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L’Ajuntament ha impulsat durant l’any 2016 un procés participatiu en el marc del Pla 

d’Estratègies Urbanes del barri Monestir-Sant Francesc. L’objectiu del pla són: 

 

- Dinamització i millora dels entorns del Monestir. 

- Millorar la seva relació amb els teixits urbans que l’envolten i del conjunt dels 

barris 

- Millorar la qualitat de l’espai públic. 

- Dinamitzar i millorar l’estructura comercial i el paisatge urbà. 

- Dotar d’equipaments i serveis. 

- Millorar la mobilitat i l’accessibilitat universal. 

- Dotació i qualitat de l’habitatge. 

 

El procés participatiu s’ha portat a terme entre març i desembre de 2016 i ha permès 

debatre sobre  l'espai públic, la mobilitat, el comerç, l'habitatge i els equipaments. 

En una primera fase es va portar a terme una diagnosi del barri amb les entitats i 

col�lectius per detectar mancances i necessitats del barri, així com les seves 

potencialitats. 

Per elaborar les propostes es van organitzar un tallers oberts a tothom, que van tenir 

lloc el 26 i 30 de novembre, i es va distribuir un qüestionari entre la ciutadania del 

barri. 

Aquest document recull les aportacions ciutadanes realitzades als tallers de debat i 

el qüestionari.  
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Pla d’estratègies urbanes del barri Monestir – Sant Francesc 

Procés participatiu � Taller de propostes: EQUIPAMENTS 
 

 
 

Àmbit de debat: Equipaments 
 

 
 

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. 
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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. 

 

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. 

 

Plaça Sant Francesc i entorns 

 

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

que sigui un pol d'atracció del barri. 
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• 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 

 

• 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. 
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- 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 / Torreblanca  

 

• 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  - Avd. Cerdanyola / Borrell  

 

• 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 

 

• 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. 
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• 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. 

• 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. 
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• 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. 
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Pla d’estratègies urbanes del barri Monestir – Sant Francesc 

Procés participatiu � Taller de propostes: ESPAI PÚBLIC 
 

Àmbit de debat: Espai Públic 
 
 
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:  13  

 

 

 

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’espai púbic, 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: 

 

 

Seguretat 

 

La seguretat ha estat una de les qüestions que més unanimitat han general 

entre els grups de treball, no només la seguretat vial, sinó la seguretat 

percebuda. En aquest sentit es recull i es proposa: 

 

• La Plaça d’en Coll, per com està distribuïda, genera sensació 

d'inseguretat. Es proposa arranjar l'espai per millorar la sensació de 

seguretat i evitar actes incívics.  

• Es considera que, en general, la il�luminació del barri és deficient. 

Caldria millorar-la i incrementar amb això la seguretat en general i 

especialment en alguns punts clau. 

• Existeix certa sensació d'inseguretat, suma de l'incivisme, la 

il�luminació, la viabilitat, etc, que es considera important de reduir. 

• Millorar els cablejats. Modificar el cablejat aeri pel soterrat, d'aquesta 

manera s'incrementa la seguretat i queda tot més arreglat. En diversos 

llocs els pals de la llum segueixen sent una molèstia pels vianants. 

 

 

Seguretat vial 

 

La seguretat vial, un dels punts que més propostes i reflexions recull, és un 

camp ampli que agrupa propostes que van des de la millora de la peatonalitat 

a la millora de la circulació. Es recull: 
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• En general cal millorar la senyalització de la via pública.  

• Cal millorar la visibilitat que tenen els conductors dels vianants a  

l'Avinguda Cerdanyola i altres punts conflictius. P.ex. A l'Avinguda 

Cerdanyola els vianants que volen creuar pels passos de vianants surten 

de darrera els cotxes aparcats, i els vehicles que circulen tenen poc 

temps de reacció, com tampoc el tenen els vianants. 

• Es considera important vetllar per la seguretat vial de les sortides de 

l'escola, millorant entre d'altres la senyalització i limitant la velocitat. 

• Limitar també la velocitat a les zones de serveis públics. 

• Col�locar bandes de reducció de velocitat al tram de la Rambla del 

Celler - Rotonda Pelleria, doncs és una pista d'acceleració. 

 

 

Incivisme 

 

Les actituds incíviques són una de les principal preocupacions del veïnat, i 

genera unanimitat en els grups de treball: 

 

• Vetllar, en general, per la defensa dels drets dels ciutadans que 

pateixen la brutícia o les molèsties d'animals, el soroll, la brutícia del 

model d'oci de borratxera i la mala utilització del serveis de recollida 

de residus.  

• Dotar el barri d'uns agents cívics que durant el dia a dia ajudin a la 

ciutadania i evitin conductes incíviques (p.ex.: deixalles, botellot, 

excrements dels gossos, etc.). 

L'existència de l'agent cívic permetria, alhora, trametre a l'Ajuntament 

més informació al respecte de les mancances del barri. 

• Existeix un xoc entre la tinença d'animals de companyia i els drets 

dels veïnes/es a gaudir dels seus espais públics. Els propietaris i 

propietàries dels animals no sempre respecten les normes de 

convivència. En aquest sentit caldria: 
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o Millorar els espais de socialització (pipican). 

o Crear tallers d'educació i civisme animal. Impulsar plans 

reeducatius i continuats sobre la tinença d'animals. 

o Lluitar contra els maltractament dels animals a través de 

l'educació. 

o Organitzar activitats per potenciar d'adopció d'animals. P.ex. 

desfilades d'animals a l'espai públic. 

o Conscienciar de la importància de controlar la natalitat (gestor 

de colònies de gats) a través de campanyes d'esterilització. 

o Recalcar l'obligació de recollir els excrements. 

 

• Vetllar perquè s'utilitzin adequadament els punts de recollida 

d'escombraries i deixalleria. Incrementar en general el nombre de 

papereres. 

 

 

Gestió de l’espai públic 

 

Per a la millora del barri i la convivència entre veïns cal fer també una bona 

gestió de l'espai públic. Diverses propostes anaven en aquest sentit: 

 

• Gestió de les terrasses dels bars i restaurants: delimitació i 

senyalització per part de l'Ajuntament de l'espai que poden utilitzar les 

terrasses dels bars, cafeteries, etc. I permetre el pas de vianants sense 

haver d'esquivar cadires i clients. Alhora, es proposa revisar els criteris 

que regulen el nombre de taules i cadires que es poden posar a les 

terrasses. Revisar-los prenent en consideració l'espai públic disponible, 

sempre amb l'objectiu de no perdre espai. 

• Il�luminació dels carrers: canviar els fanals per millorar en eficiència 

energètica, disminuir la contaminació lumínica i millorar la 

il�luminació, doncs en l'actualitat existeixen zones fosques provocades 



15 

 

per l'arbrat. Caldria buscar un tipus de fanal que il�lumini millor el 

carrer sense molestar els habitatges (1r pis).  

El carrer Montserrat és un exemple d'il�luminació adequada. L'exemple 

contrari, d'enllumenat inadequat, és l'Avinguda Cerdanyola. 

En termes de millora de la il�luminació de l’espai públic, també és 

important revisar que l'arbrat sigui l'adequat. 

• Millora de l'accessibilitat dels carrers i voreres:  

o Adequació sobretot per a persones amb mobilitat reduïda 

o Ampliació de les voreres que donen accés a les escoles del barri 

o Millora de voreres específiques, com les de l'Avinguda St. 

Francesc (treure arrels, pals de la llum, etc) adaptant-les o 

potenciant carrers de plataforma única en els que es prioritza el 

vianant. 

• La peatonalització de l'Avinguda Cerdanyola permetria unir el barri 

amb Sant Cugat, i fer-ho donant prioritat als vianants i als veïns i 

veïnes. Es voldria que el carrer fos de plataforma única, amb prioritat 

pels vianants. 

• Cal promoure la vida al barri. La reforma del barri hauria d'anar  

acompanyada d'un pla d'usos que reguli el comerç de proximitat per tal 

que segueixi donant servei real als veïns. 
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Pla d’estratègies urbanes del barri Monestir – Sant Francesc 
Procés participatiu � Taller de propostes: HABITATGE 

 
 

 

Àmbit de debat: Habitatge 
 

 
 
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. 



19 

 

• 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. 
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Pla d’estratègies urbanes del barri Monestir – Sant Francesc 
Procés participatiu � Taller de propostes: MOBILITAT 

 
 

 

Àmbit de debat: Mobilitat 
 

 
 
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 de la mobilitat, 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: 

 

 

El vianant com a prioritat 

 

Una part rellevant de les aportacions recollides fan referència a la oportunitat 

d’aprofitar el Pla d’Estratègies Urbanes per transformar el barri en un entorn 

on la mobilitat dels vianants esdevingui una prioritat. En aquest sentit es 

recullen les següents propostes: 

 

PLATAFORMES ÚNIQUES / VIANALITZACIONS: 

 

• Reconvertir els carrers de la part històrica del barri en carrers de 

plataforma única per guanyar espai per als vianants i millorar 

l’accessibilitat; 

o Carrer de la Creu 

o Carrer Montserrat 

o Carrer Orient 

o Carrer Sant Llorenç 

o Carrer Francesc Macià 

• Vianalització (Plataforma Única) de l’Avinguda Cerdanyola. El 

projecte hauria de garantir que sigui un espai prioritari i agradable per 

als vianants i la seva mobilitat; amb bancs, sense excés d’ocupació de 

terrasses, etc. Un dels grups matisa que la vianalització s’ha de 

garantir, com a mínim, a partir de l’encreuament amb el passeig 

Torreblanca (direcció Monestir), i que cal estudiar bé alternatives de 

mobilitat i les possibles afectacions a l’accés de serveis (CiD, recollida 

escombraries, ambulàncies). 
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S’emfatitza, pel que fa a la reurbanització del carrers, la necessitat de vetllar 

per a una millora a partir de paviments i mobiliari amb característiques 

similars a d’altres parts de la ciutat (entorn Monestir – Centre). També es 

reclama que s’evitin paviments que rellisquin, i que les reconversions vagin 

acompanyades de plans encaminats a potenciar la dinamització comercial. 

 

VORERES: 

 

• Vetllar per l’existència de voreres accessibles. Es proposa la necessitat 

d’eixamplar-les, eliminar arrels dels arbres que sobresurten, tapar 

forats, reubicar mobiliari urbà que actualment dificulta la mobilitat 

dels vianants, etc. Caldria, doncs, engegar un procés de revisió de les 

voreres del barri. Es tracta d’entendre el vianant com una prioritat i de 

facilitar la seva accessibilitat quotidiana, sobretot a les persones amb 

mobilitat reduïda. 

• Establir mesures encaminades a controlar i reduir les infraccions de 

ciclistes, patinets, etc. per tal de no dificultar la mobilitat dels 

vianants. 

• Instal�lar paviments empedrats i que no rellisquin. Actualment alguns 

paviment són perillosos (Ex. Rampa Francesc Macià – Claustre Casa de 

Cultura o paviment Plaça d’en Coll – Carrer de la Torre). 

 

 

Bicicletes (carrils-bici) 

 

En general s’està d’acord en la necessitat de promoure, facilitar i regular la 

circulació en bicicleta pel barri. En aquest sentit es plantegen dues propostes 

vinculades amb els carrils-bici. Són les següents: 

 

• Connectar el carril-bici amb la resta de la ciutat (Rambla del Celler / 

connexió amb el que es dirigeix a Cerdanyola). És important que els 

carrils-bici no siguin deficitaris i que tinguin continuïtat. Es considera 
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una manera necessària per a promoure un increment (imprescindible) 

de la mobilitat sostenible. 

• Les millores vinculades amb els carrils-bici haurien d’anar 

acompanyades de la instal�lació de més aparcaments per a bicicletes, 

així com de mesures per a facilitar una mobilitat segura per als 

ciclistes. 

