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El Ple municipal va aprovar al setembre de 2015 una moció conjunta dels grups CiU i

ERC-MES per impulsar el Pla d’Estratègies Urbanes del barri del Monestir .

- S’està duent a terme un procés participatiu per recollir les opinions i propostes del

barri, per tal d’incorporar -les al Pla del barri del Monestir.

- El procés s’emmarca dins el període març - novembre de 2016, s’etructura en dues

fases (diagnòstic i propostes) i preveu la participació de les associacions, entitats i la

ciutadania del barri del Monestir, Sant Francesc

QUÈ ÉS EL PLA DEL BARRI DEL MONESTIR?
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QUIN ÀMBIT CONSIDERA?

N
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SOBRE EL PROCÉS PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Vivim en un entorn complex i amb interrelacions

Que, a més, pateix canvis cada cop més ràpids i constants

No és fàcil de gestionar => Repte per a polítics i tècncis

En aquest entorn complex, el que pretén aportar la Participació Ciutadana:

No és posar en dubte qui governa, sinó....

Millorar la forma com es governa (facilitar la gestió de la complexitat)
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SOBRE EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Amb tot, és important entendre que la Participació Ciutadana: 

És un complement (i no un substitut) de la democràcia representativa (eleccions cada 4 
anys) 

que pretén ajudar a garantir una gestió més intel·ligent del bé comú (el barri)

No substitueix la iniciativa política => les decisions les pren legítimament el govern

Serveix per, abans de prendre decisions => INFORMAR i IMPLICAR a la ciutadania

en un diàleg col·lectiu que serveixi per dotar les decisions de més intel·ligència i quallitat
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OBJECTIUS DEL PLA = Àmbits de debat

Amb l’objectiu general de dinamitzar els entorns del Monestir i millorar la seva relació
amb els teixits urbans que l’envolten i del conjunt dels barris el Pla pretén:

- Millorar la qualitat de l’espai públic (ESPAI PÚBLIC)

- Dinamitzar i millorar l’estructura comercial i el paisatge urbà (COMERÇ)

- Dotar d’equipaments i serveis (EQUIPAMENTS)

- Millorar la mobilitat i l’accessibilitat universal (MOBILITAT)

- Dotació i qualitat de l’habitatge (HABITATGE)
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FASE DE DIAGNOSI PARTICIPADA DE NECESSITATS: Conclu sions

Tot seguit presentem una síntesi dels resultats obtinguts durant la fase de diagnosi
participada de necessitats:

OBJECTIUS:

- Informació i recollida de valoracions per fer una fotografia ordenada de l’estat actual del barri

- Ordenar les aportacions ciutadanes per traspassar-les als tècnics i per fonamentar les propostes

ÀMBITS:

Comerç + Equipaments + Espai Públic + Mobilitat + Habitatge

ESPAIS I CANALS:

Sessions informatives (x5) + Tallers de Diagnosi (x5)
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FASE DE DIAGNOSI PARTICIPADA DE NECESSITATS: Conclu sions
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FASE DE DIAGNOSI PARTICIPADA DE NECESSITATS: Conclu sions

FORTALESES ESPAI PÚBLIC

Zones verdes amb fortaleses específiques

*Es destaca com a fortalesa la quantitat de zones de joc infantils de les que disposa el barri.
* També es destaca com a punt fort la tipologia d’arbrat del Carrer Montserrat; els arbres d’aquest carrer es 
valoren molt positivament per la seva mida (no tapen l’enllumenat) i pel seu atractiu

L’ús social de l’esapi públic

* En general el barri Monestir-Sant Francesc es caracteritza per un ús social molt positiu en termes de “vida al 
carrer”, la qual cosa el converteix en un entorn interessant i cohesionador.
* En aquest sentit, i malgrat és un tema d’on sorgeixen febleses a destacar, també es considera que les 
terrasses contribueixen positivament a generar “ambient de barri” i a facilitar relacions socials entre veïns i 
veïnes.

