Enfortim
la cohesió als barris

Tripliquem
la participació

Els barris són els escenaris en què els ciutadans i ciutadanes construïm les nostres relacions socials. Hi tenim el
nostre veïnatge i el nostre comerç de proximitat. És
on fem vida i on construïm comunitat.

Un dels principals objectius dels consells de barri de Sant
Cugat és fomentar la participació de les persones i les
entitats a l’hora de debatre els temes que són més
propers a la ciutadania. És a dir, els temes de barri.

La nostra voluntat és enfortir els espais de relació
i de convivència. La qualitat d’aquests espais és
fonamental per la cohesió i la seguretat, una seguretat integral que atén la millora urbana i el bon ús
cívic.

Quan es va constituir, fa dos anys, el Consell de Barri de Centre Oest, només en formaven part quatre
entitats. Avui n’hi ha 12: hem triplicat el nombre
d’associacions que hi participen. Es tracta d’una
dada molt bona que posa de manifest que, de mica
en mica, la feina del consell de barri ha anat arribant
al conjunt de veïns i que cada vegada hi ha més interès
per formar-ne part i aportar-hi idees i projectes.

Volem que el barri de Centre Oest gaudeixi d’un entorn
actiu i estimulant, de les activitats que hi fan i promouen
les associacions i d’un bon veïnatge.
I també cal -i en això hi estem treballant-una bona xarxa de serveis a les persones
que atengui les necessitats dels diferents col·lectius, dels infants i la gent gran, dels
joves i les dones, d’aquells que practiquen esport i dels que fan activitats culturals; i
un enfortiment del teixit associatiu com a motor de la vida ciutadana.

Les entitats són l’ànima del consell de barri, ja que juguen un
paper fonamental a l’hora de prendre decisions i articular l’estructura de la societat
civil. Si Sant Cugat és participatiu i dinàmic és gràcies a les entitats. Per això, en vull
reconèixer la feina, que és imprescindible pel nostre consell i per Sant Cugat.

Mayte Pérez Mateo

Mercè Conesa i Pagès

Presidenta Consell de Barri Centre Oest

Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès

som centre oest

Carrers nets i endreçats
Les millores a les voreres del barri de
Centre Oest permetran que el veïnat
pugui gaudir d’uns carrers nets i endreçats.
Entre les diverses actuacions en marxa,
hi ha les del carrer Eugeni d’Ors i dels
carrers de Girona i sant Bonaventura,
on també s’està renovant la pavimentació, especialment als espais que tenen més desgast pel pas de vehicles. La
gran activitat que tenen aquests carrers

fa que s’hi hagi de fer un manteniment
especial.
Al carrer de Villà, en el tram comprès
entre el carrer dels Safareigs i la rambla
de Can Mora, també s’hi ha fet obres de
millora, com la renovació de la canonada d’aigua potable i la millora d’una part
de la vorera.
La millora de l'estat dels carrers al barri
de Centre Oest és una prioritat, que n'incrementarà la qualitat de vida.

Carrer de Villà

Propers
Consells de Barri
Dijous 11 de maig a les 19:00 h.
Consell de barri extraordinari
(diners de lliure disposició).
Dijous 20 de juliol a les 19:00 h.
Consell de barri ordinari.
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que, fins no fa gaire, es feia a l’Escola d’Art
i Disseny.
A més a més, també es vol que, més endavant, sigui un espai de creació artística
de referència per a tot Sant Cugat.

Home cultivant l’hort

La teva opinió ens
interessa:
Pla d’Equipaments
de la ciutat
El Consell de Barri ha organitzat un taller de debat perquè tothom qui vulgui
pugui donar el seu parer sobre quins
haurien de ser els nous equipaments
durant els propers sis anys. Aquest taller
s’emmarca en el procés participatiu que
es farà a tots els barris i que pretén revisar i actualitzar el Pla d’Equipaments.
D’aquesta manera, l’Ajuntament vol que
la ciutadania i les entitats puguin fer les
seves propostes i aportacions sobre les
necessitats, usos i ubicacions dels futurs
equipaments.
A banda dels tallers de cada consell de
barri, també s’han organitzat tres debats
sectorials per al conjunt de Sant Cugat:
1. Equipaments educatius i socioculturals (8 de juny)
2. Equipaments sociosanitaris (14 de
juny)
3. Equipaments esportius (21 de juny)
Per participar als debats, cal inscriure’s tot
enviant un correu a l’adreça participacio@santcugat.cat. També es pot fer arribar al web www.decidim.santcugat.cat.

Actualment, Sant Cugat té 144 càmeres,
que serveixen, d’una banda, per controlar la seguretat a la via pública i equipaments municipals i, de l’altra, gestionar
la mobilitat i el trànsit a Sant Cugat. La
instal·lació de les noves càmeres s’ha dut
a terme a petició de l’Associació de Veïns
de Can Trabal.

