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INTRODUCCIÓ 
 

 

El procés participatiu dels Entorns de Can Cabassa i Estany dels Alous sorgeix de la necessitat de 

reflexionar sobre aquesta àrea del municipi de Sant Cugat del Vallès, procurant ordenar i teixir 

adequadament els barris existents i el conjunt d’espais i usos actuals. 

 

L’àmbit d’Urbanisme, mobilitat i habitatge, i el Servei de Medi Ambient, plantegen una primera 

exploració tècnica que esdevingui el primer pas per la realització de possibles estudis i projectes 

que l’Ajuntament de Sant Cugat té pendents de treballar: La connexió entre Sant Cugat i Rubí; 

L’Entorn dels Alous i la seva connexió amb el municipi; La connexió entre estacions de RENFE i 

FGC i el barri de Mira-sol; I els Solars lliures entre les barris de Can Cabassa, Mas Gener i l'Autopista 

AP7. Aquests darrers solars han estat objecte d'un Pla de Millora Urbana l’any 2015, que es va 

suspendre el desembre del 2016 per part de l'Àmbit d’Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Cugat 

i la Presidència del Consell de Barri de Mira-sol, amb l'objectiu de treballar de nou aquesta àrea 

tenint en compte dos factors primordials: Per una banda, considerar tot l'entorn que l'envolta per 

fer una proposta que dialogui adequadament amb tot aquest context existent: els barris adjacents, 

les diverses vies de comunicació, els serveis i equipaments existents i l'Espai dels Alous com a 

espai natural més proper al barri. Per l'altra banda, treballar partint de les reflexions dels veïns per 

poder desenvolupar propostes adequades al context social. 

 

L’aproximació a aquest espai es planteja amb la col·laboració del Màster en Arquitectura de 

l’Escola d’Arquitectura del Vallès com a procés que permeti aportar múltiples exploracions i 

propostes sobre tot aquest entorn. En aquesta situació l’Ajuntament planteja a l’Escola desenvo-

lupar un treball que consideri tot l'entorn i que inclogui als veïns en el procés, amb la finalitat de 

realitzar una diagnosi al màxim de qualitativa i ajustada al context existent. La proposta de 

col·laboració, doncs, es centra en el desenvolupament d’una diagnosi participada sobre Can 

Cabassa i l’Estany dels Alous, compartida pels tres actors implicats en l’àmbit: els veïns, els 

estudiants del Màster en Arquitectura de l’ETSAV, i l’Ajuntament de sant Cugat del Vallès. 

 

El resultat d’aquest treball conjunt, aquesta diagnosi i exploració de tot el barri, és la base que 

permet definir les futures propostes de millora de tot l’entorn de forma adequada al context i 

situació actual. 

 

 

 

 

 

 

Participació Ciutadana 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
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Informe del procés participatiu dels entorns de Can Cabassa i l’estany dels Alous

1. INTRODUCCIÓ

El màster en Arquitectura de l’ETSAV inicia l’activitat el setembre de 2015. En el marc del nou pla d’estudis 
de 2014 que divideix els estudis d’arquitectura en cinc anys de grau i un de postgrau, aquest màster 
esdevé l’any culminant de la carrera d’arquitecte. Així el màster s’entén com el pont necessari entre la 
universitat i l’exercici de la professió, adoptant, en aquest context, el sobre-nom de “màster habilitant”. 
El concepte d’habilitació és quelcom difús dins dels estudis d’arquitectura. No eximint-nos de la obligato-
rietat que té el màster de donar el màxim de continguts “professionals”, la intenció de l’equip de profes-
sors que l’ha engegat ha sigut la d’interpretar que una bona habilitació es donaria aproximant al màxim 
l’estudiant a la realitat del projecte, i aconseguint quelcom difícil en la universitat, com és la interacció 
entre aquest estudiant i les persones beneficiàries de la seva proposta arquitectònica. 

El febrer de 2016 vam encetar un nou taller centrat als àmbits de l’estany dels Alous i de Can Cabassa 
al municipi de Sant Cugat del Vallès. La intenció era plantejar el futur d’aquesta àrea, ara desordenada, 
plena d’incerteses. L’àrea de Can Cabassa havia estat estudiada amb anterioritat per l’Ajuntament, el 
qual havia plantejat plans que no gaudien de la satisfacció dels veïns. En aquest context, i aprofitant 
la tasca que el màster en Arquitectura estava fent en aquests àmbits, l’Escola va rebre l’encàrreg de 
l’Ajuntament per plantejar un procés de participació. Davant la dificultat que un procés d’aquestes ca-
racterístiques presenta, al requerir de coneixements específics no propis de l’arquitectura, i sense voler 
que aquesta substitueixi aquells professionals que es dediquen a aquest tipus de tasques, la proposta 
de col·laboració es redirigí cap al desenvolupament d’una diagnosi participada sobre Can Cabassa i 
l’Estany dels Alous amb la inclusió dels tres agents, els estudiants de l’ETSAV, l’Ajuntament i els veïns. 
Encetar un procés per compartir una diagnosi urbana comporta beneficis per a tots aquests actors.

Per part de l’Escola, permet l’aproximació dels estudiants als veïns, fet que els aporta una informació 
d’arrel social que reverteix positivament en els seus projectes. Al municipi li permet conèixer les inten-
cions dels veïns pel que fa al desenvolupament urbanístic. I, pels veïns, significa iniciar la participació en 
el replantejament del seu barri. Amb aquesta voluntat es signà el conveni de col·laboració entre l’ETSAV 
i l’Ajuntament de Sant Cugat amb l’objectiu de realitzar una diagnosi participada per enregistrar símp-
tomes i necessitats socials dels entorns del barri de Can Cabassa i de l’àmbit de l’estany dels Alous així 
com identificar les causes de les seves problemàtiques.
Entre els dies 16 i 30 d’abril i 17 de maig es desenvolupà aquest procés, amb tres jornades al Casal de 
Mira-sol. La primera centrada en diagnosticar el barri detectant necessitats i les seves causes, la segona 
en prioritzar, comparar i discutir resultats i vies de treball i, finalment, la última dedicada a presentar i 
discutir les propostes desenvolupades pels estudiants seguint els criteris de les dues primeres sessions. 

Culminat el procés, presentem aquí l’informe-resum del que han suposat aquestes jornades. Hem volgut 
estructurar l’informe amb un cos extens i meticulós que és el principal protagonista on es desenvolupa 
de forma exhaustiva el que ve a ser una “acta” d’aquestes jornades. Així es garantix la fidelitat als contin-
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guts que allí sorgiren i també amb la intenció que aquest document sigui un antecedent aprofitable pels 
professionals que treballaran en aquests àmbits en el futur. En cada un dels desenvolupaments de cada 
sessió, l’informe descriu l’objectiu, l’estructura i els resultats de cada taula de treball realitzada. Els re-
sultats de cada apartat suposen les conclusions específiques a tenir en compte principalment. Posterior-
ment, el document culmina amb una reflexió i conclusió genèrica, una síntesi del que creiem que són els 
aspectes més debatuts durant les jornades i, en cas d’haver-n’hi, quin són els consensos als que s’ha 
arribat.

Per finalitzar aquesta introducció, fem esment a algunes de les reflexions que, com a docents i alhora 
promotors d’aquesta iniciativa, ens han sorgit davant d’un repte nou pel màster. En primer lloc constatar 
que “som Escola” i “som Universitat”, en el sentit que la nostra aportació a la societat i, en aquest cas 
concret, al municipi de Sant Cugat, no pot ser la d’un mediador d’un conflicte entre Ajuntament i els veïns 
de Can Cabassa que ens ha sobrevingut, sinó l’aportació qualificada des del coneixement i des de la 
proposta. Les eines de l’Escola d’Arquitectura estan centrades en transferir a la societat el coneixement 
obtingut a partir de la recerca i, per aquest cas concret, aquesta transferència hauria de servir per enriquir 
el debat i arribar a propostes de major consens i evitar enrocar les postures establertes amb anterioritat, 
quelcom que s’ha donat en massa freqüència en convenis entre administracions i escoles.

Tot i així, com a docents del màster, i veient l’evolució que han fet els nostres estudiants, creiem que 
l’experiència ha valgut molt la pena. Creiem que l’estudiantat ha fet un pas endavant en les seves pro-
postes, ara més madures, i en la seva actitud envers l’arquitectura, ja que ha reconegut la responsabilitat 
de qui dissenya o planifica i l’impacte que genera a l’usuari del lloc. Igualment, creiem que pel barri i pel 
municipi el procés ha servit per obtenir un major coneixement del propi metabolisme i pensem que això, 
a la llarga, servirà per arribar a propostes urbanes més consensuades. Igualment, creiem que ha servit 
per augmentar un sentiment de pertinença per part dels veïns i de respecte per part de l’Ajuntament. A 
ambdós desitgem sort i encert en el futur.

Roger Sauquet i Marta Serra
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2. OBJECTIUS I ESTRUCTURA GENERAL DEL PROCÉS 

El procés participatiu s’ha estructurat en tres sessions consecutives i complementàries.
 
Sessió 1 “Diagnostiquem el barri”, dissabte 16 d’abril del 2016

L’objectiu d’aquest sessió consisteix en identificar les necessitats i mancances del barri, detectant els 
seus punts forts i febles, i les necessitats i percepcions dels veïns sota les preguntes següents: què mil-
loraries de la mobilitat, dels equipaments, de l’habitatge, de l’espai públic i del comerç al barri? Què pot 
oferir aquest barri i quines necessitats té?

Sessió 2 “Prioritzem i comparem”, dissabte 30 d’abril del 2016
L’objectiu de la segona sessió és establir un ordre de prioritat en relació a les necessitats que s’han de-
tectat, analitzar referents, comparar i avaluar primeres idees. Per una banda s’avaluen els resultats de la 
diagnosi de la 1ª sessió i s’estableix un ordre de prioritat pel que fa als temes tractats. Per altra banda, 
es debat sobre primeres vies de treball, actuacions amb exemples i referents.

Sessió 3 “Proposem i desenvolupem”, dimarts 17 de maig del 2016-06-30 
L’objectiu consisteix en exposar les propostes desenvolupades pels estudiants i valorar els seus punts 
forts i febles de cara a l’interès i grau de prioritat que susciten. 

Retorn de l’informe
Es redacta l’informe amb la documentació i informació recollida com a tancament d’aquest procés.

Imatge tríptic distribuït per part de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Master en Arquitectura

MArqEscola 
d’Arquitectura
del Vallès

Dissabte 16 d’abril 2016
11 a 14:00h Casal de Mira-sol

Dissabte 30 d’abril 2016
11 a 14:00h Casal de Mira-sol

Dimarts 17 de maig 2016
19 a 21:00h Casal de Mira-sol

DIAGNOSTIQUEM EL BARRI

Què milloraries de la mobilitat, 
dels equipaments, de l’habitatge, 

de l’espai públic i del comerç al 
barri?

Què pot oferir aquest barri i 
quines necessitats té?

PRIORITZEM I COMPAREM

Quin és l’ordre de prioritat en 
relació a les necessitats que hem 

identi�cat?

Analitzem referents útils pel barri

Comparem i avaluem primeres 
idees

PROPOSEM I DESENVOLUPEM

De les diferents propostes 
presentades, amb quines 

t’identi�ques més i per què?

Desenvolupem conjuntament 
possibles propostes. 

Què en penses, com millorar-les?
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3. ESTRUCTURA DE LES SESSIONS 

Sessió 1 “Diagnostiquem el barri”
La sessió s’organitza en sis taules. A cadascuna es treballa un tema diferent durant un temps màxim de 
25 minuts. Es prioritza que els temes a tractar siguin el més representatius possible per tal d’abordar una 
diagnosi de barri àmplia i transversal. Els participants passen per totes les taules de forma rotativa. Les 
taules amb els temes a tractar són les següents:

Taula 1. Ofertes i necessitats del barri 

Taula 2. Can Cabassa: visions de futur

Taula 3. Espai públic i equipaments

Taula 4. Els Alous: l’estany i el torrent

Taula 5. Mobilitat

Taula 6. Desitjos generals, enquesta i vídeo d’entrevistes

Sessió 2 “Prioritzem i comparem”
La sessió s’estructura en dues parts principals:

Part I: Resum i exposició dels resultats de la diagnosi de la primera sessió
Aquesta primera part s’organitza en tres taules que agrupen els resultats dels temes tractats en la sessió 
anterior. Es tracta de generar debat i reflexió qualitativa a partir dels resultats obtinguts. Les 6 taules de 
la primera sessió s’agrupen de dos en dos quedant així:

Taula 1. Espai públic i estany dels Alous

Taula 2. Mobilitat i activitats

Taula 3. Can Cabassa i entorns de l’Hospital General

Part II: Taules de debat sobre vies de treball
Donant resposta a la diagnosi anterior, es mostren les vies de treball que els alumnes de l’ETSAV en-
ceten a través d’exemples i referents. Es debat sobre preocupacions d’interès general en relació a les 
següents vies de treball:

Taula 1. Estany dels Alous

Taula 2. Contaminació Acústica

Taula 3. Connectivitat 

Taula 4. La qüestió de l’habitatge 

Taula 5. Entorns de l’Hospital General 

Sessió 3 “Proposem i desenvolupem”
La sessió es dissenya a partir de les dues següents parts:

Part I. Exposició de propostes sobre les vies de treball desenvolupades per l’ETSAV.