Els Jardins del Vallès com a valor potencial del ba rri

* Es posa de manifest el potencial per al barri que suposa disposar d’un espai com els Jardins del Vallès. 
* S’aclareix que és una zona molt millorable, però que cal destacar com a punt fort el fet de disposar d’un espai 
molt ben ubicat, que connecta amb la Pollancreda i que és prou ampli com per dinamitzar-hi actes i 
esdeveniments.
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FASE DE DIAGNOSI PARTICIPADA DE NECESSITATS: Conclu sions

FEBLESES ESPAI PÚBLIC

Situacions i percepció d’inseguretat a l’espai públ ic 

* Es posen sobre la taula diferents situacions que generen percepció d’inseguretat a l’espai públic:
-Zones amb poca visibilitat que faciliten situacions insegures (arbustos, baranes, zones fosques,...). Els Jardins 
del Vallès són un exemple clar en aquest sentit.
-Malgrat disposar de dos policies de barri, la seva feina podria ser més eficient: no es sancionen moltes 
situacions d’aparcaments indeguts, no es controla prou el tràfic de drogues a certes zones
-Situacions periòdiques de robatoris de bicicletes o elements de les mateixes i petits furts en general
-Molèsties a les matinades dels caps de setmana (oci nocturn)
-Situacions d’inseguretat vinculades amb l’ús de l’espai públic de vianants, bicicletes i cotxes.

La gestió de l’espai públic de les terrasses, millo rable

* Es considera que no es gestiona prou bé l’invasió de l’espai públic per part de les terrasses. 
* Es destaquen especialment les molèsties generades en relació a sorolls excessius, així com la incoherència 
entre l’amplada de les voreres i el volum i nivells d’ocupació de terrasses que dificulten l’accessibilitat.

Contaminació acústica

•Soroll que generen els camions de recollida d’escombraries, terrasses de bars, flux de gent que es desplaça en 
caps de setmana i de matinada del centre a les discoteques, Carpes de Cerdanyol, sorolls “fora d’hores” a la 
Plaça d’en Coll (nens, clients terrasses, música de mòbils,...)
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FASE DE DIAGNOSI PARTICIPADA DE NECESSITATS: Conclu sions

FEBLESES ESPAI PÚBLIC

Incivisme i espai públic

* Es destaca com a feblesa l’incivisme d’alguns usuaris de les terrasses, que ocasionen molèsties als veïns.
* Actituds incíviques d’alguns veïns en relació als residus voluminosos, que es desen de forma incorrecta.

Dèficits vinculats amb l’accessibilitat

* Problemes d’accessibilitat provocats per les arrels de molts arbres de Sant Francesc.
* Existència de voreres enfonsades a Sant Francesc (Ex: Carrer Piu XI, Carrer de l’Abat Biure).
* Moltes voreres excessivament petites al barri del Monestir. A més, la col·locació de fanals o altres elements del 
mobiliari urbà al mig de certes voreres també dificulta la mobilitat.
* Creació de bassals (quan plou) a l’Avinguda Cerdanyola, derivats de problemes de drenatge.
*Existència de punts i zones on el paviment rellisca i ocasiona caigudes. Sobretot quan plou o hi ha humitat. Es 
posa d’exemple tot el contorn del Monestir o les plataformes de l’Avinguda Torreblanca (accés bus).

Febleses de les zones verdes

* Els Jardins del Vallès, com a espai verd de referència al barri, està desaprofitat i és insegur i insalubre.
* A les zones verdes manquen zones de joc / esport (circuits de salut) adreçades a gent gran.
* Malgrat que la quantitat de jocs infantils a les zones verdes del barri es considera una fortalesa es destaca que 
en moltes ocasions tenen pintades i estan antiquats.
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FASE DE DIAGNOSI PARTICIPADA DE NECESSITATS: Conclu sions

FEBLESES ESPAI PÚBLIC

Elements millorables de l’arbrat al barri

* Es considera que molts arbres no es poden. Es posen com a exemple d’aquesta situació els arbres de la Plaça 
d’en Coll o els del Carrer Torrent.
* En determinades zones les arrels dels arbres malmeten l’espai públic i dificulten l’accessibilitat. A més, les 
branques d’alguns arbres invadeix habitatges (Ex: Carrer Piu XI, Carrer Vallès).

Punts febles de l’enllumenat

* En general es considera que el barri té massa zones amb dèficts d’enllumenat públic i excessivament fosques.
D’altra banda també es destaca com a paradoxa l’excés de llum de zones com el Carrer Vallès.
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FASE DE DIAGNOSI PARTICIPADA DE NECESSITATS: Conclu sions

REPTES DE MILLORA ESPAI PÚBLIC

Mesures per promoure més seguretat a l’espai públic

* Plantejar millores encaminades a incrementar l’eficiència dels controls i de la tasca de la policia al barri.
* Regular la convivència a l’espai públic entre vianants, bicicletes i cotxes per reduir situacions de perillositat
* Aprofitar la necessitat ineludible de repensar i millorar els Jardins del Vallès per evitar l’existència de zones 
insegures i per convertir-lo en un espai de connexió del barri amb la ciutat, digne i de qualitat

