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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
 

A continuació presentem la memòria d’activitats dels anys 2014-2015 del Consell de 

Ciutat, constituït per primera vegada el 30 d’octubre de 2012 d’acord amb l’article 33 del 

reglament municipal de Participació Ciutadana. 

El Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació de Sant Cugat, on 

representants de la ciutadania i de les entitats debaten amb responsables polítics els 

assumptes públics de la ciutat.  

Està integrat per representants del grups municipals, representants dels consells 

sectorials, representants dels consells de barri, representants d’organitzacions, 

associacions i entitats locals i ciutadans d’especial rellevància. 
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2. RELACIÓ DE MEMBRES DEL CONSELL DE CIUTAT 2014-2015 
 
 

�

Presidenta: 
 
Mercè Conesa i Pagès, Alcaldessa de Sant Cugat 
 
Sotspresident:  
 
Rafael Gómez, membre de Cáritas Sant Cugat 
 
Persones representants designades pels Grups polítics municipals: 
 
Francesc Carol, tinent d’alcalde del grup municipal CiU 
Jordi Carreras, regidor portaveu del grup municipal PP 
Ferran Villaseñor / Pere Soler, regidor portaveu del grup municipal PSC 
Guim Pros i Tàrrega, regidor portaveu del grup municipal CUP 
Joan Calderón, regidor portaveu del grup municipal grup ICV-EUiA 
 
Persones representants designades pels Consells Sectorials 
 
Emilia Costa Marquès, sostpresidenta Consell Polítiques Socials  
Eduard Jener, sotspresident del Consell de Cultura 
Maurici Benito, representant del Consell d’Esports 
Maria Torner, membre del Consell d’Infants 
 
Persones representants designades pels Consells de Barri 
 
Marc Villoro, membre del Consell de Barri del Centre Oest 
Pep Ordóñez,  membre del Consell de Barri de Mira-sol 
Josep Carne, membre del Consell de Barri de La Floresta 
Ma Àngels Quadras,  membre del Consell de Barri de Les Planes 
David Herrero, membre Consell de Barri del Centre Est 
 
 
Persones representants d’organitzacions, associacions i entitats locals 
 
Frederic Boix, president de l’Associació Sant Cugat Empresarial 
Lluís Carreras, president de Creu Roja Sant Cugat 
Carme Roca / Marina Rius, presidenta de la Coordinadora d’AMPA’s 
Manel Sánchez, president de la Federació d’Associacions de Veïns 
Mayte Pérez, presidenta de Sant Cugat Comerç 
 
Persones d’especial rellevància  
 
Victòria Camps, filòsofa i catedràtica d’ètica de la UAB 
Maria Rosa Caballé, presidenta local d’Òmnium Cultural 
Ramon Grau, president de Premsa Local Sant Cugat 
Josep Garrell, president de la Coral La Lira. 
 
 
Secretari (en funcions): Albert Mallol, tècnic de Participació Ciutadana. 
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3. ETAPA 2014-2015 

En sessió celebrada el 4 de novembre de 2013, l’alcaldessa de Sant Cugat, Mercè 

Conesa, va demanar als membres del Consell de Ciutat que pensessin quins projectes 

estratègics de ciutat, segons el seu parer, havia d’abordar la ciutat en els propers anys. 

Arran d’aquest encàrrec, els integrants del Consell van poder pensar i presentar les 

seves propostes per mitjà de la plataforma digital We Decide  

Posteriorment, els projectes es van posar en comú i per part de l’equip de govern 

municipal es va donar resposta en diferents sessions de treball a la major part dels 

temes plantejats.  

Aquest document recull les propostes realitzades pels membres del Consell de Ciutat de 

Sant Cugat, així com les sessions de debat posterior. 

 

Calendari de treball 

Al llarg de l’etapa 2014-2015, el Consell de Ciutat ha celebrat 5 sessions de treball per 

presentar i debatre les 33 propostes presentades. Les reunions han comptat amb la 

participació de regidors de l’equip de govern i de l’oposició.  

Dates de les sessions de treball 

 

-30 d’abril de 2014 

-17 de setembre 2014 

-19 de novembre 2014 

-21 de gener  2015 (Pla Estratègic) 

-25 de febrer 2015 

 
 

Participació a la consulta  We Decide 

La consulta per mitjà de la plataforma We Decide (www.wedecide.cat). es va portar a 

terme entre el 14 de maig i  l’1 d’octubre de 2014 i va comptar amb la participació de 12 

membres del Consell que van presentar un total de 33 propostes.  

La majoria de les propostes rebudes han estat dels àmbits de cultura i turisme, de 

mobilitat, territori i promoció empresarial.  Així mateix, els projectes de promoció de la 

ciutat, cultura i mobilitat són els que han generat més debat en les sessions de treball. 
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4. RELACIÓ DE PROPOSTES REALITZADES PEL CONSELL 
 
 
4. 1. Pregunta consulta We Decide 

 
Quins projectes creieu que l'Ajuntament ha de tirar endavant dins la seva 
estratègia de ciutat? 
Segons la vostra opinió, quins són els projectes de ciutat que caldria incloure dins l'estratègia 
municipal per als propers anys. Quins projectes han de guiar l'estratègia social, econòmica i 
ambiental de Sant Cugat? Quines propostes cal tenir en compte a l'hora de planificar el futur de 
la ciutat? 

 
4.2 Relació de les aportacions realitzades pels membres del consell de ciutat 
agrupades per àmbits 
 

MOBILITAT 
Circulació més fluïda 
Millorar mobilitat del bus als districtes 
Pantalles anti-soroll a FGC 
Vial per bici i vianants 
Connexió  entre trams carril bici 
Ordenar la mobilitat en zones empresarials 
Millorar connexions amb ferrocarril 
CULTURA 
Activitats per als infants 
Esdeveniments per dinamitzar la ciutat 
Millorar la gestió de l'entorn del Monestir 
Acord amb institucions d'altres ciutats 
Pla públic d'escultures 
Potenciar Escola d'Art i Entretallers 
Crear esdeveniment tradicional 
TURISME 
Potenciar La Floresta com accés a Collserola 
Atreure el turisme de creuers 
EQUIPAMENTS 
Millorar zones de jocs infantils als barris 
Xarxa de lavabos per la gent gran 
TERRITORI 
Potenciar la Rambla del Celler 
SERVEIS SOCIALS 
Prioritzar el Pla d'Inclusió social 
EMPRESA 
Cooperativisme i comerç de proximitat 
Igualtat de negocis 
Punt d'informació a l'empresa 
Suport fiscal a les empreses 
Calendari per Responsabilitat Social Corporativa 
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Fibra òptica pel progrés empresarial 
HABITATGE  
Habitatge de lloguer a preu assequible  
EDUCACIÓ 
Activitats a les escoles 
PARTICIPACIÓ 
Potenciar els Consells de Barri 
Suport al Consell de Joves 
Subvencions a les entitats 
ALTRES 
Incentivar la cuina entre els joves 
Vies alternatives 

 

 
 
5. APORTACIONS A LA  CONSULTA WEDECIDE           juny-setembre 2014 
 
 
 
Quins projectes creieu que l'Ajuntament ha de tirar endavant dins la seva 
estratègia de ciutat? 
 
Segons la vostra opinió, quins són els projectes de ciutat que caldria incloure dins l'estratègia municipal 
per als propers anys. Quins projectes han de guiar l'estratègia social, econòmica i ambiental de Sant 
Cugat? Quines propostes cal tenir en compte a l'hora de planificar el futur de la ciutat? 

Creat per Consell Ciutat el 06/05/14 - 24 respostes - 40 vots 
�

 
 
PROPOSTES REBUDES  
�

1. Activitats per a les escoles 
 	
�����
���
�����
��
�������

�������������� 
�

Estaria bé que es proposés de fer a les escoles activitats com el banc del temps, on 
els alumnes s'ensenyéssin els uns als altres, o un club del còmic.�
��

2. Activitats lúdiques per als infants 
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�

Crec que s'haurien de difondre les activitats que es fan a la biblioteca i fer-ne per a 
joves. Per exemple, que algun autor ens fes una xerrada o crear un bloc on els lectors 
poguessin opinar sobre els seus llibres preferits. 
Estaria bé fer partits amistosos de futbol amb qui es volgués apuntar.�
�

3. Busquem vies alternatives 
	
�����
�����������	���
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Els Santcugatencs no hem d’esperar que els polítics ens solucionin la vida. 
Busquem vies alternatives.�
�
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4. Circulació més fluida per a dins de la població  
	
�����
� �����!�

����	���"���������������� 
 
Els residents del nucli, per arribar a la nostra llar, ens és dificultos la quantitat de 
giravoltes que hem de fer per deixar el cotxe dins de casa ( normalment der tota la 
volta al poble).�
 
5. Cooperativisme i comerç de proximitat 
 	
�����
�#�����$�

�
��%����������������� 
 
Prendre mesures per afavorir l'autoocupació i la emprenedoria, amb el cooperativisme 
com a eix i eina de transformació. Afavorir l'establiment de comerç local i de proximitat. 
Fer estudis de mercat per establir prioritats si cal. Facilitar l'ocupació de locals buits�
En la línia del que ha escrit la Mayte i atesa l'aprovació d'una moció en suport a les 
cooperatives ja fa un temps i la bona predisposició municipal, prendre mesures més 
visibles i accessibles (tot i que ja s'hagin fet accions) per afavorir l'autoocupació i la 
emprenedoria, amb el cooperativisme com a eix central i com a eina de transformació 
social. Prendre mesures per afavorir l'establiment de comerç local i de proximitat en 
front de franquícies i multinacionals. Fent estudis de mercat per establir 
prioritats/necessitats si cal. I facilitant l'ocupació de locals buits, ja siguin de propietat 
municipal o no, mitjançant subvencions, estalvi d'impostos o lloguers inicials 
accessibles allà on sigui possible, tenint especial atenció per les zones més allunyades 
del centre (entre d'altres mesures)�
�

