Pressupostos Participatius 2020

PROPOSTES VÀLIDES PER A LA SESSIÓ DE
DELIBERACIÓ (CONSELL DE BARRI EXTRAORDINARI)
Els Pressupostos Participatius segueixen endavant. A Centre Est tenim 37 propostes per al
barri que ja han passat la validació tècnica.
En aquest document pots conèixer amb detall les propostes vàlides. Estan ordenades
segons les Línies Estratègiques, creades participadament i recollides al “Programa de
Barri”.
Us demanem que prioritzeu les propostes més rellevants per al barri, responent al
qüestionari.
Aquesta priorització servirà per orientar el treball a la sessió de debat sobre les propostes
que tindrà lloc en el Consell extraordinari dels Pressupostos participatius.
Ja et pots inscriure a aquesta sessió en aquest enllaç: “Consell extraordinari de
pressupostos participatius: sessió de deliberació de propostes”. T’hi esperem.

PERSONES
1.1 Millorar els equipaments i potenciar espais de trobada
1. Potenciar el Xalet Negre com a centre neuràlgic del barri
Potenciar el Xalet Negre com a centre neuràlgic del barri.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1788

2. Pintem les parets de la zona esportiva Jaume Tubau
Des de l'AAVV Coll Favà proposem un projecte col·laboratiu entre les diferents escoles del barri i,
per exemple, el Joan Turú (il·lustrador infantil reconegut), per a pintar conjuntament les parets de la
Zona Esportiva Jaume Tubau del nostre barri. Ara mateix aquestes parets són de ciment i, com no
estan pintades ni decorades, només hi apareixen pintades fetes amb poca gràcia que fan que
tingui un aspecte brut i deixat a un lloc públic molt concorregut per joves i grans de la ciutat i de
fora. És una finestra cap a dins i cap a fora de la nostra ciutat que és molt millorable amb
propostes com la que proposem.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1330
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3. Instal.lacions esportives Parc Cal·listènia Can Magí - Coll Favà
PROPOSTA UNIFICAR
La nostra proposta és la creació d'unes instal·lacions noves esportives a l'aire lliure per practicar
cal·listènia en algun dels parcs de Can Magí o Can Fava.Hi ha bones ubicacions en els parcs i
zones enjardinades situades entre els carrers Torrent de Ferrusons i Clementina Arderiu.
Estimularia la pràctica de l'esport entre els veïns de barri d'una forma econòmica, saludable i
respectuosa amb el medi ambient.

https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1549
Equipament esportiu pel jovent del nostre barri
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1792
Un espai per fer street workout. Permetria als veïns poder fer exercici de manera gratuïta, sense
necessitat d'anar a gimnàs, a l'aire lliure i relacionar-se entre ells en un ambient saludable. La
inversió és mínima i no necessita manteniment, ja que només requereix que es pinti cada varis
anys. Existeix un a la fi del parc central i sempre està ple, que demostra la bona acollida d'aquests
espais. També hi ha un en la Pollancreda que sempre sol tenir gent. Proposo fer un altre al parc
del carrer Abat Armengol. És un punt intermedi i envoltat de gent.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1329

4. Espai per a l'exercici a l'aire lliure amb zona de màquines
Hacer una pequeña zona al aire libre en el parque de la Pollancreda o similar con varios aparatos
de gimnasia (bicicleta estática, elíptica, etc) para poder ejercitarse al aire libre, apto para todas las
edades.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1392

5. Màquines gimnàstiques per la gent gran a l'Avinguda Cerdanyola
Vàlida parcialment
Màquines gimnàstiques per la gent gran a l'Avinguda Cerdanyola
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1902

6. Hort urbà a Coll Favà
Vàlida parcialment
La creació d'un hort urbà amb accés a les famílies generaria un espai de convivència, cohesió i
aprenentatge en el barri. Al costat de l'escola bressol de Cavall Fort hi ha un descampat que és
podria condicionar temporalment, preparant el terreny i habilitant alguna cabanya pels estris i algun
espai d'ombra.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1172

7. Posem una font a la pista de l'av. Ragull
Vàlida parcialment
Instal·lar una font a la pista de l'av. Ragull de l'INS Joaquima Pla i Farreras per poder garantir la
hidratació durant la pràctica esportiva. El pati de l’institut que està format per dues pistes, disposa
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en aquests moments d’una única font. Caldria situar una segona font a prop de la pista de
l’avinguda Ragull. Aquesta pista no només és utilitzada per l'alumnat del nostre centre, sinó que té
un ús important pels Casals d’Estiu moment de l’any en el qual la calor fa necessària una
hidratació més constant per part dels infants i joves.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1212