Replantejar l’invasió de l’espai públic de les terr asses

* Gestionar les relacions entre veïns, bars i administració a través d’agents cívics
* Definir mesures en positiu i eficients per garantir un ús més adequat i respectuós de les terrasses.
* A la Plaça d’en Coll, replantejar la ubicació de les terrasses aprofitant el procés de millora de la plaça que 
aquesta Pla hauria de desenvolupar. Es tracta de trobar un punt d’equilibri que respecti tots els interessos

Estratègies per incrementar el civisme

* Definir campanyes de sensibilització i d’informació encaminades a variar les actituds incíviques (sorolls, 
recollida de residus, aparcaments indeguts, etc.)
* En aquest sentit es destaca que la possibilitat de disposar d’agents cívics al barri permetria reforçar aquesta 
funció educadora en positiu.
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FASE DE DIAGNOSI PARTICIPADA DE NECESSITATS: Conclu sions

REPTES DE MILLORA ESPAI PÚBLIC

Millores vinculades amb l’accessibilitat

* Garantir millores vinculades amb l’accessibilitat al barri. Cal abordar febleses actuals en aquest sentit com:
Evitar els problemes produïts per les arrels dels arbres.
Facilitar en major mesura l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda (més rampes, per exemple).
Replantejar l’ubicació de fanals
Facilitar l’accessibilitat mitjançant aparcaments dissuasius i prioritat vianants.

Més “coherència urbanística” a l’espai públic del bar ri

* Reduir casos d’incoherència urbana existents en l’actualitat. Aprofitar el Pla per facilitar la vida quotidiana als 
veïns i, alhora, per incrementar la qualitat estètica i visual de l’espai públic del barri (Reubicar fanals o senyals 
de trànsit mal ubicats, soterrar serveis -sempre que sigui possible, treure / amagar el cablejat de les llums de 
Nadal i evitar que quedi visible tot l’any, fer el barri més verd a través de la col·locació de plantes i espècies 
atractives i autòctones,...

Plantejar mesures innovadores pel que fa a la gesti ó i recollida de residus

* Aprofitar la proximitat del barri amb la deixalleria per plantejar mesures innovadores vinculades amb la gestió i 
recollida de residus.
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FASE DE DIAGNOSI PARTICIPADA DE NECESSITATS: Conclu sions
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FASE DE DIAGNOSI PARTICIPADA DE NECESSITATS: Conclu sions

FORTALESES COMERÇ

Un barri acollidor i en creixement

* Barri acollidor que ha viscut darrerament un procés de creixement i d’arribada d’un perfil de veïns en edats 
joves: “existeix un nou perfil de clients potencials que cal retenir”.

Espai públic aprofitable i “vida al carrer”

* El barri és una de les zones de Sant Cugat amb més “vida de carrer”.
* Alhora, es disposa d’espais púbic aprofitable. Amb tot, es posen de manifest l’existència d’oportunitats clares 
per al comerç del barri. 
* Es considera que es disposa de les condicions necessàries per a poder fer “passes endavant” pel que fa a 
l’organització d’esdeveniments i actes al barri, o al desenvolupament de promocions.

Rellevància del comerç de proximitat

* També es destaca com a fortalesa del barri el fet de disposar d’una oferta de comerç de proximitat important i 
de qualitat. Aquest fet permet que no existeixin “fugues” de compradors a d’altres zones ja que no és necessari 
marxar del barri per a fer les compres quotidianes.
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FASE DE DIAGNOSI PARTICIPADA DE NECESSITATS: Conclu sions

FEBLESES COMERÇ

Dèficits de l’espai públic 

* Descontrol en l’ús de les voreres (invasió de l’espai públic: aparcament de motocicletes a les voreres, caixes i 
residus a les zones de contenidors, etc).
* Dèficits vinculats amb l’enllumenat públic. 
* Manteniment de l’arbrat millorable. 
* L’Avinguda Cerdanyola està poc modernitzada en termes d’espai públic i imatge.
* El Parc del Vallès (Campito) trasllada una sensació d’abandonament i desaprofitament. 