6. Crear esdeveniments que atreguin públic de fora i dinamitzin la ciutat 
	
�����
�&�'���!
���(���������������������
�

Crear un seguit d’esdeveniments que lliguin l’atracció de públic de fora, dinamitzin la 
cultura pròpia i el comerç i la gastronomia, 
Exemples: 
-Sant Cugat, capital de la cultura popular. 
Aprofitar el gran patrimoni que tenim pel que fa entitats de cultura popular per fer un 
esdeveniment anual en que la cultura popular prengui els carrers I places, Cant coral, 
música, dansa, gegants, bastoners, castellers etc.. 
Vincular-ho també amb l’activitat comercial i gastronòmica. 
Compra amb música. 
Tenim un gran nombre de grups de música , grups corals i dansa que podrien oferir al 
llarg d’un cap de setmana, petites actuacions en places I carrers de la ciutat. Això 
vinculat amb una acció des de els mateixos comerços. (Sant Cugat Actiu) 
-Potenciar Firart. 
Sant Cugat disposa d’un gran nombre d’artistes i aficionats. Potenciar la celebració de 
Firart una vegada al mes a la plaça de Barcelona com a espai fixe. Vincular-ho amb 
visites gratuïtes als museus de la ciutat i recuperar el concurs de pintura ràpida 
-Mercantic. 
Aprofitar la gran repercussió exterior de Mercantic i que aquest motor servís també per 
dinamitzar el comerç i la restauració de la ciutat. Autobusos llançadora al centre, rutes 
gastronòmiques, etc. 
 
7. El Monestir és monument Nacional de Catalunya amb un entorn mal gestionat. 
	
�����
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La mala gestió obeeix al mal costum dels ciutadans que tracten el conjunt amb 
ignorància i a una tolerant politica municipal.Les barreres arbitràries comprometen 
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projectes de promoció turistica, serveis de la parròquia a la ciutadania i el prestigi de la 
ciutat amb una emergència(sanitària,bombers)�
�
�

8. Establir acords amb institucions que fan esdeveniments a d'altres ciutats 
	
�����
�&�'���!
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Aprofitar-nos de l’oportunitat de tenir tant a prop Barcelona i vincular-nos en algun 
esdeveniments que es fan a la capital. Un exemple, Fira de Barcelona (el seu director 
general és santcugatenc).�
Esdeveniments de moda, temes relacionats amb Smartcity, d’innovació, de tecnologia, 
etc.. a través de Seminaris, Conferències, Actes relacionals, etc. Aprofitar 
infraestructures com el Teatre Auditori, el Celler Modernista, Monestir.�
 
�

9. Habitatge de lloguer a preu proporcional a l'estat de la vivenda 
	
�����
�����������	���
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En l’habitatge de lloguer; cal que el preu sigui proporcional a l’estat de la vivenda. Que 
l’arrendatari comprovi la titularitat de l’arrendador.�
�

10. Igualtat de negocis 
	
�����
���/��0�
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Ja fa un temps que creiem que des de l'ajuntament s'hauria de controlar el tipos de 
negoci que es monten a la ciutat podent evitar que hi hagui molts del mateix tipos fent-
se competencia entre ells be perqué están en el mateix carrer o molt aprop�
�

�
11. Incentivar els joves a aprendre a cuinar 
	
�����
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Incentivar als joves a aprendre a cuinar; vol dir, aprofitar el menjar. 
 
12. Millorar la mobilitat del bus públic als districtes. Augmentar periodicitat 
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�

Millorar la mobilitat del bus públic als districtes. Augmentar periodicitat.�
 
13. Millorar les zones de jocs infantils als barris 
	
�����
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Revisió de les zones infantils actuals i creació de noves en barris de nova creació com 
Volpelleres.�
�

14. Pantalles per reduir el soroll de trens de FGC 
	
�����
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Des de l'estació del centre fins a l'Av. Enllaç, s'haurien de col·locar pantalles 
acústiques transparents en els dos costats de la via, per tal de reduir els sorolls 
causats pels trens.�
�

�
15. Pla públic d’escultures 
	
�����
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Sant Cugat té possibilitats i un entorn propici a la implantació d’escultures en els 
espais públics, parcs, rotondes, etc.�
Crec que fa temps s’havia impulsat però no s’ha acabat de fer efectiu. Un exemple son 
les escultures instal•lades a Coll Favà. No caldria que l’ajuntament adquirís escultures, 
es podrien fer acords amb artistes de la ciutat que segur s’avindrien per un temps 
poder exhibir una obra. Es podria crear un pla de patrocini que segur seria atractiu per 
les grans empreses.�
�
16. Potenciar l'Escola d'Art i Entretallers com a eina de cohesió ciutadana. 
	
�����
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Si Sant Cugat es considera una ciutat d'artistes ha de donar un servei a la ciutadania 
perquè aquests puguin desenvolupar la seva tasca creativa, sobretot aquelles 
persones que per edat no han pogut anar a una escola d'Art.�
�

 
17. Potenciar la Floresta com una porta a Collserola 
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Fer una acurada senyalització de les excursions possibles des de La Floresta a fi de 
crear un entorn que afavoreixi el coneixement de Collserola. 
 
 
18. Potenciar la rambla del Celler 
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Potenciar la rambla del Celler com a espai d’activitats (descentralitzar plaça d’Octavià 
de Diada de Sant Jordi, etc)�
�

19. Priorització del Pla d'Inclusió Social�
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Potenciar al màxim aquest recull d'accions. Fer-ne divulgació i fer-ho participatiu. 
Implicar el major nombre de gent i associacions possible per aconseguir el major 
nombre possible de recursos. La gent s'ha de sentir implicada, fem-la veure que pot 
ser ajudada i alhora ajudar 
Tot i no ser un projecte nou sinó derivat dels projectes de l'anterior curs, tot just s'ha 
presentat i és un recull d'accions altament necessari i que requereix de la participació 
del major nombre d'agents possible, Consell de Ciutat inclós. Ha d'arribar i s'ha 
d'aconseguir implicar tota la ciutadania, així com també ha d'arribar a tot el teixit social 
i empresarial, per aconseguir mobilitzar el major nombre possible de recursos (humans 
i econòmics) i dur a terme quantes més accions proposades millor.�
�

20. Retornem a la base.Com es crea, com es pot participar al consell de barri. 
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Alguns ciutadans m'han expressat la seva ignorància de l'existència dels consells de 
barri. .Es podria tornar a explicar quins són,a on estàn ubicats, com implicar-se, per tal 
de que les persones puguin participar en lo més proper: el seu barri.Segur que fan 
molta feina i ben feta,potser desconeguda.�
�

 
21. Sant Cugat Activitat 
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Crear un punt d’informació per tal de facilitar als empresaris l’obertura d’un negoci a la 
ciutat. Aquest servei hauria de servir de finestreta única on es pogués tramitar de 
manera àgil 72hs. Tot allò que es necessita per l’obertura d’un establiment o la 
implantació d’una empresa. 
També hauria d’assessorar sobre el tipus de negoci més adequat per una zona 
concreta de la ciutat, per això hauria de tenir una base de dades acurada de tots els 
negocis oberts, sectors etc..Aquesta oficina podria dependre de la Fundació Sant 
Cugat Actiu i haurien de participar-hi els diversos actors econòmics de la ciutat. 
Implantar l’assabentat tal com es va anunciar en el seu dia. Que qui demana una 
llicencia pogués iniciar les obres amb la responsabilitat de que aquestes es fan amb 
els criteris legals.�
�

22. Subvencions a les associacions�
	
�����
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Les associacions que sol·licitin subvencions a l’Ajuntament, que presentin la 
documentació acreditativa de la vigència dels càrrecs de la junta i dels seus estatuts. 
 
23. Suport al Consell Local de Joves 
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El Consell Local de Joventut comença amb un peu coix, doncs les entitats adherides a 
l'Aplec Jove, per desavinences amb JNC, han decidit desvincular-s'hi. Com a Consell 
de Ciutat crec que s'hauria de recolzar una entesa entre ambdúes parts que faci el 
Consell de Joves totalment representatiu. 
 
“El Consell Local de Joves ha de ser autònom i autoorganitzat, (...) agrupant entitats, 
col·lectius i persones joves que vulguin incidir en les condicions de vida juvenils a Sant 
Cugat i en la  
definició, desenvolupament i seguiment de les polítiques de joventut que es duguin a 
terme a la ciutat. (...) L’Ajuntament es compromet a donar suport i dialogar amb el 
Consell de Joves de Sant Cugat, un vegada constituït, en relació al disseny i 
implementació de les polítiques públiques que afecten els i les joves de la ciutat.” 
(Primeres passes cap al Consell Local de Joventut, 27 novembre 2013, Premsa Sant 
Cugat) 
 
S'hauria de recolzar i fer prioritària aquesta voluntat de suport i diàleg, i ajudar en la 
mesura del possible a redreçar l'escull amb que el Consell Local de Joventut inicia el 
seu camí. És necessari un exercici de transparència i conèixer veritables fets i raons, 
doncs les circunstàncies que una part al·lega i que han portat al trencament són 
negades per l'altre part, i d'aquí no ha passat la cosa. Amb la voluntat que el Consell 
sigui el més representatiu possible, s'hauria d'instar a treballar perquè les entitats 
membres de la Plataforma d'Entitats Juvenils de Sant Cugat (L'Esplai Sarau, l'Esplai 
Pica-Roca, l'Escola d'Excursionisme, Dissidència Sònica, Infinits Somriures, Arran 
Sant Cugat i Front Freak), que no són poques, hi tornin a formar part d'alguna manera. 
 