Part II. Anàlisi punts forts i febles sobre cada proposta per grups.
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Objectiu
Identificar les necessitats i mancances del barri, detectar els punts forts i febles del barri, les neces-
sitats i percepcions dels veïns a partir de les preguntes genèriques: què milloraries de la mobilitat, dels 
equipaments, de l’habitatge, de l’espai públic i del comerç al barri? Què pot oferir aquest barri i quines 
necessitats té?

Estructura
La sessió s’organitza en sis taules rotatives, a cadascuna s’explora un tema diferent durant un temps 
màxim de 25 minuts. Es prioritza que els temes a tractar siguin el més representatius possible per tal 
d’abordar una diagnosi de barri àmplia i transversal. Les taules amb els temes a tractar són les següents:

Taula 1. Ofertes i necessitats del barri 

Taula 2. Can Cabassa: visions de futur

Taula 3. Espai públic i equipaments

Taula 4. Els Alous: l’estany i el torrent

Taula 5. Mobilitat

Taula 6. Desitjos generals, enquesta i vídeo

Imatge de la sessió 1

Títol: “Diagnostiquem el barri”
Data: 16 d’Abril de 2016
Lloc: Casal de Mirasol, Sant Cugat del Vallès
Assistents: 52 participants

4. DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS

4.1. SESSIÓ 1 
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TAULA 1. OFERTES I NECESSITATS DEL BARRI 

Principal objectiu
Conèixer les necessitats particulars dels veïns i les disponibilitats que reconeixen dins el seu barri.

Descripció
Pel que fa a equipaments, serveis, oci, comerç, treball i educació, detectar el següent:

a) Quins d’aquests usos hi ha al barri, com funcionen i el seu estat?
b) Quins d’aquests usos no hi són i quins interessaria que hi fossin? 

La informació es recull en base a les taules següents:

Comerç, serveis i equipaments

Activitats en oci i lleure

 Activitats en treball i educació
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Resultats
Els resultats obtinguts s’ordenen en tres diagrames, cadascun dels quals correspon a un dels temes 
tractats: 

Conclusions en comerç, serveis i equipaments:
Hi ha discrepàncies sobre la falta de comerç. Part dels veïns opina que en falta, però alhora molts recla-
men mantenir un vida tranquil·la i no volen un excés de serveis com al centre d’una ciutat.
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Conclusions en treball i educació:
La majoria de desplaçaments obligats es fan amb cotxe. El desplaçaments per feina es fan amb vehicle 
propi i en un radi d’uns 20km màxim. Es constata un percentatge elevat de mobilitat a Barcelona, sobre-
tot en vehicle privat (el treball) però també en ferrocarril (a les universitats). L’educació infantil i primària 
queda coberta al propi barri, no obstant es crítica la falta d’accés peatonal a zones més llunyanes vin-
culades a l’educació secundària com la zona de l’IES Leonardo da Vinci o al Polígon Can Sant Joan. La 
sensació d’inseguretat que es té de l’espai públic fa que els nens no vagin sols caminant a l’escola (IES 
Leonardo Da Vinci, La Farga). 

Conclusions en oci i lleure:
Segons el gràfic anterior la majoria d’activitats d’oci i lleure, i concretament les esportives i de passeig, 
es realitzen a Sant Cugat i, en especial, al parc del Turó de Can Mates per les possibilitats que ofereix. 
Això va lligat a l’ús del vehicle privat a causa de la distància que hi ha entre les dues zones. També es 
raona la falta d’accessibilitat (manca de connexions i pendents pronunciades) com a motius principals 
per a l’ús del cotxe. Es considera necessari l’ús del vehicle per desplaçar-se als principals parcs de la 
ciutat, així com a les seves zones d’oci. Els veïns creuen que és necessari un parc pel barri on puguin 
desplaçar-se a peu o en bici. També es reclama que el servei de bus urbà és molt escàs, té poques pa-
rades i el trajecte es fa llarg.  
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TAULA 2. CAN CABASSA: VISIONS DE FUTUR

Principal objectiu
Conèixer què es vol i què no a Can Cabassa. En el cas que es proposi habitatge, quina tipologia hauria 
de ser més adient i per què. Entendre i reflexionar perquè s’ha rebutjat la proposta del Pla de Millora 
Urbana. 

Descripció
L’activitat gira entorn tres preguntes, dues obertes i una en format enquesta. Les preguntes obertes fan 
referència a les preferències pel futur de Can Cabassa: Què t’agradaria que hi hagués a Can Cabassa? 
Què no t’agradaria que hi hagués a Can Cabassa? Es demana, que es raonin les respostes que són 
anònimes i es dipositen en dues urnes diferenciades. La tercera pregunta cerca la reflexió sobre com 
hauria de ser l’habitatge en el cas que es proposés. Això es demana a través d’una enquesta. 

Resultats
Els resultats que s’obtenen de l’activitat de les urnes es mostren en les gràfiques següents. El que es 
mostra són els resultats classificats segons temàtiques d’usos proposats. 

A la pregunta “Què SI t’agradaria que hi hagués a Can Cabassa?” s’obté la resposta predominant que 
reclama zona verda. La segona resposta més repetida és la d’un equipament o servei bàsic. Altres 
respostes són la millora en temes de seguretat, de transport públic i de circulació viària. El tema de 
l’habitatge té una representació molt baixa en els resultats obtinguts. 
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Si es desglossen els resultats obtinguts en referència a una zona verda, l’ús més repetit es refereix a 
zones esportives, zones infantils, zones enjardinades o bé zona de parc genèrica sense especificar més.

Les respostes que proposen equipaments o serveis especifiquen els següents usos: una residència per 
a gent gran principalment, un centre esportiu o piscina pública en segon lloc i un CAP en tercer lloc.
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Quan es menciona la problemàtica sobre la circulació viària, el més repetit va ser la qüestió de l’aparcament 
pels veïns. En primer terme l’aparcament pels residents, i l’aparcament de l’Hospital General i la UIC 
després. També es menciona la necessitat d’insonoritzar la B-30, l’obertura al trànsit del pont sobre les 
vies de l’Hospital General i la millora de la mobilitat interna al barri. 

En referència al transport públic el tema particular més esmentat va ser l’accessibilitat a les estacions 
ferroviàries (FGC i RENFE).
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*Cal recordar que aquests gràfics són desglossats que representen la totalitat de les persones que van respondre 
sobre aquest tema en concret i que deriven per tant del primer gràfic “Què SI t’agradaria que hi hagués a Can Ca-
bassa?” però no són dades representatives de la totalitat del barri de Mira-sol, només dels assistents a les sessions 
amb una franja d’edat força homogènia.

A la pregunta “Què NO t’agradaria que hi hagués a Can Cabassa?” el resultat predominant és l’habitatge. 
També es mencionen els equipaments, les activitats econòmiques o més circulació viària.

Sobre el 7% que va respondre ‘habitatge’, el que es menciona principalment és l’habitatge social.
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Si es desglossa el tema de l’habitatge trobem que el més rebutjat, a part de l’habitatge en general, és 
l’habitatge plurifamiliar i l’habitatge de protecció oficial. 

Sobre la voluntat de no incorporar activitat econòmica a Can Cabassa, el més mencionat a evitar són 
activitats industrials, comercials, locals de restauració i oficines.
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En referència a la circulació viària el que més preocupació genera és l’increment del trànsit i l’ampliació 
de zones d’aparcament.
 

Per altra banda es passa una enquesta relacionada amb la zona de Can Cabassa. Els resultats que 
s’obtenen indiquen que la major part dels enquestats creuen que el barri no necessita més habitatge, 
tot i que es reconeix que els col·lectius que més demanda poden tenir són els joves i la gent gran. La 
posició majoritària dels enquestats es manifesta clarament en contra de l’habitatge fins i tot en condicions 
diferents al PMU actualment suspès. 

Es pregunta quina tipologia preferirien en el cas de que es proposés habitatge. Es respon principalment 
habitatge unifamiliar o bé blocs de 2 o 3 plantes. Es preferiria que aquests possibles nous habitatges 
tinguessin espais públics en comptes de jardins privats. Sobre l’ús de les plantes baixes és preferiria que 
fos habitatge i en el cas d’ús no residencial es prefereix comerç i serveis a locals de restauració. En un 
58% de les respostes els enquestats responen que prefereixen que els habitatges fossin de lliure mercat. 
En el cas de respondre habitatge protegit, es prioritza habitatge per a gent gran o habitatges per joves 
en comptes d’habitatges de protecció social.
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Figura on es sintetitza el percentatge de les respostes obtingudes.
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TAULA 3. ESPAI PÚBLIC I EQUIPAMENTS

Principals objectius
- Conèixer els espais públics i equipaments més concorreguts pels veïns i les seves causes.
- Conèixer els espais públics que els veïns no utilitzen i les seves causes. 
- Detectar els espais percebuts com a possible potencial pel barri tot i que es trobin en desús.
- Localitzar el lloc on viuen els participants per conèixer les distàncies i els seus recorreguts diaris.

Descripció
Sobre un ortofotoplànol del barri els veïns enganxen gomets verds, vermells o grocs indicant els diferents 
llocs amb les característiques que se’ls demana. Per tal de recollir opinions més qualitatives sobre les 
seves afirmacions es demana que els participants escriguin en un full les raons per les quals utilitzen o 
no aquests espais. 

Insistim en les raons i reflexions qualitatives que es poden aportar, i les recollim en els següents plànols 
que contenen les preguntes: 
1. A quin espai públic/equipament del barri t’agrada anar? Per què? (verd)
2. A quin espai públic/equipament del barri no hi vas? Per què? (vermell)
3. Quin lloc creus que té potencial per ser utilitzat però que ara mateix es troba en desús? Quin és el 
canvi que proposes? (groc)

Resultats
Els resultants de l’activitat es recullen en tres plànols resum que mostren quins són els espais triats 
pels veïns i en quin percentatge responen respecte al total de participants. En verd obtenim els espais 
valorats positivament, en vermell el espais valorats negativament i en groc els espais amb potencial de 
canvi. Les raons de cadascuna de les eleccions es representen amb icones.

Imatge del fotoplànol de partida.



17

Informe del procés participatiu dels entorns de Can Cabassa i l’estany dels Alous

Així es mostren les dades obtingudes de cadascun dels plànols esmentats: els espais públics/equipa-
ments triats; les raons que un major nombre de veïns va exposar i les conclusions extretes.

1. A quin espai públic/equipament del barri t’agrada anar? Per què?

Espais públics/equipaments identificats 

100% 46 participants

21,7% 10 - Casal de Mira-sol 
21,7% 10 - Can Mates 
10,9% 5 - Collserola, Valldoreix 
10,9% 5 - Estació de Mira-sol
8,7% 4 - Zona esportiva prop del casal 
8,7% 4 - Camí de St.Cugat al Papiol 
6,5% 3 - Av. de Can Cabassa 
2,2% 1 - Estany dels Alous 
2,2% 1 - Plaça 
2,2% 1 - Parc central 
4,3% 2 - Av. Montserrat
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Motius principals
Espais verds i amplis
Espais de trobada i lleure pels nens
Espais per passejar 
Espais per gent gran
Espais per córrer i activitats esportives

Conclusió
Les principals activitats relacionades amb l’espai públic del barri i els seus equipaments demostren que:

1- El passeig, esport i parcs infantils 
Són els usos que atreu a la gent als espais públics per passejar una estona tranquil·lament, per anar en 
bicicleta i per córrer. Es combina aquesta demanda de fer exercici amb la de disposar d’espais de jocs 
infantils per als nens.  

2- Les relacions socials
El casal es considera el principal equipament de trobada ja que s’organitzen diferents activitats lúdiques 
i es desenvolupen activitats socials facilitant les relacions entre veïns.

 

2. A quin espai públic/equipament del barri no hi vas? Per què?
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Espais públics/equipaments identificats

100% 53 participants

32,1% 17 - Estany dels Alous 
18,9% 10 - Estació de la RENFE 
13,2% 7 - Estació dels ferrocarrils de l’HGC 
11,3% 6 - Aparcament 
5,7% 3 - Plaça 
5,7% 3 - Entorns de l’hospital, aparcament 
5,7% 3 - Àmbit b més proper a l’hospital 
3,8% 2 - Accés passatge
1,9% 1 - Parc Can Matas 
1,9% 1 – Plaça 

Motius principals
Desconeixement
Problemes d’accés per les barreres que suposen les infraestructures 
Mal funcionament
Grans distàncies a recórrer

Conclusió

1. Mala connexió
D’una banda els veïns no van a l’Estany dels Alous perquè la connexió i l’accessibilitat des de Sant Cu-
gat és nul·la. El mateix passa amb l’estació de RENFE, no s’utilitza per manca de connexió i pel grau de 
perillositat en el seu recorregut.