 

 

Transport públic 

 

Malgrat reconèixer que el barri està ben connectat pel que fa al transport 

públic es proposa: 

• Revisar i millorar les freqüències de pas i els circuits 

• Millorar la informació: cal una informació més clara 

• Millorar les marquesines 

 

Aparcaments 

 

El debat entorn les propostes per millorar la mobilitat al barri també deriva 

en la formulació de propostes vinculades amb els aparcaments: 

 

• Es proposa la necessitat d’elaborar un estudi per analitzar la ubicació 

de nous aparcaments amb un ús prioritari (preus no abusius) per a la 

gent del barri. Es plantegen diferents ubicacions possibles: 

o Plaça Ramon Barnils 

o Inici Avinguda Cerdanyola 

o Amfiteatre 

• També es planteja la possibilitat d’aprofitar la probable remodelació 

integral de la Plaça d’en Coll per a construir-hi un aparcament 

subterrani, que serveixi per incrementar el nombre de places existents 

al barri i, alhora, per facilitar l’estacionament de “visitants”. Caldria 

garantir que els aparcaments soterrats es gestionen amb mesures de 

l’estil “zona verda” amb preus especials per als residents. 
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Trànsit rodat 

 

Les reflexions sobre mobilitat deriven en la definició d’un nombre significatiu 

de propostes vinculades amb el trànsit rodat al barri. Són les següents:  

 

TRÀNSIT DE VEHICLES: 

 

• Cal aprofitar el Pla d’Estratègies Urbanes per fer un pas endavant pel 

que fa al trànsit de vehicles pel barri. Es proposa descentralitzar l’eix 

principal actual (Avinguda Cerdanyola) i potenciar una circumval�lació 

d’entrada (Pi d’en Xandri – Ragull – Joan XXIII). La proposta serviria per 

reduir el volum de vehicles que circulen pel barri (menys embussos, 

sorolls i contaminació). 

• Es proposa la possibilita d’instal�lar una nova rotonda a l’encreuament 

Guillem d’Avinyó – Monestir – Avinguda Ragull – Santa Rosa – 

Montserrat, i reubicar els contenidors que actualment dificulten la 

visibilitat. 

• Plantejar nous horaris per a la recollida d’escombraries. Caldria que 

el servei es realitzi passades les 09h, ja que és una hora punta on la 

gent es dirigeix a les escoles i/o treballs. 

 

SENYALITZACIÓ VIÀRIA: 

 

• Es proposa engegar un procés de revisió general de les senyals de 

trànsit al barri (direccions prohibides, sentits únics, indicadors de 

direcció, etc.) La revisió hauria de servir per millorar la informació fent 

que sigui més facilitadora i entenedora (i evitant manca d’informació o 

senyals amagades o mal ubicades). 

• En relació a la revisió de la senyalització viària també es proposa que 

s’aprofiti per a reduir el pas de vehicles a motor pel centre del barri. 
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• Stop de Francesc Macià direcció Rambla de Celler: cal prendre una 

decisió; o es controla que tothom el respecti, o es modifica per una 

senyal de “Cediu el pas”. 
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Pla d’estratègies urbanes del barri Monestir – Sant Francesc 
Procés participatiu � Taller de propostes: COMERÇ 

 
 

 

Àmbit de debat: Comerç 
 

 
 
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. 

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

particular) 

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

de bars 

o 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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Pla d’estratègies urbanes del barri Monestir – Sant Francesc 
Procés participatiu 

 
 

APORTACIONS INDIVIDUALS (QÜESTIONARI) 
Novembre-desembre 2016 

 
 

 



36 

 

BUIDATGE PROPOSTES QÜESTIONARI PLA BARRI MONESTIR 
 
Es relacionen a continuació les aportacions ciutadanes rebudes per mitjà del qüestionari digital 
i en butlletes. En total es van respondre 159 qüestionaris, majoritàriament on-line. Les 
respostes s’han ordenat per àmbits temàtics (Espai Públic, Mobilitat, Habitatge, Comerç, 
Equipaments i Altres) i subàmbits que coincideixen amb (a) les respostes a les preguntes 
tancades i (b) les respostes a les preguntes obertes; en aquest darrer apartat s’han classificat 
segons les categories de continguts dels tallers de participació, realitzats al noviembre de 
2016, per facilitar la seva anàlisi i valoració. 
 

Dades sociodemogràfiques de les persones participants a l’enquesta 
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El perfil més representat a l’enquesta correspon amb persones viuen al barri i treballen 
o estudien fora, principalment d’entre d’entre 30 i 44 anys (47 persones, 30,3% de la 
mostra) i de 45 a 59 anys (22 persones, 14,2% de la mostra); el tercer grup el 
conformen persones que viuen i treballen o estudien al barri d’entre 30 i 44 anys (13 
persones, 8,4% de la mostra). 
 

    

Treballo/estudio 
al barri i visc 

fora 

Visc al barri i 
estic jubilat o 

jubilada 

Visc al barri i 
no tinc una 
ocupació 

remunerada 

Visc al barri i 
treballo/estudio 

fora 

Visc i 
treballo/estudio 
al barri del 

Monestir - Sant 
Francesc 

Visc i 
treballo/estudio 
fora del barri 
però hi passo 
molt temps per 

diferents 
motius 

Total 

De 15 a 29 
anys 

Home       5     5 

  Dona 1 1 1 4 1   8 

De 30 a 44 
anys 

Home       22 8 2 32 

  Dona 4 1 1 25 5 1 37 

De 45 a 59 
anys 

Home 3   2 12 5 3 25 

  Dona 3     10 6 2 21 

De 60 a 74 
anys 

Home 1 5     2 1 9 

  Dona   6   2 4   12 

75 anys o més Home         4   4 

  Dona         2   2 

Total 
 

12 13 4 80 37 9 155 
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Respostes al qüestionari 
 
PROPOSTES DE MILLORA D'ESPAI PÚBLIC 
 
A. Respostes a les preguntes tancades 
A continuació es presenten els resultats de les valoracions de les propostes 
plantejades de millores de l’espai públic. Valorant cada proposta del 0 al 10. 

 
4-9. Valora del 0 al 10 les necessitats del barri de millores de l’espai públic: 
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B. Respostes a la pregunta oberta 
A continuació es presenten les propostes d’accions de millora que les persones 
enquestades consideren imprescindible en l’àmbit de l’espai públic. 
 
El conjunt d’aportacions es poden clasificar en les seguents categories de propostes: 

• Seguretat (relació amb les pregunta 4) 
• Seguretat vial 
• Incivisme (relació amb la pregunta 6) 
• Gestió de l’espai públic (il·luminació, terrasses, accessibilitat) (relació amb les 

preguntes 5 i 9) 
 
10. Proposa una acció de millora que consideris imprescindible per al barri en l’àmbit 
d’ESPAI PÚBLIC: 
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Seguretat 

Propostes relacionades amb la pregunta 4. 

Acabar amb els actes delictius d'ocupació i tancar els locals ocupats tipus La Xesca, que no 
oblidem que estan oberts a partir d'un delicte. Quan ens dediquem a seguir la llei i a no 
permetre aquestes accions, podem començar a parlar de millorar un barri. Mentres 
alberguem delinqüents i delictes com si res, totes les demés propostes foten riure. 
Mejorar la seguridad y la iluminación 
Millorar la seguretat i la il·luminació 
Al final del carrer monastir hi ha una plaça o zona coneguda com a illa verda nova de fa uns 
10 anys, evitar l'acces de vehicles privats accedeixin en aquesta zona peatonal, mes il-
uminació a la nit ja que es pèssima i com controlar els botellons per dir-ho finament per no 
dir altres coses com consum de cannavis de tots els caps de setmana que ja s'ha fet cotidià. 
Al ser una zona proteijida i oculta entre els edificis en els joves els hi es perfecte on amagar-
s'ha i fer el que els hi rota, i aquí ja n'estem farts!!!!!!!!!!! solocions siusplau i que no sigui 
tenir que avisar a la local on a penes ens foten cas!!!!!! 
visc al final de carrer Monestir on hi ha una plaçeta, hi ha una zona que queda fosca i això 
provoca que si posin una colla de nois on fan des de botelló a altres coses. Crec que a part 
de posar-hi llum en aquesta zona hi hauria d'haver més seguretat ja que a la plaçeta no hi 
van mai nens petits ja que aquest grup de nois que intimida a qualsevol per portar el seu fill 
als gronxadors. 
Més policia pel barri fent pressió als grups que veuen i fumen a parcs infantils a totes 
hores... 
Que passin els cotxes patrulla per els carrers de semi-vianants tant de dia com de nit. 
Seguretat als instituts i col·legis 

 

Seguretat vial 

Llum de nit al carril bici de la Rambla del Celler. És molt perillós, no es veu res. 
Carril bici fins entrades principals escoles i IES, o bé tallar trànsit en hores entrada i sortida 
d'escolars, o bé carrers peatonals 
Carrils bici 
Regular convivencia bicis-vianants, pacificar trànsit motoritzat 
Pacificació dels carrers. Velocitat màxima 30 i prioritat per a bicicletes. 
Més control sobre la velocitat dels vehicles en aquestes zones. 
Que les terrasses no impedeixin el pas dels vianants i fer l'avinguda cerdanyola peatonal. 
Facilitar carrers peatonals 
Posar mitjans per evitar la confusió que hi ha en les "rotondes quadrades" de tota la Rambla 
del Celler, que els que no ho coneixen es creuen que tenen dret de pas per portar la dreta; 
ex: Torreblanca # Rambla...i següents!!! És desastrós i no hi ha dia que no hi hagi pitades... 
com a mínim. També, aclarir questió carrils bici al mateix carrer, que creuen com bojos. 
ampliar zona per a vinanants 
Més espais pel vianant. 
Repensar el barri pensant sempre en el vianant. Les voreres en molts casos són molt 
estretes, o tenen terrasses de bars en un espai on amb prou feines hi caben dues persones 
passant. Hi ha poc espai verd i poquíssim espai per vianants. Els jardins del Vallès i la plaça 
del Coll, que són els dos espais amplis més importants, haurien de ser espais de trobada i 
aprofitables on tinguin lloc aquestes terrasses de bar, parcs infantils, espai per vianants i a 
considerar com a espais programables culturalment per l'Ajuntament (igual que ho són Can 
Quitèria, la plaça Barcelona, plaça de Sant Pere, Octavià o plaça del Rei). 
Avinguda Cerdanyola Peatonal (+ espais per vianants) 
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Fer l'avigunda cerdanyola peatonal 
Mes espai per vianants. 
Aplicar las medidas necesarias para que no se aparque encima de las aceras impidiendo el 
paso a los ciudadanos que van con sillas o con niños pequeños. Es un barrio con suficientes 
aparcamientos para que la gente aparque delante de su casa encima la acera. Hay que 
impulsar que la gente se mueva un poco más. 
Millora del paviment de l'Avinguda Ragull, entre el Pg. Torreblanca i C/La Granja, sobretot 
en l'encreuament d'aquest segon. 
Millorar la iluminació dels carrers i dels passos de vianants. Reformular l'espai dels carrers 
Pau VI, Joan XXIII i Salvador Espriu per millorar la seguretat dels vianants. Hi ha molt trànsit, 
molts carrils, mitjanes, poca llum, és perillós. Eliminar la mitjana de Pau VI, posar un pas de 
vianants a Pau VI amb Salvador Espriu abans de la rotonda. 
Senyalització carril bici compartit amb calçada de vehicles 
Vies importants del barri ,sense circulació 
COL.LOCAR MESURES PER A LA REDUCCIÓ DE LA VELOCITAT DELS VEHOCLES, SOBRETOT 
APROP DE TOTS ELS PASSOS DE VIANANTS. HAN HAGUT FORÇA ATROPELLAMENTS EN 
AQUESTA AVINGUDA. 
Hacer peatonal la calle Del Valles en su totalidad, y Avd. Cerdanyola. 
Semi-vinanantitzacó avda cerdanyola des de torreblanca al carrer de la creu 
voreres accessibles i plataforma única sempre que sigui possible. Donar la importància al 
vianant fent espais agradables (amb més verd, menys cotxes, menys terrasses) i conciliadors 
amb els veïns. millora d'espais degradats com els jardins del vallès, repensar la plaça del coll 
pq sigui un espai on fer-hi vida, activitats i aprofitar els pocs espais lliures que hi ha. 
Carrer Sant Llorenç plataforma única. Velocitat mínima i senyalització de "prioritat 
invertida". 
Regular la velocitat al mínim en general i al carrer Sant Llorenç plaça prioritat invertida 

 
Incivisme 

Propostes relacionades amb la pregunta 6. 