24. Vial per a bicicletes i vianants des de Mercantic fins al Centre Comercial 
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Vial des de Mercantic fins al DIR, IES Leonardo i Centre Comercial. 
No pot ser que calgui anar amb cotxe a uns espais educatius, esportius i comercials 
per la manca de passos segurs per a vianants o bicicletes. Cal traspassar l'hipòdrom 
sense cap seguretat. Caldria passos zebra o passos elevats. 
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25. Atraure el turisme de creuers de Barcelona 
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Voldria que quedés escrit el tema d’atraure el públic dels creuers de Barcelona que va 
dir el Francesc i que estic plenament d’acord. Encara que es tracti d’un tema potser 
més turístic crec que la repercussió a nivell comercial i gastronòmic seria de vital 
importància per a la ciutat.  
�

26. Xarxa de lavabos públics per a la gent gran  
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Proposta a petició de la gent gran de Sant Cugat: Una xarxa de lavabos públics a Sant 
Cugat, comerços que estiguin disposats a deixar que la gent gran els utilitzi els seus 
lavabos gratuïtament i mapa de la ciutat amb la senyalització dels mateixos. Fer estudi 
dels punts de la ciutat on no hi ha lavabos d’ús públic.  
 
27. Creació d’un esdeveniment tradicional per atraure l’atenció 
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Creació d’un esdeveniment com pot ser la “Patum” de Berga o els “miquelets” que 
cridés l’atenció de tot el Vallès o més enllà i que quedés fixada per cada any com a 
referent i que fos típic de Sant Cugat.   
 
28. Establiment d’una política d’ordenació de la mobilitat en zones empresarials 
(SC Trade Center, Can Sant Joan) 
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Establir una política d’ordenació consistent en: 
a) Ordenació i ampliació d’aparcament, atès que la manca d’espais i zones 
d’aparcament són un factor de penalització de determinades accions de implantació i 
inversió d’empreses al nostre municipi 
b)millora de la comunicació viaria als polígons industrials des de la ciutat. Promoure el 
transport sostenible també als polígons industrials: més i millor transport públic, camins 
per a bicicletes i vianants que vulguin anar caminant a la feina. 
c)Convivència dels parcs empresarials (especialment el del Trade Center) i l’oci 
nocturn a la ciutat. (No al botelló al pàrquings de les empreses, al carrer, trencadisses, 
deixalles de tot tipus)   
 
29. Accés a Internet i disponibilitat de fibra òptica per facilitar el progrés 
empresarial 
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30. Millorar les connexions relacionades amb el ferrocarril 
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Pel que fa a les conexions relacionades amb el ferrocarril:  
-Millora del transport públic de conexió entre FGC/ Renfe i les zones d’oficina. 
-Interconnectar l’estació de FGC/ Volpelleres amb l’estació de Renfe/ Coll Favà Sant 
Cugat.  
�

31. Suport fiscal a les empreses 
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Establiment d’un catàleg de mesures concretes de suport fiscal a les empreses com 
ara beneficis fiscals per ocupar persones residents a Sant Cugat. 
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32. Calendari per les mesures de Responsabilitat Social Corporativa 
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Posar un calendari concret de mesures de RSC, conseqüència de la moció aprovada 
al Ple de l’Ajuntament a proposta de Sant Cugat Empresarial.  
 
33. Millorar la connexió dels trams de carril bici i senyalitzar les vies compartides 
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Hi ha trams de carril bici que no tenen continuïtat i caldria millorar la connexió entre 
trams. Es podrien senyalitzar els vials compartits per cotxes i bicicletes per avisar els 
conductors. També estaria bé fer més carrils bici que anessin a les escoles.  
 
 
 
 
 
 
6. ACTES DE LES SESSIONS DE TREBALL 
 
A continuació, es presenten les actes de les següents sessions de treball del Consell 
de Ciutat: 
 
 
-17 de setembre 2014 

-19 de novembre 2014  

-21 de gener 2015 * 

-25 de febrer 2015 

 
El Consell de Ciutat va programar un calendari de treball de 4 sessions per l’etapa 
2014-2015. Finalment, la sessió programada pel 26 de març va quedar suspesa a 
causa del dol oficial per  l’accident d’aviació dels Alps, on van morir 5 persones de 
Sant Cugat. 
 
 
 
*La sessió del 21 de gener va consistir en una dinàmica sobre el Pla Estratègic de 
Sant Cugat.    
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ACTA RESUM  - CONSELL DE CIUTAT, 17 SETEMBRE 2014 
 
 
Data: 17/9/2014 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament. 
�

Assistents: 
 
Francesc Carol, president en funcions 
Rafael Gómez, sotspresident 
Pere Soler, portaveu PSC 
Roser Casamitjana 
Emília Costa 
Maria Torner 
Pep Ordóñez 
Ma Àngels Cuadras 
David Herrero 
Carme Roca 
Manel Sánchez 
Mayte Pérez 
Maria Rosa Caballé 
Ramon Grau 
Josep Garrell 
 
Excusats: Joan Calderón (IC-V), Guim Pros (CUP), Lluís Carreras (Creu Roja) 
Marc Villoro (Consell Centre Est), Mònica Lablanca (directora d’Informació i 
Comunicació). 
�

 
ORDRE DEL DIA 17/9/2014 
 
1.- Resultats de la consulta al We Decide. 

2.- Proposta de designació de representant del Consell de Ciutat al Consell 

     Consultiu i Assessor de l’EPEL Cugat.cat. 

3.- Explicació de dinàmiques sobre el Consell de Ciutat. 

 

Francesc Carol dóna la benvinguda i excusa al representant d’IC-V,  Joan Calderón, 
que ha vingut en el seu lloc la Roser Casamitjana, excuso també el representant de la 
CUP, Guim Pros, a Lluís Carreras, de Creu Roja, i a Marc Villoro, del Consell Centre 
Est. 
 
Punt 1: Resultats de la consulta al We Decide. 
 
Avui presentarem els resultats de la consulta realitzada amb la plataforma We Decide, 
Passa la paraula a Albert Mallol. 
 
Explica que hi ha hagut una bona resposta a la consulta per bé que no tots els 
membres del Consell hi han participat.  Hi han participat aproximadament la meitat 
dels membres. Alguns han estat molt actius i han fet moltes propostes i d’altres han 
estat menys actius. La consulta s’ha fet entre 14 de maig i 30 de juny. La plataforma  



� ���

oferia dues funcionalitats: una primera per escriure i presentar propostes i una segona 
per votar-la.  
 
Explica que alguns membres van tenir algun problema amb l’aplicació, perquè va 
parlar amb ells per telèfon o via correu electrònic, sobretot per dificultats per accedir a 
la plataforma. Des de Participació, es va donar el suport per facilitar-ho. 
 
La pregunta de la consulta era: “Quins projectes creieu que l’Ajuntament ha de tirar 
endavant dins la seva estratègia de ciutat?”. Era una pregunta prou àmplia perquè 
tothom parlés dels projectes que més li interessessin.  
 
Pel que fa als participants, han participat 9 membres del consell, que han presentat 24 
propostes fins al juny. L’interès principal d’aquesta consulta era presentar propostes i 
generar projectes per poder-los debatre més que votar-les. 
 
Pel que fa a la temàtica de les propostes, n’hi ha de molts temes: activitats per les 
escoles/ infants, de mobilitat, de participació, de cultura, turisme i promoció 
empresarial, de dinamització de la ciutat, entre d’altres. 
 
Aquestes propostes les traslladarem als regidors de l’equip de govern per tal que ens 
donin resposta a les diferents aportacions que heu fet. 
 
Francesc Carol explica que s’està elaborant un Pla Estratègic de ciutat i que les 
aportacions del consell es lliuraran també al redactors d’aquest pla. 
 
Tot seguit, comenta les propostes que s’han presentat relacionades amb l’àmbit de la 
Participació Ciutadana. Estan relacionades amb la difusió dels consells de barri, els 
ajuts a les associacions i la necessitat que les entitats compleixin la normativa i 
actualitzin les seves dades tant al registre de la Generalitat com al de l’Ajuntament. 
Moltes aportacions de les que heu fet són sobre la promoció de la ciutat i el turisme. 
 
Francesc Carol repassa algunes de les propostes que s’han plantejat per part dels 
membres del Consell de Ciutat. 
 
Demana als consellers com ha anat la plataforma, què us ha semblat, pros i contres, i   
d’aquests punts que han sortit quins considereu que podrien desenvolupar-se. 
 
Alguns consellers comenten que van tenir dificultat per accedir a la plataforma o trobar 
la pregunta plantejada i poder fer les seves aportacions. Malgrat això, expliquen que 
van rebre un bon suport per part del tècnic de Participació per tal d’enviar les 
propostes. En alguns casos, les aportacions es van fer per correu electrònic i 
posteriorment es van penjar a la plataforma. 
 
Ramon Grau comenta que la plataforma utilitzada l’any passat (Delibera) era més 
intuïtiva i més fàcil d’utilitzar.  
 
Francesc Carol proposa d’establir un calendari de reunions per tot el curs, de manera 
que es puguin fer més reunions, com a sessions de treball, per tenir una periodicitat. 
 
Rafael Gómez diu que si el que es planteja és fer 3 o 4 reunions en 8 mesos es podria 
fer. 
 
Ramón Grau comenta que està d’acord sempre que això serveixi perquè les coses que 
es parlen es puguin portar a terme. 
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Rafa Gómez introdueix el tema del desconeixement dels Consells de Barri. Diu que 
molts veïns no saben que existeixen, ni qui és el representant del seu Consell. 
Considera que cal potenciar que es coneguin més, que s’expliqui quina feina fan i es 
recordi com s’hi pot participar. 
 
Emília Costa defensa que caldria treballar el tema de la participació des de les 
escoles, per tal que els infants entenguin des de petits la importància de participar a la 
ciutat. 
 