2. Manca d’aparcaments i problemàtiques derivades
Es valora negativament la zona de l’aparcament per la densitat i pols. Es considera un espai problemàtic. 
També es valora negativament l’estació dels FGC de l’Hospital General ja que es considera que hauria 
de proporcionar més aparcament per poder deixar el cotxe dels seus usuaris.

3. Inseguretat
La plaça Doctor Pila es percep insegura sobretot de nit ja que és massa tancada. Els entorns de l’Hospital 
a la nit també són considerats insegurs per la seva elevada extensió, per la inactivitat i per la manca 
d’il·luminació. 
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Espais amb potencial de canvi

100% 50 participants

62% 31 - Àmbit del PMU 
14% 7 - Pont sobre els FGC, del costat de l’Hospital General 
6% 3 - Plaça Doctor Pila 
6% 3 - Plaça
6% 3 - Passatge
2% 1 - Al costat de l’escola Catalunya 
2% 1 - Estany dels Alous i àmbit de Can Cabassa 
2% 1 - Pista de Mas Gener 

Propostes
Espai verd
Parc pels nens

3. Quin lloc creus que té potencial per ser utilitzat però que ara mateix es troba en desús? Quin 
és el canvi que proposes? (indica-ho sobre el plànol)
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Serveis tercera edat
Espais per córrer i fer exercici
Ampliació dels serveis mèdics

Conclusió
1. Equipaments 
Els participants proposen equipaments públics, majoritàriament per fer esport (tipus gimnàs) o per a la 
gent gran (tipus centre de dia).

2. Espai verd
També predomina el desig de realitzar una zona verda de lleure per a poder passejar, anar en bicicleta, 
córrer i un parc perquè els nens puguin jugar. 

3. No aparcament 
Es considera problemàtic l’aparcament pels col·lapses que suposa i l’elevat nombre de vehicles que hi 
circulen, que hi aparquen, i la falta de protecció a la pluja i el vent.
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TAULA 4. ELS ALOUS: L’ESTANY I EL TORRENT

Principals objectius
L’objectiu principal és determinar el grau de coneixement per part dels veïns de l’espai Alous. Es vol ex-
plicar i mostrar el lloc així com difondre la seva importància biològica ja que és l’única zona humida del 
Vallès. 
Una vegada presentat el lloc, també es vol saber quines activitats es proposen per desenvolupar en 
l’espai dels Alous. Posteriorment es reflexiona sobre la possibilitat d’accés a l’estany, els mitjans de 
transport possibles i els accessos existents.

Descripció
Per començar es pregunta qui coneix l’estany dels Alous i es col·loca un gomet en el cercle corresponent 
(si/no) per poder fer el recompte. 
Després s’ensenya una imatge del lloc i es torna a preguntar si identifiquen el lloc o si hi o han estat algun 
cop. Es torna a col·locar un gomet en el cercle corresponent (si/no).

A continuació s’obre un debat entorn a:

- Quines activitats creus que es poden desenvolupar o desenvoluparies en aquest espai?

- Com hi arribaries? A peu, en cotxe, en bici?

- Quin accés utilitzaries?

- Com imagines que es pot transformar l’espai?

- Altres qüestions
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Resultats
Tot i que els participants de la sessió viuen principalment als nous habitatges de la zona de Can Ca-
bassa, els resultats obtinguts a la qüestió “Coneixes l’estany dels Alous?” demostren que el 62% dels 
enquestats desconeixien la seva existència i la seva localització. Una cop presentades les imatges del 
lloc les respostes pràcticament no varien. 

Les respostes més freqüents a la pregunta “Quines activitats proposaries a l’espai Alous?” són:

- Caminar/passejar

- Córrer

- Bicicleta

- Natació

- Pesca

- Activitats amb nens

- Observar/estudiar flora i fauna

- Preservar flora i fauna

Quan es pregunta com accedir a l’espai Alous es contesta principalment “a peu”.
Les opinions recollides sobre els accessos apunten que es troben deteriorats. Això comporta sensació 
d’inseguretat i dificulta l’ús de l’espai. Algunes de les principals idees sorgides són la necessitat de con-
nectar millor aquest espai i millorar el conjunt d’accessos, que es preservi la fauna i la flora i es defineixin 
i senyalitzin millor els itineraris i sobretot que aquest espai que no substituís la zona verda de Can Ca-
bassa. Alguns veïns són conscients que la plataforma Alous ha vetllat per la preservació del lloc.

Finalment, a la pregunta on es demana com s’imagina el lloc es recullen les següents respostes: 

- Crec que l’espai natural de l’estany dels Alous s’ha de preservar de construccions. És molt difícil con-
nectar-lo a Sant Cugat però és imprescindible que els pocs llocs d’accés estiguin mantinguts adequada-
ment. El manteniment és primordial.

- Veig complicadíssim treure-li profit a aquest espai. El veig interessant com a  pulmó, com espai preser-
vat per fauna (amb aus migratòries) però el que necessitem són espais propers al barri per passejar i fer 
esport. No crec que s’hagi d’eliminar ni destruir però està massa lluny del nostre barri.

- Me parece interesante su cuidado pero no tiene que suplir la necesidad de zona verde del barrio de 

Can Cabassa-Mas Janer (Mira-sol). La autopista frenará el frecuentar esta zona aunque se mejoren los 
espacios de comunicación con el estanque.

- Preservar el espacio. No hacer carreteras ni nada. Mejorar los accesos. Mantenerlo limpio.

- Fácil acceso. Más seguro. Bancos para sentarse.

- Fácil acceso. Acceso seguro. Carril bici desde Sant Cugat pero para todo Sant Cugat y Rubí. Que no 
condicione la zona verde pedida para Can Cabassa.

- Accessos segurs al lloc. Pas paral·lel al que ja hi ha al tren.
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- Cal senyalitzar els accessos als Alous. Cal marcar els camins per evitar la proliferació de senders que 
degraden el terreny. Quadres informatius per identificar les espècies animals i vegetals. Eliminar el pro-
jecte de la via interpolar.

- Com un espai protegit per les bèsties de pas o autòctones. S’hauria de mantenir com a espai natural.

- Acceder más fácilmente. Controlar la limpieza del lugar. Respetar la biodiversidad. Seguridad y respon-
sabilidad (evitar que sea un espacio de encuentros, de drogas…). Preservar este lugar evitando vías 
importantes, ojo entre paso estación y ferrocarriles.

- Poder accedir (fàcil accés). Estar net. Seguretat. Crec que val la pena potenciar-lo. Conservar la fauna 
i protegir-la.

- És un lloc a preservar. No s’ha de massificar. Millorar algun camí que voregi el llac i es pugui veure. 
Possibilitat de fer un pas soterrat des dels terrenys de l’Hospital.

- Es podria treballar amb la premissa que l’entorn natural Alous ‘salti’ l’autopista i tingui continuïtat cap als 
sectors de Can Cabassa-Mas Gener i cap al futur desenvolupament entre Can Ametller/Can Fontanals 
i Can Rabella. 

- Ens agradaria que els terrenys de Can Cabassa es poguessin unir amb la zona dels Alous, un gran 
parc verd. Estudiar una zona d’accés fàcil pels santcugatencs. Un passeig on puguem anar caminant, 
amb bicicleta. Si observem el mapa de Sant Cugat la zona de Can Cabassa i la resta està massificada 
d’habitatges, la única zona lliure són aquests terrenys i la zona del restaurant de Can Cabassa que 
s’hauria protegir també aquest espai verd del barri.

- Me gustaría crear una zona de paseo y recreo para unir el Parc Central con Can Cabassa y el estanque 
dels Alous. Un parque infantil como los que tenemos por el Parc Central.

- Zona totalment verda adaptada per a senderisme i rutes per anar en bici, però sense perdre la identitat 
i la biodiversitat del lloc. Accessos més nobles per a vianants, però no per a cotxes. Fer un pàrquing de 
vehicles proper però no dins del mateix estany. Evitar qualsevol implantació de serveis de restauració 
(bars) per evitar la massificació i la possible contaminació de l’estany. Millorar l’accés amb carrils bici.

- Lugar cuidado y protegido pero no repercute en la calidad de vida del barrio en su día a día. Considero 
que no se deben dedicar recursos económicos a esta zona dentro del Plan de Mejora de Can Cabassa. 
Ya existen zonas verdes que ofrecen lo mismo o más y que no se cuidan o señalizan. Propongo que los 
recursos se dediquen a mantener lo que ya está disponible: Collserola, Parque de Can Matas.

- Espacio de mucho interés. Aun así, la mejora de los accesos actuales (pintura, luces, seguridad) sería 
suficiente para recuperar la zona. Actualmente es un espacio poco conocido.

- No és un espai prioritari per a Can Cabassa sinó para el Municipio de Sant Cugat i el de Rubí. Fer una 
actuació representaria un estudi conjunt a nivell municipal. L’accés es podria millorar? Segur. Es podria 
vendre com a espai de lleure? També. No és el fòrum que toca per a decidir sobre un espai d’interès 
natural.

- La autopista y las vías de tren representan una barrera que da la impresión que está lejos. No me siento 
vinculado con esta zona.

- Presupuestos? Dedicarlo a otros sitios. 
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TAULA 5. MOBILITAT

Principal objectiu
La taula proposa un estudi sobre la percepció, estat i possibilitats de la mobilitat al barri de Mira-sol. 
L’objectiu és entendre el context general entorn a la mobilitat de la zona. Es fa referència a la mobilitat 
rodada, a la de vianants i bicicletes. Es té en compte tant la mobilitat obligada com la relaciona amb l’oci 
i el lleure. 

Descripció
Es treballa creant un “Mapa d’Empatia” sobre la mobilitat per cada grup de participants. L’activitat consis-
teix en escriure opinions personals sobre la mobilitat en referència a:
- punts conflictius
- situacions desfavorables
- el comportament dels usuaris 
- les respostes de les administracions 
Les opinions s’escriuen en un post-it i és col·loca segons el criteri dels participants en una de les següents 
categories: 
- Problemes generals
- Problemes particulars (punts crítics)
- Mobilitat personal (com es mouen els participants)
- Desitjos o millores 
- Com es percep el tracte de la mobilitat al barri per part de l’administració
En aquesta activitat cerca identificar patrons o situacions que determinen la mobilitat, i aquells aspectes 
que es perceben com a més importants o conflictius.
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Resultats

Els següents gràfics resumeixen els resultats generats per l’exercici del mapa de l’empatia:

El tema que més èmfasi genera és el dels accessos a les estacions, tant a l’estació de Rubí de RENFE, 
com a l’estació Hospital General de FGC. En segon lloc el conflicte amb l’aparcament del sector també 
destaca per l’interès majoritari. També es mostra una clara preocupació per l’augment del trànsit rodat i 
la relació de la trama urbana amb els entorns de l’Hospital General i UIC. 

Els temes que van sorgir de manera més específica van ser el temes relacionats amb el transport públic, 
amb els carrils bici, amb els accessos peatonals i amb el comerç. 
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TAULA 6. DESITJOS GENERALS, ENQUESTA I VÍDEO D’ENTREVISTES 

Principal objectiu

Taula formada per tres activitats:

1. Tauler dels desitjos
Activitat que pretén recollir totes aquelles opinions i desitjos sobre el barri i el seu mode de vida, de 
manera que els veïns puguin expressar aquelles qüestions que no s’hagin pogut tractar en les activitats 
anterior. 

2. Enquesta
L’objectiu de l’enquesta és obtenir informació sobre la tipologia característica d’habitatge i mode de vida 
del barri. 

3. Vídeo d’entrevistes
Activitat que enregistra amb àudio i vídeo als veïns per obtenir informació sobre la seva percepció del 
barri i entorns de treball.

Descripció

1. Tauler dels desitjos
S’habilita un full de grans dimensions a mode de llençol penjat de la paret. S’escriu a mode de títol o sug-
geriment “Tens un desig pel barri? Digues la teva!”. Els participants escriuen reflexions, suggeriments, 
queixes o opinions sobre el barri.

2. Enquesta
Es passa una enquesta per habitatge (unitat familiar). L’enquesta està dividida en dues parts: una dedi-
cada l’habitatge i l’altre dedicada a la mobilitat. 
A l’apartat de l’habitatge, les dades que es pregunten són el número d’habitants, la superfície de parcel·la 
i la superfície d’habitatge. També l’ocupació horària de l’habitatge i les activitats que s’hi desenvolupaven 
en l’espai lliure privat. 
A l’apartat de mobilitat es pregunta pel nombre de vehicles per família, on es desplacen habitualment i 
quin tipus de transport fan servir per oci, feina, estudis i compres.

