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

 
 

 

MEMÒRIA DE RESULTATS  
 

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

Monestir – Sant Francesc preveu diferents espais deliberatius per 

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

valoracions ciutadanes.  

 

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

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

- Comerç  

- Espai Públic   

- Mobilitat   

- Equipaments  

- Habitatge 

 

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

a) Diagnosi de necessitats  

b) Recollida de propostes 

 

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

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

temàtiques de deliberació. 

 

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

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

poden valorar línies de millora plantejades durant la diagnosi i formular 

propostes. 
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2.- Informació bàsica de la sessió participativa 

 

DATA: 26/11/2016 

LLOC: Escola Collserola 

HORA D’INICI: 10:00h 

DURADA: 3 hores 

NOMBRE DE PARTICIPANTS:  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 de l’habitatge, formulades arrel de les deliberacions en petits grups. 

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

aportacions s'enumeren agrupades segons temàtiques: 

 

 

Accés a l'habitatge 

 

Les dificultats d'accés a l'habitatge és una de les principals preocupacions, 

doncs impedeix que joves i famílies s'hi puguin establir, o en el pitjor dels 

casos que n'hagin de marxar. En aquest sentit: 

• Es considera important explorar les possibilitats d'incrementar l’oferta 

l'habitatge social (i també la d'habitatge de mercat lliure). 

• Facilitar al jovent l'accés a l'habitatge. Es proposa baixar el preu del 

lloguer social, alhora que incrementar-ne l'oferta, doncs el parc 

d'habitatge públic és petit. 

• Establir un pla de garanties per tal d'oferir habitatge privat a preu 

social: l'Ajuntament hauria de fer d'avalador dels pisos llogats i donar 

garanties als propietaris. En la mesura del possible s'haurien de 

prioritzar les famílies del barri.  

• Permetre l'accés a habitatges buits (principalment propietat dels bancs 

–grans tenidors-) a persones amb risc d'exclusió o en situació 

d'emergència social: garantir que l'Ajuntament dissenya mesures per 

fer efectiu el compliment de la legislació vigent sobre pisos buits. Cal, 

també, implicar als serveis socials per facilitar el reallotjament 

d'aquestes persones. 

• Promoure el cohabitatge o la cessió d'ús: Facilitar l'accés a l'habitatge 

a aquells ciutadans que s'organitzin en cooperatives d'habitatge. Posar 

sòl urbà municipal a disposició (temporal) per promoure habitatge 

social. 
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• Es recorda que PROMUSA es va crear per afavorir l'accés a l'habitatge 

de la gent jove. Es proposa que es reformuli l'empresa per tal de 

recuperar l'objectiu fundacional. 

 

 

Suport a les persones  

 

Preocupen les condicions de vida dels veïns i veïnes del barri, especialment de 

les persones o famílies amb pocs recursos i de les persones poc autònomes: 

 

• Es proposa la creació de la figura de l'agent o equip interdisciplinar de 

la llar. Un equip que s'encarregui de visitar les llars on hi hagi persones 

amb risc d'exclusió social, persones grans que viuen soles, persones 

amb dificultats físiques o cognitives, que poden viure en habitatges 

amb instal·lacions deficients o perilloses. L'equip ha de poder fer 

l'enllaç amb serveis socials sempre que sigui necessari. 

• Manquen places i instal·lacions per a gent gran, i les llistes d'espera per 

les places existents són molt llargues. Hi ha unanimitat a l'hora de 

considerar que cal evitar que la gent gran hagi de deixar el barri. 

• Programa de subvencions per reparacions a la llar: Un programa que 

faciliti que persones i famílies puguin fer adequacions bàsiques que 

garanteixin la seguretat de les persones a la llar.  

 

 

Viure al barri 

 

Més enllà de les propostes de millora del barri es considera important garantir  

la qualitat de vida de les persones que hi viuen, i protegir el propi barri dels 

possibles efectes que pot provocar la millora urbanística. 

• Evitar la gentrificació: Tot el seguit de millores poden provocar una 

pujada de preus en el lloguer i compra dels pisos. Cal establir  mesures 

per evitar que això no comporti l'expulsió indirecta de persones del 

barri. 
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• Presidents de la comunitat: Institucionalitzar al barri la figura del 

president de la comunitat, amb l'objectiu de facilitar la comunicació 

amb l'Ajuntament, de concentrar les necessitats, la informació, etc. 

Cal tenir en compte que els que hi ha ara no funcionen, doncs els que 

ho fan ho fan perquè els toca. 

• Adequació a normativa - persones grans - : Cal explicar bé a les 

persones (especialment les persones grans) què pot suposar l'adequació 

dels edificis a la normativa, doncs genera molts dubtes i neguits, 

especialment entre les persones grans i amb pocs recursos. Cal trobar 

la forma de donar-los suport en el cas que hagin de fer front a alguna 

despesa. 

• Rehabilitació d'habitatges: Establir ajudes per a la rehabilitació i 

adequació energètica dels habitatges. Arribar al màxim possible de 

persones amb pocs recursos.  

• Creixement urbanístic: Es considera interessant saber cap on està 

previst que creixi el barri. 

 

 

Resolució de deficiències 

 

• Deficiències en el clavegueram a l'Avinguda Cerdanyola. Es posa en 

evidència que cal aprofitar la propera vegada que s'hagi d'obrir el terra 

de l'avinguda (s'ha fet dues vegades o més) per aprofitar per construir 

el sistema de clavegueram com pertoca, i connectar-hi les aigües 

brutes de tots els edificis. Es comenta que en l'actualitat és un 

desgavell. 

 


