


Pàgina  2Projecte-Area-Document-Data

El Ple municipal va aprovar al setembre de 2015 una moció conjunta dels grups CiU i

ERC-MES per impulsar el Pla d’Estratègies Urbanes del barri del Monestir .

- S’està duent a terme un procés participatiu per recollir les opinions i propostes del

barri, per tal d’incorporar -les al Pla del barri del Monestir.

- El procés s’emmarca dins el període març - novembre de 2016, s’etructura en dues

fases (diagnòstic i propostes) i preveu la participació de les associacions, entitats i la

ciutadania del barri del Monestir, Sant Francesc

QUÈ ÉS EL PLA DEL BARRI DEL MONESTIR?
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QUIN ÀMBIT CONSIDERA?

N
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SOBRE EL PROCÉS PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Vivim en un entorn complex i amb interrelacions

Que, a més, pateix canvis cada cop més ràpids i constants i no és fàcil de gestionar => Repte per a

polítics i tècnics

En aquest entorn complex, el que pretén aportar la Participació Ciutadana:

No és posar en dubte qui governa, sinó....

Millorar la forma com es governa (facilitar la gestió de la complexitat)
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OBJECTIUS DEL PLA = Àmbits de debat

Amb l’objectiu general de dinamitzar els entorns del Monestir i millorar la seva relació
amb els teixits urbans que l’envolten i del conjunt dels barris el Pla pretén:

- Millorar la qualitat de l’espai públic (ESPAI PÚBLIC)

- Dinamitzar i millorar l’estructura comercial i el paisatge urbà (COMERÇ)

- Dotar d’equipaments i serveis (EQUIPAMENTS)

- Millorar la mobilitat i l’accessibilitat universal (MOBILITAT)

- Dotació i qualitat de l’habitatge (HABITATGE)
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FASE DE DIAGNOSI PARTICIPADA DE NECESSITATS: Descri pció

OBJECTIUS:

- Informació i recollida de valoracions per fer una fotografia ordenada de l’estat actual del barri

- Ordenar les aportacions ciutadanes per traspassar-les als tècnics i per fonamentar les propostes

ÀMBITS:

Comerç + Equipaments + Espai Públic + Mobilitat + Habitatge

ESPAIS I CANALS:

Sessions informatives (x5) + Tallers de Diagnosi (x5) + Sessió informativa conclusions diagnosi
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FASE DE PROPOSTES: Descripció

OBJECTIUS:

A partir de les reflexions ciutadanes de diagnosi (fortaleses + febleses + reptes de millora) de

cada un dels àmbits de debat: Elaboració de propostes de millora per al barri

ÀMBITS:

Habitatge+ Equipaments + Espai Públic + Mobilitat + Comerç

ESPAIS I CANALS:

Qüestionari + 2 Tallers de Propostes (26 i 30 de novembre de 2016) + Sessió de retorn
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FASE DE PROPOSTES: Conclusions ESPAI PÚBLIC

TALLER PARTICIPATIU (26/11/2016)

Accions per a incrementar la seguretat
•Plaça d’en Coll
•Il·luminació general del barri
•Cablejats i pals de llum

Millora de la seguretat vial
• Senyalització de la via pública
•Visibilitat dels vianants
•Entrades i sortides de les escoles
•Reducció velocitat vehicles

Mesures per a reduir l’incivisme
•Sorolls i brutícia
•Agents Cívics
•Respecte de les mesures de convivència dels propietaris d’animals
•Ús adeqüat dels punts de recollida d’escombreries i deixalleria, i més papereres

Millores vinculades amb la gestió de l’espai públic
•Gestió de les terrasses
•Il·luminació carrers
•Accessibilitat carrers i voreres
•Prioritat vianants (Avda. Cerdanyola amb Pla Comercial per potenciar comerç de proximitat)
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FASE DE PROPOSTES: Conclusions ESPAI PÚBLIC

QÜESTIONARI

• Les propostes recollides coincideixen amb els subàmbits tractats als tallers. 

=> Cal destacar un volum significtaiu de propostes de millora vinculades amb la gestió de l’espai públic 
(il·luminació, terrasses, accessibilitat, arbrat, voreres, etc.)



Pàgina  10Projecte-Area-Document-Data

FASE DE PROPOSTES: Conclusions EQUIPAMENTS

TALLER PARTICIPATIU (26/11/2016)

Amfiteatre – Jardins del Vallès
•Debat específic per definir usos i gestió – prioritat usos culturals, educatius i lúdics + pol d’atracció ciutat-barri

Plaça Sant Francesc i entorn
• Repensar i activar  l’espai per convertir-lo en pol d’atracció – repensar pavimentació acord noves activitats

Espai verd Ildefons Cerdà
•Replantejar l’espai prioritzant usos socials, d’esbarjo i esportius

Plaça d’En Coll
• Convertir la Plaça en un espai més obert i diàfan => “Pati del Xalet Negre”

Xalet Negre
• Consolidar-lo com a punt cultural i de participació de referència al barri

Edifici Avinguda Cerdanyola / Torreblanca
• Gestió pública per destinar-lo a usos per al barri (seu associacions, punt informatiu per a entitats, etc.)