 
Pere Soler explica que el seu grup s’ha mantingut al marge de la consulta perquè es 
va dir que anava dirigida als membres no polítics del Consell de Ciutat i alguns 
membres van demanar als polítics que no participessin per no pervertir la consulta. I 
Diu que li sembla encertat. Afegeix que ja que parlem de participació, hi ha alguna 
cosa que no funciona a la nostra ciutat. Passa aquí i passa als Consells de Barri: 
quants membres som i quants venim. Es pregunta per què les ampes de les escoles 
del centre no participen en els consells del centre i, en canvi, si que ho fan a Les 
Planes o La Floresta? 
Demana que des de la mesa del Consell de Ciutat es facilitin les mocions aprovades 
en temes de Participació perquè, segons diu, es comenten coses que ja estan 
aprovades en el ple i que no s’han posat en pràctica. 
Creu que hi ha coses que s’han de treballar molt més com són la comunicació de la  
convocatòria dels consells de participació, no només dels consells de barri, sinó també 
els sectorials. Afirma que la comunicació hauria de millorar moltíssim si ens creiem 
això de la participació. 
Estic totalment d’acord que no hi ha una cultura en els consells del centre, que sí que 
existeix en els districtes històrics dels barris. Demana revisar la moció que es va 
aprovar sobre els consells perquè es porti a terme el que es va aprovar. 
Pel que fa a la plataforma crec que és una eina interessant.  
Trobo que hi ha algunes propostes creatives, interessants, com el Pla d’Escultures, 
però prefereixo no valorar-les. 
 
Rafa Gómez fa referència a la  tasca del Consell de Ciutat i diu que les aportacions 
que es fan han de servir per alguna cosa. Explica que no li agradaria haver passat pel 
Consell com una figura decorativa i amb la sensació d’haver pogut fer més. 
 
Roser Casamitjana està  d’acord amb el que es deia abans. Diu que això ha de tenir 
alguna finalitat. Creu que hi ha moltes propostes que es podrien agrupar i que, 
després, el que sigui el responsable polític de l’equip de govern en cada tema, ho 
haurà de prioritzar. I aquest, afegeix, ha de dir de manera clara si són possibles o no 
ho són. Perquè és probable que n’hi hagi algunes que no siguin possibles, però n’hi ha 
que sí. I cal saber, si són possibles, quina prioritat tenen. Afirma que això s’ha de 
saber i poder-ho discutir. 
Casamitjana afegeix que abans d’acabar el mandat s’ha de saber quines són 
descartables, quines són aprofitables i quines són prioritzables. 
 
Rafa Gómez diu que els representants dels grups municipals no haurien de venir al 
Consell com a polítics, sinó a títol personal. Per evitar que es repeteixin al Consell els 
debats polítics que ja es fan al ple. 
 
Pere Soler diu que discrepa d’això que acaba de dir el Sr. Gómez. Explica que ell no 
assisteix al Consell de Ciutat com a Pere Soler, ciutadà, sinó com a representant d’un 
grup polític. Però sí que està d’acord que els partits no han de portar al Consell de 
Ciutat la discussió política. 
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Segons Pere Soler, el més important que està passant aquí en aquest Consell és que 
està agafant un caire vincultant. Diu que s’estan agafant unes propostes i que s’està 
agafant un compromís gairebé vinculant. I això, afegeix, passa en pocs consells dels 
que ell participa i creu que és important. 
 
Emília Costa diu que voldria plantejar una nova proposta sobre la manca de lavabos 
públics al centre. Explica que és una actuació necessària sobretot per la gent gran. 
 
Francesc Carol demana que si hi ha noves propostes s’envïin per correu electrònic, 
abans del da 1 d’octubre. 
 
 
Rafa Gómez comenta que s’ha d’estudiar i donar alguna solució al tema dels accesos 
al Monestir, perquè és un desastre tal com està actualment. Diu que caldria fer un 
estudi perquè els voltants del Monestir són un caos i és un tema que s’ha de reconduir. 
 
Roser Casamitjana comenta que en aquest moments s’està treballant en el Pla 
Director del Monestir, que no comporta únicament el Monestir que coneixem com a 
monument sinó que comporta també l’església i la parròquia.  Diu que fa temps es va  
preocupar pels usos del Monestir, de l’interior, del claustre i també del voltant. Es va 
fer una comissió, que presideix en Xavier Escura, per tractar d’aquest tema. Va estar 
temporalment  inactiva, però diu que s’ha tornat a reemprendre i s’està intentant tornar 
a fer una mena de patronat, que no sap si al final s’anomenarà així, on hi haurà la 
Generalitat, l’Ajuntament i el Bisbat. I es vol mirar d’arribar a un acord que eviti tot això 
que ha dit abans en Rafa Gómez. 
 
Rafa Gómez diu que ell es queixa precisament d’això, que el tema està sobre la taula 
fa molt de temps però no s’aclareix.  Fa anys que se’n parla. Explica que es van treure 
les reixes del recinte del Monestir perquè es deia que era del poble –“menuda 
bajanada”-. Perquè, afegeix, pot ser del poble i respectar-ho entre tots. En canvi, diu 
que durant la Festa Major, a l’entorn del monument s’hi llencen moltes d’ampolles i 
llaunes de cervesa trencades que sinó n’hi ha un centenar no n’hi ha cap. 
 
 
Roser Casamitjana afirma que el Pla director com a tal es va iniciar fa exactament 4 
mesos i vol creure que en aquest moment no hi ha encara unes conclusions prou 
concloents per explicar-ho en públic. Però diu que vol ser optimista i pensar que 
s’aclarirà. 
 
Es comenta la caiguda recent d’una part del sostre de l’església del Monestir. 
 
Roser Casamitjana vol aclarir que qui va presentar aquest pla director va ser justament 
Patrimoni de la Generalitat. Per tant,  creu que en aquests moments estan implicats. 
 
Josep Garrell comenta que la restricció de l’accés per a vehicles a la Llotgeta del 
Monestir no està ben gestionada, perquè a vegades s’ha necessitat que hi arribés una 
ambulància i no es podia localitzar el responsable de la clau de la pilona, per poder 
franquejar el pas. Creu que hauria de tenir la clau algú que fos fàcilment localitzable 
per si hi ha qualsevol emergència. 
 
Francesc Carol diu que s’encarregarà de comprovar el tema de la pilona. 
 
Maria Torner, del Consell d’Infants, planteja que hi ha diferents trams del carril bici de 
Sant Cugat que no tenen continuïtat. Diu que caldria assegurar la connexió, encara 
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que sigui utilitzant la calçada. Comenta que als Estats Units hi há cartells per advertir 
als conductors que hi ha vies compartides entre cotxes i ciclistes. 
També explica que si el carril bici estigués ben connectat i senyalitzat, molts nens i 
nenes podrien utilitzar-lo per anar a l’escola en bicicleta. 
 
Es comenta també l’interès de potenciar el carril bici com a via d’accés al Parc de 
Collserola. 
 
Pere Soler explica que  pel que fa al tema de la bicicleta, l’Ajuntament es va dotar d’un 
Pla de Mobilitat que s’ha de desenvolupar i allà es planteja la prioritat invertida del 
vehicle: primer vianant, després bicicleta, després transport públic i després vehicle 
privat. Comenta que hi ha un dels capítols del Pla que és la vianantització dels camins 
escolars: a peu i en bicicleta. I recorda que una de les crítiques era la manca de 
connexió entre trams de carril bici. O sigui que aquest punt, ja està recollit al Pla de 
Mobilitat. 
 
Carme Roca, nova representant del Consell Escolar en substitució d’Amadeu Pi, diu 
que alguns dels temes que s’han plantejat al Consell són qüestions que han sortit 
també al Consell Escolar Municipal. Explica que els punts que van sortint coincideixen 
molt. 
 
Punt 2.- Proposta de designació de representant del Consell de Ciutat al Consell 
       Consultiu i Assessor de l’EPEL Cugat.cat. 
 
Francesc Carol presenta la proposta de designació d’un representant del Consell de 
Ciutat al consell consultiu i assessor de l’EPEL Cugat.cat. A proposta de la 
presidència, es nomena David Herrero com a representant del Consell de Ciutat a 
Cugat.cat. 
 
Punt 3.- Explicació de dinàmiques sobre el Consell de Ciutat. 

Albert Mallol explica que arran del debat recurrent que es produeix sobre el 
funcionament del Consell, s’ha pensat dedicar una sessió per fer unes dinàmiques 
entre els membres del consell. Es tractaria de convocar petits grups per parlar de tot 
això i arribar a unes conclusions sobre quina és la millor manera de treballar. Serviria 
per aclarir temes que surten al consell com per exemple quin ha de ser el paper dels 
politics o quina relació hi ha d’haver entre el Consell de Ciutat i la resta de consells de 
participació. També es parlaria de la relació del consell amb altres organitzacions o de 
quina és la millor manera de difondre el treball que realitza el Consell de Ciutat. 
En tractar-se de l’últim curs de treball de consell,  pot ser  útil deixar per part dels 
actuals consellers  unes propostes de millora sobre el funcionament i la manera de 
treballar. Per tenir un recull de recomanacions o millores de cara a la constitució del 
proper consell. 
 
Alguns membres comenten que el tema del funcionament del Consell és repetitiu i 
troben que no és necessari dedicar-hi una sessió. 
 
Sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió. 
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ACTA RESUM  - CONSELL DE CIUTAT, 19 DE NOVEMBRE 2014 
 
 
 
Data: 19/11/2014 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents 
 
Francesc Carol, tinent d’alcalde de CiU, president en funcions. 
Rafael Gómez, sotspresident  
Francesc Carreras, portaveu del PP 
Mayte Pérez 
Manel Sánchez 
Victòria Camps 
Josep Garrell 
Maria Rosa Caballé 
David Herrero 
Maria Torner 
Emília Costa 
Pep Ordóñez 
Maria A. Cuadras 
Mònica Lablanca, directora de Comunicació i Informació. 
 