Febleses vinculades amb l’oferta comercial al barri

* Es considera que, des d’un punt de vista general, l’oferta comercial està poc modernitzada. S’entén que la 
tipologia de comerç ho expliqui però, malgrat tot, es considera que caldria fer una passa endavant pel que fa a 
la modernització / embelliment de l’oferta comercial al barri: atractiu dels comerços, aparadors, ús de les TiC..
* Es troba a faltar l’existència d’un “comerç motor” de qualitat. 
* No existeix una senyalització comercial clara i atractiva, que posi de manifest l’existència d’un eix comercial al 
barri 
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FASE DE DIAGNOSI PARTICIPADA DE NECESSITATS: Conclu sions

FEBLESES COMERÇ

L’aparcament al barri, un punt feble
* La manca i les dificultats d’aparcament al barri dificulten la compra
* Es troben a faltar mesures per promoure més rotacions en els aparcaments.
* Es podria millorar la senyalització dels aparcament
* També es posa de manifest el poc control dels aparcaments a les zones de càrrega i descàrrega (CiD) 

Mobilitat: circulació rodada i accessos no massa cò modes

* Es destaca com a feblesa la direcció d’alguns carrers, que provoca que la circulació sigui incòmode. Aquest fet 
dificulta i redueix l’atracció de compradors.
* També es considera que l’accés al barri és millorable. Existeixen barreres físiques que dificulten l’accés 
(Rambla del Celler, Carrer de la Creu, etc).

Camí per recórrer pel que fa a la implicació del co merç amb el barri

* Es té la percepció que la implicació del sector comercial (com a col·lectiu) té molt recorregut de millora.
* La connexió entre el sector comercial i la resta d’entitats del barri s’hauria d’incrementar.
* En tot cas, es posa de manifest que darrerament s’estan desenvolupant iniciatives en aquesta línia (Ex. Xarxa 
Monestir – Sant Francesc), la qual cosa hauria de servir com a motor de millora a mantenir.
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FASE DE DIAGNOSI PARTICIPADA DE NECESSITATS: Conclu sions

REPTES DE MILLORA COMERÇ

El Pla de Millores com a gran oportunitat pel comer ç

* Es parteix de la idea que el Pla de Millores s’ha de considerar com una gran oportunitat de progrés per al barri 
en general i el comerç en particular. Una oportunitat que no es pot desaprofitar

Trencar barreres: “Connectar el barri amb la ciutat”

* Es considera que un criteri clau de millora, des del punt de vista del comerç, passa per trencar barreres i 
connectar el barri amb la ciutat:
* En aquest sentit, es planteja l’opció de generar i importar activitats al barri per tal de promoure l’arribada de 
veïns d’altres sectors a la zona (Exemple: festa del vermut o la ceràmica).
* També es vincula al trencament de barreres” la vianalització de l’Avinguda Cerdanyola, per tal de promoure-hi 
el passeig i el consum i donant continuïtat i connectant el barri amb la ciutat.
* La regulació de l’ús de l’espai públic també contribuiria a facilitar la connexió del barri amb la ciutat.
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FASE DE DIAGNOSI PARTICIPADA DE NECESSITATS: Conclu sions

REPTES DE MILLORA COMERÇ

Promoure la professionalització i implicació del sec tor comercial

* Millorar el sector comercial del barri: D’una banda es considera que caldria promoure accions de 
professionalització i modernització de l’oferta comercial. D’altra banda, i de forma relacionada, també caldria 
plantejar un increment en els nivells d’implicació dels comerciants amb el barri. Sobretot pel que fa a la 
planificació i desenvolupament en xarxa d’activitats i esdeveniments.
* Es considera que la implicació s’ha de garantir mitjançant facilitats i missatges de motivació als comerciants, 
destacant els valors positius i els beneficis que suposa la col·laboració i el treball en xarxa

Millores vinculades amb el trànsit i els aparcament s

* El Pla de Millores ha de tenir en compte la necessitat de redistribuir el trànsit: es tracta de fer-lo més còmode 
millorant senyalitzacions, direccions, etc.
* Pel que fa a l’aparcament es planteja la possibilitat d’habilitar un gran pàrquing públic que resolgui part dels 
problemes actuals vinculats amb aquest tema, i que faciliti el consum al comerç del barri.

Obrir la Plaça d’en Coll

* Es planteja la necessitat de millorar la Plaça d’en Coll “obrint-la visualment”. En aquest sentit caldria resoldre 
els problemes actuals de continuïtat i la barrera que generen els arbres. Es posa de referència la Plaça 
Barcelona.
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FASE DE DIAGNOSI PARTICIPADA DE NECESSITATS: Conclu sions
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FASE DE DIAGNOSI PARTICIPADA DE NECESSITATS: Conclu sions

FORTALESES MOBILITAT

Un barri ben comunicat i sense problemes greus de m obilitat

En general es considera una fortalesa el fet de disposar d’un barri ben comunicat on, malgrat existir dèficits 
vinculats amb la mobilitat, no pateix problemes excessivament greus en aquest sentit:

- Des d’una perspectiba integral els participants valoren molt positivament el nivell de comunicacions de 
transport públic del barri.