1.2 Fomentar la diversitat d’activitats per als diferents col·lectius, intergeneracionals i
de cohesió
8. Jornades interculturals que promocionin el coneixement multicultural i
intergeneracional
PROPOSTA UNIFICAR
Jornades interculturals que promocionin activitats
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1769
Fer activitats de coneixement multicultural i intergeneracional
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1800

9. Fomentar activitats socials on la gent gran pugui aportar la seva experiència
a la gent més jove (o no tan jove)
Fomentar activitats socials on la gent gran pugui aportar la seva experiència a la gent més jove (o
no tan jove)
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1802

10. Fomentar grups de reunió i espais per fomentar l'esport i la cohesió
Vàlida parcialment
Fomentar grups de reunió i espais per fomentar l'esport i la cohesió
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1773

11. Ampliar l’oferta d'activitats per a gent gran
Ampliar l’oferta d'activitats per a gent gran
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1774

12. Festivals de música i bucs d'assaig
Vàlida parcialment
Festivals de música, bucs d'assaig
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1771
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13. La vinya de la Quima
Des de l'Institut Joaquima Pla Farreras volem recuperar el cultiu de la vinya a Sant Cugat. Amb
aquest objectiu, volem idear un projecte de centre transversal que abraci el màxim de matèries així
com promogui valors socials i ecològics, i alhora vinculem persones de la ciutat que antigament
haguessin conreat la vinya per fomentar vincles intergeneracionals, així com veïns del barri i
entitats com el Museu de Sant Cugat i el ViLab. Per començar el projecte necessitem una ajuda
econòmica per fer una anàlisi del sòl, aportar terra bona i adob i poder plantar els ceps a la zona
del pati ben orientada que hem començat a adequar amb els alumnes.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1080

1.3 Impulsar l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i accions amb
perspectiva de gènere
14. Cursos de sensibilització vers la violència de gènere als centres educatius
Pla i Farreras i Collserola i per a la Gent Gran
Vàlida parcialment
Cursos de sensibilització vers la violència de gènere als centres educatius Pla i Farreras i
Collserola i per a la Gent Gran.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1778

15. Fomentar accions de voluntariat per a la gent més jove: ajudar gent més
necessitada, gent gran sola, gent amb malalties o diversitat funcional
Fomentar accions de voluntariat per a la gent més jove: ajudar gent més necessitada, gent gran
sola, gent amb malalties o diversitat funcional.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1777

16. Més bancs per a la gent gran
PROPOSTA UNIFICAR
Proposem la col·locació de més bancs en els parcs que es troben entre Francesc Macià i
Clementina Arderiu, de manera que la gent gran pugui gaudir de més espais a l'ombra per
descansar i socialitzar. De la mateixa manera, creiem que les parades d'autobús haurien d'oferir
espais d'espera ombrejats, per evitar el malestar dels usuaris.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1434
Augmentar el nombre de bancs a la plaça d'en Coll i al voltant de la Residencia Amavir.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1861
Posar uns bancs a la part central del Passeig Domènech i Muntaner.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1903
La dotació de nous bancs per seure, en zona ombrejada, en el barri de Coll Favà, entre l'avinguda
Francesc Macià i el carrer de Clementina Arderiu.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1466
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CIUTAT

2.1 Generar espais públics de convivència i joc, inclusius, nets i segurs
17. Escultura pública
El conjunt de monuments i escultures a l'aire lliure de Sant Cugat constitueix una destacada
mostra d'art públic perquè som una ciutat d'art i de cultura com una de les seves principals
característiques identitàries. No tenim al barri del Monestir, públiques. Aquesta seria el primer
monument per encàrrec municipal que es faria al renovat barri en el segle XXI. En La situació
històrica marginal van ser afavorits altres barris, quedant aquest marginat del pla escultòric. Ara
amb la moderna av. Cerdanyola i altres espais, parcs i jardins és moment de normalitzar també
amb art públic aquest sector.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1205

18. Instal·lació de caixes niu d'òlibes per a la biodiversitat i el control de ratolins
Les òlibes estan protegides per llei i en molts municipis de Catalunya les fan servir per fer control
biològic de rates i ratolins. Les òlibes són aus nocturnes i controlen de manera natural les
poblacions de rosegadors, ja que són carnívores i s'alimenten de petits mamífers; talpons, ratolins i
rates. És una manera d'enriquir la biodiversitat i a la vegada d'evitar abocar verí i altres productes
químics al medi. Proposem posar al parc Ildefons Cerdà, al costat de l'hort urbà, i a la resta de
parcs dels barris del Monestir i de Sant Francesc.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1543