Excusats: Frederic Boix, Maurici Benito i Ramon Grau. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.-Debat de les propostes recollides a la consulta We Decide 
 
Francesc Carol dóna la benvinguda a una nova sessió de treball del Consell de Ciutat. 
Excusem a Frederic Boix, Maurici Benito i Ramon Grau. 
 
Francesc Carol explica que avui seguirem treballant a partir de les propostes recollides 
en el document de resultats de la consulta We Decide, així com les noves propostes 
que ens han fet arribar els consellers. 
Afegeix que els regidors ja tenen el document amb les propostes del Consell i diu que 
a partir de la sessió de gener ja començaran a venir per explicar quines coses es 
poden aplicar. Els regidors li han transmès que els hi agradaria saber quins punts 
consideren més importants o prioritaris. 
A banda del calendari de sessions que ja es va concretar, Carol anuncia que hi haurà 
una sessió extraordinària al desembre sobre el Pla Estratègic i l’estratègia de ciutat, 
que és un tema que vol fer l’alcaldessa. Explica que es tracta de recollir les seves 
opinions sobre l’estratègia de ciutat. 
 
El president passa al punt 25 del document. Explica que és un projecte nou que va 
sortir a l’anterior consell i que és “Atreure el turisme de creuers de Barcelona”. Creiem 
que és una idea que apareix també a d’altres propostes i que és convertir Sant Cugat 
en una ciutat turística, d’atracció turística, de manera que es pugui entrar en el circuit 
cultural dels creuers. 
 
L’altra nova proposta que s’ha afegit al document és una xarxa de lavabos públics per 
a la gent gran. Explica que hi havia hagut un projecte fa temps de permetre la 
utilització de lavabos d’alguns bars en aquest sentit. 
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Una altra proposta rebuda és la creació d’un esdeveniment tradicional per atraure 
l’atenció. Aquest és un tema molt lligat al punt del turisme que s’ha comentat abans. 
Es posa com a exemple la Patum de Berga. 
Es proposa que sigui un tema característic de Sant Cugat, vinculat a la nostra ciutat. 
 
Victòria Camps proposa que sigui un esdeveniment o activitat relacionat amb el 
Monestir.  
 
Francesc Carol diu que el Monestir té un atractiu turístic molt fort i que s’explota molt 
poc. Diu que  l’esdeveniment podria estar vinculat a la part cultural del Monestir.  
 
Jordi Carreras (PP) comenta que pot estar relacionat amb la idea de convertir Sant 
Cugat en capital de la cultura popular. 
 
Maria Rosa Caballé proposa treure més partit al patrimoni modernista de la ciutat, 
organitzant alguna ruta modernista.  
 
Francesc Carol diu que es podria vincular amb el rally de cotxes antics de Mas Gener-
Monestir. Explica que a Sitges, quan fan el seu rally, paren cada any en una casa 
modernista i fan la recepció amb els cotxes d’època. 
 
Francesc Carol passa al següent punt:  “Establir una política de mobilitat en zones 
empresarials”. 
Comenta que fa referència a tota la zona de Sant Joan, per exemple. Són zones on hi 
ha un problema d’aparcament. Cada cop hi ha més empreses que s’ubiquen en 
aquests sectors i que demanen més aparcament. Sant Joan, l’avinguda de les Corts 
Catalanes són zones que creixen i que tenen aquesta problemàtica amb els seus 
treballadors. 
 
Josep Garrell diu que s’ajunten el tema de l’aparcament amb problemes de mobilitat 
perquè a les hores punta també hi ha molt trànsit de cotxes que porten els nens a 
l’escola. 
 
Francesc Carol diu que les noves incorporacions d’agents de la Policia Local es 
potenciarà la policia de barri i  la presència d’agents per regular el trànsit a les 
entrades i les sortides de les escoles. 
 
Explica que a Can Cabassa / Hospital General hi havia un problema similar i 
l’Ajuntament ha habilitat provisionalment un solar com a zona d’aparcament. Això va 
sortir al Consell de Barri de Mira-sol i es va convertir en una solució. 
 
Emília Costa diu que el tema de la mobilitat generada per les escoles es molt difícil de 
solucionar, perquè la majoria d’escoles estan a la perifèria i no al centre. Afirma que la 
solució no és posar més policia per regular el trànsit sinó crear rutes alternatives al 
cotxe per anar a peu. Comenta que a Sant Cugat la gent està acostumada a anar amb 
cotxe i cal fer rutes alternatives al cotxe. 
 
Victòria Camps té la sensació que hi ha poc transport públic. Diu que sovint veu 
autobusos molt grans però gairebé sempre van buits. Afegeix que potser aniria millor 
tenir autobusos més petits i que tinguessin més freqüència de pas. 
 
Francesc Carol diu que Sant Cugat té un avantatge perquè té un metro intern. Compta 
amb  7 estacions de ferrocarrils i creu que caldria que els autobusos estiguessin 
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combinats amb les estacions, de manera que es convertissin en llançadores per anar a 
l’estació.  
Considera que l’estació de Volpelleres està infrautilitzada i des de l’Ajuntament, 
explica, s’ha promocionat l’ús de l’estació per deixar el cotxe allà i agafar el tren. Però 
diu que poca gent la utilitza, hi ha més tendència a anar a Sant Cugat o Valldoreix. 
 
Alguns conselllers diuen que això passa perquè l’estació de Volpelleres no té tanta 
freqüencia de trens com Sant Cugat i Valldoreix. 
 
El sotspresident del Consell, Rafa Gómez, diu que aquest no és el problema. Pensa 
que la solució és la que ha dit la senyora Costa. Primer, crear uns recorreguts 
especials per anar a les escoles, perquè es veritat que tothom passa per Pla del Vinyet 
i l’altra cosa és fer una xarxa de tren i autobús. No s’ha pensat prou en com aprofitar 
aquestes set estacions que tenim dins de Sant Cugat. Diu que a Mobilitat s’haurien de 
plantejar què cal fer per poder anar des de casa fins a Barcelona, Terrassa o Sabadell, 
sense haver d’agafar el cotxe.  
 
Maria Rosa Caballé comenta que el recorregut d’algunes línies del bus de Sant Cugat 
semblen el bus turístic de tan llargues que són.  Explica que triga més en autobús que 
a peu i al final no l’agafa per això.  
 
Per part d’alguns membres es comenta que la solució d’aquests temes hauria d’estar 
prevista en el Pla de Mobilitat aprovat fa un any per l’Ajuntament. 
 
Francesc Carol comenta que el Pla de Mobilitat és un pla general a 7 anys, amb un 
marc més macro que no toca les actuacions més petites o concretes, perquè no han 
d’estar definides. Afegeix que se li ha de començar a donar forma amb les 
intervencions més concretes com aquestes que esteu plantejant. 
 
M. Àngels Cuadras diu que en llocs on hi ha aparcaments en bateria com el mercat de 
Torreblanca, seria molt millor que els aparcaments fossin en diagonal, per facilitar les 
maniobres d’entrada i sortida. 
 
Punt 29. “Accés a Internet i disponibilitat de fibra òptica per facilitar el progrés 
empresarial”. 
Francesc Carol explica que això correspon a les empreses de telecomunicacions, però 
l’aposta per la fibra òptica és una cosa que Sant Cugat ha fet  des de fa temps. 
 
El punt 30 sobre les connexions amb ferrocarrils, ja s’ha comentat 
 
Maria Rosa Caballé pregunta sobre la connexió entre l’estació de Renfe Coll Favà amb 
l’estació de FGC de Volpelleres. 
 
Francesc Carol comenta que l’estació de Renfe és poc efectiva tant per la freqüència 
d’horaris com pel recorregut i enllaços amb altres línies. Diu que Sant Cugat té un 
problema de connexió amb Cerdanyola amb transport públic. La connexió amb Renfe 
hauria pogut resoldre això però no té prou freqüències. Per anar a Cerdanyola en 
transport públic es pot trigar tres quarts d’hora o una hora. És més ràpid anar a 
Sabadell. 
 
31. Suport fiscal a les empreses. 
Segons Francesc Carol, es tractaria d’ informar dels beneficis fiscals a l’ocupació. 
Considera que estaria bé mantenir actualitzada la informació a les empreses dels 
beneficis fiscals que es poden tenir via Estat o Generalitat amb les contractacions. 
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32. Calendari de Responsabilitat Social Corporativa. 
El tema prové d’una moció que es va portar al ple a través de Sant Cugat Empresarial 
 
Maria Torner, del Consell d’Infants, demana que les bicicletes puguin anar de forma 
segura per la calçada. Comenta que s’hauria de senyalitzar, posant algun cartell a les 
vies per advertir els conductors dels cotxes que són vies compartides per bicicletes i 
cotxes. I posar-ho sobretot als carrers del centre 
 
Mònica Lablanca explica que des de Comunicació s’està treballant en una campanya 
de civisme sobre el tema de bicicletes. 
 
Manel Sánchez, de la Federació d’Associacions de Veïns, planteja que es podrien 
senyalitzar els trams de carrers que enllacen amb les escoles, per advertir els 
conductors de la presència de bicicletes. Fins i tot s’hauria d’indicar que les bicicletes 
tenen preferència, comenta. Afegeix que s’hauria de potenciar els carrils bici per anar 
a les escoles.  
 
Mònica Lablanca diu que això s’esta fent amb els instituts, fent que els carrils bici 
arribin als instituts. 
 
Francesc Carol creu que caldria repassar els itineraris de carril bici, veure quins són 
els punts negre on manquen connexions com deia la Maria i estaria bé publicar els 
recorreguts de carril bici a nivell comunicatiu. 
 