3. Vídeo d’entrevistes
La filmació es desenvolupa individualment o en grup de dues persones. Un monitor formula preguntes o 
suggeix temes a l’entrevistat del tipus: 
- Quant fa que vius al barri?
- Et resulta agradable viure-hi i per què?
- Quins motius et van fer decidir per viure allà?
- El barri s’ha transformat?
- Quins problemes detectes en el barri?
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Resultats

1. Tauler dels desitjos
De tots el comentaris escrits en el tauler dels desitjos es fa un recull d’aquells que es repeteixen més 
vegades i que semblen els temes significatius pel barri. S’enumeren en una llista i posteriorment es de-
mana que es prioritzi el resultat col·locant un gomet en els temes que resultin més conflictius o urgents.
Els temes que resulten més prioritaris són:

- Disminuir el soroll de l’autopista

- Augmentar les zones verdes 

- Comunicar millor les estacions ferroviàries de RENFE i FGC

- Millorar la seguretat del barri

Enquesta tipus realitzada
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2. Enquesta
De l’enquesta d’habitatge s’extreu un promig de 3 persones per habitatge. Segons els enquestats la 
parcel·la promig fa uns 450m2, i l’habitatge un 123m2. L’ús que es fa de l’espai lliure privat és principal-
ment el de lleure, jardineria, cultiu i oci. 

De l’enquesta sobre mobilitat s’obtenen els següents resultats que s’han representat en forma de gràfic:
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* Val a dir que la mitjana d’edat dels participants està entre els 40 i  60 anys.
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3. Vídeo d’entrevistes

A continuació es transcriuen i/o descriuen les diferents entrevistes i se’n subratllen els aspectes a desta-
car:

Entrevista 1
Descripció: Alguns veïns són famílies joves que van venir de Barcelona fa uns 10 anys, per la tranquil·litat 
del barri. Valoren el comfort del barri. Fins fa poc es comenta que l’ambient del barri ha anat canviant, 
que hi ha problemes de drogues als carrers i les places, els gitanos, l’augment de veïns llogaters i no 
propietaris, es critiquen els robatoris entre veïns, gent que entra il·legalment als pisos. La veïna demana 
un barri amb una convivència tranquil·la, sense robatoris.
Conclusions: Els problemes actuals que detecta més urgents són: el soroll de l’autopista; el soroll de 
l’helicòpter de l’HGC; l’elevat trànsit de cotxes sobretot dels estudiants, que a partir de les 17h ja no 
troben lloc per aparcar; el perill que suposa sortir d’Arnau de Vilanova estant aparcat degut a l’elevada 
velocitat a la que passen els cotxes; els col·lapses que es creen a les rotondes els matins per sortir cap 
a l’autopista (tots els veïns de Valldoreix i Mira-sol utilitzen aquesta sortida).

Entrevista 2
Descripció: El barri té un entorn molt agradable per passejar, però faltarien itineraris clars i fàcils per anar 
cap a Collserola, la Salut i els Alous. 
Conclusions: Es proposa recuperar les traces històriques per tal de facilitar la comunicació entre dife-
rents espais amb distàncies més llargues. Fer més visibles aquestes traces per facilitar itineraris. La gent 
gran pot ajudar a recuperar i fer memòria d’aquests camins i fonts naturals. Recuperar aquests llocs per 
què s’hi torni a viure i la gent que ha vingut més tard els pugui conèixer.

Entrevista 3
Transcripció: Tot i que Mira-sol es trobi a la perifèria (fet que a vegades pot ser negatiu), és una zona mig 
urbanitzada, que encara té uns atractius i valors que es poden potenciar, com per exemple els espais 
naturals o de transició. D’aquesta manera la ciutat acabaria d’una forma tranquil·la i l’espai verd i l’espai 
urbà s’integrarien d’una manera més raonada i no tan sobtada. A vegades l’autopista es veu com una 
barrera per créixer i que a l’altre costat passen altres coses. Això no ha de ser així. Hem de pensar les 
infraestructures d’una altra manera, aïllar-les de manera que els itineraris de la gent no es vegin afectats 
i puguin passar per sota. Els passos antics són els de Can Ametller i el de Rubí, els mateixos que els 
actuals. Sota l’autopista passava un pont que portava a una zona de fonts on anava a buscar l’aigua.
Conclusions: Tenint en compte que el torrent va paral·lel a l’autopista, a la part final seria més fàcil 
creuar-la per sota i connectar amb Mas Gener per baix.  Actualment l’accés és difícil, cal adequar-lo. 
Cal reformar bé els passos de Can Ametller, de l’HGC i de Mas Gener per tal de tenir més permeabilitat.
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Entrevista 4
Conclusió del grup entrevistat: Com a problemes greus identifiquen el traçat de les línies d’alta tensió i 
proposen soterrar-lo; el soroll de l’autopista on proposen la construcció de pantalles acústiques i l’àmbit 
de la riera que porta molts problemes pels mosquits tigre. Comenten que l’accés per a vianants cap a 
Rubí abans existia, hi havia un passeig, fins que va aparèixer la sortida de l’autopista. A l’HGC hi ha molta 
afluència de gent i provoca problemes en l’organització dels cotxes. Critiquen la seguretat als carrers que 
s’ha de millorar així com l’estat d’alguns dels carrers.
Demanen una residència geriàtrica pública degut a l’elevat nombre de gent gran sobretot al barri de Mas 
Gener. Actualment n’hi ha dues però són privades i el cost és molt elevat. Es proposa potenciar pisos 
per al jovent perquè no marxin del barri (Promusa ho està fent a St. Cugat). Construir pisos adequats a 
l’entorn on es troben segons necessitats i voluntats. Es critica el mal que ha portat el conflicte de Can 
Cabassa. Que tothom sigui feliç i que hi hagi tolerància, ja que anteriorment es va demanar un aparca-
ment i ara molts dels veïns es queixen dels problemes que comporta.
Hi ha mancança d’una bona residència. Es critiquen els problemes de l’aparcament, quan no es pot 
aparcar s’aparca al davant de les cases fent que els veïns no puguin entrar a casa seva. El veí proposa 
traslladar l’aparcament a la parcel·la de l’altra banda de la carretera, al nord, ja que en fa ús principalment 
la gent de l’Hospital.
Els principals problemes que considera el veí son l’accessibilitat i la seguretat per casos d’ocupació de 
cases. Opina que el transport públic amb Barcelona funciona molt bé, però que la connexió amb Rubí no 
funciona de cap manera. Agafa el cotxe cada dia per anar cap al Vallès perquè no es vol arriscar a pas-
sar pel pas de sota l’autopista i menys amb els seus fills, considera que és un gran perill. Creu que a l’Av. 
Mas Gener es promouran aviat activitats lúdiques per tal de minimitzar aquests problemes.

Inclusió de correu electrònic enviat a l’organització
Transcripció: Sóc veïna del barri de Mas Gener, i recentment he vist que s’ha obert un procés participatiu 
per al barri de Can Cabassa. Primer de tot, felicitar a l’Ajuntament per aquest projecte. És un barri que 
realment necessita d’una remodelació, ja que és de pas constant (havent les estacions de Renfe i de 
FGC a tocar, a més de l’Hospital General, sense comptar que al ser un barri principalment residencial, 
som moltíssima gent qui ens preocupem pel seu estat), i no obstant, dóna la sensació d’estar una mica 
deixat de banda. El fet és que per a mi ha estat impossible assistir a les primeres sessions participatives 
per a poder aportar les meves idees, tot i tenint-ne un grapat. I voldria saber si a través d’aquesta bústia 
podria plantejar-les. És un tema de gran interès per a mi, ja que vivint a Mas Gener, gairebé tota la meva 
vida l’he de fer allunyant-me de casa. Per a anar a comprar, al gimnàs, a prendre alguna cosa... m’he 
d’allunyar fins a la zona de l’estació d’FGC Mira-sol (que m’agrada, però trobo que havent espai al meu 
barri, és una llàstima no tenir aquestes coses d’ús diari aquí a la vora); i per a anar a la piscina és un bon 
tros de viatge fins al centre de Sant Cugat, i trobo que vivint aquí tants joves com jo (molts sense vehicle 
propi), i també tanta gent gran que no pot moure’s en cotxe, i tenint en compte la calor tan intensa que 
vivim a l’estiu, seria un gran encert tenir-ne una a prop.
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Objectiu
Avaluar els resultats de la diagnosi de la 1ª sessió i establir ordres de prioritat pel que fa als temes trac-
tats. Debatre sobre primeres vies de treball d’actuació amb exemples i referents.
Quin és l’ordre de prioritat en relació a les necessitats que hem identificat? Analitzem referents útils pel 
barri. Comparem i avaluem primeres idees.

Estructura
La sessió s’estructura en dues parts, part I i part II.

Part I: Resum i exposició dels resultats de la diagnosi de la primera sessió

Les sis taules de la sessió 1 s’ajunten per parelles a la sessió 2, obtenint tres taules de treball que agru-
pen els resultats dels temes tractats en la sessió anterior. L’exposició dels resultats obtinguts va obrir un 
debat, alguns dels comentaris dels quals es recullen a continuació:

Taula 1. Espai públic i estany dels Alous
Reaccions als resultats durant el debat:
- Si l’accés per arribar a l’estany fos bo, ho coneixeria tothom.
- L’estany pot tenir un interès a nivell més general, a una escala més gran; en canvi els espais públics 
tenen un interès més particular, més d’interès pel barri en sí.
- Diferents tipus de parc: parc per entre setmana, més pròxim; el parc pels caps de setmana és igual si 
és lluny, un cop s’agafa el cotxe és indiferent si es tarden 10 o 15 minuts en arribar-hi.
- Fer quelcom per millorar els accessos existents.

Taula 2. Mobilitat i activitats
Reaccions als resultats durant el debat:
- Els accessos a l’autopista generen graus problemes de mobilitat.
- En hores puntes conflueixen els cotxes que surten de l’autopista i volen arribar a l’hospital general i la 
UIC, el cotxes que busquen aparcament i els que volen entrar a l’autopista. Es per això que al llarg del 
carrer Josep Trueta i les seves rotondes es produeixen cues i embussos. 
- Es creu que s’hauria de limitar l’aparcament, privatitzant-lo per evitar que es vegi sobre-ocupat l’espai 
urbà del barri. Es parla d’habilitar zones d’aparcament verdes o blaves.

Títol: “Prioritzem i comparem”
Data: 30 d’Abril de 2016
Lloc: Casal de Mirasol, Sant Cugat del Vallès
Assistents: 48 participants

4.2. SESSIÓ 2 
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- Es recullen comentaris que creuen que seria un error l’eliminació de la rotonda entre el carrer Josep 
Trueta i el carrer Arnau de Vilanova ja que s’incrementaria la problemàtica de l’accés al barri. Altres co-
mentaris estan a favor i ho justifiquen que juntament amb aquesta acció el carrer Pere i Pons començaria 
a la primera rotonda de la sortida de l’autopista.
- D’acord amb això també es proposa el canvi en el traçat del Carrer Pedro i Pons, de manera que passi 
més proper a la B-30 i que s’habiliti el pont que passa sobre les vies dels FGC.
- Els veïns de Valldoreix i Sant Cugat utilitzen l’entrada de Mira-sol de la B-30 i això complica també el 
trànsit.
- Molta coherència en els resultats obtinguts i les preocupacions del moment. Consciència en el repte 
que suposa solucionar la mobiltat de la zona ja que implica moltes variables. 

Taula 3 Can Cabassa i entorns

Reaccions als resultats durant el debat agrupades per temes esmentats, de més a menys èmfasi:

Sobre l’aparcament:
- Aparcament. Hospital + UIC + Tren → S’hauria de col·locar alguna àrea d’aparcament per suplir les 
demandes que això genera.
- Molts veïns van a Valldoreix a aparcar el cotxe per agafar el FGC, ja que per aquella estació passen 
molts més trens que per la de l’Hospital General i a més disposa d’un pàrquing per a residents. 
- Aparcament. Problema molt prioritari pels veïns → Hospital + UIC + Tren + veïns
- Es considera que el problema de l’aparcament l’ha de solucionar l’Hospital i la UIC i que no s’han 
d’invertir diners públics per fer aquesta actuació. Molts comenten que és un problema d’usuaris, clients, 
pacients i estudiants. 

Sobre les estacions de RENFE i FGC:
- Agrupar l’àrea de Renfe + FGC → Es considera que això incentivaria més a agafar el tren.
- Transport. A la tarda-nit a la estació de tren no hi ha busos per arribar a casa. 
- S’indica que la Guàrdia Urbana ha parat a més d’un veí per creuar per sota de l’autopista direcció a 
l’estació de RENFE. És un pas que està prohibit a més de ser molt perillós. 