Més civisme 
Millorar la contaminació acústica dels camions de recollida de residus, per tal que poguem 
dormir i millorar el tema jovent borratxo a les 5:30 cantant pel carrer fent esses 
No a las bicicletas por las aceras, no a las cacas de perros, no a los escupitajos por las aceras, 
no a los orines de los perros en las porterías de los edificios y farolas. 
Recollida de caques de gossos als Jardins del Vallès 
Control cacas y pipis gossos en tot el barri 
Les voreres del barri fan fàstic, estan plenes de pixades i caques de gos. 
Més pipi-cans i més mentalitzats, i potser més contenidors 
Nuevo pipican en espacio verde Ildefons Cerdà 
Fomentar el civisme i informar sobre on abocar els diferents tipus de deixalles 
(particularment els voluminosos) 
Campañas de sensibilización 
Fer campanyes de sensibilització cap a l'educació. Que els fanals estiguin situats a una 
alçada oportuna i no quedin tapas pels arbres 
Fer campanya perquè la gent recicli i recicli correctament 
vigilar i sancionar les accions inciviques 
El principal problema és l'incivisme: Per exemple a prop de l’Estatut sol apreciar-se molta 
brossa llençada intencionadament, i això s’ha incrementat de manera considerable des que 
s’obri el Mcdonals (encara que les ampolles d’achol segueixen emportant-se el 1r lloc) (No 
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obstant tinc entès que per la part d’aquest és encara pitjor...) Crec que aquest ja se li ha 
aplicat massa conscienciació (encara que no crec que aquesta tingui que aturarse), crec que 
s’hauria d’aplicar una mica de ma dura. (si ets massa bo, et prendran el pèl, si et passes, et 
consideraran un tira) 
Evitar com sigui possible que no es deixin trastos al carrer 
Remodelar la Pl. d'en Coll. Reforçar civisme, cameras, penalitzar reincidència 
Mes control dels gossos sense lligar i la bruticia que deixen amb pixats i excrements. Manca 
de fonts i surtidors d'aigua per l'estiu. 
Posar pipi-cans als parcs infantils i multar als amos dels gossos incívics 
Promoure que els voluminosos no es deixin al costat dels contenidors 

 
Gestió de l’espai públic (il·luminació, terrasses, accessibilitat) 

Propostes relacionades amb les pregunta 5 i 9. 

Millorar la il·luminació 
Millorar els fanals i la il·luminació 
Millorar els sistema d'arbres i il·luminació i voreres 
Il·luminació carrer Cami de la Creu, també en l'escala d'accès del d'aquí a Francesc Macià, 
només hi ha fanals en una vorera. Posar llum blanca. Reduir MOLT el soroll de festes i 
activitats populars 
La neteja 
Recollida de trastos 
Millorar la neteja (fruit de l'incivisme) 
Neteja de carrers i recollida de deixalles més eficient. Multar a qui no reculli caques de 
gossos 
manteniment dels jardins i espais comuns 
controlar els contenidors- moltes vegades insuficients 
Conseguir que los alrrededores de los contenedores de basuras estén libres en todo 
momento de trastos y basura. 
Que todas las aceras estén adaptadas para personas con movilidad reducida. 
Arreglar les voreres 
Millorar el soroll i la contaminació 
Si hem de ser un barri per viure i gaudir, hem de deixar espais nets per al vianant, s'haurien 
de reduir els espais per terrasses i crear una normativa de civisme, i en ambdós casos fer´ho 
cumplir...i si, això vol diri sancionar si cal. 
Eliminar l'esglaó de 5 centímetres d'alt que hi ha en alguns contenidors de recollida 
d'escombraries (els soterrats). És un estorb i és fàcil que la gent caigui. 
Millora de la plaça del Coll 
Mi llorar la plaça del Coll per reactivar l'economia de la zona 
Manteniment diari 
Enterrar cables telefonia ya luz, cuidado de arboles (tierra se sale cuando riegan, malas 
hierbas), aceras con pavimento parcheado e irregular 
Millorar instal·lacions parcs 
Als parcs grans, com Pollancreda, cal zona plana de fusta o altre material per yoguis de cara 
a primavera i estiu. Jo practico a lasaladeyoga de la Roser i la Emma pero els caps de 
setmana practicar a casa pot ser molt caluros per lo que trobar una zona al parc on estendre 
la marfega i practicar tranquilament seria genial 
Mejorar el mantenimiento del parque de Sant francesc y Plaza del Coll césped y mobiliario 
del parque (igual al parque Central) 
Recollida excrements animals, millorar esapais verds i parcs infantils 
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Millora la neteja en general i promoure més civisme 
Creació/millora zones verdes 
Més espais verds encara que sigui amb aquestes torretes grans amb plantes ben cuidades 
on no hi hagi espai per a parcs. Evitar l'acumulació de mobles i trasters als containers on no 
han d'anar. 
Plantació de més arbrat en l'espai públic 
Més arbres 
Los árboles no están bien podados 
Cortar los árboles porque hay algunos que tapan la luz que tiene que entrar en las viviendas. 
Sería conveniente podarlos en altura. (Avinguda Cerdanyola) 
cases abandonades en molt mal estat 
Projecte de pintura mural de benvinguda al barri: Es tracta de triar alguna/es paret/s 
mitgera/es d'edificis i buscar artistes internacionals per fer creacions murals que ajudin a 
dignificar el barri i a fer-lo interessant des d'un punt de vista artístic, incentivant que els 
visitants d'altres llocs de la ciutat el visitin. Una paret ideal per fer-ho, ja que per la seva 
visibilitat pot servir de "porta d'entrada" al barri des del Monestir, és la paret lateral de 
l'edifici de l'Avinguda de Cerdanyola, número 3, amb molt bona visibilitat venint des del 
carrer de la Creu. Hi ha moltes referències internacional de projectes similars, i també 
algunes de més properes, com el projecte 'La cara de Badalona': 
http://www.xiptv.cat/1moncat/capitol/la-cara-de-badalona El projecte ha de prioritzar la 
qualitat artística però també el treball comunitari, per tal que la creació escollida sigui fruit 
d'un procés fet amb els veïns/es. 
Proposo un pla artístic per donar un atractiu cultural al barri. Un bon lloc seria al carrer 
Montserrat amb Avda Cerdanyola. Es tracta d'una de les entrades al barri i podria buscar-se 
una temàtica adequada (treballadors, escena obrera). Seria imprescindible trobar una firma 
potent per a que realment impactés en el barri. Ciutats com Rubí (aquí al costat amb el 
Festiva de Fotografia al carrer) o Glasgow (amb grafitti) han trobat en l'art urbà la manera 
d'embellir els seus edificis i dignificar els seus barris. 
Potenciació cultural i espai social 
Activitats inclusives, llocs culturals, biblioteques 
MES DIES X LES RECOLLIDES AL CARRER 
Remodelació i adeqüació dels jardins i parcs infantils del barri 
Un aparcament public a la pça. d'en Coll 
Cambiar parte de la enorme zona de descargas de Delphi a aparcamiento público gratuito. 
Esa zona no tiene parking disponible, ni siquiera pagando, y está alejada del transporte 
público, lo que me imagino afecta a empresas y residentes. 
Millorar els parcs infantils 
Centre cívic 
Reubicar a una altra lloc el xatarrero del C/ Joan XXIII 
Redireccionar a altres carrers menys poblats el transport públic i serveis municipals, així com 
oferir altres opcions vials a tot el transit rodat, per a no centralitzar solament en un 
(Avinguda Ragull) el pas de tot el transport, així com limitar i controlar la velocitat i soroll 
dels mateixos. És a dir: Fer una anella de circumval·lació del barri amb vehicle a motor, tal 
com resa la pregunta 14 
mas zonas verdes y mejora zona Jardins del Vallés 
Retirar el contenidor de roba de l'Avinguda Cerdanyola 
Mejorar la accesibilidad de minusválidos en los parques públicos de St. Francesc y poner 
fuentes de agua 
Recollida d'escombraries i mobles i deixalles a la Plaça d'en Coll 
Millorar la zona del voltant de l'institut Pla Farreras amb plantes i arbres 
Arreglar tot l'entorn de l'institut Pla Farreras amb plantes i arbres 
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Más seguridad y los bares son los que hacen barrio. Las terrazas me gustan. 
Revisar l'espai utilitzat del carrer per comerços 
Fer campanya perquè la gent recicli correctament. Solucionar de fer "pipi" els gossos 
Recordeu recollida oli 
Los contenedores hacen mal olor. En verano según la higiene no se puede abrir ventanas. 
Papereres separarives plàstic/paper/resta. Semàfors als passos cebra per peatons. El ciutadà 
va parant el trànsit i això vol dir més contaminació. El civisme també ha de ser ambiental. 
 
PROPOSTES DE MILLORA DE MOBILITAT 
 
A. Respostes a les preguntes tancades 
A continuació es presenten els resultats de les valoracions de les propostes 
plantejades de millores en la mobilitat del barri. Valorant cada proposta del 0 al 10. 
 
11-14. Valora del 0 al 10 la necessitat de realitzar millores en la mobilitat del barri: 
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B. Respostes a la pregunta oberta 
A continuació es presenten les propostes d’accions de millora que les persones 
enquestades consideren imprescindible en l’àmbit de la mobilitat. 
 
El conjunt d’aportacions es poden clasificar en les seguents categories de propostes: 

• El vianant com a prioritat. Vianalització (relació amb les preguntes 11 i 12) 
• Voreres (relació amb la pregunta 7 de l’àmbit d’Espai Públic) 
• Bicicletes 
• Transport públic 
• Aparcament (relació amb la pregunta 13) 
• Trànsit rodat (relació amb la pregunta 14) 
• Senyalització 

 
15. Proposa una acció de millora que consideris imprescindible en l’àmbit de 
MOBILITAT del barri: 
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El vianant com a prioritat. Vianalització 

Propostes relacionades amb les preguntes 11 i 12. 

Peatonalitzar l'Avinguda Cerdanyola de manera permanent 
Av. Cerdanyola que sigui x vianants 
Peatonalizar la Av Cerdanyola desde Paseo Torreblanca 
Plataforma única a carretera cerdanyola i Torreblanca, connectant peatonalment des de 
l'estació fins el mercat Torreblanca, cinemes, auditori, biblioteca... sempre buscant 
alternativa a aquestes dues vies importants per a vehicles 
També seria molt important prolongar l'eix de vinanants del centre per l'avinguda 
Cerdanyola, en una sola plataforma i lliure de cotxes, per tal de portar més gent al barri, que 
sigui un espai lliure de fum i que això ajudi al comerç de la zona. En haver-hi més lloc pel 
vianant això també pot ser més conciliable amb posar-hi terrasses (o conciliar amb les que ja 
hi ha molt mal posades) o carrils bici. Ara mateix l'avinguda Cerdanyola només pensa en el 
circuit motor d'entrada a la ciutat. 
Fer el carrer Avinguda Cerdanyola i alguns trams que hi van a parar petaonals amb un únic 
nivell, sense aceres ni pas de cotxes. 
ampliar zona per a vinanants i bicicletes, i expulsar el vehicle privat del barri 
1) És imprescindible VIANANTITZAR l'Avinguda de Cerdanyola per augmentar la qualitat de 
vida dels veïns/es, millorar la qualitat urbana, la seguretat de nens i gent gran, la qualitat de 
l'aire, etc. 2) És imprescindible solucionar la connexió entre la plaça del Rei i l'entrada al 
barri pel carrer de la Creu. Soterrar aquest tram de Francesc Macià seria el millor, eliminant 
l'aparcament soterrat que ara ho impedeix, o buscant alternatives. 
vianantització de l'avinguda cerdanyola i acondicionament dels carrers que es veuran 
afectats per l'augment del trànsit derivat d'aquesta acció. Que el projecte de fer l'avinguda 
cerdanyola de vianants no faci empitjorar la qualitat de l'aire dels veïns d'altres carrers, ni 
tampoc l'augment de trànsit empitjori la mobilitat dels vianants d'aquests carrers 
colindants. Intentar aconseguir un barri que prioritzi sempre el vianant, sigui el carrer que 
sigui. (exceptuant el trànsit aquest rodat, que passaria per vies més amples, com podria ser 
la rambla del celler) i que els sentits de circulació dels carrers t'expulsin sense adonar-te'n 
Ref 11+12: prioritzar mobilitat a peu i en biçi per l'av. Cerdanyola. No volem autobus 
truncant la plaça d'en Coll! 
PROPOSO FER TOTA L´AVINGUDA CERDANYOLA I CARRER DE A CREU PEATONAL FINS A 
CONNECTAR AMB EL MONESTIR 
Calles peatonales, sin Vehículos a motor. 
És fonamental la vianantització permanent del Carrer de la Creu i de l'Avinguda Cerdanyola 
Cuidar a los peatones más 
 

Voreres 

Propostes relacionades amb la pregunta 7 de l’àmbit d’espai públic. 