El president en funcions invita a comentar quins d’aquests punts es consideren els 
més importants. Creu que ja ha anat sortint : mobilitat és el tema que té més 
propostes, després la promoció turística i cultural de la ciutat, i també alguns temes de 
participació i promoció econòmica. Per tant, la radiografia que es pot fer del document 
és que aquests temes són els que més importen al Consell de Ciutat 
Hi ha alguns punts del que han sortit que ja existeixen o s’hi està treballant, com el Pla 
públic d’escultures.  
 
Rafa Gómez pregunta si dins de la promoció turística i cultural hi entraria el Monestir. 
Afirma que tothom se n’omple la boca del Monestir, inclús a nivell comercial s’aprofita, 
però  que està molt mal gestionat per santcugatencs mateixos, en primer lloc pels 
ciutadans. Diu que ja ho va posar en el punt 7 i espera que el regidor Xavier Escura, 
que se l’estima molt, pugui venir al Consell i en puguin parlar. 
 
El sotspresident diu que l’entorn del Monestir és un desastre, la Festa Major un altre 
desastre, per les ampolles, la gent beguda fins les 6 del matí, que tothom ho sap i 
ningú hi fa res. Explica que totes les activitats del poble es fan a l’entorn del Monestir 
però moltes vegades sense cap respecte pel Monestir, que té una part històrica, 
cultural i religiosa, perquè cal recordar que té una parròquia a dins. Assenyala que a 
vegades es fan actes al voltant del Monestir que són incompatibles amb poder seguir 
una homilia. I això ens ho hem de plantejar. 
 
Francesc  Carol diu que ha arribat alguna queixa a l’equip de govern en aquest sentit. 
Es mostra d’acord que cal trobar una solució i reservar aquest indret per espectacles o 
actuacions d’un caire més relaxat. 
Explica que s’està impulsant un model més descentralitzat de les activitats perquè 
Sant Cugat té un terme municipal molt extens i hem de tenir una ciutat multicèntrica. 
Diu que això s’ha aconseguit amb Mira-sol, amb el Mira-sol Centre, que ha contribuit a 
descongestionar molt el centre. 
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La següent centralitat hauria de ser Volpelleres, però a banda de l’oferta comercial hi 
ha un debat sobre descentralitzar també l’oferta cultural i d’activitats, de manera que 
una part de les actuacions que es fan actualment al centre es portin cap als districtes. 
És un debat que té punts a favor i en contra. 
 
Victòria Camps proposa que també es podrien descentralitzar els mercadillos, per tal 
de portar-los als barris i que no estiguin només al centre. 
 
Mayte Pérez, de l’Associació Sant Cugat Comerç, comenta que els comerciants del 
mercadet volen estar al centre i fer tota l’activitat al centre, i no volen anar a cap altre 
lloc perquè diuen  que la gent no hi anirà. 
 
En relació a la situació del barri de Volpelleres, David Herrero, de l’Associació de 
Veïns de Volpelleres, creu que la futura biblioteca i la zona comercial que es crearà 
ajudarà a potenciar el barri. 
 
M. Àngels Cuadras recorda que quan es va obrir el Mercat de Torreblanca també 
quedava als afores i la gent li costava anar fins allà a comprar, en canvi ara sempre 
està ple. 
 
Francesc Carol diu que la centralitat es va movent, ja que abans la Rambla del Celler 
no era el centre del poble sinó la plaça Barcelona o els 4 Cantons. Esperem, diu, que 
la biblioteca i la zona comercial siguin també un pol d’atracció per Volpelleres. 
 
Maria Rosa Caballé pregunta si es rehabilitarà la masia com a centre social i cultural. 
 
Francesc Carol diu que això està previst al Pla de Masies però explica que les masies 
són cares de rehabilitar.  Però estaria molt bé que es convertís en un casal, per facilitar 
que s’hi puguin fer activitats culturals. 
 
Carol afegeix que les propostes realitzades pel Consell de Ciutat han estat lliurats als 
regidors i diu que a partir de gener vindran els responsables polítics o tècnics a 
comentar els diferents projectes, per saber si estan previstos, si es duran a terme o si 
no pot ser, per quins motius. 
 
A continuació, passa a comentar les propostes relacionades amb Participació 
Ciutadana:  
 
El punt 22 “Subvencions a associacions”. El que es planteja és que cal regularitzar la 
situació de les associacions a l’hora de demanar subvencions. Algunes associacions 
no compleixen la normativa de la Generalitat i l’Ajuntament no té mitjans per fiscalitzar-
les a totes. Explica que l’obligació d’estar al dia és de les associacions i cal demanar 
que es comprometin a tenir la situació en regla, amb les assemblees i els canvis de 
junta preceptius cada cinc anys. I que tinguin els càrrecs han d’estar correctament 
inscrits a la Generalitat. 
 
Jordi Carreras (PP) diu que tractant-se de diner públic que es destina a entitats 
privades cal ser molt curosos. Considera que no n’hi ha prou que compleixin la 
normativa, sinó que el que se’ls ha de demanar, que ho han de fer les pròpies entitats i 
no l’Ajuntament, és acreditar que estan els càrrecs al corrent i que presentin les actes 
en què han estat escollits. Es tracta d’evitar que l’associació siguin en realitat un 
senyor i els seus amics. 
 
Carol diu que s’està avançant en aquesta direcció i això ens ajudarà també a depurar 
el registre municipal d’entitats. Cal acreditar que les persones que reben una 
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subvenció siguin efectivament els representants legals i vigents d’aquelles 
associacions que ho han demanat. 
 
Rafa Gómez explica que la Generalitat no dóna cap subvenció si abans no t’has gastat 
els diners i presentes la factura. Pensa que l’exigència amb les subvencions 
municipals ha d’anar més enllà de justificar les despeses i fer el mateix que fa la 
Generalitat. 
 
Francesc Carol exposa l’altre punt de Participació, sobre com potenciar els Consells 
de Barri i com donar-los a conèixer entre la ciutadania. Diu que és un tema de 
Comunicació.  Considera que potser caldria repensar els dos consells del centre, però 
a banda d’això hi ha el tema de potenciar els Consells de Barri. Explica que es compta 
amb algunes eines com la pàgina web dels Consells, des d’on qualsevol ciutadà pot 
accedir a les actes de les reunions i grups de treball i explica que s’està treballant en 
una campanya per donar-los a conèixer i explicar la tasca que fan. Creu que la feina 
s’està fent correctament però fa falta que arribi més, perquè hi ha ciutadans que no 
coneixen la seva existència. 
 
Mònica Lablanca explica que després de Nadal segurament ja es tindrà a punt una 
campanya de comunicació sobre aquest tema. 
 
Ma Àngels Cuadras diu que els consells de Les Planes, La Floresta i Mira-sol tenen un 
bon nivell de participació i  són coneguts. Creu que el problema de desconeixement és 
sobretot al centre, on són d’implantació més recent.  
Creu que la manera més efectiva de fer difusió és posar cartells al carrer. Diu que 
s’està fent però que se n’haurien de posar més. 
 
Francesc Carol respon que ja s’estan utilitzant cartells per donar a conèixer els 
consells de barri, com es fa a Barcelona. Sobre el desconeixement que hi ha al centre, 
explica que als districtes ja existeix la cultura d’anar als consells perquè fa temps que 
existeixen, mentre que al centre aquesta cultura no existeix. A banda, considera que 
els ciutadans del centre estan acostumats a anar directament al ple de l’Ajuntament.  
Carol aclareix que el Consell del Centre Est té força entitats representades, de fet en 
té més que els districtes històrics i compta amb bastant de públic a les seves sessions.  
Mentre que el del Centre Oest té un àmbit territorial més reduït i té menys entitats. 
 
Francesc Carol demana si hi ha alguna pregunta sobre els punts de Participació o 
algun altra intervenció. En no plantejar-se cap més pregunta, desitja bon Nadal als 
membres del Consell i aixeca la sessió. 
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RESUM  - CONSELL DE CIUTAT, 21 GENER  2015 
 
 
Data: 21/01/2015 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Ordre del dia:  Sessió sobre el Pla Estratègic 
 
-Presentació  
-Introducció a l'exercici ( 1a part) 
-Debat sobre exercici ( 1a part) 
-Introducció sobre exercici ( 2a part) 
-Debat sobre exercici (2 part) 
-Cloenda 
 
La sessió va comptar amb la participació de la regidora de de Comunicació, Promoció 
de la Ciutat i Tecnologia, Joana Barbany i el president de Lead To Change, Xavier 
Marcet. 
 
Joana Barbany fa una breu introducció del Pla Estratègic de Ciutat. Fa un any i mig,  
juntament amb Alcaldessa, van decidir de fer un pla estratègic de Ciutat a mig/llarg 
termini , és a dir d’aquí al 2025. Es viu en un mon molt complex que tot canvia molt 
ràpid, amb un procés d’internacionalització i d’universalitat, que fa que sigui complicat 
controlar el que passa a l’entorn i creuen que és important fer una mica d’estratègia del 
que pot arribar a passar, al menys tenir una mica les eines per si s’intueix alguna cosa, 
anar-nos preparant. 
 Vivim en un món de generació C, no com a generació d’edat, sinó perquè estem tots 
convivint alhora; generació C de connectada, comunicada, la generació de contingut, 
de dades, computaritzada i generació C en el tema comunitat, perquè vivim en ciutats, 
en municipis, i aquestes estan agafant molt de pes, perquè ciutats de mides com Sant 
Cugat agafen el relleu perquè hi ha tendència per la creença d’una millor qualitat de 
vida i cal que Sant Cugat estigui atenta a aquests canvis. Volem fer una reflexió de 
com ens volem posicionar el 2025 i per això cal una estratègia, que és el que 
intentarem ara definir. 
 