Sobre el desplaçament a serveis bàsics:
- No es considera que hagi un centre comercial perquè ja hi ha un a Mira-sol. Normalment la gent fa com-
pres grans i per això es mouen en cotxe a les grans superfícies. No es veu la necessitat de petit comerç: 
sembla suficient les botiques de “queviures” existents. Molts reflexionen que si augmentessin els comer-
ços, aquests no se sustentarien. 
- Es demana un CAP però amb metges especialitzats, no només amb el genèric de família.
- Es demana un centre esportiu a Can Cabassa perquè fa temps que el projecte de les piscines a Mira-sol 
està projectat i previst però encara no s’ha activat.
*Els veïns reconeixen que els resultats de l’enquesta no són fiables ja que la mitjana d’edat és molt gran, per tant no plasma bé les necessitats reals del barri.
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TAULA 1. VIA DE TREBALL L’ESTANY DELS ALOUS

Principal objectiu
L’objectiu de la taula és mostrar el benefici real que pot suposar una intervenció en el estany dels Alous i 
en el seu accés i connexió amb la resta d’espais lliures de la ciutat. També es vol recollir l’opinió que això 
suscita als veïns. S’identifica que aquest espai lliure actualment està desaprofitat amb un ús molt limitat, 
i per tant les actuacions que es proposen en aquesta via de treball volen millorar el seu accés, connexió 
i condicions d’habitabilitat del lloc. Es presenten dues vies de treball sobre l’espai Alous:

Via de treball nº1: Connexió dels espais lliures a través dels Alous

Descripció
Es presenten de manera comparativa un seguit d’imatges actuals i d’imatges proposta. Es vol posar de 
manifest el valor natural i paisatgístic de la zona i com les intervencions proposades millorarien i poten-
ciarien el gaudi d’aquest espai. Les intervencions que es proposen són molt subtils i suposen nous ac-
cessos i camins que connectarien espais lliures ja existents.  

Estat actual del sistemes d’espais lliures de les ciutats de Rubí i Sant Cugat del Vallès

Part II: Taules de debat sobre vies de treball

Donant resposta a la diagnosi anterior, es mostren les vies de treball encetades a través d’exemples, 
referents i es debat sobre preocupacions d’interès general. Les taules amb les vies de treball a tractar 
són les següents: taula 1: Estany dels Alous, taula 2: Contaminació acústica, taula 3: Connectivitat, taula 
4: La qüestió de l’habitatge, taula 5: Entorns de l’Hospital General.
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Proposta de connexió dels sistemes d’espais lliures de les ciutats de Rubí i Sant Cugat del Vallès

Estat actual

Estat actual

Imatge del nou accés al pont de l’HGC

Fotomuntatge del nou camí proposat
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Nou pas proposat en els entorns de l’Hospital General

Fotomuntatge del camí proposat en l’estany dels Alous

Resultats: Comentaris sobre la Via de treball nº1

Actualment les famílies que viuen a la zona de Can Cabassa agafen el cotxe els caps de setmana per 
anar a Can Mates. Els veïns estan molt receptius amb la proposta de poder arribar caminant a Can 
Mates des de el seu barri. Tenen la sensació que la ciutat acaba al seu barri de forma deficient. Alguns 
comenten que estaria molt bé connectar aquesta proposta de recorregut amb l’estació de FGC i amb el 
teixit urbà (connexions transversals). Per altra banda els semblava bona idea fer la inversió més forta a 
la part dels Alous de Rubí. No veien gaire bé que s’invertissin molts recursos en territori de Rubí.  

En quant a la desconnexió dels Alous, consideren que l’autopista és una barrera molt forta i el manteni-
ment del pas és insuficient. Els veïns diuen que el pas és insegur perquè no hi passa gent, que és un 
lloc solitari però el fet “d’arrossegar’’ gent de Can Mates fins els Alous incrementaria la freqüència i es 
reduiria la sensació d’inseguretat. Es genera consenç sobre la necessitat de reconnectar-lo. Ningú dubta 
de l’interès paisatgístic dels Alous. 
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Via de treball nº2: Escola natura a l’Espai Alous

Descripció
Generar una escola natura per explotar i el potencial natural de l’espai i fomentant la educació i la for-
mació d’escoles properes protegint l’espai. Generar un nou curs d’aigua per augmentar i enriquit la biodi-
versitat de flora i fauna de l’espai depurant i condicionant a l’hora el torrent de Can Oriol que contamina 
tant el freàtic com l’aigua del torrent dels Alous al creuar l’autopista.

Resultats: Comentaris sobre la Via de treball nº2 
Als veïns la proposta els sembla tot correcte sempre i quan no infereixi en els seus interessos per a CAn 
Cabassa i Mas Gener.
Consideren molt bona idea el fet de poder tenir cura de la flora i la fauna però no veuen viable l’Escola 
Natura per la inseguretat i l’accés al lloc. Els sembla excel·lent que hi pogués haver un manteniment de 
la zona sempre i quan això no provoqués que el seu parc deixés de tenir els requeriments mínims.
Pel que fa a l’aigua reconeixen que noten l’olor de fecals quan bufa el vent, però a l’estar a la zona de 
Rubí no veuen prioritari centrar-se en aquest tema.
La idea dels horts els sembla adequada, però no és prioritària per a la majoria ja que si volen cultivar ho 
poden fer al seu jardí privat.
Preocupa en general la futura implantació de les noves infraestructures, podrien fer desaparèixer l’estany 
(la nova derivació de la B-23 i la connexió de la RENFE amb els FGC passant per l’estany.)
Poder acostar l’estany a Sant Cugat seria ideal, però tenint Can Mates i el Puigmadrona tant a prop fa 
que el seu interès no sigui prioritari.
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TAULA 2. VIA DE TREBALL: CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Principal objectiu
Comparar i debatre sobre possibles solucions per al problema de la contaminació acústica de l’AP-7 que 
afecta al barri de Mira-sol i en particular a l’àmbit de Mas Gener. L’objectiu és conèixer el punt de vista i 
els criteris que els veïns creuen que són més o menys positius de les diferents solucions proposades pel 
grup de treball. 

Descripció
Es presenten un seguit de referències i exemples reals que solucionen aquesta problemàtica i s’exposen 
diferents tipus de barreres de so com pantalles acústiques, pantalles vegetals o talussos, per debatre 
avantatges i inconvenients de cadascuna d’elles. Es fa una descripció de les possibilitat que es present-
en i un debat sobre el que seria més adient tenint en compte les característiques del lloc. 

Es recullen opinions que apunten que l’espai que resta entre els habitatges i la B-30 és insuficient per 
poder-hi desenvolupar un talús i que per tant la millor opció és una pantalla, preferiblement vegetal. Tot i 
així també es valora de manera positiva el poder aprofitar aquest espai intersticial com a espai lliure, és 
a dir, que aquest lloc tingui la doble funció d’espai lliure i protecció.

Pantalles de fusta

Pantalles jardinera

Pantalles de fusta

Pantalles mixtes metàl·liques i transparents
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Pantalles vegetals

Pantalles de maó ceràmic Pantalles de formigó

Pantalles transparentsPantalles vegetals a Badia del Vallès

Font de les imatges (excepte la de la pantalla de Badia del Vallès -d’autoria pròpia del grup-): “Dispositivos reduc-
tores de ruido y pantallas acústicas. Generalidades, coeficientes y tipologías.” ALEGRE, M. Dámaso.
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Taula comparativa de les característiques generals de les pantalles

Esquema comparatiu d’una pantalla i un talús

Estat actual Fotomuntatge del talús proposat
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Resultats 
Es recullen a continuació opinions dels veïns que es van comentar durant el debat obert al llarg de la 
segona sessió:

- Molts dels participants comenten que el soroll els molesta però que depèn molt de la força del vent. Hi 
ha dies que se sent molt i d’altres que quasi bé no se sent. 

- Comenten que molts ja s’hi han habituat, i que per tant ja no els molesta gaire, perquè en realitat ara 
ja no se n’adonen. 

- L’helicòpter de l’Hospital fa molt soroll quan aterra però es reconeix que és puntual. 

- Consideren molt significatiu el cost i el manteniment perquè si és molt car l’Ajuntament o qui o hagi de 
pagar no ho voldrà assumir. 

- Es planteja que aquesta actuació l’hauria de fer el Ministerio de Fomento que és a qui pertany l’Autopista.

- L’opció que agradaria més als participants és fer una barrera vegetal, però veuen que amb l’espai que 
hi ha no hi cap. Per tant opten per fer un mur-barrera vegetal tipus la de Ciutat Badia (veure imatge an-
terior). Confirmen la viabilitat de col·locar un talús amb vegetació o pantalla vegetal a la part dels solars 
buits a Can Cabassa.  

- Volen una pantalla que els solucioni el problema però tampoc que sigui extremadament alta o suposi 
una barrera gens estètica.

- S’opta per una solució que sempre tingui una cobertura vegetal per la banda on viuen els veïns.
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TAULA 3. VIA DE TREBALL: CONNECTIVITAT

Principal objectiu
Resoldre la connectivitat peatonal es considera prioritari. Les infraestructures actuen com a barrera i 
impossibiliten cap via d’accés a petita escala entre els municipis de Rubí i St. Cugat. L’elevat volum de 
cotxes que circula pel barri no ajuda a que aquesta connexió sigui possible, i encara menys amb la pro-
ximitat de l’Hospital General i el nus de sortides i entrades de l’autopista, un focus d’atracció d’un gran 
nombre de vehicles diaris. Els problemes de connexió es focalitzen als dos passos per sota l’autopista: 
el pas de dalt, al costat de l’estació d’FGC que no s’utilitza per les males condicions de pas que té; i el 
pas de baix, el de Mas Gener, que coincideix amb les dues entrades i les dues sortides de l’AP-7, on tot 
i que el pas per a vianants sigui inexistent, alguns veïns no deixen de creuar per arribar a l’estació de la 
Renfe, causant així situacions d’elevat risc.

Descripció
Es mostren fotografies actuals dels passatges per sota les infraestructures per veure el grau de reco-
neixement d’aquests entre els veïns i identificar quin tipus de mobilitat practiquen en els passatges, per 
a quines finalitats, la freqüència de pas i opinions positives i negatives al respecte. S’obre un debat. 
Posteriorment es mostra un seguit de referències actuals que solucionen situacions semblants pel que 
fa als passatges i també a les característiques que podrien tenir els espais públics que connecten. S’obre 
un nou debat.

Pas de dalt per sota l’autopista, al costat de l’estació d’FGC

Vianant creuant la rotonda del pas de Mas Gener

Pas de dalt per sota l’autopista, al costat de l’estació d’FGC

Pas de baix de Mas Gener per sota l’autopista
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Pas per sota la Renfe, mirant cap a la rotonda al costat de l’estació 
de Rubí.

Referència d’un pas ciclat sota infraetructura
Font: http://www.aviewfromthecyclepath.com/2011/08/road-noise-
and-dutch-cyclist.html

Referència d’un pas soterrat
Font: http://www.frameweb.com/news/into-the-shadow-by-nio-

architecten

Imatge del Parc Central de Sant Cugat del Vallès. Espai lliure de referencia de la ciutat. 
Font: http://arquitectespelpaisatge.blogspot.com.es/2014/04/quarry-garden-la-transformacion-de-una.html
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Resultats 

Es recullen a continuació opinions dels veïns que es van comentar durant el debat obert al llarg de la 

segona sessió després de valorar les imatges anteriors. Les diverses imatges activen un debat centrat 

en la preocupació per l’aglomeració i col·lapse de vehicles a hores punta, tant en circulació com en for-

mat aparcament, identificant l’HGC com a entitat responsable d’aquest fet. La connexió amb els Alous 

es reconeix com a necessària però es demana que pugui mantenir el seu caràcter aïllat i de tranquilitat. 

També es demana millorar l’accés sota l’autopista cap a Rubí, forces veïns l’utilitzarien per anar a trebal-

Referència d’un espai lliure amb presència d’aigua 
Font: http://www.archdaily.com/617059/grorudparken-link-arkitektur

Referència d’un espai lliure amb presencia d’infraestructures
Font: https://wearethecityheroes.wordpress.com/2013/02/01/parada-de-tranvia-y-plaza-en-alicante/
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lar diàriament si tingués unes condicions que es percebessin com a segures. La parcel·la de Mas Gener 

podria incloure’s per estirar aquesta continuïtat incloent usos diversos. Es comenta que el parc de Can 

Mates és un pol atractor per l’ús que ofereix, i que aquest podria reactivar i atreure els usuaris fins als 

Alous. En concret s’esmenten els següents punts transcrits:

 

- Les dues incorporacions més properes a Rubí són les més utilitzades, la sortida de l’autopista  cap a 

Rubí especialment.

- En quant a les incorporacions de l’autopista i la circulació, tenir en compte que tots els vehicles entren 

a la mateixa hora, però se surt esgraonadament.