Arreglas las aceras y cambiar los árboles que las estropean, facilitar la circulación de 
personas con movilidad reducida. 
voreres accessibles i plataforma única sempre que sigui possible. Donar la importància al 
vianant fent espais agradables (amb més verd, menys cotxes, menys terrasses) i conciliadors 
amb els veïns. 
Ampliar aceres 
Adeqüació de voreres a persones amb movilitat reduïda i a nens de l'escola Collserola, 
ampliant-les 

millorar les aceres  
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Millorar l'accessibilitat en voreres, sobretot al C/La creu. 
un nucli de carrers importants sense aceres i peatonals 

Cap barrera arquitectónica 
Millorar l'incivisme d'alguns conductors: cotxes aparcats sobre les voreres i motocicletes 
circulant per les voreres o en contra direcció. 
Arreglar aceras y tapar huecos de los árboles arran de aceres 
El pavimento en mejor estado las (cacas) del incivismo de los amos 
 

Bicicletes 

Dotar de carrils bici 
Incentivar l'ús de la bicicleta 
Evitar o clarificar les normes d'ús de bicicletes i altres enginys elèctrics per les voreres, a fi 
de fer respectar la seguretat del vianant. Volem ser Smart City, però som una ciutat sense 
llei...els ciclistes demanen respecte i espais, i no el respecten, els conductors de cotxe volen 
poder aparcar, però no fan servir els aparcaments existents... 
Treure les senyals de prioritat del cotxes davant de les bicicletes (carril bici Francesc Macià) 
com s'ha fet en part a la Rambla del Celler fa poc. Les bicicletes que són un vehicle 
sostenible i han de tenir prioritat vers el motor. Donar continuïtat als carrils bici que 
desapareixen a les rotondes. Als carrils bici eliminar el senyal R-407 igual que està fent 
Barcelona. Al carril bici de R. Celler eliminar les rampes del 28% amb les interseccions de la 
calçada, són perilloses i desincentiven; eliminar la zona Fitness del Dir; posar il·luminació de 
nit, és molt perillós; eliminar o trobar una alternativa al reg automàtic del carril a les 7:30 de 
l'estiu, doncs anul·la el carril; treure el carril del centre de la via i posar-lo en el laterals, més 
aprop de la vorera (mai en la vorera) i segregat de veritat. Millorar la contaminació del barri, 
que cada cop és més alta = més cotxes. En definitiva, treure cotxes. 
Conexió carril-bici de la carretera de cerdanyola amb el barri 
Pel que fa la mobilitat amb bici es molt fácil anar directe per Rambla del Celler, pèro estaría 
molt bè tenir un altra opciò mès en el altra costat o borde dels barris Monestir-Sant 
Francesc . Per anar/connectar amb el centre. Aixo ho trobo molt important degut els nivells 
y diferentes cotes existent en el territori. 
ampliar zona per a vinanants i bicicletes, i expulsar el vehicle privat del barri 
Millorar ciclabilitat. Carril bici ctra cerdanyola 
Respecto al tema de los carriles para bicicletas está muy bien su existencia pero siempre y 
cuando no impidan el paso de los transeúntes. Hay zonas en el barrio que en la acera sólo 
hay paso para las bicicletas y creo que primero son los transeúntes y después las bicicletas. 
M'agrada el tema bicicletes 
Augmentar els KM de carril bici 
Poner varios BiciBox porque roban bicis de los aparcamientos que no están tapados. En los 
Jardins del Vallès hacer un aparcamiento soterrado y jardín arriba (aparcamiento público 
para los coches) 
Carril bici que enllaci amb el que va a Cerdanyola 
 

Transport públic 

Mes autobusos i parades amb marquesines 
El barri del Monestir és el barri del Centre que queda més lluny de les estacions de 
ferrocarril. Per això hauria de ser prioritari connectar bé el barri amb l'estació mitjançant 
busos, una connexió que ara està tan mal feta que s'hi triga més en bus que a peu. Tenint en 
compte que a més és un barri amb molta gent gran que potser no hi pot anar a peu, seria 
prioritari repensar aquesta connexió.  
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Obligar totes les families a portar els seus nens i nenes, de casa al cole i del cole a casa, en 
transport public. Es increible i molt poc civic que es permeti encara l'us del vehicle privat per 
aquesta mobilitat dels nostres nens/nes. 
millorar del pas del transport públic 
Replantejar el servei de bus de les línies 1 i 8 
millorar transport public, tan per anar a l estacio com per tornar al barri 
que la línia de busos que connecta amb l'estació sigui ràpida i freqüent, replantejant si cal el 
fet de que hi vagi directe, enlloc de fer tota la volta, ja que es triga molt més que anant a 
peu. 
No fer pasar cap bus per la Plaça d'en Coll 
No volem un bus a la Plaça d'en Coll 
No tenir autobús al barri - Plaça d'en Coll 
L'autobús que va cap el CAP que passi per l'Avinguda Cerdanyola. L'autobús 8 i 1 haurien de 
pasar amb marges de 15 minuts per no esperar tant. 
Connectar en menys de 10' amb transport públic amb les principals estacions d'FGC (centre, 
Volpelleres, Sant Joan) i RENFE. 
 

Aparcament 

Propostes relacionades amb la pregunta 13. 

Falta parking 
Que hi hagi més places d'aparcament gratuïtes o bé amb un preu reduit pels veïns 
Que hi hagi més places d'aparcament gratuïtes o bé amb un preu reduit pels veïns 
posar més carrers amb parquing sense area blava pels veins i un área amb área blava pels 
compradors. treure places de discapacitats que mai s'ocupen o els ocupen qui no está 
discapacitat. treure espai de càrrega-descàrrega sobredimensionat 
Més aparcaments 
Aparcamiento insuficiente, tene prioridad como resident: tener un carnet de residente para 
aparcar gratis, los demas deben pagar, prohibicion aparcaniento de furgonetas 
profesionales o rulotes salvo en espacio especificos alejados de zonas residenciales, 
seguimiento de plazas minusvalidos: tenemos plaza enfrente de Joan XXIII 19 q no aparca 
nunca nadie 
Disposar de mes aparcaments però no a la via, ja que en les maniobres bloquegen molt el 
trànsit 
Increment aparcament per cotxes-Reduir el de motos 
L'aparcament imprescindible, no però bastant si. 
Treure els aparcaments dels vehícles particulars de l'Avinguda Cerdanyola. 
Incrementar la zona d'aparcament i o instaurar zones verdes per aparcar els veïns 
És un abús el número de places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduida 
vehicles mal aparcats (boreres, illes, guals...) Millorar la ubicació dels pasos d vianats 
Augmentar la possibilitat d'aparcament públic 
Crear plazas de parking subterráneo (aunque sea a largo plazo) 
Parking en un punto de fácil acceso 
Millorar accés al parking públic 
Más zonas de aparcamiento libre. 
Falta parking al barri. Doy muchas vueltas para aparcar 
Zona de aparcamiento pública y visible 
FALTA APARCAMENT PÚBLIC I GRATUÏT. (La zona blava només té sentit prop d'hospitals i 
nucli antic). NO VOLEM PAGAR per APARCAR, a part que comporta moltes molèsties i 
neguit. 
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Carga y descarga con horarios 
 

Trànsit rodat 

Propostes relacionades amb la pregunta 14. 

Resalts per evitar que els cotxes corrin 
Menys cotxes per passeig de francesc macia 
Habilitar carrers 30 amb senyalització i elements de reducció de la velocitat per pacificar-los 
i facilitar la mobilitat i en bicicleta. També caldria transformar l'Av. Cerdanyola, un dels eixos 
principals del barri i d'accés a la ciutat, per donar més espai i seguretat a vianants i ciclistes, i 
proporcionar una continuïtat i pacificació de l'itinerari des del límit amb Cerdanyola fins al 
Monestir. 
Evitar molts carrers seguits de la mateixa direcció: per exemple borrell, torreblanca i 
c/montserrat 
Limitar la velocitat màxima a 30. 
Reduir la velocitat dels cotxes a l'Avinguda Ragull 
Canvi de sentit d'algun carrer: Balmes o Passeig Torre Blanca o Montserrat 
Obrir el carril de la plaça del Coll per la part de Xalet Negre 
Restringir el trànsit ja que cada cop és més elevat a totes hores 
Rebaixar el volum de trànsit que s´ha incrementat molt a totes hores 
Menys trànsit rodat 
Limitar el pas de vehicles en els carrer més estrets. 
Millorar els sentits de circulació per evitar fer voltes innecessàries amb el cotxe 
Reorganitzar el sentit de circulació dels cotxes pels carrers del barri 
Anella de circumval·lació 
Menys trànsit a Francesc Macià. Els enllosats que creuen els jardins del Monestir 
RELLISQUES quan està humit o mullat també passa a la Plaça del Monestir. Posar semàfor a 
Francesc Macià (Abat G. Avinyó) els cotxes No s'aturen als stops sistemàticament. 
 

Senyalització 

Treure les senyals de prioritat del cotxes davant de les bicicletes (carril bici Francesc Macià) 
com s'ha fet en part a la Rambla del Celler fa poc. Les bicicletes que són un vehicle 
sostenible i han de tenir prioritat vers el motor. Donar continuïtat als carrils bici que 
desapareixen a les rotondes. Als carrils bici eliminar el senyal R-407 igual que està fent 
Barcelona. Al carril bici de R. Celler eliminar les rampes del 28% amb les interseccions de la 
calçada, són perilloses i desincentiven; eliminar la zona Fitness del Dir; posar il·luminació de 
nit, és molt perillós; eliminar o trobar una alternativa al reg automàtic del carril a les 7:30 de 
l'estiu, doncs anul·la el carril; treure el carril del centre de la via i posar-lo en el laterals, més 
aprop de la vorera (mai en la vorera) i segregat de veritat. Millorar la contaminació del barri, 
que cada cop és més alta = més cotxes. En definitiva, treure cotxes. 
retolació dels carrers amb seny: no pot ser que un carrer tingui un nom en una vorera i un 
altre en la de davant, noms que no es prestin a confusió Passeig, Avinguda, etc...Torreblanca 
i finalment la bogeria de l'adreça del INEM i Manpower, en ple C/ F. Macià, que diuen que 
corresponen a C/ de la Creu; a aquest encreuament, hi ha un cartell d'un hidrant trencat fa 
més de 1 any, que es podria utilitzar per indicar aquesta "anomalia". 
millorar la ubicació dels pasos d vianants 
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PROPOSTES DE MILLORA D’HABITATGE 
 
A. Respostes a les preguntes tancades 
A continuació es presenten els resultats de les valoracions de les propostes 
plantejades de l’accés als habitatges i la rehabilitació d’edificis. Valorant cada proposta 
del 0 al 10. 

 
16-18. Valora del 0 al 10 la necessitat pel que fa a l’accés als habitatges i la 
rehabilitació d’edificis: 
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B. Respostes a la pregunta oberta 
A continuació es presenten les propostes d’accions de millora que les persones 
enquestades consideren imprescindible en l’àmbit de l’habitatge. 
 
El conjunt d’aportacions es poden clasificar en les seguents categories de propostes: 
• Accés a l’habitatge (relació amb la pregunta 16) 
• Lloguer 
• Suport a les persones (reparacions a la llar, atenció exclusió, ajuts) (relació amb la 

pregunta 17) 
• Viure al barri (rehabilitació, qualitat de vida, adequació normativa) (relació amb la 

pregunta 17 i amb la pregunta 8 de l’àmbit d’espai públic) 
• Rehabilitació (relació amb la pregunta 18) 
• Resolució de deficiencies 
• Altres 
 
19. Proposa una acció de millora que consideris imprescindible per al barri en l’àmbit 
d’HABITATGE: 

 
Accés a l’habitatge 

Propostes relacionades amb la pregunta 16. 