19. Espais per poder deixar els gossos deslligats
Fan falta tenir més zones de "pipi cans" amplies i en condicions. Així serà més fàcil que es
respectin els drets tant d'aquells que tenen gossos com dels qui no. A la zona de Can Magí
proposo, per exemple, la zona verda de confluència entre el carrer de Màrius Torres amb el carrer
de Clementina Arderiu. Al voltant d'aquesta zona hi ha molts espais verds perquè la gent sense
gossos també pugui gaudir.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1285

20. Espai multigeneracional amb cadires, taules de pícnic, ombra i horts urbans
als descampats (ús temporal)
Vàlida parcialment
Espai multigeneracional amb cadires, taules de pícnic, ombra, horts urbans als descampats (ús
temporal).
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1851
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21. Arranjament integral del parc Torrent de Ferrussons
Vàlida parcialment
Canviar les bigues de fusta de terra, del pont i escales. Arreglar tot el pont i barana de ferro. Afegir
il·luminació i neteja general de tot l'entorn. Zona que comunica dos barris, Can Magí i Coll Favà. És
un pulmó de vegetació, netejar la riera.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1045

22. Un espai de jocs infantils digne als Jardins del Vallès
Un espai de jocs infantils digne als Jardins del Vallès.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1840

23. Juguem a tenis taula
Vàlida parcialment
Dotar la zona exterior de l'INS Joaquima Pla i Farreras amb tres taules de tenis taula exteriors a la
zona de sorra del pati de l’INS Joaquima Pla i Farreras per poder crear nous espais lúdics a l’hora
del pati dels nostres alumnes. Seria interessant dotar el centre amb aquest material exterior per
poder gaudir tant els nostres propis alumnes com les entitats que utilitzen les instal·lacions del
nostre centre, tant durant el curs com a l’estiu.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1213

24. Instal·lació d’una pèrgola vegetal al sorral infantil dels jardins del Vallès
L’espai de joc infantil dels Jardins del Vallès, concretament a la zona del sorral, necessitaria un
artefacte que faci ombra perquè els infants el puguin gaudir per més temps durant el dia.
L’avantatge que sigui vegetal és que a l’hivern no tindria fulles i deixaria passar el sol, i l’estiu faria
una ombra molt agradable. Un element orgànic que ajudi als infants a descobrir les textures, les
olors, els colors, tot allò que els infants poden descobrir en els elements de la natura.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1553

25. Càmera de vigilància a Joan Maragall/ Costa i Llobera Coll Favà
Vàlida parcialment
Proposo muntar una càmera de vigilància davant del Parc infantil situat entre el carrer Joan
Maragall i el carrer Miquel Costa i Llobera. Molt sovint, a la nit, està ocupat per bandes juvenils que
fan molt de soroll i fan malbé cotxes i mobiliari urbà. Crec que una càmera de vigilància seria un
bon deterrent per a aquestes accions.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1387
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26. Més utilitat per la plaça d'en Coll
Vàlida parcialment
La meva proposta és aprofitar més l'espai de la plaça d'en Coll. Com? Oferint-hi quatre serveis
nous: Incloure taules de ping-pong a la plaça d'en Coll, perquè els veïns puguin esbargir-se. Afegir
també un punt de reciclatge d'oli usat, ja que els existents actualment estan lluny. A prop de la
plaça hi viu molta gent, caldria fomentar entre tots els veïns del barri l'ús d'aquest contenidor de
reciclatge. Construir un aparcament per a bicicletes. Si pot ser un bicibox, i si no un lloc on
poder-les deixar ben lligades. Cada vegada hi ha més mobilitat amb el patinet elèctric, però encara
no s'ha pensat en un lloc on es puguin aparcar al carrer. Sant Cugat,.. la nostra smart city pionera
en tantes i tantes coses,... ens atrevim a ser la primera ciutat amb aparcament segur de patinets
elèctrics?
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1519

27. Conscienciació Ciutadana
Sempre he cregut molt convenient la informació que pot aportar al consistori l'usuari de la via
pública, informació que tot sovint és inexistent i no crea prou criteri per la definició del servei públic
que es pretén. La integració de migrats a la nova societat d'acollida i sovint, de la pròpia societat
d'acollida, implica la conscienciació de les dues parts i facilitaria l'entesa, sovint conflictiva, de
deixadesa costumista o educativa. Un recordatori de les respectuoses normatives, de correcte
comportament ciutadà, podrien corregir la Conscienciació Ciutadana. El magnífic resultat de la
remodelació del nostre carrer, objecte de la reflexió, està en perill. La deixadesa d'alguns usuaris
es reflecteix per exemple en emplenar els jardinets de burilles, en lloc d'usar les papereres
instal·lades, amb el perill afegit d'emboçar les religues pel desguàs del carrer.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1351

