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

 
 

 

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: 30/11/2016 

LLOC: Casa de Cultura 

HORA D’INICI: 19:00h 

DURADA: 2 hores 

NOMBRE DE PARTICIPANTS:  15  

 

 

 

3.- Participants 

 

Andrés Ares     AV del Monestir 

Ernest Vidal   Veí 

Maria Sotu   Veïna 

Teresa Rivière  Veïna 

Josep Canals   Comerç  

Maria Joana Giménez Plataforma Animalista Sant Cugat 

Laura Viladrich  Veïna 

Francisco Ordóñez    AV Centre Est 

Alejandro Huguet             Veí 

José de Montagut  Veí 

Toni Górriz   Veí 

José Miguel Hierro  AV Monestir 

Xavier Asensio   Aula de Sò 

Ángeles Serrano  AV Centre Est 

Antoni Gual   Comerç  
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4.- Buidatge de resultats 

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

l’àmbit del comerç, 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: 

 

 

Promoció i aposta pel comerç de proximitat al barri 

 

Les deliberacions entorn el comerç al barri del Monestir – Sant Francesc 

generen un acord absolut dels participants en relació a la necessitat de fer 

una aposta decidida per promoure el comerç de proximitat (en detriment de 

les grans superfícies): 

  

• Definir i consolidar estratègies encaminades a potenciar el comerç de 

proximitat al barri. Es tracta de facilitar el desenvolupament dels 

comerços de proximitat ja existents, així com d’atraure la instal�lació 

de nous comerços. L’aposta facilitaria la creació de llocs de treball al 

territori, i promouria més “vida de barri” i cohesió social.  

• Facilitar la integració i consolidació de comerços de proximitat al 

sector Sant Francesc – Joan XXIII. Es considera que cal dinamitzar 

aquest sector del barri (especialment per a millorar la qualitat de vida 

de la gent gran que hi viu). Es podrien aprofitar els locals buits per 

promoure la instal�lació de comerços de proximitat i facilitar, així, les 

compres a la gent gran i persones amb mobilitat reduïda evitant que 

hagin de fer desplaçaments llargs per comprar (Avinguda Cerdanyola). 

 

 

Modernització i professionalització del comerç 
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L’acord en relació a al comerç de proximitat també es produeix a l’hora de 

plantejar millores per disposar d’una oferta comercial de qualitat al barri. En 

aquest sentit es proposen mesures encaminades a modernitzar i 

professionalitzar el comerç. Són les següents: 

  

• Incrementar i consolidar l’oferta formativa adreçada a comerços del 

barri. Es considera clau promoure la formació del personal dels 

comerços per garantir nivells de qualitat elevats. Es reconeix que és 

una tasca complexa. En aquest sentit cal apostar pel treball en xarxa i 

per garantir estratègies de difusió que siguin atractives i efectives 

(demostrant la utilitat dels cursos, fent difusió de proximitat porta a 

porta, etc). 

• Disseny i desenvolupament de mesures que facilitin la modernització 

de l’oferta comercial del barri. Ja sigui a través d’incentius per 

atraure la instal�lació de botigues noves al barri o mitjançant 

reduccions fiscals (IBI) que facilitin processos de millora i 

modernització. 

• Fer convergir les accions de professionalització i modernització cap a 

un objectiu comú: augmentar i facilitar als veïns i veïnes el consum i 

les compres al barri (botigues, restaurants, etc). Es tracta de 

dinamitzar comercialment el barri, d’augmentar la qualitat de vida 

dels residents evitant desplaçaments llargs per anar a comprar o a 

menjar, de promoure més cohesió social i identitat de barri, etc. 

• Formalitzar l’existència d’una entitat de comerç al barri. Es 

considera imprescindible la formalització d’una associació de 

comerciants al barri, ja sigui formant part de Sant Cugat Comerç o 

constituint i legalitzant una associació nova. Igual que amb els temes 

formatius es considera que caldrien nivells superiors de motivació i 

implicació dels comerciants del barri, la qual cosa s’ha de tenir en 

compte a l’hora de dissenyar mesures atractives, persuasives, 

motivadores i en positiu. L’existència d’una associació facilitaria el 

desenvolupament en xarxa de moltes de les propostes de millora del 

Pla d’Estratègies Urbanes vinculades amb el comerç (modernització, 
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professionalització, connexió del barri amb la ciutat, organització 

compartida d’esdeveniments, etc). 

