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

 
 

 

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:  14 

 

 

 

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 dels equipaments, 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 espais/zones o equipaments: 

 
Amfiteatre - Jardins del Vallès 

 

• Es proposa generar un debat de ciutat per definir bé els usos i la 

utilitat d’aquest espai. 

• Cal tenir en compte que el barri té zona d'oci i zona industrial propera, 

i es vol evitar que l'amfiteatre es converteixi en l'espai de reubicació 

del botellot de Can Solà, degradat, motiu pel qual es voldria tenir clar 

com es resoldrà i quina gestió es farà de l'espai. 

Es considera interessant que sigui un espai tancat d'accés regulat, o bé 

us espai obert amb il�luminació intel�ligent que persuadeixi de segons 

quins comportaments. 

• Es prioritzen els usos culturals, educatius i lúdics. 

• Es proposa que l'amfiteatre sigui també per a ús i gestió de la gent del 

barri. Que esdevingui també espai d'activitats pel barri: cinema a la 

fresca, fi de curs... 

• Pel que fa a la zona verda es proposa que es millori en general, que  

inclogui zones per als infants i adolescents. Que activitats com la 

Festa Major o altres activitats de municipi puguin arribar també al 

barri fent ús dels Jardins del Vallès. 
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Plaça Sant Francesc i entorns 

 

• Repensar l'espai, potenciar-lo amb activitats, usos festius, aconseguir 

que sigui un pol d'atracció del barri. 

• Repensar la pavimentació d'acord amb les noves activitats potencials. 

Es proposa anivellar la plaça, treure les llambordes, afegir bancs, 

millorar la ubicació dels jocs infantils. 

• Activar una mica la Plaça amb un bar, o un quiosc com a la Plaça Rei. 

 

Espai verd Idelfons Cerdà 

 

• Hi ha unanimitat a l'hora de considerar que cal replantejar l'espai. 

Vetllar perquè esdevingui un parc, no un pipi-can. 

• Es proposa incloure zones d'esbarjo i esport per adolescents (més 

pistes esportives), bancs, zones d'hort i espais adequats pel 

desenvolupament de les activitats de les entitats. Que l'espai en 

general tingui més possibilitats d'ús, d'aquesta forma es millora la 

utilitat i es redueix el mal ús que se'n fa (tràfic de drogues). 

 

Plaça d'en Coll 

 

• Hi ha unanimitat a l'hora de considerar que cal fer de la plaça un espai 

més obert i diàfan, entre d'altres eliminant els arbustos/arbres que fan 

de barrera visual i fent la plaça a sol nivell, amb escales per una banda 

i accés a peu pla per l'altra.  

• L'arranjament permetria a la plaça fer funcions de "pati" del Xalet 

Negre. 

 

Xalet Negre 
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• Sorgeixen diverses propostes al respecte de les activitats o serveis que 

ha d'acollir el Xalet Negre.  

- Algunes aortacions plantegen potenciar l'oferta d'activitats de 

l'espai,  incrementar l'oferta de cursos i activitats, entre d'altres  

per abordar temes d'interès al barri com el bulling, la gent gran, 

l'adolescència, etc. 

- També es considera que hauria de ser el centre cultural de 

referència del barri, motiu pel qual els serveis socials haurien 

de passar a l’Avinguda Cerdanyola o Torreblanca. 

- Hi ha qui considera que hauria de concentrar l'assistència 

sanitària bàsica i també els serveis socials (actualment ja hi 

estan ubicats). 

- En qualsevol cas, hauria de poder ser espai de referència del 

barri, a partir del qual incrementar la participació. 

 

Edifici Adv. Cerdanyola / Borrell  

 

• En general es considera que és un bona oportunitat per a destinar-lo a 

la gestió pública: seu d'associacions de veïns, espai d'activitats 

culturals i socials, punt d'informació de les associacions, etc. 

 

Edifici Xesca - Avd. Cerdanyola / Torreblanca  

 

• Hi ha qui considera que cal recuperar aquests edificis com a 

equipaments pel barri. Podrien servir com a hotel d'entitats per 

promoure el teixit associatiu del barri (especialment per articular el 

col�lectiu de dones), o un centre d'interpretació de Collserola, també 

per a activitats per gent gran, o bé per serveis socials segons la 

distribució que es faci dels espais. 

 

Actuacions de conjunt 
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• Descentralitzar l'ús excessiu de la Plaça Coll i activar la Plaça Sant 

Francesc, l'espai verd Idelfons Cerdà i els camps de futbol de l'escola 

Collserola. Organitzar-hi a tots ells activitats reglades que afavoreixin 

les activitats esportives o en família. 

• Potenciar la gestió dels espais infrautilitzats o tancats com els gimnàs 

o biblioteques de les escoles, i ampliar els equipaments esportius per 

cobrir les necessitats considerant el perfil dels veïns i veïnes del barri. 

• Adequar els parcs a les necessitats dels nens i nenes del barri: Plaça 

d'en Coll, Plaça Sant Francesc i Parc infantil Idelfons Cerdà. Dotar els 

parcs amb més equipaments o instal�lacions pels nens i nenes de 5 a 12 

anys, i cobrir-los parcialment per tenir ombra a les hores de sol. Es 

podrien utilitzar materials i instal�lacions més naturals, integrades. 

• Dotar el barri de més equipaments públics per posar-los a disposició de 

les entitats socials i culturals. 

• Horts urbans: facilitar a la ciutadania l'accés a horts urbans, a espais 

que estiguin habilitats a l'efecte. Els horts haurien d'estar adreçats al 

treball col�lectiu i la producció d'aliments bàsics. 

• Malgrat els veïns i veïnes són conscients dels impediments legals o 

administratius es considera important dotar el barri d'un centre 

d'assistència primària, o de ser possible un CAP, per atendre les 

necessitat sanitàries de la població i descongestionar altres centres de 

la ciutat. 

• Millorar el sistema de comunicació d'incidències, amb l'objectiu que 

sigui fàcil de comunicar-les i es puguin resoldre amb més rapidesa. 

 

Dinamització 

 

• Es proposa crear el Museu del còmic: habilitar un espai públic per tal 

d'ubicar col�leccions, obres i fer pedagogia, cursos i art. Permetria 

crear un centre d'interès pel barri i Sant Cugat tindria el primer museu 

del còmic de l'estat. 

• Crear espais en els quals els joves puguin interactuar. 
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• Manca una aula d'estudi amb monitors i preus assequibles per suplir la 

mancança tècnica de moltes famílies. Potenciar i publicitar. 

• Fer activitats culturals al barri per tal d'incentivar que la resta del 

poble visiti el barri: foodtrucks, fires d'artesans, activitats per infants i 

gent gran, book sharing, etc. 

• Treure profit dels equipaments de proximitat per a desenvolupar un 

sistema de participació directa al barri. Treballar perquè el barri 

tingui més capacitat de decisió. 

• Assegurar que es disposa d'una partida pressupostària de comunicació 

pel barri. 

 

 

Altres 

 

• Investigar si es podria utilitzar la casa de l'antic Ateneu per a usos 

culturals. 

• Malgrat sigui fora de l'àmbit del barri l'espai de la Bòvila es podria 

reaprofitar per ubicar-hi una centre per joves. Podria tractar-se d'un 

espai vinculat a l'entorn natural per desenvolupar activitats de lleure i 

oci. 