- Es reafirma la frase: “Actualment només hi ha dues maneres d’anar a Rubí: o amb cotxe o bé si et 

jugues la vida”. Es demana anar amb compte amb els carrils bici de doble sentit.

- De Mas Janer a Can Cabassa l’autopista suposa una gran barrera.

- Es proposa una materialitat tova, terra, algun material natural, per a la part de parc que creuen que 

hauria d’haver-hi a Can Cabassa. Que es millori l’accessibilitat però que això no impliqui abusar del for-

migó .

- Consciència sobre la influència de l’Hospital General, suposa una barrera, igual que l’autopista.

- Vigilar que l’estany no es converteixi en un espai molt saturat, que sigui més aviat un lloc per visitar i 

de pas.

- Es considera que el problema més urgent és l’ampliació de l’aparcament.  Es proposa deixar aparcar a 

les dues bandes d’Arnau de Vilanova.

- El pas per sota l’autopista del costat del HGC és possible, però no és del tot agradable. La corba, la 

llum... Falten condicions arquitectòniques.

- Poca gent mostra interès per anar a Rubí, no hi ha interès en creuar a peu el pas si no és per anar a 

l’estació de RENFE. Si s’augmentés la freqüència dels trens de la RENFE augmentaria la necessitat i la 

possibilitat d’anar-hi a peu. 

- Veïns de Mirasol que treballen a les naus de Ca n’Alzamora, farien el pas caminant si es millorés. 

- Per a molts l’estany no té cap tipus d’interès, la problemàtica és una altra: l’aparcament.

- Es demana concordança entre la intervenció al pas i el lloc on condueix.

- Es reconeix que intervencions més orgàniques suposen menys inversió, es demana pensar els acces-

sos en funció del que existeix.

- El tractament de Can Cabassa no cal que sigui tan urbà, ja que es considera un lloc perifèric. Un parc 

urbà lliga la trama urbana però es té tot ja urbanitzat. L’àmbit del PMU és prou extens com perquè pugui 

haver-hi una barreja d’usos.

- Tenir en compte punts d’activitat esportiva. El parc de Can Mates competeix amb la resta, està massa 

massificat als caps de setmana. Per un parc infantil de cap de setmana ja hi ha el parc central, diuen.

- Es considera l’opció de bars que acompanyin la zona verda per assumir el manteniment. 

- Habilitar el pas de patrimoni del costat de l’HGC pel pas de cotxes, com antigament es feia.
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TAULA 4. VIA DE TREBALL: LA QÜESTIÓ DE L’HABITATGE

Principal objectiu
Comprendre el conflicte sobre el pla d’habitatge suspès al solar buit de Can Cabassa.

Descripció
Primera part: anàlisi i debat del PMU
A la primera part s’analitza i es debat sobre la situació del PMU i els inconvenients que suposa i sobre 
qüestions com ara: quines necessitats d’habitatge hi ha? Hi ha habitatge per a gent gran i gent jove? 
Podrien viure els vostres fills en aquest barri, emancipant-se?  Us imagineu cobrir aquesta demanda dins 
el barri? Si cal l’habitatge dotacional (per a col·lectius específics) com es col·locaria?
Es detecten dos problemes del PMU que havien fet aturar el projecte:
- 1r problema: Densitat d’habitatges elevada comparada amb la densitat del barri de Mas Gener i el de 
Can Cabassa.
- 2n problema: El projecte tenia una concentració molt gran d’un sol tipus d’habitatge (majoritàriament 
protegit, un 60% aproximadament del total). 
Aquests dos problemes generen rebuig perquè es tem per la formació d’una zona problemàtica, pel fet 
que disminueixi el valor de l’habitatge dels veïns. 
Aquest projecte es basava en cobrir unes demandes, uns números de sostre necessaris per la ciutat. 
Entenem que aquest és un enfocament molt parcial i aïllat respecte l’entorn que no té en compte quines 
qualitats tenen els barris on s’inserta.

Segona part: vies alternatives i intuïcions
A la segona part es mostren idees alternatives al projecte que enfoquen la qüestió de l’habitatge des d’un 
punt de vista més intern al barri, partint de les seves necessitats ja estudiades anteriorment. Les imat-
ges que es mostren en aquesta part de la sessió és la següent (veure plànol d’intuïcions) amb l’objectiu 
d’establir un debat verbal intens. 
Entenem que per realitzar qualsevol projecte hem de tenir en compte i fixar-nos en el seu entorn per 
tal de reflexionar sobre la manera de viure que actualment es genera al seu voltant i d’aquesta manera 
donar una bona solució al problema plantejat. Per tant la resposta busca reconèixer les qualitats i pro-
blemàtiques que tenen aquests barris.

Per això es plantegen idees com:
1. Activar el solar amb alguna peça que serveixi per lligar Mas Gener amb Can Cabassa i l’HGC. 
2. Transformar els carrers existents que van a parar al solar per tal de millorar la connectivitat, tant amb 
l’Hospital com cap a Collserola.
3. Activar el teixit existent, ja que les actuacions a l’interior, tot i ser més complicades de gestionar, són 
menys costoses i tenen un impacte ambiental menor.
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Plànol d’intuïcions

Amb aquesta imatge es presenten els punts forts d’aquest teixit (tant la baixa densitat com el bloc plurifa-

miliar de baixa alçada) com és la tranquil·litat, el contacte amb la natura, la privacitat i es contrasta amb 

certs punts febles tals com la contaminació acústica, l’elevada presència del cotxe i la falta de diversitat 

d’usos (punt feble per a nosaltres i en general irrellevant per als veïns). S’arriba a un cert consens (un 

lleu consens) pel que fa a l’ús del solar, entenent que pot albergar usos diversos tot prioritzant el caràcter 

natural de l’espai. 

En cert moment, un veí reflexiona sobre el fet de situar-nos en una zona enmig de dos teixits amb models 

de vida diferents, i que per tant cal buscar una proposta que doni cabuda a necessitats diverses i que 

acabi completant la ciutat cosint dos espais (Mas Gener i Can Cabassa) de la millor manera possible.

Resultats

Es recullen a continuació opinions dels veïns que es comenten durant el debat obert a partir del plànol 

d’intuïcions. Aquí agrupem per temes les múltiples propostes i comentaris que sorgeixen entorn la pro-

posta de la parcel·la afectada pel ja no vinculant PMU. 
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Propostes d’equipament a la parcel·la:

(en cursiva indiquem les transcripcions directes)

- Com a equipaments es demana: residències, col·legis, instituts, CAP.

- Actuacions per a gent gran i per a nens petits, per exemple una ludoteca.

- Potenciar coses per a gent gran; assistència mèdica assistida, rehabilitació per a la gent de Sant Cugat.

- Gimnàs.

- Es considera que l’habitatge ha d’anar directament relacionat amb equipaments: Si ara no hi ha gaires 

equipaments, si augmentem la població encara n’hi haurà menys.

- Residència lligada amb assistència mèdica.

- Equipaments tipus casal, persones grans, nens.

- Centre de dia

- Pensar l’espai més per a gent gran que per a gent jove: serveis d’accessos peatonal, transport públic, 

centre de dia, residència.

- Sant Cugat té un dèficit d’equipaments per a gent gran.

- Equipaments demanats: institut, escola, residència.

- El CAP no el veuen convenient ja que s’argumenta que el que els veïns necessiten són metges espe-

cialistes. 

- Es valora especialment un centre assistencial: Centre de dia, més serveis sanitaris, més qualitat de vida 

i més lligam amb l’hospital. La proposta podria anar lligada amb habitatge per a gent gran.

- Es té la sensació que l’Hospital està envaïnt el barri.

- Equipament de lleure.

- Proposo una comissaria de Mossos i una escola.

- Proposo un poliesportiu i activitats per nens.

- Un equipament per a gent gran és una necessitat municipal  (no és una necessitat exclusiva del barri).

- Ja hi ha molts habitatges buits. Al solar té sentit una residència per a gent gran. No un CAP: és millor 

tenir menys CAPs i que tinguin més serveis de metges, encara que s’hagi d’anar a Can Mates.

Propostes d’habitatge a la parcel·la:

- La immensa majoria afirmen que no hi ha d’haver habitatge, ni per gent gran ni per gent jove. 

- Bona part no creu que l’habitatge per a gent jove es solucioni en quest espai ja que el problema es per-

cep com a genèric a escala de municipi. La mancança a nivell de Sant Cugat no es soluciona en aquest 

espai. Molts consideren que aquest tipus d’habitatge hauria d’estar més relacionat amb el centre de la 

ciutat. 

- Una veïna està  a favor de fer habitatge social.

- Creuen que està tot molt densificat i que hi ha molts pisos buits. Es relaciona més habitatge amb més 

trànsit de vehicles: Actualment la quantitat de mobilitat i gent no s’absorbeix bé, el fet de generar més 
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habitatges, generarà més problemes de mobilitat.

- Hi ha dèficit de residència.

- El problema de la gent jove és un problema del municipi i que Can Cabassa no s’ha de fer càrrec d’això, 

a més pot generar problemes.

- Hi ha més interès en equipament o habitatge per la gent gran que no pas per la gent jove. 

- Construcció més petita de poca alçada integrada amb el seu voltant.

- Potser les cases s’abacarien tolerant.

- Com a possible habitatge es demana que sigui per a gent gran i per a gent jove.

- Sobre l’habitatge per a gent jove, es demana que el lloguer sigui de 4 o 5 anys.

- L’habitatge aquí per a joves és poc adequat per la falta de proximitat al centre (i a serveis bàsics).

- Es considera un solar perifèric i poc adequat per propostes d’habitatge.

- Es prefereix un model de planta baixa +3 com a màxim, o unifamiliar.

- El model d’habitatge de Can Cabassa és el màxim admissible (pel que fa a alçades) i és excessiu res-

pecte el de Mas Gener.

Propostes híbrides a la parcel·la:

- Buscar un equilibri entre residencial, espai verd i qualitat.

- Construccions baixes lligades a un espai públic generós. 

- Es demana un espai verd i un espai lúdic de gimnàs.

- Es considera buscar un punt entremig entre la zona verda i l’equipament: Un equipament també es pot 

permetre un espai verd al voltant.

- Es comenta que els espais per a gent gran són adequats vinculats amb espais verds propers ja que el 

contacte amb la natura enriqueix la qualitat de vida.

- Es comprèn que a nivell urbà és un barri al qual “li falta” un final.

- Sorgeix la pregunta “Com unir aquests dos models de vida (Mas Gener-Can Cabassa) amb una actua-

ció intermitja?” 

- Edificis integrats en un espai verd; exemple de la pista d’atletisme de RCR.

- Residència per a gent gran prop de l’Hospital a la part nord del solar; a la part sud, un parc per als fills 

o nens que visitin els avis de la residència.

Comerç i oci a la parcel·la:

- No plantejar bars ni restauració. Comerç orientat a la gent gran i als nens petits.

- Activar el barri, activitats de dia.

- Els locals buits de la plaça Doctor Pila donen la sensació d’espai abandonat.

- Potenciar activitats per a gent gran.

- No es considera que el fet de col·locar més comerç faci que la gent deixi d’agafar més el cotxe: les 
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compres grans les seguiran fent ja que surt tot molt més barat.

- La majoria de participants van a comprar al centre comercial de Mira-sol i no tenen interès en canviar 

aquest hàbit. 

- Els locals que hi ha a Can Cabassa estan tancats.

- S’accepta positivament anar un cop a la setmana al Mercadona i omplir el cotxe amb la compra: Està 

bé tot tal com està.

- Abans a Mas Gener hi havia més botigues, petit comerç.

- La plaça Doctor Pila abans funcionava bé però s’ha anat degradant. S’ha de repensar aquesta plaça; 

el mur a nord és una barrera amb l’Hospital i no s’hi relaciona.

- El petit comerç és més car.

- La plaça s’ha tractat malament des del principi.

- Can Cabassa és una zona massificada per la presència de la UIC i l’Hospital..

- Can Cabassa té molts locals buits.

Espai verd a la parcel·la:

- Espai verd amb aparells per a la gent gran per fer gimnàstica.

- Bona part es queixa que en el propi barri no hi ha espai de vorera per anar en bici, passejar tranquil·lament, 

etc., per això demanen aquest espai verd.

- Es proposa que els espais verds que es generin tinguin una despesa i un manteniment molt baix.

- Es demana integrar la zona verda (que permeti espai de lleure esportiu) amb activitat pels nens. 

- Pista esportiva d’Olot” com a referent integrat en l’espai verd. 

- Esperen que aquest espai sigui de zona verda i que porti tranquil·litat al barri. Zona verda amb con-

tingut; amb un flux de gent perquè no es generi activitats no desitjades ni incertesa. 

- Es prefereix anar a zones com el Turó de Can Mates i Parc Central amb cotxe, ja que no és viable 

arribar-hi caminant, sobretot amb nens i carregant material (pilotes, etc).

- Es demana que els espais verds tinguin un baix manteniment.