- El barri és capaç d’absorbir molts fluxos de mobilitat quotidiana (treball, compra, oci,..) pel fet de ser un territori 
poblat que genera molts moviments variats (a peu, en bicicleta i en vehicle a motor).

- Els accessos a serveis bàsics, com centres educatius, són correctes.

- Durant els darrers temps s’ha incrementat l´ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual.

- Actualment la gestió de zones blaves correspon a Promusa, la qual cosa ofereix certa flexibilitat (proves pilot, 
per exemple). Aquest fet es considera una oportunitat pel Pla de Millores
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FASE DE DIAGNOSI PARTICIPADA DE NECESSITATS: Conclu sions

FEBLESES MOBILITAT

Manca d’aparcaments i dèficits vinculats amb les zon es de CiD

* El barri pateix un dèficit important en relació a la manca d’aparcament de vehicles (de superfície i subterranis).
* En relació als aparcaments també es reiteren problemàtiques vinculades amb la Càrrega i Descàrrega (CiD). 
Es considera que es pateixen massa situacions de picaresques i usos indeguts, i que el control dels mateixos és 
millorable.

Febleses de les voreres

* Es considera que, al barri, hi ha moltes voreres excessivament estretes que dificulten la mobilitat.
* En ocasions, a més, el mobiliari urbà (Ex.- fanals) estan mal ubicats i encara fan més difícil l’accessibilitat.
* En relació a les voreres també es destaca com a feblesa la invasió d’aquestes per part de motocicletes 
(aparcaments en vorera) i bicicletes (aparcaments en vorera i circulació).

L’autobús públic com a mostra de ser considerats ba rri “de segona”

La sensació de ser un barri de Sant Cugat del Vallès “de segona” es demostra amb el transport públic:
- El recorregut del bus deixa el barri pel final del trajecte.
- Parades de bus sense marquesines.
- Parades de bus sense informació d’horaris.
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FASE DE DIAGNOSI PARTICIPADA DE NECESSITATS: Conclu sions

FEBLESES MOBILITAT

Les senyalitzacions, millorables

* Es considera que moltes de les senyalitzacions de trànsit i de serveis bàsics al barri són millorables (Ex. Plaça 
d’en Coll, carrer Orient, etc.). En moltes ocasions no n’hi ha o confonen.

Problemes per persones amb mobilitat reduïda

* Es troben a faltar més facilitats per a persones amb mobilitat reduïda: Actualment es pateixen problemes 
d’accessibilitat vinculades amb la poca amplitud de les voreres, la manca de rampes als passos de vianants, 
l’ocupació excessiva i desordenada de les voreres per part de terrasses i fruiteries, etc.

Febleses vinculades amb la mobilitat a la Plaça d’e n Coll

* La Plaça d’en Coll, entesa epicentre del barri pateix certs dèficits vinculats amb la mobilitat: aparcaments indeguts 
molt habituals, motocicletes creuant la Plaça, senyalitzacions de trànsit insuficients i que confonen 

Febleses de mobilitat a l’encreuament Monestir – Rag ull – Montserrat – Abat Guillem d’Avinyó

* Es posen sobre la taula diferents febleses vinculades amb la mobilitat a l’encreuament:
- En moltes ocasions no es respecta l’stop.
- La velocitat de molts vehicles a la zona és excessiva.
- La senyalització és poc clara i confon.
- Aparcaments indeguts de cotxes (a l’illeta)
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FASE DE DIAGNOSI PARTICIPADA DE NECESSITATS: Conclu sions

REPTES DE MILLORA MOBILITAT

El Pla de Millora com a oportunitat per connectar e l barri amb la ciutat

* Es posa de manifest l’oportunitat que suposa el Pla de Millora per a resoldre un dels dèficits històrics del barri: la 
manca de connexió amb la ciutat. En aquest sentit es dóna suport al projecte de l’Àrea d’Obres i Projectes on es 
preveu:

Pacificació de Francesc Macià.
Connexió del Monestir amb el barri del Monestir.
Plataforma única al C/ de la Creu.
Convertir en una plaça la intersecció entre Francesc Macià – C/ de la Creu – C/ de la Torre.