Explica que no volen entrar en debat de termes partidistes i volen que sigui 
participativa, per això ja s’han fet algunes sessions amb grups polítics estiguin o no al 
govern, s’han fet sessions amb altres ciutadans de Sant Cugat i avui es farà la sessió 
amb el Consell de Ciutat, perquè volem estar preparats. 
 
Xavier Marcet presenta l’exercici explicant que es tracta de pensar com ens imaginen 
el Sant Cugat del futur.  
 
L’objectiu de la sessió de Consell de Ciutat sobre el Pla Estratègic és aportar elements 
per definir la visió i el posicionament de Sant Cugat de 2025. 
 
El Pla Estratègic de Sant Cugat consisteix en definir el futur de la ciutat a mig termini ( 
2025) i des de la mitja distància ( combinant perspectiva i detall). 
 
No és un pla estratègic que vulgui reemplaçar l’espai de debat de la política local del 
dia a dia.  
 
 



� ���

 
 
És un exercici per aixecar la mirada de quines són les línies gruixudes predominants 
que volem per a la ciutat d’aquí a 10 anys, tot procurant encaixar-les en els canvis que 
el món viurà en la propera dècada. 
 
El Pla Estratègic vol inspirar l’acció política de la ciutat, però també inspirar les 
decisions empresarials o les iniciatives cíviques i culturals, des d’aquesta perspectiva a 
mig termini. L’exercici consta de dos apartats:  
 
Com canviarà el món i com canviarà Sant Cugat 
 
L'exercici consisteix en veure quines de les tendències perceptibles del canvi en el 
món en els propers deu anys segons els experts en prospectiva poden impactar més a 
Sant Cugat. Hem identificat 10 tendències que volem contrastar i pensar de quina 
forma poden incidir a Sant Cugat. 
 
A més d’aquestes 10 tendències s’invita als participants a afegir alguna altra tendència 
que considerin rellevant.  
 
Vectors de qualitat i diferenciació 
 
En la definició de la visió 2025 hom proposa definir dos tipus de vectors: els de qualitat 
i els de diferenciació.  
 
Un cop acabada la dinàmica, Xavier Marcet tanca la sessió explicant que es recolliran 
totes les aportacions dels participants per intentar definir els reptes de Sant Cugat del 
20125. Explica que després de les eleccions municipals de maig, es veurà quines 
accions es poden tirar endavant.  
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ACTA RESUM -  CONSELL DE CIUTAT 25 FEBRER 2015 
 
 
Data: 25/02/2015 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents 
 
Francesc Carol, tinent d’alcalde de Participació Ciutadana 
Rafael Gómez, sotspresident 
Xavier Escura, regidor de Cultura 
David Herrero 
Victòria Camps 
Marc Villoro 
Emília Costa 
Mayte Pérez 
Manel Sánchez 
Josep Garrell 
Maria Rosa Caballé 
Marina Rius 
Pep Ordóñez 
Ramon Grau 
Frederic Boix 
Mònica Lablanca, directora d’Informació i Comunicació. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
-Revisió de les propostes de Cultura i Turisme  
 
 
El president en funcions, Francesc Carol, dóna la benvinguda al grup de treball del 
Consell de Ciutat. Dóna la benvinguda a Marina Rius, com a presidenta de la 
Federació d’Ampas, que s’incorpora al Consell en substitució de Carme Roca. 
 
Sobre el document a treballar, assenyala que avui ens acompanya el regidor de 
Cultura, Xavier Escura, que parlarà de les propostes de Cultura i Turisme.  
 
Xavier Escura, davant de que no hi ha un format definit, proposa anar comentant punt 
per punt. 
 
El primer punt creat per Maria Torner sobre “Activitats lúdiques per infants”. Creu que 
s’haurien de difondre les activitats que es fan a les biblioteques, que caldria fer-ne per 
joves, crear blog per autos de xerrades, etc… 
Vol fer constar que hi ha una programació a les biblioteques, hi ha clubs de lectura i 
activitats infantils que fa un parell d’anys es van etiquetar perquè s’identifiquessin, 
creant la marca “Uaala”. Considera que es pateix infoxicació i creu que potser alguna 
pregunta obeeix a això.  Assenyala que fan moltes activitats lúdiques, tot i que se’n 
podrien fer més. Per exemple totes les que es fan als Museus, biblioteques, Teatre 
Auditori, Cinesa Familiar…Diu que a la web de l’Ajuntament es pot trobar tota la 
informació. 
 
La persona que va qüestionar la pregunta no hi és present.  
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El següent punt és “Crear esdeveniments que atreguin públic de fora i dinamitzi la 
ciutat” 
Xavier Escura diu que aquest és l’objectiu de “Sant Cugat Experience” i n’estan molt 
satisfets. És una plataforma que llença les activitats de cada àrea i es mira com 
coordinar, quines prioritats hi ha etc… 
 
Ramon Grau diu que el nom, en anglès, no li agrada gens. 
 
Xavier Escura diu que a Sant Cugat s’hi fan molts esdeveniments de cultura popular:  
geganters, aplecs sardanistes, diables, caramelles,…Pregunta si potser es tractaria de 
buscar una manera de visualitzar-ho més. I ell ho enfoca més de que tingui un ressó 
de cara al comerç. Es potencia Firat, Mercantic… 
 
Per exemple, amb el nou Centre d’Arts Maristany, ja es potenciarà Firart, com posar 
totes les arts plàstiques i visuals a nivell expositiu a la vegada alliberant espais a les 
pròpies entitats a la casa de Cultura.  
Sobre Mercantic,  explica que es va signar un conveni amb l ‘Ajuntament, per trencar 
anys de distància, però que ara està aturat per l’incendi que va succeïr. Diu que 
l’Ajuntament és coneixedor del gran potencial que té. 
 
Tercer punt, “Monestir és monument nacional de Catalunya en un entorn mal 
gestionat” 
 
Xavier Escura diu que està completament d’acord. Afirma que el pecat original és 
haver suprimit el patronat del Monestir, ja que es va quedar sense el conductor que 
aglutinava tot això. Creu que actualment les relacions amb la parròquia són molt 
bones. Afegeix que tot el que s’ha fet és a través de bilateralitats, visites a Generalitat, 
al mossèn, contactes amb el Bisbat i el que s’ha anat fent fins ara, aconseguint, sense 
patronat, creu que ha estat força interessant. Assenyala que el Patronat era un 
organisme unitari, que era una gran eina. 
 
Avança, gairebé en primícia, que s’està enllestint una audio-guia que permetrà fer una 
visita guiada a tot el conjunt del Monestir, un gran pas per posar en valor la joia que té 
Sant Cugat al cor de la ciutat.  Es podrà descarregar en el mòbil. 
 
Coincideix amb la reflexió que es fa des de la parròquia sobre el Monestir i considera 
que les prioritats de les diferents parts no són les mateixes. Considera que la situació 
del Monestir enmig de la trama urbana té les seves servituds.  
 
Rafael Gómez remarca que les relacions entre la parròquia i l’Ajuntament són 
excel·lents. Respecte el Monestir, creu que hi ha dues situacions no resoltes. Per un 
costat l’ús que fan una part dels ciutadans de l’entorn del Monestir, que representa una 
manca de respecte pel monument. Per l’altra, troba un problema que no es tingui 
accés a pujar o baixar la pilona en cas de necessitat. També critica que no es pugui 
tancar l’entorn del monument durant la nit. 
 
Xavier Escura comenta que s’està treballant a fons amb la conflictivitat del que 
representa la concentració de sò, de música, a la Plaça del Monestir, no només per la 
parròquia, també per els veïns mateixos.  Diu que s’haurà de concretar en un pla 
d’horaris. 
 
Rafael Gómez comenta que una de les maneres de fer venir gent de fora, pot ser a 
través de l’audioguia del Monestir, fent les visites de forma ordenada i aconseguint un 
flux important. 
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Francesc Carol diu que a Sant Cugat que hi ha moltes activitats culturals i si s’ajunten 
amb el Monestir, pot representar un reclam turístic per atraure visitants de fora. 
 
Xavier Escura afegeix que el que busca l’Ajuntament és un turisme de qualitat. 
 
 
Punt 8. “Establir acords amb institucions que fan esdeveniments a d'altres ciutats”. 
Xavier Escura afirma que hi està totalment d’acord. Posar en valor la proximitat amb 
Barcelona. Creu que es podria relligar amb el projecte de Sant Cugat Experience. 
Comenta que de relacions amb institucions se’n tenen moltes i intenses.  Sant Cugat 
té una potencia qualitativa tan forta que a vegades fa que nosaltres mateixos 
sobrevalorem les capacitat d’interlocució amb altres organismes o institucions. Diu que 
hi ha marcs superiors que ens limiten. S’ha trobat en debats en el món de la cultura, 
comparant Sant Cugat amb Londres, Nova York i és incomparable. Podem ser forts i 
ambiciosos però som una ciutat de 85.000 habitants amb un pressupost com a  tal.  
 
Explica que s’ha de passar per un consorci de turisme, una area metropolitana, 
etc…per un seguit de marcs institucionals limitadors. Afegeix que si tinguéssim una 
fira, un espai firal, podríem acabar fent la competència fins i tot amb Barcelona.  
 
Punt 15, Pla públic d’escultures.  
Xavier Escura explica que avui mateix s’ha fet la signatura de la cessió del cub 
Salvador Joan Pere, per part de la Fundació Vila Casas. Afirma que hi havia un pla 
d’escultura públic però a l’esclatar la crisi, la cultura va ser dels primers que la van 
patir. Diu que el pla d’escultura va ser dels que va quedar més aturat, per els 
pressupostos tan elevats que requeria. Assenyala que l’Ajuntament ha anat fent coses 
mitjançant cessió, com és el cas de les tres escultures col·locades a Coll Favà del 
Fede Gómez, El Banc de Sabadell amb Alfaro, i avui la recent adquirida. Tot i que creu 
que poc a poc es podrà anar recuperant pressupost per poder destinar a l’adquisició 
d’escultures públiques que facin honor a la ciutat.  
 