28. Conscienciació sobre la tinença de gossos
El barri de Coll Favà sol tenir voreres amb part de gespa (últimament molt deixada). És una
llàstima que sempre estiguin plenes de caques de gossos, es poden contar a cada pas i a la nit si
aparques o creues has d'anar amb molt de compte. Penso que s'hauria de fer una conscienciació o
vigilància a certes hores per evitar això. S'hauria d'estendre aquest control i conscienciació amb la
gespa en general, no pots deixar un nen petit caminar sol, ni és higiènic que un gos faci les
necessitats sobre la gesta (inclús si és recollida).
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1565

2.2 Promoure el comerç de proximitat i projectes de l’economia social, solidària i
sostenible
29. Fomentar la cooperativa d'alimentació i local
Fomentar Cooperativa d'alimentació i local.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1870
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30. Crear un segell de barri
Crear segell de barri
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1871

31. Promoure el comerç de proximitat amb propostes als negocis, botigues i
establiments realment implantats al barri
Promoure comerç de proximitat amb propostes als negocis, botigues i establiments realment
implantats al barri.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1876

32. Fomentar els artistes del barri
PROPOSTA UNIFICAR
Fomentar artistes del barri amb les seves creacions.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1872
Incentivar que els artistes obrin el seu taller per donar-se a conèixer (un dia a l'any).
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1766

PLANETA

3.1 Apostar per la mobilitat accessible, sostenible i inclusiva
33. Adequació de la incorporació de vehicles del c. Joan Amades a la ctra.
Roquetes
Tots els veïns de Can Magí, cada dia hem de sortir del barri amb el nostre vehicle pel carrer Joan
Amades, per incorporar-nos a la Ctra. de Roquetes, la visibilitat és molt dolenta per culpa d'uns
parterres d'arbrat plantats al costat del creuament dels dos carrers, també hi ha un mirall, però pel
matí no serveix de res perquè està tot entelat i no es veu res, la solució és fàcil, treure el parterre i
pel que fa al mirall, no es pot fer gaire cosa, és un tema que preocupa perquè és una zona amb
molt de tràfic, i algun dia tindrem una desgràcia.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1524

34. Aparcaments de bicicletes
PROPOSTA UNIFICAR
Davant del Supermercat Caprabo - Rambla del Celler, sempre està ple de bicicletes lligades als
fanals o senyals del carrer. Això d'aparcar en el mobiliari urbà i arbres està prohibit per
l'ordenança, però no hi ha cap altra manera de fer-ho. Els fanals estan despintats. Cada cop hi ha
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més bicicletes i anar a comprar en bici és una opció en augment. La vorera és molt ampla. També
està ocupada sovint per motos que aparquen just davant de l'entrada del súper, malgrat que hi ha
un aparcament marcat de motos a 30 metres. Cal habilitar un aparcament de bicicletes en forma
de "U" invertida (res de "clavar" la roda de davant entre dos raïls), prou ampli, per poder lligar les
bicicletes amb seguretat, justa davant de la porta del supermercat. Demanada extensiva a tots els
supermercats del municipi, i d'altres botigues i serveis. A Sant Cugat estem molt mancats d'aquest
servei senzill.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1495
Aparcaments de bicicletes per a clients.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1878

3.2 Promoure energies renovables, millora de l’eficiència energètica i gestió de
residus
35. Fomentar la instal·lació de punts de recàrrega a les comunitats
Vàlida parcialment
Fomentar instal·lació de punts de recàrrega a les comunitats
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1897

36. Posar punts de càrrega per a vehicles elèctrics.
Posar punts de càrrega per vehicles elèctrics.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1893

37. Solidaritat i medi ambient
La idea és posar un gran cor metàl·lic on la gent pugui deixar dins els taps de plàstic de les
ampolles. Amb aquest element: 1) Decores el barri amb alguna cosa semblant a una estructura
metàl·lica, 2) Col·labores amb el medi ambient i 3) Col·labores amb alguna persona o entitat que
faci servir els taps per aconseguir diners.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1333

Enllaços d'interès
- Formulari per a la priorització de propostes vàlides per a la sessió virtual
deliberativa
- Inscripció a la sessió virtual deliberativa “Consell de Barri: Sessió de debat de les
propostes del Pressupost Participatiu”
- Propostes recollides a la plataforma virtual
- Programa de Barri “Centre Est”
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