- Es demana espai per a nens dins la zona verda; integrar espais per a gent gran i lleure esportiu.

Mobilitat:

- Es demana obrir i arreglar el pont de l’Hospital.

- Per a gent que ve de fora l’aparcament al nord del terreny de Can Cabassa perquè realment on s’ha de 

donar servei és als FGC, l’Hospital i la UIC.

- Tothom de Can Cabassa va a treballar a Barcelona.

- La línia de bus té l’inconvenient que fa molt recorregut, es tarda molt en arribar al centre de Sant Cugat.

- Es demana proposar un aparcament dissuassori a la part de dalt del solar, prop de l’estació de tren.
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Altres comentaris

- Sentiment generalitzat de defensa d’un nivell de vida satisfactori: No canviaria el meu model de vida.

- Alguna sensació de que l’àmbit no compleix les expectatives desitjades: Em vaig equivocar venint a 

viure aquí [Can Cabassa]; la qualitat de vida no és la que m’esperava per les congestions degudes a 

l’hospital, UIC i autopista, pels sorolls d’aquesta i pels sorolls de l’heliport. Ara preferiria haver anat a 

viure a Valldoreix.

- Es comparteix la reflexió Com unim dos models de vida en un punt? Model Can Cabassa i model baixa 

densitat.

- Consciència entorn un percentatge elevat de gent que fa molts anys que viu al barri i que poc a poc 

aniran donant pas a la gent jove, tot i que poca preocupació per les generacions joves. 
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TAULA 5. VIA DE TREBALL: ENTORNS DE L’HOSPITAL GENERAL

Principal objectiu
Es vol posar de manifest l’alt impacte que té l’Hospital General de Catalunya en el seu entorn. Per això es 
quantifica el grau de desplaçaments derivats de l’equipament sanitari privat (HGC) i la universitat (UIC), 
i es conclou que aquest emplaçament aglutina diàriament a 6.000 persones. 
Aquests desplaçaments són majoritàriament en transport privat. Això provoca que el lloc es converteixi 
en un pol molt important d’afluència de vehicles i de zones d’estacionament, que suposen un ocupació 
massiva de l’espai urbà. Actualment l’accés a l’estació de FGC de manera accessible (Hospital General) 
també es veu dificultat en hores puntes per aquest fet. 
S’entén el lloc com un espai d’oportunitat amb un alt potencial, gràcies a la gran quantitat de superfície 
construïda (part d’ella sense ús), i la seva situació geogràfica. Es creu que ell lloc té un paper clau en 
la xarxa metropolitana gràcies a la ràpida connexió que té amb les principals infraestructures. Es creu 
que és interessant aprofitar i potenciar aquest fet i alhora intentar integrar-ho en els teixits residencials i 
urbans de petita escala que l’envolten.  

Descripció
Es mostren imatges dels punts crítics que actualment es detecten en els entorns de l’hospital general. 
S’exposa la idea de que els entorns presenten disfuncions causades per les condicions internes de 
l’edifici. Seguidament es mostren els resultats quantificats de l’estudi de mobilitat i dels desplaçaments 
de la zona. Finalment es mostra el resultat gràfic de l’estudi de  l’impacte del l’estacionament de vehicles, 
i dels desplaçaments de vianants i dels pols d’activitat de la zona. Es demana una certa verificació 
d’aquests.

Persones i activitats
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Es genera un debat sobre el que els participants consideren més pertinent en relació a: 
- Reducció d’àrees d’aparcament
- Possibilitat d’habilitar el pas de vehicles rodats per sobre de les vies de FGC i RENFE que comuniqui 
Mira-sol amb Ca n’Ametller (part nord-est)
- Canviar el traçat del viari que envolta l’Hospital General
- Modificar l’accés peatonal actual a l’estació de l’Hospital General
- Potenciar eixos urbans que comuniquin el barri amb l’estació de l’Hospital General
- Incorporació de nous usos en l’edifici existent o en els entorns de l’Hospital General

Resultats
Es posa molt èmfasi en el problema de l’aparcament. Hi ha diverses opinions que creuen que s’ha 
agreujat el problema des de que s’ha habilitat la zona d’aparcament gratuïta en la zona de Can Cabassa, 
especialment pels estudiants de la UIC.  Es considera que això ha comportat un augment de desplaça-
ments fins a la zona amb vehicle privat. Un comentari apunta a que s’hauria de revisar la necessitat d’un 
pla de mobilitat intern per part de l’hospital i la universitat. 

Relacionat amb aquest fet es considera que a hores puntes del matí i de la tarda, el flux de vehicles pro-
voca cues llargues i problemes en la mobilitat rodada interna del barri. En relació amb l’accés a l’estació 
(a través del túnel) es considera que actualment és correcte, tot i que moltes opinions apunten que de 

Vehicles estacionats
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nit no està suficientment il·luminat i que els entorns són inhòspits, “ fa por passar”. També s’assegura 
que s’utilitzen dreceres a través de parterres amb pendent i fins i tot de vegades es passa a través de 
l’Hospital per arribar a l’estació.  També es valora de forma negativa el fet que l’accés rodat a l’estació no 
sigui accessible i que per tant es veu perjudicat el seu ús. 

Es recullen comentaris que asseguren que es prefereix l’ús d’altres estacions de FGC com la de Vall-
doreix o la de Mira-sol. Aquestes tenen accés més fàcil amb vehicle privat, en especial a Valldoreix on 
també l’afluència de trens és més elevada.  Es creu que seria interessant poder accedir amb vehicle 
privat a l’estació. Tot i així també es plantegen altres alternatives com potenciar eixos cívics o transport 
públic.

En relació amb el pas rodat per sobre de les vies de FCG i RENFE, hi ha opinions molt diverses. Per 
una banda hi ha persones que veuen interessant aquesta connexió ja que possibilitaria el pas al centre 
comercial i a l’institut Leonardo Da Vinci. Altres consideren aquesta opció de manera negativa ja que faria 
augmentar el flux de vehicles a la zona. També es planteja la possibilitat que aquest pas s’habiliti només 
per transport públic i bicicletes. 

El traçat del vari al voltant de l’Hospital és per tothom concebut com a disfuncional i que cal modificar-lo.  
Sobre la incorporació de nous usos en l’àmbit i ha opinions que creuen que seria perjudicial ja que aug-
mentaria el flux de persones al lloc. Altres creuen que és una oportunitat per donar cabuda al futur Hos-
pital del Vallès públic que es va plantejar fa un temps en un altre emplaçament. De la mateixa manera es 
considera la ubicació d’un CAP. També es creu que seria interessant l’opció d’acollir una residència de 
gent gran de Sant Cugat, creient que la proximitat al centre sanitari seria un avantatge.
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Objectiu

Exposar propostes desenvolupades i valorar-les per grups.Identificar la percepció de prioritat i necessitat 
de cada proposta.

Descripció

La sessió s’estructura en dues parts. La primera es destina a la presentació de propostes per part dels 
estudiants partint de les necessitats detectades en les sessions prèvies. La segona part preveu la dis-
cussió per grups per tal de comentar i avaluar cada proposta, tot identificant possibles millores i els seus 
inconvenients. Interessa un debat qualitatiu sobre cada proposta per argumentar la seva pertinença. Per 
facilitar aquest procés es planteja un formulari que servirà per identificar i deixar per escrit els punts forts 
i febles de cada via de treball.  

Les propostes que es presenten són les següents:
- Alous 1 - El camí dels espais verds (per Xavier Martínez i Maria Pujol).
- Alous 2 - Escola natura de l’estany dels Alous, els torrents i tractament de l’aigua (per Eric Palma Espi-
nar i Luis Salguero Rodríguez).
- Activem el Futur de Mas Gener - Can Cabassa (per Clara Grenzner i Sandra Murcia).
- Noves estratègies per un teixit industrial (per Daniel Morales i Miquel A. Muñoz).
- Parc acústic de Mas Gener - un espai verd com a barrera del so (per Pau Massana i Elisenda Planell).
- Connectar (per Rocío Nieto i María Espín).
- Millorem els entorns de l’Hospital General (per Mar Planas, Marta Navarro i Anna Bartroli).

Seguidament plantegem la pregunta relacionada amb el formulari “Si durant els propers 4 anys 
l’Ajuntament pugués dedicar pressupost a realitzar totes aquestes millores, per quina proposaries co-
mençar en termes de necessitats pel barri?”

Títol: “Proposem i desenvolupem”
Data: 17 de Maig de 2016
Lloc: Casal de Mirasol, Sant Cugat del Vallès
Assistents: 60 participants

4.3. SESSIÓ 3
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Resultats

El públic participant rebutja discutir sobre les propostes. La majoria exposa la necessitat de propostes 
específiques per a la parcel·la de Can Cabassa afectada per l’anterior PMU i no accepta vies de treball 
que no incloguin aquest àmbit. Ajuntament i ETSAV exposen i reiteren que el procés estava enfocat en 
encàrreg a escala general i de barri, incloent connectivitat amb els Alous i recuperació d’aquest espai. Es 
demostra que molts veïns esperaven propostes úniques i exclusives sobre l’alternativa a l’habitatge. Es 
fa entendre que es tracta d’un procés i que primerament cal una visió de barri. També s’explica que des 
de l’encàrrec l’Ajuntament no podia preveure que l’ETSAV no proposés més propostes per la parcel·la 
desitjada ja que des de la visió de connectivitat entre la zona i els Alous i l’escala general hauria significat 
condicionar les propostes d’entrada i no assolir els objectius pedagògics. 

S’explica que a partir d’aquesta diagnosi i exploració de tot el barri es definiran posteriorment les pro-
postes al solars lliures. En una fase posterior al treball dels estudiants.
 
Tres assistents vinculats amb la plataforma creada es comprometen a assistir a l’escola d’arquitectura 
per discutir les propostes realitzades i així ho fan la mateixa setmana. Expliquen que hauria calgut ge-
nerar algunes propostes particulars més sobre la parcel·la de Can Cabassa i comenten que tant sols 
haver-hi hagut dues o tres propostes sobre la parcel·la afectada això hagués tranquilitzat als assistents. 
L’ETSAV els explica que des de la forma de treball del màster no es pot imposar intervenir expressament 
al lloc i que els estudiants han tingut llibertat per identificar els aspectes i àmbits que han cregut més 
potencials. 
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5. REFLEXIONS I CONCLUSIONS GENÈRIQUES

Les conclusions específiques sobre cada temàtica queden explicades a cada apartat ‘resultats’ de les 
taules de treball descrites a l’apartat 4 d’aquest informe. En els resultats de cada apartat s’ha posat es-
forç en ser extremadament fidedigne a la transcripció d’opinions i propostes, amb l’objectiu que el lector 
que va participar a les jornades es pugui sentir representat o bé que un hipotètic futur projectista que 
reprengui el procés pugui construir una mirada ajustada a la realitat del context socio-espacial tractat. 
Per aquest motiu es descriuen a continuació conclusions genèriques i reflexions que aporten una mi-
rada distanciada i sintètica respecte tot el procés. Val a dir que tant l’informe com les conclusions s’han 
redactat des del punt de vista de l’equip de professors de l’Escola d’Arquitectura del Vallès, agent que 
ha dinamitzat i conduït el procés en col·laboració i per encàrrec de la regidoria de Medi Ambient i l’àmbit 
d’urbanisme i participació. 

Reflexió sobre les dificultats del propi procés

Els participants a les jornades constituïen un grup molt homogeni, en quant a procedència i coneixement 
i interessos cap a l’entorn a debatre. En general, els participants assistiren amb una idea preconcebuda 
del que convé, provinent de la reacció en contra del PMU de Can Cabassa proposat per l’Ajuntament 
anys abans. El seu àmbit d’interès girava, gairebé de forma exclusiva, entorn aquest sector. Aquest fet 
dificultà el procés participatiu, ja que tancava la porta a debatre possibilitats estigmatitzades com la de 
l’habitatge. Aquest fenomen no fou previst en el disseny de les jornades i tot i arribar a construir una 
diagnosi, impossibilità arribar a compartir unes línies propositives a escala de barri pels entorns de Can 
Cabassa i Estany dels Alous. 