Punt 16. Potenciar Escola d’Art i entretallers.  
 
Xavier Escura comenta que ara  tenim l’ oportunitat per ubicar-nos a la primera divisió 
en espais expositius gràcies a Can Maristany. Són 1000m2 a tocar a la plaça de 
l’estació, en un espai cèntric. I quan la nova biblioteca estigui feta, alhora també 
alliberarà l’actual, esdevenint un centre d’arts plàstiques i visuals.  
 
Maria Rosa Caballé pregunta sobre el nom “Celobert”, que s’havia plantejat inicialment 
enlloc de Can Maristany.  
El regidor de Cultura comenta que “Celobert”, ja s’identificava amb un altre espai i es 
va recuperar Can Maristany com un referent de Sant Cugat.  
 
Punt 22  .Subvencions a les Associacions. Sra. Cuadras, no hi és però és un tema que 
ja s’ha comentat. En relació a la fiscalitat de les associacions, Xavier Escura diu que el 
Govern central vol aplicar una fiscalitat abusiva, que sembla que sigui fet 
expressament per carregar-se les associacions. Diu que és inaplicable i que el govern 
sembla que se n’ha adonat i comença a tirar enrera. 
  
Pep Ordóñez considera que si la mesura no es tira enrera, farà molt mal sobretot a les 
associacions més petites. 
 
Manel Sánchez creu que caldria  fer una moció institucional i aprovar-la al ple 
municipal. Proposa que es comenci a demanar des del Consell de Ciutat. Es podria 
demanar als grups polítics que es reuneixin per preparar la moció. 
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Francesc Carol pregunta si hi ha acord sobre la proposta als assistents, que expressen 
el seu acord per unanimitat. Carol comenta que si la proposta es planteja per part del 
Consell de Ciutat afavorirà la unanimitat dels grups. 
 
Pep Ordóñez creu que aquest pronunciament pot reforçar el paper del Consell de 
Ciutat. 
 
  
Punt 25. “Atraure turisme creuers de Barcelona”,. 
Xavier Escura diu que és una idea que ja està present, es van començar a fer les 
primeres passes i es van topar amb la obligatorietat de passar per gestores, empreses 
privades molt tancades.  
 
Punt 27. “Creació esdeveniment tradicional per atreure l’atenció”.  
 
Mayte Pérez proposa organitzar un fet molt sonat, de l’estil de La Patum.  
 
Xavier Escura diu que  Sant Cugat tenim Paga-li Joan, les Gitanes…hi ha el tema de 
crear el consorci amb la Unió i ha de ser un lloc molt important per el desplegament de 
la cultura popular tradicional a Sant Cugat.  
 
Mayte Pérez torna a dir que tot això està molt bé, però que no va enfocat per atreure 
gent de fora de Sant Cugat.  
 
Josep Garrell vol aprofitar l’ocasió per explicar que la Lira ha organitzat el 19 d’abril 
una trobada de caramelles a Sant Cugat. Diu que hi haurà cantades a diferents llocs 
de la ciutat. 
 
El regidor Xavier Escura avança que el Sant Cugat Experience es fa la setmana del 20 
al 26 i el cloem coincidint amb l’aplec Sardanista, que va molt més enllà i ve gent de 
fora. Considera que Sant Cugat ja crida l’atenció. 
 
Francesc Carol diu que tenim moltes coses però no tenim una com Festival de Cinema 
de Sitges, la Patum de Berga, Mercat Medieval de Montblanc. 
 
Xavier Escura creu que Sant Cugat no cal que aglutini pressupost i activitat amb un sol 
tema; la realitat de Sant Cugat és tan plural que no permet triar. El perfil és la pluralitat 
intensa i qualificada de qualsevol sector. De fet ja es fa el Festival Nacional de Poesia, 
el Cicle de Llum com a referents a nivell mundial, a través de l’Associació Astronòmica, 
es farà un cicle de conferències, que ha arribat fins i tot a la Xina. 
 
Rafael Gómez comenta que amb la persona hi ha la diferència entre el ser i el tenir. 
Ara volem tenir una activitat que pogués ser per als de fora, a part dels santcugatencs, 
però tenim un SER que és el Monestir i que se li podria donar un sentit. 
 
Xavier Escura  creu que el Monestir ja s’està posant en valor; la audio-guia rellançarà 
molt aquest valor identitari de Sant Cugat.  
 
President: Vol fer una reflexió oberta. L’altre dia va entrar, junt amb un altre tècnic de 
l’Ajuntament, a una nova Immobiliaria americana instal·lada al centre de Sant Cugat 
d’alt standing (també ubicats a Los Ángeles, Mónaco…), que vol captar un perfil 
econòmic molt elevat que Sant Cugat també té. Però, els hi deia, que tenien el 
problema de trobar-se amb un Sant Cugat que no té botigues, restaurants, hotels de 
nivell.  
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Sra. diu que no sap si ens agradaria. Potser aquest perfil caldria que anés a fora.  
Sr.Rafael Gómez manifesta que potser s’han equivocat de poble.  
 
Regidor: Ens interessa que aquesta gent vingui, pagui els seus impostos, però que no 
emprenyi, no ens podem comparar amb ciutats com Los Ángeles. La virtut de Sant 
Cugat és que tenim Barcelona en proximitat.  
 
Rafael Gómez vol agrair a Francesc Carol que els Consells de Ciutat tinguin més 
dinàmica, i que els regidors vinguin a explicar coses amb un clima de cordialitat, els 
veïns tinguin la sensació de que ajuden a portar i transmetre coses i que entre tots 
tingui el sentit de que s’estigui avançant.  
 
 
President acomiada la sessió. Ens veiem el proper mes i vindrà el regidor de  Mobilitat 
i Urbanisme 
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ANNEX – RESPOSTES DE MOBILITAT, TERRITORI I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT   
 
A continuació, transcrivim les respostes i aportacions realitzades per la regidora de 

Comunicació, Atenció Ciutadana, Tecnologia i Promoció de la ciutat, Joana Barbany i 

el tinent d’alcalde de Mobilitat, Urbanisme i Obres, Pere Casajoana. 

Ambdós tenien previst comparèixer a la sessió de treball convocada pel dia 26 de 

març i que fou suspesa a causa de l’accident  d’avió als Alps. 

 

6. Crear esdeveniments que atreguin públic de fora i dinamitzin la ciutat. 
8. Establir acords amb institucions que fan esdeveniments a d’altres ciutats. 
27. Creació d’un esdeveniment tradicional per atreure l’atenció 
 
Joana Barbany: Els punts 6, 8 i 27 es poden resumir en un sol punt   Des de la 
regidoria de Promoció de la ciutat s’ha vist que tenim una oportunitat en aquest sentit. 
Hem d’aprofitar la nostra singularitat per atraure visitants, i una de les possibles 
maneres és posicionar-nos en algun tipus d’àmbit. De cara a un futur, tot allò 
referenciat amb innovació, coneixement i emprenedoria pot ser un dels elements 
diferencials i punts forts del nostre posicionament com a ciutat. Un dels altres àmbit a 
explorar és tot el relacionat amb la música i amb Sant Cugat com a niu d’artistes 
musicals 
 
4. Circulació més fluïda al nucli. 
Pere Casajoana: Actualment estem sincronitzant els semàfors de tota la ciutat, 
recentment s’ha fet a Ribatallada i només amb això el trànsit es molt més fluïd i per 
tant reduït. Pel que fa al sentit actual s’està treballant en diferents hipòtesis que d’una 
manera senzilla puguin reduir la qüestió de donar la volta sencera. 
 
12. Millorar el bus als districtes 
Pere Casajoana: A la propera concessió d’autobusos és prevista una doble estratègia, 
la primera és que tots els busos siguin elèctrics i més petits, i la segona és fer que les 
estacions del municipi siguin nodes de transport públic, reorganitzant algunes línies 
per fer recorreguts més reduïts i per tant augmentar-ne la freqüència. 
 

  14. Pantalles per reduir els sorolls de tren 

Pere Casajoana: FGC està realitzant estudis i realitzant ajustos en els seus convois 
per tal de reduir la problemàtica. El passat més de març van realitzar uns canvis que 
haurien d’haver reduït la problemàtica acústica. En tot cas, ells són conscients 
d’aquest fet i les molèsties que poden ocasionar i el seu compromís és ferm per tal de 
poder-ho solucionar. 
 
17. Potenciar la Floresta com una porta a Collserola 
Pere Casajoana: Tant el Pla de Millora Urbana de la Floresta, en fase d’execució com 
#ReconnectaEnVerd, en fase d’estudi i tramitació urbanística, potencien La Floresta i 
el seu entorn privilegiat. 
 
24. Vial per a bicicletes i vianants des de Mercantic fins el Centre Comercial 
Pere Casajoana: En breu es farà un pas de vianants i bicicletes a l’hipòdrom. En fase 
d’estudi. 
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28. Política d’ordenació de la mobilitat en zones empresarials (SC Trade Center i 
Sant Joan) 
Pere Casajoana: Hi ha una proposta a desenvolupar l’any vinent d’ampliació 
d’aparcament i gestió d’aquesta a les zones empresarials, juntament amb propostes 
de bicicletes  (aparcament, lloguer i carrils bici) a desenvolupar conjuntament amb 
FGC 
 
33. Millorar la connexió dels trams de carril bici i senyalitzar les vies compartides 
Pere Casajoana: La xarxa ciclable de la ciutat s’està ampliant progressivament i 
darrerament s’ha passat de 35  a 50 quilòmetres. 