=> Des del punt de vista de la mobilitat, les mesures permetran connectar el barri amb el Monestir i, en 
conseqüència, amb la resta de la ciutat. 

Aposta per a la priorització de la mobilitat a peu i  en bicicleta

El procés de millora del barri en termes d’accessibilitat i mobilitat ha de passar per la promoció de la mobilitat a peu 
i en bicicleta. S’aporten diferents estratègies que poden facilitar l’aposta:

Campanyes de sensibilització, Major oferta de carrils-bici (Ex.- connectar el carril-bici de Cerdanyola amb 
Francesc Macià), pla de voreres, resoldre els problemes actuals que genera el mobiliari ubicat al mig de les 
voreres a través de projectes de plataforma única, millora de les senyalitzacions per a vianants
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REPTES DE MILLORA MOBILITAT

Millores vinculades amb l’aparcament al barri

* Es plantegen possibles intervencions per afrontar l’actual manca d’aparcament que pateix el barri:

- Aparcament soterrar als Jardins del Monestir.
- A curt termini, aprofitar parcel·les exteriors per habilitar-hi aparcaments en superfície (Ex.- principi de l’Avinguda 
Cerdanyola, prenent de referència el precedent de fa uns anys just al davant).
- Sempre que tècnicament sigui viable, obligar a construir aparcaments soterrats quan es concedeixen llicències 
d’obra nova.
- Estudiar la possibilitat (sempre que fos viable) d’aprofitar la reforma de la Plaça d’en Coll per a instal·lar un 
aparcament soterrat.

Mobilitat amb vehicles a motor: increment d’entrade s i sortides 

* Es proposa aprofitar el Pla de Millores per estudiar la possibilitat de promoure la construcció d’una ronda / 
circumval·lació que envolti el barri i que proporcioni noves entrades i sortides del barri amb vehicle a motor (Ex.-
Des de la rotonda del McDonald’s, aprofitar la ronda del Torrent d’en Xandri).
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FASE DE DIAGNOSI PARTICIPADA DE NECESSITATS: Conclu sions

FORTALESES HABITATGE

Les característiques urbanes del barri

* Des d’una visió global, volum d’habitatges que permet absorbir un volum de població elevat (barri més poblat 
de Sant Cugat del Vallès) sense problemes derivats de densitats excessives.

La funció social canalitzada des de PROMUSA i l’OLH

* La funció que exerceix PROMUSA en relació a l’habitatge públic al barri (habitatges de venda, habitatges de 
lloguer, habitatges adquirits per PROMUSA, solar edificables) + Els serveis i recursos gestionats des de l’OLH 
(Borsa de mediació, cèdules d’habitabilitat segona ocupació, ajuts rehabilitacions, ajuts pagament lloger)

Possibilitats de disposar de més habitatge al barri  (a poder ser, de caràcter social)

* Es considera que al barri existeixen possibles finestres d’oportunitat per incrementar la disposició d’habitatges:

- Existència de solars (actualment privats) susceptibles de ser espais on desenvolupar promocions
- Zona industrial propera que obren la possibilitat de requalificacions per a la promoció de nous habitatges
- Existència d’habitatges buits propietat de grans tenidors susceptibles de ser utilitzats des de visions 

socials
- Existència de dos edificis pràcticament acabats susceptibles d’incrementar l’oferta d’habitatges al barri 

(Avinguda Cerdanyola amb carrer Borrell + carrer Torre Blanca amb carrer Vallès)
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FEBLESES HABITATGE

L’oferta d’habitatge públic al barri, millorable

* Malgrat es reconeix la funció social de PROMUSA, l’oferta d’habitatge públic al barri és millorable: D’una 
banda es destaca com a feblesa el poc marge de PROMUSA per promoure habitatge públic d’obra nova. D’altra 
banda el volum d’habitatge public de lloguer actual al barri (18 habitatges) es considera pobre

Reparacions de la llar: manca de suports per a col· lectius vulnerables 

* Es troben a faltar mesures i ajuts encaminats a resoldre necessitats quotidianes vinculades amb els 
habitatges. Certs col·lectius en risc (com la gent gran) pateixen dificultats per fer front a reparacions de la llar.

