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Pla de millores del barri Monestir – Sant Francesc 
Procés participatiu � Taller de propostes: ESPAI PÚBLIC 

 
 

 

MEMÒRIA DE RESULTATS  
 

 
 
1.- Introducció 
 
El procés participatiu vinculat al Pla d’Estratègies Urbanes del barri del 

Monestir – Sant Francesc preveu diferents espais deliberatius per 

complementar la definició del projecte a través de la recollida d’aportacions i 

valoracions ciutadanes.  

 

Per tal de garantir un procés participatiu ordenat i rigorós s’ha decidit 

estructurar els espais deliberatius a través de 5 grans àmbits de debat:  

- Comerç  

- Espai Públic   

- Mobilitat   

- Equipaments  

- Habitatge 

 

Alhora, el procés participatiu es divideix en dues grans etapes;  

a) Diagnosi de necessitats  

b) Recollida de propostes 

 

Els resultats del taller que presenta aquest informe corresponen a la fase de 

recollida de propostes, que s’ha estructurat a través de diferents sessions 

temàtiques de deliberació. 

 

Val a dir que la fase de propostes també ha activat un altre canal 

participatiu, basat en un qüestionari (en paper i on line) on els veïns i veïnes 

poden valorar línies de millora plantejades durant la diagnosi i formular 

propostes. 
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2.- Informació bàsica de la sessió participativa 

 

DATA: 26/11/2016 

LLOC: Escola Collserola 

HORA D’INICI: 10:00h 

DURADA: 3 hores 

NOMBRE DE PARTICIPANTS:  13  

 

 

 

3.- Participants 

 

Andres Ares     AV del Monestir 

Mireia Gallego  Veïna 

Maria Sotu   Veïna 

Andreu Sierro  Veí 

Alexandre Guiral   Veí 

Rebeca Galan  Xarxa Monestir Sant Francesc 

Patricia Lepe  Xarxa Monestir Sant Francesc 

Maria Joana Giménez Plataforma Animalista Sant Cugat 

Carme Carrascosa  Associació Cercle Pins del Vallès 

Leonor Gómez  AV Centre Est 

Clara Grenzner  Escola d’Arquitectura del Vallès 

Esteban Martínez  Veí 

Inma Monfort  Veïna 

Concepción González       AV Centre Est 
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4.- Buidatge de resultats 

 
Tot seguit es presenten el conjunt de propostes de millora vinculades amb 

l’àmbit de l’espai púbic, formulades arrel de les deliberacions en petits 

grups. Per tal de garantir un buidatge de resultats ordenat i estructurat, les 

aportacions s'enumeren agrupades segons temàtiques: 

 

 

Seguretat 

 

La seguretat ha estat una de les qüestions que més unanimitat han general 

entre els grups de treball, no només la seguretat vial, sinó la seguretat 

percebuda. En aquest sentit es recull i es proposa: 

 

• La Plaça d’en Coll, per com està distribuïda, genera sensació 

d'inseguretat. Es proposa arranjar l'espai per millorar la sensació de 

seguretat i evitar actes incívics.  

• Es considera que, en general, la il�luminació del barri és deficient. 

Caldria millorar-la i incrementar amb això la seguretat en general i 

especialment en alguns punts clau. 

• Existeix certa sensació d'inseguretat, suma de l'incivisme, la 

il�luminació, la viabilitat, etc, que es considera important de reduir. 

• Millorar els cablejats. Modificar el cablejat aeri pel soterrat, d'aquesta 

manera s'incrementa la seguretat i queda tot més arreglat. En diversos 

llocs els pals de la llum segueixen sent una molèstia pels vianants. 

 

 

Seguretat vial 
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La seguretat vial, un dels punts que més propostes i reflexions recull, és un 

camp ampli que agrupa propostes que van des de la millora de la peatonalitat 

a la millora de la circulació. Es recull: 

 

• En general cal millorar la senyalització de la via pública.  

• Cal millorar la visibilitat que tenen els conductors dels vianants a  

l'Avinguda Cerdanyola i altres punts conflictius. P.ex. A l'Avinguda 

Cerdanyola els vianants que volen creuar pels passos de vianants surten 

de darrera els cotxes aparcats, i els vehicles que circulen tenen poc 

temps de reacció, com tampoc el tenen els vianants. 