Más vivienda social 
Es imprescindible habitatge social. També es una vergonya que els preus dels alquilers siguin 
tan elevats per al que s'ofereix per això demanaria una ajuda per l'alquiler o alguna mesura 
per que accedir a un pis d'alquiler no sigui tan car. 
Fer un llistat de pisos buits procedents de bancs i feta la llista , mirar de reconvertir-los en 
socials ,previ acord entre Ajuntament i bancs i destinar a social,no cal construir més!!! 
Davant de casa meva tinc la Delphi. S'ha de negociar amb aquesta empresa i la resta 
d'empreses que ocupen aquesta area delimitada (torrent d'en xandri, crta. de cerdanyola, 
ronda) i requalificar els terrenys per fer habitatge i zona verda. 
per una banda opino que no cal augmentar el sòl urbanitzable, en cap cas i sempre que es 
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pugui s'ha de donar un nou ús a espais buits, o habitatges buits privats de manera que es 
faci com la campanya de l'ajuntament de barcelona que aconsegueixen habitatges privats 
amb lloguers socials. Si el barri té un problema d'habitatges, que els nous habitatges que es 
crein, que prioritzin l'entrada de persones que ja hi viuen. s'hauria de definir l'eix comercial i 
dins d'aquest eix no permetre que locals comercials passin a habitatge, per tal de protegir la 
vida al barri amb el comerç. crear els mecanismes oportuns per garantir el dret a l'habitatge 
de tots, que no es produeixi un procés de gentrificació del barri un cop acabi tot aquest 
procés. Hi ha molta gent gran vivint de lloguer que si no es fan mesures per mantenir els 
preus de l'habitatge hauran de marxar. 
Promoure l'habitatge al barri 
Que podem viure aqui, o no tindre que marcar. 
Controlar las viviendas vacías y los locales para que no aparezcan ocupas. 
fe fora a tots els okupes 
Impulsar l'útilització de cases i pisos buits. Millora situació solar buit Carrer Orient. 
Vivendes per a joves 
Crear un habitatge per a joves més al centre de la ciutat. 
construir mes pisos, en solars que fa molt de temps que estan abandonats 
Promoure noves formes d'acces a l'habitatge 
Me gustaría volver al barrio pero no hay alquileres y lo que hay es caro. 
M'agradaria venir al barri a viure 

 

Lloguer 

Poca oferta de lloguer 
Poc lloguer i car 
Pisos muy caros y pocos 
L'oferta de lloguer és molt baixa 
Falta oferta de alquiler 
Incentivar l'ocupació d'habitatge privat tancat en règim de lloguer (veure polítiques urbanes 
a Barcelona) 
Más oferta de alquiler protección oficial y social 
Trobo molt poca oferta de pisos petits per la gent jove y gran que viun solas. Preus molt 
desmesurats. 
Habitatge public de lloguer a preus asequibles ( no a preus de Sant Cugat ). 
Més pisos de lloguer amb preus reduïts per joves i gent gran. 
crear pisos sociales de alquiler, no de venta 
Creo que el barrio ya tiene suficiente población. 

 
Suport a les persones (reparacions a la llar, atenció exclusió, ajuts) 

Propostes relacionades amb la pregunta 17. 

Fer més sostenibles amb ajudes municipals les escales de veïns: promoure pàrquings de 
bicicletes en el interior de les escales; promoure energia fotovoltaica als terrats de les 
escales de veïns; promoure algun tipus de "carsharing" dintre de les escales de veïns, o per 
grups d'escales, per eliminar part del vehicle privat, etc. 
ajuda per a famílies amb poc recursos per millores del seu habitatge 
Cal un pla d'ajudes per a les reformes interiors en habitatges amb un elevat nivell de 
degradació i poc manteniment. Pla combinat entre serveis socials (per a la detecció i 
seguiment de situacions d'exclusió social) i habitatge (per a la millora de les condicions 
materials de vida de molts veïns a casa seva). 
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Subvenció de reformes d'habitatges antics. 
ajudar a la gent gran a fer reformes per millorar la seguretat i confort d caca seva 
Dar facilidades para la reparación de viviendas antiguas 
Revisar la "gent gran" si bien solas y dar ayuda. 
 

Viure al barri (rehabilitació, qualitat de vida, adequació normativa) 

Propostes relacionades amb la pregunta 17 i amb la pregunta 8 de l’àmbit d’espai 
públic. 

Subvencionar l'aïllament ambiental si no es resol el problema de contaminació acústica de 
descans mínim 
Modernitzar els carrers 

Utilitzar els edificis rehabilitats per l'ajuntament com a edificis públics; centres per a joves, 
per a avis, CAP... 
Edifisis a mig construir o en precari sinse habitar o ocupats, solucionar situacio, canvi d'us 
d'alguns baixos 
Ayudas públicas para rehabilitación de las fachadas y edificios, para su seguridad y estética 
del entorno. 
Reparar i reformar els blocs de pisos més antics 
Subvencions rehabilitació cases velles. Enderrocar cases velles no habitades. 
Seguiment de les normatives urbanistiques i de seguretat del habitatge. 
Evitar especulació de locals buits per equipament del barri i vivenda social 
Arreglar las barreras arquitectónicas que se han creado entre algunas aceras y accesos a 
viviendas 
Crec que calen més habitatges. Revisar cornisses, rajoles i voladissos de les façanes 
Revisió de cornises, voladissos i rajoles de les façanes. És un barri molt poblat no calen més 
pisos. 
 

Rehabilitació 

Propostes relacionades amb la pregunta 18. 

Proporcionar ayudas económicas para la remodelación de fachadas y edificios. 
No tots els administradors de finques fan un correcte seguiment del manteniment d'edificis i 
de les inspeccions que aquests han de fer (instal·lacions elèctriques o tècnica dels edificis 
més vells). Els veïns no sempre en són conscients. Valdria la pena fer-ne seguiment des de 
l'ajuntament. 
Rehabilitació d'habitatges 
Rehabilitació de façanes a peu de carrer 
Cura de les façanes més tocades 
Ajuts per rehabilitació de façanes 
És un barri massa construït, amb poc sòl no urbanitzable i poc espai verd. Així que no 
prioritzaria en cap cas la construcció de nous edificis, però sí la rehabilitació d'espais buits, 
que n'hi ha molts (a l'avinguda Cerdanyola per exemple). Seria un bon barri per promoure 
masoveries urbanes (reals, no com la iniciativa que es va moure en el seu dia), lloguers 
socials o habitatge social que podria no ser ni de nova construcció (l'Ajuntament compra un 
edifici existent, el rehabilita i el lloga a través de promusa). A més, s'haurien de promoure 
mesures per què, un cop el barri estigui repensat, no pugin els preus dels pisos, ja que si no 
hi ha un altíssim risc de gentrificació del barri (hi ha molt habitatge de lloguer de gent que 
porta molts anys vivint al barri, si se'ls puja el lloguer marxaran). 
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Rehabilitació d'edificis singulars abandonats per transformar-los en equipaments, com per 
exemple la casa de la cantonada d'Av. Cerdanyola i Av. Torreblanca. 
Unificar normativa de acabado fachadas para homogenizar en color, ayudas para 
rehabilitacion fachadas 
Ajudes a la rehabilitació. 
REUTILITZAR I HABILITAR EDIFICIS ABANDONATS O EN DESÚS. 
RECUPERAR L'EDIFICI DE LA CTRA CERDAÑOLA DEL COSTAT DEL SEMÀFOR, ES INCREIBLE I 
ESTA ABANDONADA, ES PODRIA OFERIR A ALGUNA ENTITAT 
Ajudes per a la rehabilitació de façanes 
 NO augmentar la quantitat d'habitatges, ja és prou dens el barri, per la qual cosa la 
recuperació dels antics seria prioritari en comptes de fer-ne de nous, malgrat socials, i 
sobretot els solars buits recuperar-los per a serveis pel veïnat: parcs, casals, etc. 
rehabilitar edificis amb aluminosi (subvencions) i amb aillament feble 

 

Resolució de deficiencies 

Evitar que hi hagi habitatges buits, abandonats, com el que tinc al costat. 
reforça o enderrocar cases abandonades i en molt mal estat 
Supervisar l'estat i controlar les condicions d'habitabilitat d'edificis antics. 
Control de les façanes dels edificis abandonats 
MILLORAR edificis antics en l'aspecte de AÏLLAMENTS TÈRMICS i eficiencia aparells de 
combustió. MINORAR CO2 emès i contaminats calderes. 
 

Altres 

Fer un equipament a la casa abandonada de l'Avinguda Cerdanyola amb Passeig Torre 
Blanca 

Adecuar la casa de l'Avinguda Cerdanyola amb Passeig Torre Blanca. No sé si és privada... 
Recuperar la casa esquina Torreblanca con Avinguda Barcelona 
Casa cantonada Ctra. Cedanyola-Torreblanca possible centre cultural per joves 
Reconvertir edifici Ctra. Cerdanyola/Passeig Torreblanca en centre cívic 
Adecentar l'accès a l'institut Pla Farreras i anivelar els desaigües amb una reixa i plantar-hi 
arbres i plantes 

 

 
PROPOSTES DE MILLORA DE COMERÇ 
 
A. Respostes a les preguntes tancades 
A continuació es presenten els resultats de les valoracions de les propostes 
plantejades de professionalització i implicació del sector comercial. Valorant cada 
proposta del 0 al 10. 

 
20-23. Valora del 0 al 10 les necessitats de professionalització i implicació del sector 
comercial: 
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B. Respostes a la pregunta oberta 
A continuació es presenten les propostes d’accions de millora que les persones 
enquestades consideren imprescindible en l’àmbit del comerç. 
 
El conjunt d’aportacions es poden clasificar en les seguents categories de propostes: 
• Promoció i aposta pel comerç de proximitat al barri 
• Modernització i professionalització del comerç (relació amb les preguntes 20 i 21) 
• Atracció de compradors de fora del barri (demanda externa) 
• La millora de la imatge del barri com a element clau per a la dinamització 

comercial (relació amb la pregunta 22) 
• Vianalització de l’Avinguda Cerdanyola (relació amb la pregunta 23) 
• Altres 
 
24. Proposa una acció de millora que consideris imprescindible per al barri en l’àmbit 
de COMERÇ: 

 
Promoció i aposta pel comerç de proximitat al barri 

Potenciar el comerç familiar i de proximitat 

Amb un comerç de proximitat. No un carrer amb botigues de fora. 

Treure la por als comerciants al carrers de vianants. En bici o a peu és compra menys 

quantitat però més sovint. És fa barri. 

comerç de proximitat 

Donar suport al comerç local i de proximitat 

Sense perdre el comerç tradicional i de proximitat, no volem un carrer Santiago Rusiñol !! 

Cuidar el comerç de cercania y local. Ampliar serveis. Facilitar l'atenció en català 

Cuidar el comercio de proximidad y local. Facilitar mejoras y ampliar Servicios 
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Cuidar el pequeño comercio y traer cosa más atractivas complentario com lo que hay 

Cuidar el mercado de proximidad, traer algo nuevo atrayente 

Mejorar las posibilidades de otro tipo de comercio. Cuidar el que hay. 

Cuidar el que hay y ampliarlo con otras ofertas 

Cuidar el comerç de proximitat i local. Promoure'l curs d'amabilitat i atendre en català 

Targeta d Suport al comerç local e tots els comerços pels clients del barri amb descomptes 

atractius 

campanyes de promoció i convenis aparcament francesc macià 

Que els comerços poguessin donar descomptes pels pàrquings de la zona o minuts de zona 

blava 

incentivar el comerç local i d proxomitat 

Promoure el comerç sostenible i de proximitat 

Cuidar el comerç local. Evitar els tancaments. Facilitar altres tipus de serveis. 

Crear llocs de treball per la gent del barri. 

Promoure mesures a favor del comerç de proximitat. Que es vianalitzi l'avinguda Cerdanyola 

no vol dir que el barri s'hagi de convertir en un carrer Santa Maria, ple de cadenes i 

franquícies. És important que el comerç del barri agafi consciència del que significa 

l'associació Sant Cugat Comerç, de manera que el comerç del barri sàpiga també vendre a 

fora de les 'fronteres' del barri. 

Me gusta comprar todo en mi barrio 

Más variedad. Lo que hay está muy bien porque compramos todo aquí. 

Cuidar el comerç de proximitat i local. Promoure'l curs d'amabilitat i facilitar la comunicació 

cat Cuidar el comercio local y ampliar con otros servicios atractivos.alà. 

 
Modernització i professionalització del comerç 

Propostes relacionades amb les preguntes 20 i 21. 

Manquen supermercats on hi puguem anar a peu. Massa terrasses i bars. Botigues tristes i 

velles. Res a veure amb la resta de la ciutat 

Més diversitat en el tipus de comerç 

Més varietat i oferta 

Més varietat. Jo no puc comprar res que m'agradi 

Obligar a complir les mínimes normes sanitàries y de estética als bars existents i 

sancionar/tancar els bars que no vulguin renovar-se i que no compleixin els horaris 
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d'apertura, és un sector sobredimensionat. Promoure l'apertura d'altres tipus de comerç. 