Poca organització col·lectiva per garantir el dret a  l’habitatge

* A diferència d’altres ciutats i territoris es considera que al barri no s’han produït mobilitzacions ni prou treball 
comunitari per afrontar vulnerabilitats relacionades amb l’habitatge

Característiques urbanes i preu de l’habitatge

* El barri es caracteritza per la combinació de diferents tipologies d’habitatge (edificacions de poca alçada i/o 
unifamiliars convivint amb els edificis de mes alçada de Sant Cugat) Aquest fet és positiu en termes de reducció 
de volums de població densos però també ocasiona un increment de preus (lloguer i compra) = dificultat per als 
col·lectius més vulnerables i genera fuga de joves.
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REPTES DE MILLORA HABITATGE

Estratègies i estudis per a incrementar l’oferta d’ habitatge

* Definir estratègies encaminades a augmentar l’oferta d’habitatges al barri:
- Estudiar i prendre decisions en relació als solars buits
- Estudiar la possibilitat de requalificarZ ones industrials i destinar-les a la promoció d’habitatges
- Estudiar la possibilitat de requalificar locals comercials en desús (planta baixa) i, sempre i quan sigui 

possible, convertir-los en habitatges per a col·lectius desfavorits (discapacitats, gent gran, etc.)

Disseny d’un programa de suport per a reparacions d e la llar

* Dissenyar un programa de suport, des de lògiques comunitàries i aprofitant la Xarxa. Els suports podrien 
centrar-se, d’entre d’altres en: Ajuts per fer front a despeses de reformes i reparacions, Assessoraments, 
informació de subvencions i finançaments, etc. 

El Pla de Millores com a oportunitat per fer front a les patologies edificatòries

* El pla ha de convertir-se en una oportunitat oer afrontar aquestes patologies:
- Avançar inspeccions tècniques d’habitatges
- Mesures per abordar problemes d’aïllament tèrmic (pobresa energètica)
- Rehabilitacions de façanes
- Ascensors exteriors
- Rampes als vestíbuls
- Assessoraments i informació de proximitat
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FORTALESES EQUIPAMENTS

Bona valoració de la dotació actual d’equipaments

* Els equipaments existents al barri actualment reben una bona valoració:

- El Xalet Negre
- Residència Santa Rosa
- Centres educatius (Institut Pla Ferreras, Escola Collserola i Escola Bressol Montserrat)
- Pistes de Sant Francesc: es valora positivament el fet de “tenir-les”, malgrat tot es parteix de la idea que 

s’han de millorar

Les característiques del barri

* Es destaquen dues característiques del barri molt vinculades a l’ús i necessitat d’equipaments públics:

- D’una banda, la quantitat de zones verdes actuals es considera una fortalesa per tal de ser utilitzades 
com a espais on organitzar activitats lúdico-culturals a l’aire lliure (i afrontar així les poques possibilitats 
de desenvolupar nous equipaments en un barri clarament delimitat i molt consolidat).

- D’altra banda, es considera que els nivells de cohesió, integració i convivència converteixen el barri en 
un entorn social on es fa “vida de barri”. Aquest fet esdevé una fortalesa del barri que justifica la 
necessitat de millorar i consolidar l’oferta d’equipaments al territori.
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FEBLESES EQUIPAMENTS

Manca d’equipaments

* Els participants enumeren una sèrie d’equipaments que es troben a faltar al barri, de diferents tipologies:
- Llar d’avis per a un ús lúdico-social i relacional
- Centre d’Atenció Primària
- Biblioteca
- Piscina municipal
- Pavelló esportiu: en relació als equipaments esportius s’afegeix que les dotacions esportives dels centres 

educatius del barri estan desaprofitades
- Allotjament públic (Alberg)

Entorn urbà, millorable

* Es considera que la relació entre l’entorn urbà i els equipaments és més important del que pot semblar; un 
entorn agradable i de qualitat motivaria i promouria en major mesura la utilitat i l’ús d’equipaments al barri.
* En aquest sentit es valora l’entorn urbà com a millorable: “podria ser de major qualitat i més estètic”.
* Es posen d’exemple d’altres zones com els entorns del Centre Art Meristany (estació) o el de la Casa de 
Cultura
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FEBLESES EQUIPAMENTS

Febleses d’espais oberts 

* Un cop assumit que els límits i la consolidació del barri no permet desenvolupar nous equipaments es 
considera que cal millorar espais públics oberts amb la finalitat de reconfigurar-los i convertir-los en alternativa 
de millora de la dotació d’equipaments.