• Es considera important vetllar per la seguretat vial de les sortides de 

l'escola, millorant entre d'altres la senyalització i limitant la velocitat. 

• Limitar també la velocitat a les zones de serveis públics. 

• Col�locar bandes de reducció de velocitat al tram de la Rambla del 

Celler - Rotonda Pelleria, doncs és una pista d'acceleració. 

 

 

Incivisme 

 

Les actituds incíviques són una de les principal preocupacions del veïnat, i 

genera unanimitat en els grups de treball: 

 

• Vetllar, en general, per la defensa dels drets dels ciutadans que 

pateixen la brutícia o les molèsties d'animals, el soroll, la brutícia del 

model d'oci de borratxera i la mala utilització del serveis de recollida 

de residus.  

• Dotar el barri d'uns agents cívics que durant el dia a dia ajudin a la 

ciutadania i evitin conductes incíviques (p.ex.: deixalles, botellot, 

excrements dels gossos, etc.). 

L'existència de l'agent cívic permetria, alhora, trametre a l'Ajuntament 

més informació al respecte de les mancances del barri. 

• Existeix un xoc entre la tinença d'animals de companyia i els drets 

dels veïnes/es a gaudir dels seus espais públics. Els propietaris i 
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propietàries dels animals no sempre respecten les normes de 

convivència. En aquest sentit caldria: 

 

 

- Millorar els espais de socialització (pipican). 

- Crear tallers d'educació i civisme animal. Impulsar plans 

reeducatius i continuats sobre la tinença d'animals. 

- Lluitar contra els maltractament dels animals a través de 

l'educació. 

- Organitzar activitats per potenciar d'adopció d'animals. P.ex. 

desfilades d'animals a l'espai públic. 

- Conscienciar de la importància de controlar la natalitat (gestor 

de colònies de gats) a través de campanyes d'esterilització. 

- Recalcar l'obligació de recollir els excrements. 

 

• Vetllar perquè s'utilitzin adequadament els punts de recollida 

d'escombraries i deixalleria. Incrementar en general el nombre de 

papereres. 

 

 

Gestió de l’espai públic 

 

Per a la millora del barri i la convivència entre veïns cal fer també una bona 

gestió de l'espai públic. Diverses propostes anaven en aquest sentit: 

 

• Gestió de les terrasses dels bars i restaurants: delimitació i 

senyalització per part de l'Ajuntament de l'espai que poden utilitzar les 

terrasses dels bars, cafeteries, etc. I permetre el pas de vianants sense 

haver d'esquivar cadires i clients. Alhora, es proposa revisar els criteris 

que regulen el nombre de taules i cadires que es poden posar a les 

terrasses. Revisar-los prenent en consideració l'espai públic disponible, 

sempre amb l'objectiu de no perdre espai. 
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• Il�luminació dels carrers: canviar els fanals per millorar en eficiència 

energètica, disminuir la contaminació lumínica i millorar la 

il�luminació, doncs en l'actualitat existeixen zones fosques provocades 

per l'arbrat. Caldria buscar un tipus de fanal que il�lumini millor el 

carrer sense molestar els habitatges (1r pis).  

El carrer Montserrat és un exemple d'il�luminació adequada. L'exemple 

contrari, d'enllumenat inadequat, és l'Avinguda Cerdanyola. 

En termes de millora de la il�luminació de l’espai públic, també és 

important revisar que l'arbrat sigui l'adequat. 

• Millora de l'accessibilitat dels carrers i voreres:  

o Adequació sobretot per a persones amb mobilitat reduïda 

o Ampliació de les voreres que donen accés a les escoles del barri 

o Millora de voreres específiques, com les de l'Avinguda St. 

Francesc (treure arrels, pals de la llum, etc) adaptant-les o 

potenciant carrers de plataforma única en els que es prioritza el 

vianant. 

• La peatonalització de l'Avinguda Cerdanyola permetria unir el barri 

amb Sant Cugat, i fer-ho donant prioritat als vianants i als veïns i 

veïnes. Es voldria que el carrer fos de plataforma única, amb prioritat 

pels vianants. 

• Cal promoure la vida al barri. La reforma del barri hauria d'anar  

acompanyada d'un pla d'usos que reguli el comerç de proximitat per tal 

que segueixi donant servei real als veïns. 

 

 