Modernitzar l'Avinguda Cerdanyola 

Regular tipo de comercio q se pueda instalat: carretera Cerdanyola hay 3 bazares chinos, 3 

fruterias, 3 panaderias, no tiene lògica 

Unificar l'estètica de les terrasses de bars per a crear un ambient homogeni, ajudar a la gent 

del barri a crear nous negocis amb ajudes per lloguer de locals del barri, fins i tot lloguers 

col.lectius 

Ultimament hi ha molts antics comerços tancats ,mirar de promocionar els localsi aixi 

augmentar la oferta 

Definir un pla d'usos dins l'eix comercial per facilitar la incorporació de nous comerços al 

barri (ocupant els locals buits que ara hi ha) amb activitats comercials de proximitat. No 

volem al barri comerços com els del carrer santa maria i valldoreix, de grans cadenes i de 

preus inaccessibles per economies del barri. Si les activitats al carrer venen donades en un 

percentatge alt per les associacions de comerciants, veig imprescindible aconseguir 

l'associacionisme del comerç del barri amb sant cugat comerç en concret. Si hi ha d'haver un 

únic eix per on passegi tothom cal que hi hagi un pol atraient al barri, ja siguin activitats, 

algun equipament exclusiu o algun comerç que ens diferenciï, i ara mateix el comerç de 

proximitat és el que té rellevància. 

ampliar l oferta amb botigues de roba i restaurants. no bars 

L'ús de la llengua catalana per part dels comerciants 

Servei de carros fins zona aparcament quan sigui de vianants av Cerdanyola, ja que hi ha un 

gran nombre de botigues alimentacio.... 

 

Atracció de compradors de fora del barri (demanda externa) 

La conexión entre Av. Cerdanyola y Macià es estrecha, poco tentadora, y cierra esa vía a sólo 

peatones residentes en el barrio. La oferta comercial se reduce a productos de uso cotidiano 

(muchos supermercados, ninguna tienda de ocio/moda/infantil). 

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

comercial 

Propostes relacionades amb la pregunta 22. 

Apropar més als comerciants al barri. Prioritzar enfront d’altres que no són del bari.  

Implicació del comerç en la vida del barri. 



60 

 

Promoure l'ocupació dels locals en desús i oferir ajuts per a emprenedors. 

La vianantització és bona sempre 

El fet de que l'Avinguda Cerdanyola esdevingui peatonal, provocaria que els cotxes 

circulessin per altres carrers del barri, i passaria de ser un barri tranquil a no ser-ho 

Vianalitza l'Avinguda Cerdanyola es el millor que podem fer al barri. 

És imprescindible que l'avinguda cerdanyola es mantingui oberta al trànsit 

Millorar "l'estètica" de les façanes comercial, a planta baixa, de carretera cerdanyola, ja que 

no conviden a passejar ni a entrar als negocis. 

Que se'ls doni ajudes per millorar l'aspecte dels comerços. Mesures perque toda l'avinguda 

cerdanyola estigui plena de comerços ja que ara nomes hi ha presencia de molts comerços 

fins la meitat. Cap al final de l'avinguda hi ha pocs comerços i molts locals abandonats degut 

a que la gent no hi passa per alla. 

 

Vianalització de l’Avinguda Cerdanyola 

Propostes relacionades amb la pregunta 23. 

Vianalització de l’Avinguda Cerdanyola 

Vianalització de l'Avinguda Cerdanyola. Crearia vida al barri 

Avinguda de Cerdanyola per als vianants 

Vianalització total de l'Avinguda Cerdanyola 

Pedagogia amb els comerços posant de relleu avantatges vianantització ctra cerdanyols 

Allargar l'eix de vianants des del Monestir fins a Passeig Torreblanca, per tota 

l'Av.Cerdanyola. 

La transformación de la avenida de Cerdanyola en peatonal es muy necesaria. Las personas 

que salen a pasear y vienen del centro no llegan a la Av. Cerdanyola, se dan la vuelta en la 

Plaza Octaviá. Creo que el tramo desde éste punto hacia la avenida no anima a continuar el 

paseo, es un lugar triste por magnífico que sea el monestir. 

Fer un pàrquing per facilitar la vianalització de l'avda. Cerdanyola. 

Si es vianantalitza l'av. Cerdanyola s'hauria de fer aparcament gratuït a prop. 

mejorar el aspecto de la avenidad Cerdanyola 

Avda. Cerdanyola peatonal  i carril bici. 

La mateixa vianantització de l'Avinguda serà crucial per al comerç del barri. Però sobretot 

serà extremadament beneficiosa pels veïns que som la majoria. 
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Altres 

Procurar que no s'ocupin tan les voreres amb les taules dels bars 

Que els bars respectin horari i descans dels veïns 

Regular horaris d'apertura (mateixos horaris per tothom!) 

Debería controlarse que todos los comercios tuvieran el mismo horario 

No permetre que els establimetns obrin diumenge. És un dia de descans per a tothom. 

No tenir capses i ferralla a la vorera de la Plaça d'en Coll 

Tenir les voreres netes sense materials de les botigues 

Menos bares 

 

PROPOSTES DE MILLORA D'EQUIPAMENTS 
 
A. Respostes a les preguntes tancades 
A continuació es presenten els resultats de les valoracions de les propostes 
plantejades de dotació d’equipaments i de places i d’espais verds. Valorant cada 
proposta del 0 al 10. 

 
25-30. Valora del 0 al 10 les necessitats pel que fa a la millora de la dotació 
d’equipaments i de places i d’espais verds: 
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B. Respostes a la pregunta oberta 
A continuació es presenten les propostes d’accions de millora que les persones 
enquestades consideren imprescindible en l’àmbit dels equipaments. 
 
El conjunt d’aportacions es poden clasificar en les seguents categories de propostes: 
• Plaça Sant Francesc i entorns (relació amb la pregunta 26) 
• Jardins del Vallès (relació amb la pregunta 27) 
• Plaça del Coll (relació amb la pregunta 28) 
 
31. Proposa una acció de millora que consideris imprescindible per al barri en l'àmbit 
d'EQUIPAMENTS: 

 
Plaça Sant Francesc i entorns 

Propostes relacionades amb la pregunta 26. 

Millorar el paviment i equipaments 
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Cobertura 

Como se decida 

Pensar i distribuir activitats, i llavors actualitzar segons demanda real d'ús. 

Il.luminació, accès segur, treure bassals i humitat, cobrir-les, i compaginar horaris pels veins i 
per algun club que en pugui fer ús. (Desconec l'estat actual del terra, fa anys estava fatal, 
però en cas necessari, repolir-ho) 
Obrir els espais dels centres educatius (pistes i patis) fora de l'horari lectiu. 

Modernizar les instalacions 

Modernització de l'espai 

Renovar-les. 

Hacer accesible a vecinos: por ejemplo poder alquilar para fiestas 

Res. 

Cubrir y mejorar 

cap 

Unificar/agrandar espai de parc , crear pistes per esports, per ex volei 

No crec que s'hagi de fer molta millora en aquest parc. Potser asfaltar el pas que hi ha, ja 
que les arrels dels arbres han trencat l'asfalt i la gent es pot caure. Per lo altre no crec que 
calgui fer res mes. 
Més promoció de lèspai, obertura dels caps de setmana i una mica de vigilància. 

No se 

estan be 

millora instal·lacions 

estat en mal estat, cobrir-les i us per als veins 

Obertura caps de setmana. 

Cal cobrir-les i posar-les al dia, i obrir-les al barri i al conjunt de la ciutat. 

menys cobrir.les qualsevol cosa 

Promoure'n mes l'ús organitzant mes activitats 

Arrenjament. Accés i neteja. 

HORARIS D'APERTURA EN CAP DE SETMANA 

Millorar l'equipament en general. 

Afegir-hi pistes com basquet, ping-pong, petanca, futbol, pels nens, joves i grans 

res 

Glorieta, kiosk, millora ajardinament, bancs 

Actualització 

Posar-les a l'alçada d'altres equipaments de la ciutat. 

Res 

promocio de l'espai 

Arreglar-les, fer-les mes participatives, obrir-les els caps de setmana 

Millorar 

Tota la zona té paviments molt malmesos. 

Cobertura i espai apadrinat més social 

El barri no té equipaments esportius. Cal arranjar (gespa) la pista de dalt i cobertura lleugera 
per la de sota 
Que possin mes tobogants, cordes, etc (mes jocs) 

Modernizar las instalaciones 

Haurien d'estar cobertes i així podrien anar més nens a entrenar tots els dies. 
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Modernitzar 

manteniment/modernització 

mantenimeny 

fer la coberta 

Fer un pavelló cobert, millorar les pistes i posar uns vestuaris complets. 

il·luminar-la per la nit. 

no se 

Con la nueva zona infantil creo que ha quedado mucho mejor. No se me ocurre ninguna 
mejora. 
Que no es tanqui per a entitats. Les entitats necessiten espai, sí, però la gent també 

Que pongan más plazas de aparcamiento para que los usuarios no ocupen las de 
minusválidos 
Mejorar la utilización y gestión 

Gestionar els espais, cobrir en la mida de possibilitats. 

Obertes més temps 

Cuidarlas y mejorarlas 

Que se mejoren para que puedan jugar mejor 

Más aprobechables 

Gaudir d'activitats d'esports gestionades 

Des d'una mirada tècnica cobrir 1 pista i bona gestió d'ús. 

Cubrir-las 

Generar una mejor utilización y participación 

Des d'una mirada tècnica cobrir 1 de les pistes i fer-les accesibles a tothom. 

Como decidan los vecinos 

Mejorar su aprovechamiento 

No las utilizo. Creo que facilita el deporte a las familias 

Como decidan los colegios 

Mixtes 

Posar una piscina a prop per a la gent gent 

Com decideixin els veïns 

Millorar-les 

Millorar l'accés. Fer-hi grades. 

Pipi caca caca 

Pistes de pàdel 

 

Jardins del Vallès 

Propostes relacionades amb la pregunta 27. 

Amfiteatre 

Neteja i aspecte 

I·luminació, neteja, actualització parc infantil, control propietaris gossos recollida caques... 

Més vegetació / organitzar mercats de 2a mà o gastronòmics o algun tipus d'activitat 

Si es refereix al parc c/Borrell-c/Vallés-Rbla Celler-Av Cerdanyola: 1) NO FER CAP 
AMFITEATRE, ja que els veins ja tenim prou soroll nocturn de borratxeres. (ja existeix un 
amfiteatre davant accès Rest La Masia i cal veure com es posa dijous-divendres-dissabte nit) 
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2) Renovar-ampliar el parc infantil, millorar-ne la il.luminació, posar un xiringuito-kiosk on es 
pugui prendre el sol i fer l'aperitiu els dies festius. 3) treure el atri de formigó que no té cap 
utilitat més que per tenir borratxos a les nits de pluja. 4) Convertir escales en rampes d'accés 
a persones amb cadires de rodes i cotxes de nens. 5) Contractar un servei de manteniment 
per a tots els jardins del barri 6) Revisar el reg per aspersió i que funcioni. 
Eliminar el proyecto del anfietatro y hacer un jardín infantil moderno y attrayente a las 
personas de edad. 
Neteja i seguretat. És habitual trobar joves fumant cannabis i adults bevent. Hi ha poc 
civisme dels propietaris de gossos. 
Integrar el jardín al barri, están aillats, potser per l'arquitectura del voltant 

Un anfiteatre com el que s'ha demanat i ha guanyat en el Pressupostos Participatius. 

Replantejar del tot. Fer més passejable la connexió amb la rambla del Celler 

L'ordenació, qualitat i accés a l'espai. 

Res. 

limpieza y jardineria 

Plens d'excrements de gos, fins i tot dins la zona de nens. Ple de tribus urbanes 

Connectar les dues cotes de carretera Cerdanyola i carrer Vallès evitant murs i espais ocults 
des del carrer. 
Millora carrils bicis, i pavimentació mvianants 

Esta brut per defecacions de gossos no recollides i ara com ara es un espai no aprofitable. 
Faria horts urbans i/o una zona d'activitats. 
La neteja 

Canvi de parc infantil 

Cal reforma integral. Ha de ser un espai per al joc dels infants i el passeig dels veïns. 

S'ha d'estudiar 

Fer-lo mes atractius i donar-li mes us 

Llum. Accés. Que suigui un espai socialitzador. 

