràcies a 
l'arribada al barri de gent 
jove

Oferta comercial poc 
modernitzada

Manca d'un comerç 
motor de qualitat com a 
referent del barri

Falta de connexió entre 
el sector comercial i la 
resta d’entitats del barri

Barri més poblat de Sant 
Cugat sense problemes 
d'excés de població

Funció social canalitzada 
des de PROMUSA i l'Oficina 
Local de l'Habitatge

Possibilitat de disposar de 
més habitatge, a poder ser 
social 

Oferta d'habitatge públic al 
barri millorable

Manca de suports per a 
col·lectius vulnerables pel 
que fa a reparacions de la 
llar

Poca organització col·lectiva 
per garantir el dret a 
l'habitatge

Bones comunicacions amb 
transport públic

Increment de l'ús de la 
bicicleta

Ús de mitjans de transport 
variats (vianants, bicicletes...)

Manca d'aparcament i usos 
indeguts de les zones de 
càrrega i descàrrega

Senyalitzacions millorables

Dificultats d'accessibilitat 
per a persones de mobilitat 
reduïda

FASE DE DIAGNOSI PROCÉS PARTICIPATIU DEL BARRI DEL 
MONESTIR - SANT FRANCESC

Han participat següents associacions i entitats:



Espai Públic Equipaments

Comerç Habitatge Mobilitat

POSSIBLES LÍNIES DE MILLORA PROCÉS PARTICIPATIU DEL BARRI DEL 
MONESTIR - SANT FRANCESC

Un cop detectades les mancances i fortaleses del barri del Monestir i Sant Francesc podem plantejar unes possibles línies de treball per a la millora del territori.

Les entitats i associacions de veïns van detectar 
mancances a l'espai públic, tant pel que fa al mobiliari 
urbà els espais lliures, com també a les conductes 
ciutadanes.

Línies de millora com:
Més seguretat al barri
Replantejar la invasió de les terrasses
Més civisme
Millores en accessibilitat
Més coherència urbanística pel que fa a elements i 
serveis de subministrament
Millores en recollida de residus

Les associacions de comerciants i altres entitats 
comercials del barri van detectar la necessitat de 
promoure el comerç del barri, potenciant el comerç de 
proximitat i donar-li un nou impuls.

Algunes millores podrien ser:
Vianalitzar l'avinguda Cerdanyola per a promoure-hi 
el passeig i la compra
Promoure l'arribada de veïns d'altres sectors
Promoure la professionalització i implicació del 
comerç amb el barri

Les associacions i entitats participants van detectar la 
necessitat d'abordar mancances en l'habitatge tant per 
resoldre deficiències dels edificis existents com donar 
resposta a les dificultats d'accés a l'habitatge dels 
col·lectius vulnerables.

Algunes opcions de millora:
Estudiar les possibilitats d'incrementar l'oferta 
d'habitatge, especialment social
Impulsar un programa de suport per a reparacions 
de la llar?
Resoldre patologies constructives d'edificis antics 
(falta d'aïllament tèrmic, problemes d'accessibilitat)?

Es van detectar diverses problemàtiques pel que fa a 
l'accessibilitat a peu, a la circulació en cotxe i l’aparca-
ment. També es detecten alguns punts conflictius en 
temes de mobilitat, com la Plaça d'en Coll. 

Es plantegen les següents qüestions:
Plantegem la pacificació de Francesc Macià i 
plataforma única al carrer de la Creu?
Cal prioritzar la mobilitat a peu i en bicicleta?
Són necessàries noves possibilitats d'aparcament
Cal una anella de circumval·lació amb cotxe per al 
barri?

En el treball realitzat pels tècnics i membres de les entitats i associacions del barri s'ha detectat la manca d'espais 
lliures a l'interior del barri que permeti desenvolupar nous equipaments. 

Donem un nou ús a edificis existents per a nous equipaments?
Millorem espais verds existents per tal que tinguin la funció d'equipament a l'aire lliure?
Pistes de Sant Francesc:
Podrien absorbir les necessitats de pràctica esportiva del barri i donar-li un ús juvenil?
Plaça de Sant Francesc:
Repensem la plaça per a l'organització d'esdeveniments i millorar l'entorn
Jardins del Vallès:
Podria albergar activitats lúdico-culturals a l'aire lliure, amb un nou amfiteatre?
Espai verd Ildefons Cerdà:
Podem potenciar l'ús d'aquest espai amb noves funcions tipus horts urbans?

Repensem la plaça de Sant Francesc i el 
seu entorn permetent noves activitats

Per què no prioritzem la mobilitat 
de vianants i bicicletes?

Podem donar un nou ús a 
l'espai verd Ildefons Cerdà?

Podem fer dels Jardins del 
Vallès un focus d'activitat?

Millorem la connexió amb el 
centre de la ciutat?

Repensem la plaça d'en Coll 
per a acollir noves activitats

Podem potenciar el 
comerç de proximitat? Pistes de Sant Francesc

Avinguda Cerdanyola

Espai Ildefons Cerdà

Plaça del Coll

Jardins del Vallès