Igualment, es produí un desajust comunicatiu d’inici. Sobretot durant la última sessió, els participants 
expressen que una resposta a una de les preguntes de l’anterior consell de barri donà a entendre que 
els veïns votarien la proposta més desitjada. Això distorsiona la percepció sobre l’objectiu de la diagnosi 
i en certa mesura no es repara en què la diagnosi no era exclusiva de les parcel·les del PMU i que les 
propostes derivades vindrien de la mà d’estudiants d’arquitectura no condicionats per cap encàrrec, per 
tant, mirades objectives i imparcials. Entre el que pretenia el procés i el que part dels veïns esperaven 
d’ell. Mentre que el procés pretenia explorar necessitats del barri i descobrir vies de projectes possibles 
sobre tot l’entorn de Can Cabassa i els Alous, com ja intentava definir el propi títol del procés “Procés 
Participatiu Entorns de Can Cabassa i Estany dels Alous”, el procés es va interpretar per molts veïns 
com únicament per definir propostes concretes als solars. Queda clar que la comunicació i presentació 
del procés no va ser prou efectiva per expressar adequadament el conjunt d’objectius del procés. Això va 
confondre les expectatives de resultats esperats per part dels veïns. Tanmateix, alguns dels assistents 
van reconèixer que s’havia demanat una diagnosi a escala de barri i que, malgrat el desajust comunica-
tiu, el procés havia estat una bona oportunitat per obtenir una visió a gran escala a partir de la qual poder 
reprendre noves vies de treball més centrades en l’àmbit concret desitjat. 
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Val a dir que les posicions més radicals no ajudaren a desenvolupar una reflexió a gran escala. Algunes 
arribaren desconfiades i en actitud defensiva, provant de posar en evidència que qualsevol intent d’obrir 
el discurs més enllà de les parcel·les afectades pel PMU podia ser una estratègia de distracció per seguir 
proposant les antigues condicions del pla de millora suspès. L’equip conductor de la sessió no compren-
gué aquesta actitud que dificultava poder discutir diverses propostes cercant resultats qualitatius i en 
algunes de les taules de treball es generaren debats tensos i difícils de gestionar. Tot i així, no tots els 
assistents adoptaren la mateixa actitud i la gran majoria respongueren positivament. Per part de l’equip 
redactor d’aquest informe, es considera que un procés paral·lel de mediació per tractar el conflicte hauria 
estat positiu pel mateix procés, ja que confiant en uns resultats que no hem obtingut, s’han tractat de 
solucionar dues problemàtiques d’escala diversa en un mateix procés. Possiblement, haver posat més 
èmfasi en l’objecte a escala general d’aquesta diagnosi hagués evitat falses expectatives per part dels 
assistents, tot i que s’havia comunicat repetidament a les sessions. 

Les opinions i les propostes pels Alous

És principalment pels motius anteriors que la majoria de veïns no mostren interès particular per l’espai de 
l’Estany dels Alous, àmbit també tractat en aquest procés. Es reconeix el seu potencial com a espai poc 
antropitzat i amb una biodiversitat que cal protegir, especialment com a hàbitat de flora i fauna de zona 
humida poc comú al Vallès. També és cert que la fractura que suposa l’autopista i les dificultats d’accés 
juguen un paper clau en aquest desinterès. La majoria de veïns perceben el parc de Can Mates com a 
principal pol atractor i els Alous, tot i que a menys distància, queda lluny en l’imaginari construït. La per-
cepció com a zona insegura i solitària no hi ajuda. Tampoc hi ajuda l’absència d’un ús concret. Per això, 
propostes contingudes que ofereixin un nou relat del lloc poden ajudar a revertir la imatge d’aquest espai 
concebut com a aïllat. També es fa palès que hi ha un sentiment, tot i que més minoritari però reiterat, 
de no desitjar intervenir recursos en un espai que es considera més utilitzat pels usuaris del municipi veí.

Les propostes derivades del procés que plantegen alternatives per l’estany dels Alous es veuen viables i 
desperten interès per part dels veïns assistents, però no es perceben com a prioritàries pel fet que molts 
assistents temen que una intervenció als Alous podria implicar la desatenció a la problemàtica i necessi-
tats de Can Cabassa. Per altra banda, les propostes de reconnexió d’aquest espai amb la xarxa d’espais 
verds del municipi passant per Can Mates demostren que és viable acostar i re-inserir aquest espai 
limítrof a les dinàmiques de mobilitat de vianants interna de Sant Cugat. Es reconeix que això podria 
suposar un traspàs d’usuaris que de forma natural podrien arribar a l’àmbit. La proposta d’Escola Natura 
es veu viable pel baix impacte d’intervenció que suposa i es veu adequada per la dimensió pedagògica 
i ambiental que implica. 

Imaginari dominant i imaginari emergent per a Can Cabassa

A les diferents taules on s’ha tractat la qüestió de l’habitatge es fa evident que hi ha una oposició ma-
joritària a la construcció d’habitatge, la mateixa que va aconseguir suspendre el PMU. L’imaginari domi-
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nant es centra en demanar una zona verda i existeixen documents redactats per la mateixa plataforma 
de veïns on demanen aquest tipus d’espai lliure amb ús de parc urbà. A la primera sessió els mateixos 
veïns van repartir un document on es detallava aquesta petició i els motius que feien rebutjar el PMU. 
Les idees sobre la zona verda, més enllà de parc que serveix al barri, es redueixen als usos quotidians 
que aporten benefici immediat als veïns. S’esmenten jocs infantils, parc verd, zona arbrada de passeig, 
horts, entre d’altres. Tanmateix són força parcials i els hi manca una visió més genèrica o més estratègica 
a escala de barri, a nivell de conjunt de peces, d’acabament de teixit urbà i també de paper en relació a 
l’escala de ciutat. 

Per altra banda, una bona part de l’assistència reflexiona més enllà de la zona verda proposant un altre 
imaginari compatible amb la idea de parc, el de l’equipament. Es constata que l’equipament es preferiria 
principalment com a residència de gent gran ja que el barri no ofereix serveis de residències públiques 
per la tercera edat. 

Són una minoria les persones assistents que proposen habitatge. Els que ho fan plantegen visions inte-
ressants que contemplen l’actuació com a transició i combinació entre la tipologia edificatòria plurifamiliar 
(Can Cabassa) i unifamiliar (Mas Gener). S’estima que PB+3 pugui ser el nombre màxim de plantes quan 
s’introdueixi habitatge lliure. Els assistents comparteixen la preocupació o por que qualsevol actuació 
pública pugui devaluar el valor de les seves propietats. No hi ha un interès comú o preocupació amb 
les dificultats d’accés a l’habitatge que poden tenir les generacions futures d’aquesta zona. Són poques 
les veus que opinen que el barri haurà d’afrontar, en les properes dècades, la necessitat de residència 
assequible. Les conclusions específiques queden detallades a la segona part de l’apartat 4.2.4 on es 
presenta l’exercici en què es debatia sobre propostes concretes per l’espai en qüestió, s’esmenta una 
llista ordenada per usos. El problema de l’aparcament és totalment compartit per tots els assistents i la 
diagnosi posa de manifest que l’Hospital General de Catalunya i la UIC hi juguen un paper clau. Molts 
participants associen més habitatge amb més dificultats de mobilitat en un territori on el cotxe pren molt 
protagonisme i és el principal mitjà de transport. 

Vies de continuïtat

Aquest document pot ser entès com una exploració d’interessos del barri. En aquest sentit, pot interpre-
tar-se com el primer esglaó d’un procés que ha de culminar amb una solució urbana màximament con-
sensuada pel veïnat i l’Ajuntament. Els redactors de l’informe i conductors del procés reconeixem l’ampli 
desplegament d’informació aconseguit i esperem que cada un dels participants pugui trobar la seva veu 
representada en aquest document polièdric. A partir d’aquí, Ajuntament i veïnat seguiran les negocia-
cions per definir quins han de ser els propers passos amb un imaginari sobre l’àmbit enriquit pel procés 
que aquí recollim. Desitgem que aquest material pugui oferir un panorama entenedor al lector i que 
serveixi per identificar d’on es ve, on s’està i on es vol arribar en relació al potencial que té aquest barri. 

Marta Serra i Roger Sauquet 
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6. CRÈDITS I AGRAÏMENTS

Coordinació de l’informe: Marta Serra i Roger Sauquet
Col·laboradors i redactors: Marta Navarro i Maria Espín 
Coordinació del procés participatiu: Marta Serra 

Disseny, dinamització i conducció del procés participatiu: Anna Bartrolí, Clara Grenzner, Maria Espín, 
Xavi Martínez, Pau Massana, Daniel Morales, Miquel A. Muñoz, Sandra Murcia, Marta Navarro, Rocío 
Nieto, Eric Palma, Mar Planas, Elisenda Planell, Maria Pujol i Luís Salguero 

Tutors del Màster en Arquitectura de l’ETSAV: Roger Sauquet (coordinador), Adolf Sotoca (coordinador), 
Claudi Aguiló, Xavi Gimferrer, Núria Salvador, Marta Serra i Roger Tudó. 

Marc de treball: Màster en Arquitectura de l’Escola d’Arquitectura del Vallès, Universitat Politècnica de 
Catalunya BarcelonaTech. Edició Primavera 2016.
Data d’entrega: juliol 2016

Agraïments
A tots els participants veïns i veïnes de Can Cabassa i Mas Gener, a Marina Casals i Albert Mallol, al 
Casal de Mira-sol, a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i a l’Escola d’Arquitectura del Vallès. 
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ANNEX I: AVALUACIÓ DE LES SESSIONS

A continuació es recullen i transcriuen les opinions dels participants de les sessions per ordre aleatori. 
S’han rebut totes aquestes respostes a partir de la pregunta formulada “Què t’ha semblat la sessió? Va-
loracions dels veïns sobre l’organització i el funcionament de les dues sessions”.

Interessant.

Necessària.

Ben organitzada.

Molt bé que hi hagi monitors

Bona comunicació.

Potser caldria una mica més de transparència en tot el procés participatiu, per exemple qui es fa càrrec 

de què? O quin és el grau de participació real o d’influència en el resultat final.

Molt interessant però en sóc molt escèptic. L’ajuntament ha donat nul·les mostres de preocupar-se pels 

ciutadans i, fins i tot, s’han queixat dels nostres intents de participar. Ho sento, però públicament no us 

crec.

Manca de diàleg i transparència en el procés.

Importante y válido si nos escuchan y no filtran solamente lo que se quiere.

Gracias a los estudiantes.

Creo que estas aportaciones pueden ser válidas.

Es importante que el ayuntamiento atienda las sugerencias.

Es positivo que los vecinos sintamos que cuentan con nuestra opinión.

Más importante sería que realmente nos escuchen.

La jornada interesante y los jóvenes atentos y bien organizados. Pero veo que se ha entorpecido el que 

hayan incluido en el plan Can Cabassa el Estany dels Alous.

Difícil de valorar si el proceso va a ir encaminado realmente hacia las necesidades de los vecinos.

Los estudiantes no estaban del todo atentos a las necesidades del barrio y a las problemáticas ya expli-

cadas en varias reuniones y mesas.

Com a primera sessió ha estat interessant tot i que als estudiants els faltava certa capacitat per explicar 

cadascuna de les taules. En general ha estat correcte.

Molt bona dinàmica i molt bon treball dels estudiants i professors de la UPC. Excel·lent! Tot i això molts 

no ens acabem de creure l’Ajuntament, massa anys de no fer-nos cas. Hauria de treballar molt, molt i 

molt perquè ens puguem creure les seves intencions. 

Millores organitzatives.

Arribar a varies propostes, una de zona verda (opinió majoritària dels veïns), que les puguin votar no 

només els assistents, s’ha de quantificar.
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Tenir la informació del resultat de la 1ª sessió al mateix moment que l’Ajuntament.

No dirigir el resultat cap a habitatges per un deure de l’Ajuntament.

Informe de la universidad público y propuestas por e-mail.

Experiencia interesante, participativa, bien organizada, metódica.

Creo que todo ha sido una cortina de humo para desviar la atención. Por lo demás muy buena atención 

por los técnicos, del 1 al 10, 10. 

A nivel de vecindario creo que nos han vendido humo con el lago y han desviado la atención para no 

tratar lo que nos preocupa realmente, qué harán con el actual aparcamiento?

Muy interesante. Urbanismo realizado por los ciudadanos, no sólo por los técnicos.

Muy buena atención y colaboración.
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ANNEX II: Propostes ETSAV derivades de les vies de treball

Les 7 propostes generades pels estudiants del Màster Universitari en Arquitectura a partir de la diagnosi 
realitzada es recullen en el document adjunt on es poden visualitzar segons el format d’entrega origi-
nal. A partir d’aquí cada proposta es seguirà desenvolupant per part dels seus autors durant el proper 
quadrimestre de tardor de 2016 per arribar a un projecte de detall i a presentar com a Treball Final de 
Màster. Les propostes són les següents: 

- Alous 1 - El camí dels espais verds (per Xavier Martínez i Maria Pujol).
- Alous 2 - Escola natura de l’estany dels Alous, els torrents i tractament de l’aigua (per Eric Palma Espi-
nar i Luis Salguero Rodríguez).
- Activem el Futur de Mas Gener - Can Cabassa (per Clara Grenzner i Sandra Murcia).
- Noves estratègies per un teixit industrial (per Daniel Morales i Miquel A. Muñoz).
- Parc acústic de Mas Gener - un espai verd com a barrera del so (per Pau Massana i Elisenda Planell).
- Connectar (per Rocío Nieto i María Espín).
- Millorem els entorns de l’Hospital General (per Mar Planas, Marta Navarro i Anna Bartroli).