TOT, s'ha d'augmentar la seva visibilitat i s'ha de potenciar com a parc del barri, es podrien 
fer food-trucks i espais més moderns pels nens 
Treure les barreres visuals per a què doni sensació de seguretat (no llocs amagats). Canvi 
d'ús 
La idea de l'amfiteatre em sembla molt bona 

mes zones verdes y jardineras y plantas 

Renovaria el parc infantil, treuria el mur que el separa del carrer i en milloraria la seguretat i 
la vigilancia 
promocio de l'espai ,ara esta infrautilitzat i serveix nomes per passeig de gossos i festes 
nocturnes 
Están be 

Més vigilancia al vespre 

Vigilància nocturna 

remodelación total, incluyendo grandes zonas de juegos (al igual que Can Mates) 

El parc dels nens no està en bon estat. 

Espai cultural a l'aire lliure. Per a concerts i actuacions diverses 

llum i un parc obert i no tancat com ara. Un veritable parc pels infants 

Que estiguin mes cuidats 

Mejorar la limpieza y jardinería 

Més llum i millorar les plantes i cuidar-les. 
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Neteja 

millorar/modernitzar les zones d jocs infntils 

modernitzar el espais d jocs infantils 

Reorganització de tot l'espai per ajuntar-ho amb el Parc de la Pollancrera 

il·luminar-los més. 

cap 

Tot, és un espai degradat i per on no s'atreveix a passar-hi ningú. Que no hi hagi barreres 
visuals és important, que el que s'hi posi, ja siguin jocs infantils o d'adults sigui modern i 
estigui en bon estat. Si es fa una plaça per estar, que tingui ombres. Que la il·luminació faci 
que s'evitin determinats comportaments, per exemple fent que la plaça s'il·lumini amb el 
moviment. 
Cuidarlos y tenerlos más limpios 

Zona deportiva o ampliar la zona infantil 

Crear zona de aparcamiento libre. 

Espai obert i útil pels veïns, per a tots 

Que limpien las cacas de perro y colillas y que esparzan la arena que está muy amontonada 

Amfiteatre cuidat i tancat. Jardins i jocs infantils i juvenils. 

Aprofitar els espais per posar més jocs: petanca, taula de ping-pong. 

Amfiteatro (soy músico) 

Amfiteatro para actuaciones 

Amfiteatro más jardines 

Amfiteatre amb bona programació i accessible a tots 

Amfiteatre més jardins més jocs infants i jovent 

Amfiteatre tancat i vigilat 

Amfiteatre més jardins més juegos 

Amfiteatre tancat i cuidat. Jocs infantils més jardins 

Amfiteatre amb jardins i vigilància 

Amfiteatre (molt potencial artísitc amb seguretat) 

Amfiteatre més mejora de parc de jardín y paseo 

Renovar el parc infantil, millorar la neteja de l'espai 

Es un espacio actualmente muerto, solo van los perros hacer caca. Se podría hacer un 
aparcamiento para coches en toda la parte baja y arriba hacer un gran jardín, un CAP u otra 
cosa. (Aprovechar el espacio para hacer aparcamiento más algo más) 
Amfiteatre per tenir quelcom especial 

Volem l'amfiteatre per què tot el Municipi en gaudeixi 

És un espai poc "agradable", el parc infantil està molt deixat 

Renovar els engronxadors, tobogans, etc que estan en mal estat. Treure els grafitis. Evitar-hi 
els "botellons" perquè després hi ha vidres, llaunes, etc. 
Menys gespa, més utilitat: horts, taules ping-pong, petanca, ... 

Crear un amfiteatre a l'aire lliure tipus teatre Grec, aprofitant el desnivell i les grades amb 
vistes a la Pollancreda 
 

Plaça del Coll 

Propostes relacionades amb la pregunta 28. 

Comerços 
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actualització parc infantil, control propietaris gossos recollida caques... 

Promoure activitats lúdiques (diürnes) a la plaça per a donar-li més vida 

Treure els setos de lambertianas davant de Xalet negre, posar parterres amb flors, 
manteniment de la gespa a la mateixa qualitat que la Rbla del Celler, plantar uns arbustes 
autòctons que canviin amb l'estació (Evònibus? flor, fruit..) similars als de la pça Barcelona. 
Esporgar els plataners a l'hivern i vigilar que tinguin forma adequada per a proveïr d'ombra a 
l'estiu. Treure els pals dels ex-contenidors i fer aquell pas cap a c/ Orient-Borrell més ample, 
ja que sempre aparquen cotxes a la cantonada del bar i es fa impossible passar. 
Eliminar los setos, poner cámaras de vigilancia, modernizar el parque infantil y que no sea el 
pipican del barrio. Hacerla agradable y acogedora. Eliminar las peleas y los porreros de 
alguna forma. 
Intentar promoure cafeteries, tendrá més boniques i que sigui una plaça més atractiva per 
estar-hi 
Mejorar recogida de basuras 

Remodelar tota la plaça, mes vigilancia per evitar les baralles i, el consum d'alcohol i lo que 
no es beguda alcoholica 
Més gespa i zona verda 

Sense trànsit 

La vegetació i la senyalització/distribució de l'espai per a vianants i ciclistes. 

La neteja 

Limpieza, regulacion de bares (exigencia de calidad), viabilidad y aparcamiento 

Contenidors 

Res. 

Equipament, parc infantil. 

Millora pavimentació, retirada contenidors, més vegetació 

La plaça del coll esta com elevada i per tant els comerços queden en un nivell abaix i pocs 
vistos. A mes aquests comerços estan com deixats, no tenen un bon aspecte. Aplanaria la 
plaça del coll perque tot quedes al mateix nivell, no se si es pot fer perque hi ha arbres i no 
m'agradarien que es treguessin. També es podria donar ajudes a aquests locals perque 
milloresin el seu aspecte i es podrien fer mes activitats a la plaça del Coll perque la 
consegues mes gent. 
M'agrada com esta. 

Les terrasses dels bars i la neteja 

Aspecte, seguretat, neteja 

Frequència de neteja zona de contenidors 

Cal reforma integral. Ha de ser el centre neuràlgic de la vida en comú al barri. 

S'ha d'estudiar 

Millorar enllumenat 

Neteja. Que sigui més diafana. Que deixi de ser el "water" dels gossos del barri. 

MES ACTIVITATS 

S'ha d'ampliar l'espai per infants, els equipaments estan obsolets, i s'ha de garantitzar la 
seguretat ja que es consumeix cannabis i alcohol a la tarda als bancs 
Treure les barreres visuals, fer-la tota al mateix nivell, treure els xiprers. Fer-la més funcional 
per fer activitats. 
Parc infantil adequat pels nadons que no sigui un pipi-can. Ara fa molta pudor. 

Mas zona verde y menos zona de tierra. 

El sòl del centre de la plaça. Igualant l'alçada a tota la plaça. 
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Parking soterrat i plaça dura damunt 

La seguretat i els columpis... 

Actualització de l'espai central, igual que altres parcs infantils de la ciutat. Refer els espais 
verds. Millores en l'enllumenat i neteja. 
Fer-la mes oberta per al passeig. 

replantejament de l'espai 

La bruticia i el parc pels nens. 

Millorar 

El Parc infantil i multar als que aparquin els seus cotxes devant del Bar Castilla que 
ocasionen molèsties als veins que han de continuar baixant pel carrer Orient 
Més vigilancia al vespre 

Vigilància nocturna 

Retirada de la terra per gespa i mes plantes per a us pacificat de l'espai 

mas zona verde 

Caldria fer un procés com el de la plaça Barcelona. Fer una reforma integral acordada per a 
que esdevingui centre real del barri. 
Aparcament 

Refer. cal una plaça que sigui l'agora del barri, sense barreres arquitectòniques 

Incrementar el nº de contenidors i el servei de neteja i que els buidin mes sovint. 

És molt fosca, tan de desnivell provoca molts racons bruts. 

Més terrasses 

manteniment dels jardins 

que es pugui circular 

fer mes acollidora com espai de trobada 

Obertura al transit, regulant la velocitat. Que no sigui un pàrquing lliure tot el dia. 

Obrir el lateral perquè passin cotxes. 

Paviment 

Cal que l'espai sigui obert, que es puguin realitzar activitats i sigui un espai lluit. L'exemple 
de la plaça barcelona és ideal, no té jocs infantils però els infants juguen molt. Bancs, 
ombres i una font és el mobiliari urbà imprescindible. Potenciar aquest espai amb activitats 
generals del municipi, no només amb les festes del barri.... Que la festa major programi 
concerts wapos allí, que s'hi facin activitats d'art al carrer, la fira de reis. ATREVIU-VOS! 
Quitaría la tierra de plaza, por otro pavimento 

Que quiten la tierra 

Es la plaza más fea de Sant Cugat. Los comercios que la rodean no ayudan en nada, sería 
mejor alentar bares con terrazas que lo que hay ahora mismo. 
Que sigui un espai que convidi, no que expulsi 

La gespa, les plantes, les escales. Una barana de fusta davant de la gespa. 

Fer-la tota plana, sense rampes 

Fer-la anivellar, sense rampes, plana 

Más amplia sin barreras 

Remodelació de la Plaça. Possible situación de pàrquing 

Un lloc on els nens puguin jugar a futbol, taula de ping-pong on poden jugar els nens i els 
adolescents (no pipi-can) 
Más amplia y sin barreras que se luzca el Xalet Negre 

Más amplia y libre de barreras 
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Posible parking, mejorar la plaza más amplia y diafana 

Más amplia y diafana 

Més àmplia i amb més visibilitat 

Parking possible. Més diàfana i ampliació 

Remodelar-la més diàfana 

Renovarla y abrirla. Que sea más diáfana 

Més àmplia i diafana que es vegin Serveis Socials 

Más amplia. Un espacio para todos es céntrica, la más. 

Parking soterrani i plaça dura a dalt. Espai càrrega i descàrrega 

Més diàfana i oberta 

Más diáfana y un espacio familiar 

Más amplia y abierta. Posible parking 

Més amplia i més visibilitat 

Más grande y más luces. Espacio para todos 

Es una plaza que actualmente da miedo no es nada alegre. Yo ayudaría a los comercios a 
poner nuevas tiendas y nuevas cafeterías. La gente iría y los niños jugarían. 
Renovació, més visibilitat 

Millorar la visibilitat 

Remodelar-la i fer-la més ample i visibilitat 

Obrir el principal equipament a la plaça, el Xalet Negre està "tancat" 

Em sembla que ja està prou bé 

Pipi can 

Més flors i neteja (pipi-can) 

Deixar-la tal i com està 

 
 
 

Valoració procés participatiu i altres comentaris 
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Aportacions a l’espai d’altres comentaris 
A continuació es presenten les aportacions realitzades en l’espai d’altres comentaris 
de l’apartat de valoració del procés participatiu. 
 

S'hauria de prohibir la circulació al centre de sant cugat excepte els residents. Hi ha molta 
contaminació deguda a la gran quantitat de cotxes que hi circulen 
El que no està massa clar, és com es gestiona aquest procés ni qui acaba decidint... ;-) 

Fer participar les escoles d'infantil, primària i secundària del municipi en el procés. Dissenyar 
una part específica per aquests diferents segments de població a fi de copsar la ciutat de 
futur. 
Em sembla bé, sempre i quan la informació sigui transparent, de fàcil accès, i que arribi a 
tothom. En quan a la segmentació del votant, s'han oblidat del col.lectiu: a) "jubilat" viu al 
barri (i sense fer esment a cap feina!), Col.lectiu d'altre banda força nombròs al barri, pels 
que he fet la majoria dels comentaris en aquesta enquesta. b) Amas de casa (la majoria de 
les dones del barri, per cert) c) Aturats (altre gran majoria al barri. I tots 3 col.lectius estan 
bastant decebuts de la vostra omissió. 
No entiendo como pueden redactar el punto 3 sin tener en cuenta a los jubilados, a las amas 
de casa y a los parados. Solo han puesto opciones de personas que trabajan. La ip está 
equivocada pues han puesto santcugat.cat/pla monestir con un espacio entre "pla" y 
"monestir". Me cuesta comprender que no se compruebe la documentación antes de 
imprimirla y repartirla, con lo que cuesta todo. 
L'ajuntament treballa per a la gent del poble. No només és bo que hagueu engegat aquest 
procés, sinó que és necessari. És un repte governar entre tots, i és normal que aquesta 
pèrdua de "poder" no agradi als polítics i siguin reticents, però mai han estat altra cosa més 
que uns veïns més. Ara cal recordar al poble que és qui mana, i també educar-lo per fer-ho. 
Salut! 
Aquest any no tenim llums de Nadal a l'avinguda Cerdanyola? 