S’identifiquen diferents febleses de claus de punts del barri que caldria afrontar per a la reconfiguració:

- Pistes de Sant Francesc: les característiques actuals no permeten absorbir les necessitats actuals del 
barri pel que fa a la pràctica esportiva

- Jardins del Vallès: gran potencial del barri que, a hores d’ara està molt desaprofitat. És una zona perfecta 
per a organitzar-hi varietat d’activitats. Malauradament, en l’actualitat, és una zona degradada i insegura

- Plaça d’en Coll: l’estructura actual dificulta l’organització d’activitats lúdico-culturals i artístiques a l’aire 
lliure

- Plaça Sant Francesc: la seva configuració actual la converteix, també, en una plaça poc aprofitable per a 
organitzar-hi activitats

- Plaça Sardà: Malgrat se run espai bonic i ben ubicat a hores d’ara està poc aprofitat i estancat: “els veïns 
hi van poc”
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REPTES DE MILLORA EQUIPAMENTS

Estratègies per reconfigurar espais existents

* Es posen sobre la taula dues ubicacions susceptibles de ser reconfigurades per al procés de millora de la 
dotació d’equipaments al barri:

- Carrer Borrell amb Avinguda Cerdanyola: habitatge buit reaprofitable. Es planteja la possibilitat 
d’emplaçar-hi un alberg, amb punt d’informació i centre de reinterpretació de la natura. Es tractaria 
d’entendre l’equipament com un punt d’atracció de turisme “rural” donada la proximitat amb el Parc de 
Collserola (“el Montseny de Sant Cugat”)

- Avinguda Cerdanyola amb Passeig Torreblanca: edifici que es podria reconfigurar convertint-lo, per 
exemple en un Centre Cívic (amb espai audiovisual, exposicions sobre la història de la ciutat en general i 
el barri en particular, etc)

En ambdós casos es considera que la reconfiguració permetria assolir una de les principals fites del Pla de 
Millores Urbanes: connectar el barri amb la resta de la ciutat
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REPTES DE MILLORA EQUIPAMENTS

La millora de places i espais verds com a alternati va

* Es planteja la necessitat de  millorar i promocionar places i esapis verds per tal “d’aprofitar el que ja tenim” 
durant el procés de millora de la dotació d’equipaments al barri:

- Pistes de Sant Francesc: adequació per a un ús juvenil de les pistes. Amb conserge i ben gestionat 
(podria resoldre la inexistència de pavelló d’esports al barri)

- Jardins del Vallès: aprofitar l’imprescindible projecte de millora d’aquest espai per a construir-hi un 
amfiteatre a l’aire lliure on poder-hi organitzar activitats lúdico-culturals

- Plaça d’en Coll: convertir-lo en un espai més aprofitable i adaptat per a l’organització d’actes culturals i 
festius (aprofitant la remodelació de la plaça)

- Plaça Sant Francesc: es considera que on actualment hi ha la font s’hi podria instal·lar una glorieta per a 
l’organització de concerts, i millorar l’entorn amb bars públics a l’estil del Retiro de Madrid o de Vitòria.

- Plaça Sardà: L’emplaçament podria potenciar-se instal·lant-hi horts urbans

Altres propostes vinculades amb la millora de la do tació d’equipaments

* Piscina municipal amb preus públics (Ex.- piscina Parc Central)
* Aprofitar les pistes esportives i les biblioteques dels centres educatius del barri, obrint-los als veïns i veïnes
* Millorar l’entorn urbà mitjançant la instal·lació de serveis públics (wc)
* Promoure la contractació d’empreses locals a l’hora de tirar endavant les actuacions de millora vinculades amb 
equipaments
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IDEES FORÇA DE LA DIAGNOSI DE NECESSITATS

El conjunt d’espais deliberatius dinamitzats permeten identificar diferents reflexions de caràcter general que 
permeten resumir el diagnòstic compartit:

Es parteix de la necessitat d’entendre el Pla com una oportunitat única que cal aprofitar per afrontar una millora 
integral del barri que permeti: 

- Connectar el barri amb la ciutat  

- Deixar enrere la percpeció de ser un “barri de segona”

- Treure profit d’un dels principals potencials del barri: “es fa vida al carrer” / “barri més poblat de Sant Cugat” / 
“ubicació” 

- Fer pivotar el desenvolupament del barri a través de la millora d’espais i zones claus:
- Jardins del Vallès
- Plaça d’en Coll
- Avinguda Cerdanyola
- Pistes de Sant Francesc
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PODEU CONSULTAR TOTS ELS DOCUMENTS INFORMATIUS I EL S BUIDATGES 
DE LES SESSIONS DE DEBAT AQUÍ:

http://plamonestir.postach.io