 

 

Atracció de compradors de fora del barri (demanda externa) 

 

Existeix un consens generalitzat a l’hora de plantejar la necessitat d’establir 

mesures encaminades a atraure compradors no residents al barri:  

  

• Connectar el barri amb la ciutat per promoure l’arribada de 

compradors potencials de fora del barri. Més enllà de les funcions de 

connexió amb la ciutat que pot generar la vianalització de l’Avinguda 

Cerdanyola en tant que “Eix Comercial” (es presenta un apartat 

específic al respecte), es considera que per a la connexió del barri amb 

la resta de la ciutat cal “portar activitats de ciutat al barri” (actes 

comercials, de la Festa Major, nadalencs, fires, etc). Es reitera, en 

aquest sentit, la importància del treball en xarxa a través de 

l’Associació de Comerciants. 

• Creació d’un pol d’atracció (motor) que serveixi com a reclam per 

atraure visitants i promoure possibles compres als comerços del barri. 

Caldria generar una reflexió específica per a definir quin podria ser 

aquest pol d’atracció (motor comercial? equipament de ciutat? etc). 

• Promoure una oferta de restauració de qualitat. La restauració també 

podria esdevenir un pol d’atracció de persones no residents al barri. En 

aquest sentit es planteja la possibilitat d’engegar mesures per 

promoure la instal�lació de restaurants de qualitat i professionalitzats. 

• Aparcament soterrat a la Plaça d’en Coll. La seva construcció no 

només serviria per afrontar el dèficit d’aparcaments per als residents 

(a qui caldria assegurar preus reduïts) sinó que també facilitaria 

l’aparcament de la gent que ve de fora o que viu a sectors del barri 

més perifèrics. 

• Dissenyar accions de promocIó del barri cap a la resta de la ciutat. Es 

tracta de donar a conèixer l’oferta comercial del barri per promoure la 
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visita de ciutadans d’altres sectors de Sant Cugat del Vallès. En aquest 

sentit també es reclama que la promoció del barri serveixi per reduir la 

percepció de “barri de segona” existent actualment. 

 

 

La millora de la imatge del barri com a element clau per a la dinamització 

comercial 

 

Les deliberacions entorn el comerç també serveixen per a definir propostes de 

millora que vinculen la imatge del barri amb el desenvolupament del seu 

teixit comercial: 

  

• Definir mesures encaminades a reduir comportaments incívics que 

acaben perjudicant la imatge del barri. Es tracta de millorar la imatge 

del barri i dels seus residents. 

- Regulació dels horaris comercials en general (i dels bars en 

particular) 

- Controlar ocupacions invasives de l’espai públic de les terrasses 

de bars 

- Intervencions per eliminar el tràfic de drogues al barri. 

• Entendre les millores de l’espai públic (vianalitzacions, 

reurbanitzacions de carrers, millores mobiliari urbà i de les 

senyalutzacions, etc) com una oportunitat per la dinamització 

comercial del barri. Alhora, es reitera que les millores de l’espai 

públic s’han de reforçar amb les mesures per a connectar el barri amb 

la ciutat i amb l’objectiu de trencar la percepció de “barri de segona”. 

 

 

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 al respecte. 
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Tot seguit es presenta un quadre on es recullen les aportacions exposades pels 

assistents: 

 

PUNTS FORTS DE LA VIANALITZACIÓ 

 

• Incrementaria la qualitat de vida dels veïns (prioritat vianants, més 

“vida de carrer”, menys sorolls, menys contaminació, etc 

• Es disposaria d’un barri més net, ordenat i còmode 

• Més seguerat per als vianants 

• Connexió física del barri amb la ciutat (continuïtat “Eix Comercial” 

que facilitaria que els vianants de l’altra banda del Monestir integrin 

aquest nou eix per a compres) 

 

MATISOS I ADVERTÈNCIES 

 

• Cal garantir una bona normativa que reguli els horaris dels bars 

• Cal establir mesures per gestionar l’increment del volum de trànsit per 

carrers alternatius 

• Caldran aparcaments alternatius 

 

TEMORS / FEBLESES 

 

• Pèrdua de places d’aparcament 

• Si no es vianalitza es tem que no es promoguin millores necessàries per 

a l’Avinguda (voreres, arbrat, etc) 

• Gestió per al pas de serveis (escombraries, urgències, CiD, etc) 

• Afectació directa als comerciants que necessiten que el client s’apropi 

amb cotxe al comerç 
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