Fer la ciutat més neta, més humana, menys cotxes, més caminar, més transport públic, més 
bicicletes. Moltes gràcies! ;-) 
No sé quin valor té si la participació és del 9% 

Les nits de divendres a dissabte i de dissabte a diumenge hi ha gent que fa botellon i massa 
soroll a torrent d'en xandri, avinguda de ragull i cami de can calders. Aquestes mateixes nits 
la musica de la discoteca Night Scene a carrer can sola m'arriba fins a casa meva, s'hauria de 
parlar amb els propietaris a aquest respecte perque molesten els veins en horari en que s'ha 
de fer silenci i respectar el descans dels veins. 
Proposo més facilitats per a treballar a l'ajuntament, al departament d'urbanisme, per els 
arquitectes que vivim a Sant Cugat, i que a més, en el meu cas, estudiem a la ETSAV, ja que 
som gent que coneixem la ciutat, els seus forts i les seves mancances, i sobretot gent amb 
ganes de millorar la nostra ciutat. 
Hi ha massa places d´aparcament per motos al barrri, i poques per cotxe. 

Les meves propostes van basicament encaminades a la millora del Jardins del Valles ara 
inutilitzats, convertir l'avinguda cerdanyola en peatonal per facilitar el pas de les persones i 
per tant ajudar a millorar els ingressos al comerços. Si fos peatonal els bars podrien ficar les 
terrasses sense impedir el pas dels vianants. I la proposta d'habitatge socials i pisos amb 
alquilers normals, no desorbitants com ara. 
control colonies de gats 

Cal millorar i molt el voltant del Inst. Pla Fa 

Aquesta consulta hauría de ser periòdica per tal de comprovar l'evolució dels canvis i el 
nivell de satisfacció de la gent. 
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JA ERA HORA QUE EL AJUNTAMENT S'IMPLIQUES EN UN BARRI DE TOTA LA VIDA, CENTRIC I 
AMB ETNIES DE TOTS ELS COLORS I RAÇES 
Em sembla molt bé però la comunicació fins ara ha estat molt deficient, més de la meitat del 
barri són gent gran sense accés a les xarxes socials i no en sabien res. 
Fa temps que calia al barri unes bones millores de tota mena. Espero que hi hagin més 
processos participatius. Moltes gracies per fer-lo possible. 
Es genial que es promogui la participacio ciutadana i que es tingui en compte l'experiencia 
del pressupostos participatius 
Equiparar el barri al nivell d'altres barris de la ciutat, en enllumenat, neteja, senyalització, 
actualització dels parcs... 
Si us plau, cal millorar les voreres del carrer Pau VI i Joan XXIII. 

GRÀCIES PER DEIXAR-NOS EXPRESSAR LES NOSTRES OPINIONS. ABRAÇADA! 

Un saludo 

Que no caiguin en sac vuit les propostes del ciutadà i transparència pressupostària i 
d'assignacions de tercers per a portar a terme les accions convingudes 
siempre y cuando se tengan en cuenta 

Falta connectar amb la base i movilitzar-la, encara q el resultat pugui representar un "perill" 

L'Avinguda de Cerdanyola tal com está es lo pitjor de Sant Cugat. 

En general sería importante mejorar la limpieza de las calles y buscar soluciones en las calles 
que están llenas de gatos. 
És molt important incrementar l'espai d'aparcament al barri i posar zona verda pels veins 

S'han d'arreglar façanes d'edificis antics de tote el barri sobretot la del carrer Montserrat 
numero 13. 
molt impotant la educació i el civisme,( escoles i families) 

Caldria valora molt l'esforç fet pels ciutadans en la participació d’aquest procés. 

Que l'Ajuntament engegui un procés participatiu em sembla estupendu, però estaria bé 
saber quin grau de compromís hi ha amb aquest procés i quin és el pressupost per portar a 
terme totes les propostes que han sortit. Quina és la següent fase? O ja s'ha acabat? 
La falta de parking para visitantes es para mí el primer tema a resolver. Sin ello sólo los 
residentes con parking en el edificio podemos venir al barrio, ya que el tren está muy lejos y 
el servicio de autobuses es lento (tanto en intervalo como en recorrido). 
Em sembla molt bé la iniciativa, i molt malament que es trepitgi aprovant propostes que 
corresponen i s'han parlat en aquest pla de millores del barri en un pla de tot el municipi on 
s'ha fet una proposta pels Jardins del Vallès que era el nucli de devat d'equipaments dins 
d'aquest pla de barri 
Al barri li falta una "posta al dia". És del tot imprescindible l'acció decidida de l'Ajuntament. 

Gràcies per perguntar-nos! 

Gracias a vosotros!! 

Gràcies !! 

Recuperar i socialitzar la plaça Sant Francesc amb kiosk, més bancs i millora d'accesibilitat i 
ajardinament. 
Gracias|| 

Gracias!! 

Gràcies por vuestra preocupación 

Al carrer Sant Llorenç: dificultat pels vianants degut a les voreres estretes i impracticables. 
Caldria una plataforma única. 
Al carrer Sant Llorenç degut a les voreres estretes i amb guals s'ha de fer servir per vianants i 
més invalits, cadires rodes o amb paraigues etc. 
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Controlar que los perros no se meen, que no hagan pipi por todas las esquinas y farolas a 
todas horas y que las cacas las recojan todos los dueños de los perros. Más presencia de los 
polis y mossos caminando por el barrio no solo tomando café por las mañanas. 
Aparells de manteniment físic per a gent gran, però aparells actius i no circuits passius. 

Que de debò es pugui fer!! 

És molt important que aquest barri es posi al dia amb la resta de barris perquè hi viu molta 
gent, hi ha una densitat molt alta. 
Que se pueda manipular el campanario y que se oiga bien todos los toques. Sant Cugat es un 
pueblo. 
Tot el barri en general no té res a veure amb la resta de la ciutat. És un barri degradat. Els 
carrers són tristos i apagats. Manca bona il·luminació i neteja. Botigues tronades. 
Molt bona idea fer horts urbans a l'espai Ildefons Cerdà. Treure la deixalleria de l'Avinguda 
Regull amb Joan XXIII. Falta un gimnàs-piscina (com el de la Rambla del Celler) 
Molt bé per tal d'obtenir un sondeig i opinió directa de la ciutadania però LES ACTUACIONS 
FINALS HAN DE SER VALIDADES PER UNA TAULA CIUTADANA D'EXPERTS en la MATÈRIA 
corresponent. (Els polítics han de deixar entrar professionals competents per això). Falta 
valorar el civisme medi-ambiental. La recollida de residus tot amb vehicles elèctrics 
 
 
 

Qüestionari 

 

 

QUINA EDAT TENS? 
⃝ De 15 a 29 anys 
⃝ De 30 a 44 anys 
⃝ 45 a 59 anys 
⃝ De 60 a 74 anys 
⃝ 75 anys o més 

 

SEXE 
⃝ Home 
⃝ Dona 

 

PLA DEL BARRI DEL MONESTIR – SANT FRANCESC 
Amb tu decidim el barri 

Aquest qüestionari s'emmarca dins el procés participatiu vinculat al Pla d’Estratègies Urbanes del barri Monestir – Sant 
Francesc. Durant els darrers mesos s’ha fet una primera fase participativa de diagnosi amb entitats i col·lectius del 
barri. Aquest treball ha permès detectar possibles línees de millora respecte el seu espai públic, la mobilitat, els 
equipaments, l’habitatge i el comerç.  
Amb les teves aportacions volem recollir propostes i valoracions sobre aquestes primeres reflexions ciutadanes. 
Encetem així la fase d’elaboració de propostes de millora del barri, que es concreta amb aquest qüestionari i uns tallers 
oberts a tothom que es desenvoluparan els dies 26 i 30 de novembre.  Els tallers són un espai de debat on poder 
construir propostes conjuntament amb altres veïns.  
 

T’animem a participar i formar part del desenvolupament del Pla de estratègies urbanes del barri del Monestir i Sant 
Francesc. 
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SITUACIÓ PERSONAL 

⃝ Visc i treballo/estudio al barri del Monestir - Sant Francesc 
⃝ Visc al barri i treballo/estudio fora 
⃝ Visc al barri i estic jubilat/ jubilada 
⃝ Visc al barri i no tinc una ocupació remunerada 
⃝ Treballo/estudio al barri i visc fora 
⃝ Visc i treballo/estudio fora del barri però hi passo molt temps per diferents motius 

 
 

DADES PERSONALS (opcional) 
 
Adreça electrònica:  
A quin carrer vius: 
 
 

ÀMBIT DE COMERÇ 
Valora del 0 al 10 les necessitats de professionalització i implicació del sector comercial (amb 0 com a 
gens important i 10 com a molt important): 
 

Promoure accions per a la professionalització i modernització de l’oferta comercial i per a la implicació dels 

comerciants amb el barri 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Vianalització de l’Avinguda Cerdanyola per a promoure-hi el passeig, l’activitat comercial  i connectar el 

barri amb la ciutat 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Proposa una acció de millora que consideris imprescindible per al barri en l’àmbit de comerç: 

 
ÀMBIT D’EQUIPAMENTS 
Valora del 0 al 10 les necessitats pel que fa a la millora de la dotació d’equipaments i de places i d’espais 
verds (amb 0 com a gens importat i 10 com a molt important): 
 

Ús d’edificis existents per a equipaments  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Millora de les Pistes de Sant Francesc 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Millora dels Jardins del Vallès 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Millora de la Plaça d’en Coll 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Millora de la Plaça de Sant Francesc 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Millora de la Zona verda d’Ildefons Cerdà 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Aprofitament de pistes esportives i biblioteques dels centres educatius del barri per a veïns i veïnes 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Instal·lació de serveis públics (WC) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 Proposa una acció de millora que consideris imprescindible per al barri en l’àmbit d’equipaments: 

 

ÀMBIT D’ESPAI PÚBLIC 
Valora del 0 al 10 les necessitats del barri de millores de l’espai públic (amb 0 com a gens important i 10 com a 
molt important): 

  

Mesures per a promoure més seguretat al barri 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Replantejar l’ocupació de les terrasses a l’espai públic 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Mesures per a incrementar el civisme  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Millores en accessibilitat 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Incrementar la qualitat estètica i visual de l’espai públic del barri (reubicar fanals o senyals de trànsit mal 

ubicats, soterrar serveis -quan sigui possible, amagar el cablejat de les llums de Nadal, fer el barri més verd a 

través de la col·locació de plantes i espècies autòctones...) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Millores en la gestió i recollida de residus 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Proposa una acció de millora que consideris imprescindible per al barri en l’àmbit d’espai públic: 

 

 

 
ÀMBIT DE MOBILITAT 
Valora del 0  al 10 la necessitat de realitzar millores en la mobilitat del barri (amb 0 com a gens important i 10 com a 
molt important): 

  

Connectar el barri amb el centre 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Prioritzar la mobilitat peatonal i en bicicleta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Augmentar la possibilitat d’aparcament, en superfície o soterrat. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Fer una anella de circumval·lació del barri amb vehicle a motor 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Proposa una acció de millora que consideris imprescindible per a la millora de la mobilitat del barri: 

 

ÀMBIT D’HABITATGE 
Valora del 0 al 10 la necessitat  pel que fa a l’accés a l’habitatge i la rehabilitació d’edificis (amb 0 com a 
gens important i 10 com a molt important): 
 

Incrementar l’oferta d’habitatge, especialment social, amb possibles usos de solars buits, zones industrials 

en desús o locals comercials en desús 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Prioritzar les reformes i reparacions de la llar en col·lectius vulnerables 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Rehabilitació d’edificis antics 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Proposa una acció de millora que consideris imprescindible per al barri en l’àmbit d’habitatge: 

 

 

ESPAIS DEL BARRI 
Quin aspecte milloraries de... 
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PROCÉS PARTICIPATIU 
Què et sembla que l’Ajuntament hagi engegat un procés participatiu per al Pla de Millores del barri del 

Monestir i Sant Francesc? 

⃝ Molt bé 
⃝ Bé 
⃝ Regular 
⃝ Malament 
⃝ Molt malament 

 

Altres comentaris 

 

 

 

 

ELS JARDINS DEL VALLÈS 

LA PLAÇA D’EN COLL 

L’AVINGUDA CERDANYOLA 

LES PISTES DE SANT FRANCESC 