Actualment, al seu costat se n’està creant
un de nou amb finalitats educatives i de
lleure. Això permetrà que els dos projectes s’enriqueixin mútuament.
A Sant Cugat, també tenim horts urbans
al barri de Mira-sol, al Turó de Can Mates i
se n’estan posant en marxa a Volpelleres.
Tots els horts junts fan més de 6.000 metres quadrats, que estan gestionats per
diferents entitats de caire social o ambiental sense ànim de lucre.
Fins al 16 de maig, es poden presentar sol·
licituds per a la segona convocatòria de
gestió d’horts urbans. Podeu trobar més
informació al web www.santcugat.cat.

Plafó informatiu a Can Trabal

Guanyem una
placeta a Can Mora
En un futur, el carrer de Francesc Moragas
guanyarà un nou espai públic. Es tracta
d’una placeta de 240 metres quadrats,
que es construirà quan la propietat remodeli els edificis situats entre aquesta avinguda, la rambla de Can Mora i el carrer
Dos de Maig.
A la zona delimitada per aquests tres carrers, s’hi podrà construir un edifici de
tres plantes que doni continuïtat a l’actual Espai Carré fins a l’edifici existent situat
a l’altra banda.
Això farà que hi hagi una continuïtat a la
zona, que sigui més uniforme i que la futura construcció s’integri més bé al barri.

Plataners morts:
l’Ajuntament
n’investigarà
l’autoria
Aquesta primavera, l’Ajuntament s’ha vist
forçat a talar quatre plataners ubicats a
l’avinguda de Gràcia a causa de l’enverinament que han patit.

•

A la cruïlla entre l’avinguda de Can
Trabal i el carrer de l’Oceà Atlàntic

•

A la cruïlla entre la carretera de
la Rabassada i el carrer de l’Oceà
Atlàntic

•

A la cruïlla entre l’avinguda del
Canadà amb el carrer dels Mars del
Sud

Les càmeres, que estan connectades al
centre de control de la Policia Local.

Taller a la Casa Aymat

Els cursos de formació artística, que es
programen trimestralment, formen part
de l’oferta formativa de la Xarxa de Centres Culturals Polivalents.

L’Eixample Sud, més
verd i accessible
Amb l’objectiu de fer de Sant Cugat una
ciutat accessible i amb un entorn de qualitat, l’Ajuntament ha consensuat amb els
veïns l’arranjament de les voreres i les
calçades del barri de l’Eixample Sud.
D’aquesta manera, es pretén prioritzar el
vianant de manera que gaudeixi de més
espai, cosa que beneficiarà especialment
la gent gran, el pas de cotxets i les persones amb mobilitat reduïda.

Avinguda de Gràcia amb els arbres talats

Segons els tècnics municipals, aquests
quatre plataners van ser objecte d’una
agressió durant la primavera del 2016,
quan, en un acte vandàlic, se’ls va perforar amb una barrina i se’ls va injectar productes fitotòxics.

Carrer de Verdi (part inferior)

A l’hora de definir el projecte, els veïns i
els tècnics municipals intenten preservar
els arbres que ja hi ha en aquests carrers.
De moment, ja s’està actuant al sector est
de l’avinguda de Gràcia, és a dir, als carrers de Bergara, sant Eduard, Mariné, sant
Josep, santa Teresa i sant Salvador. En total, s’ampliaran 773 m² entre xamfrans i
voreres, se soterraran 28 pals elèctrics, 22
de telefonia, es desplaçaran 16 fanals i es
construiran nous escocells.

Can Trabal, més
segur
Can Trabal disposa de tres noves càmeres de videovigilància, que s’han situat
als punts estratègics d’entrada i sortida
del barri:

De moment, a la Casa Aymat, els cursos
conviuen amb l’exposició permanent
del Museu del Tapís Contemporani, que,
en un futur, es traslladarà a Can Quitèria,
un espai que es dedicarà específicament a
l’estudi, el foment i la difusió de l’art tèxtil.

Soca on es pot observar l’agressió
Simulació de la nova placeta

Horts a Centre Oest
Gràcies al programa “Cultiva’t”, el nostre
barri disposa d’un hort urbà de dotze
parcel·les ubicat al carrer Andana, a davant de l’estació dels FGC. L’hort, gestionat pels serveis socials municipals, té una
vocació d’integració social i és per això
que els seus usuaris són persones en risc
d’exclusió social. Properament, ampliarem aquest hort.

L’Ajuntament denunciarà l’enverinament
i investigarà qui n’és el responsable.

En una segona fase, es previst que també s’actuï als carrers situats a l’oest de
l’avinguda de Gràcia, com el carrer de
Verdi i de les Tres Places, entre altres.

La Casa Aymat, nou
centre de formació
Tothom qui vulgui seguir cursos de formació artística –d’escultura, gravat i ceràmica, entre altres– pot fer-ho a la Casa
Aymat. Aquest edifici s’ha remodelat perquè pugui acollir la formació no reglada

Carrer de Verdi (part superior)