Edifici Avda. Cerdanyola / Borrell
•Estudiar recuperació x convertit-lo en referència al barri (Hotel d’Entitats, Centre d’Interpretació Collserola, etc)

Dinamització
• Museu del Còmic, espais per a joves, aula d’estudi, equipaments com a referència de la participació al barri...
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FASE DE PROPOSTES: Conclusions EQUIPAMENTS

QÜESTIONARI

• Les propostes recollides es centren de forma majoritària en:

=> Plaça Sant Francesc, Plaça de’n Coll i Jardns del Vallès
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FASE DE PROPOSTES: Conclusions HABITATGE

TALLER PARTICIPATIU (26/11/2016)

Facilitar l’accés a l’habitatge
•Mesures per incrementar l’oferta d’habitatge social al barri (i també de mercat lliure)
•Pla de garanties: ajuntament com a avalador per oferir habitatge privat a preus assequibles
•Facilitar l’emancipació juvenil
•Gestió dels habitatges buits des de perspectives socials
•Cohabitatge o cessió d’ús – via cooperatives d’habitatge 

Suport a col·lectius vulnerables
•Creació de l’agent o equip interdisciplinar de la llar (visites a llars vulnerables i enllaç amb SS)
•Garantir places per a gent gran i evitar que hagin de marxar del barri
•Ajuts per a reparacions de la llar

Viure al barri
•Evitar que la millora urbanística provoqui gentrificació (arrel de possibles pujades de preu)
•Potenciar la figura dels Presidents de Comunitat
•Promoure rehabilitacions d’edificis (ben explicades)
•Aprofitar millora urbana del barri per a adaptar el sistema de clavagueram
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FASE DE PROPOSTES: Conclusions HABITATGE

QÜESTIONARI

• Les propostes recollides a través del qüestionari coincideixen amb els àmbits identificats als tallers. Els àmbits 
amb major volum de propostes són: facilitar l’accés a l’habitatge i les rehabilitacions 



Pàgina  14Projecte-Area-Document-Data

FASE DE PROPOSTES: Conclusions MOBILITAT

TALLER PARTICIPATIU (30/11/2016)

El vianant com a prioritat

•Plataformes úniques i vianalitzacions: carrers de la Creu, Montserrat, Orient, Sant Llorenç i Francesc Macià i 
Vianalització de l’Avinguda Cerdanyola com a carrer prioritari i agradable per a vianants => Garantir paviments i 
mobiliari urbà adaptat, i del nivell de la resta de la ciutat

• Voreres: accessibles, controlades per evitar infraccions i amb pavimentació adeqüada i segura

Bicicletes . Carrils Bici
•Connexió del carril-bici amb la resta de la ciutat i més aparcaments específics

Transport públic
•Millorar freqüències, circuits, informació i marquesines

Aparcament
•Estudi per a ubicar nous aparcaments a preus raonables per a l’ús prioritari dels veïns i veïnes
•Aparcament soterrat a la Plaça d’en Coll

Transport rodat
•Millorar el trànist de vehicles al barri (circumval·lació, rotondes, nous horaris de recollida escombraries,…)
•Revisió i millora de la senyalització viària
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FASE DE PROPOSTES: Conclusions HABITATGE

QÜESTIONARI

• Les propostes recollides a través del qüestionari coincideixen amb els àmbits identificats als tallers. 

• Destaca, dins l’àmbit de “el vianant com a prioritat”, un volum molt rellevant de propostes encaminades a 
vianalitzar l’Avinguda Cerdanyola, per tal de connectar el barri amb el centre
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FASE DE PROPOSTES: Conclusions COMERÇ

TALLER PARTICIPATIU (30/11/2016)

Promoció i aposta pel comerç de proximitat al barri
•En general, potenciar el comerç de proximitat. I en particular, dinamitzar-lo al sector St.Francesc – Joan XXIII 

Modernització i professionalització del comerç
•Incrementar l’oferta formativa + modernitzar els comerços + facilitar les compres al barri als veïns + formalitzar la 
creació d’una entitat de comerç al barri

Atracció de compradors de fora del barri (demanda e xterna)
•Connectar el barri amb la ciutat + creació d’un pol d’atracció (motor) + oferta de restauració de qualitat + 
aparcament soterrat a la Plaça d’en Coll + accions de promoció del barri per atraure visitants

Millora de la imatge del barri; factor clau per a l a dinamització comercial
•Reduir l’incivisme + entendre millores a l’espai públic com a oportunitat per al comerç  

Vianalització de l’Avinguda Cerdanyola
•Malgrat que la majoria de participants al taller de propostes està a favor de la vianalització de l’Avinguda 
Cerdanyola es genera un debat que serveix per identificar fortaleses, matisos i temors 



Pàgina  17Projecte-Area-Document-Data



Pàgina  18Projecte-Area-Document-Data

FASE DE PROPOSTES: Conclusions COMERÇ

QÜESTIONARI

• Les propostes recollides a través del qüestionari coincideixen amb els àmbits identificats als tallers. 

• Destaca un volum rellevant de propostes relacionades amb “la promoció i aposta pel comerç de proximitat al 
barri”, així com amb la vianalització de l’Avinguda Cerdanyola
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FASE DE PROPOSTES: Resultats integrals

PODEU CONSULTAR TOTS ELS DOCUMENTS INFORMATIUS I EL S BUIDATGES 
DE LES SESSIONS DE DEBAT AQUÍ:

www.santcugat.cat
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PLA DEL BARRI DEL MONESTIR: I ara què?

• Anàlisi interna de les aportacions ciutadanes per a  complementar el Pla

• Òrgan de seguiment 
( participacio@santcugat.cat )


