Pressupostos Participatius 2020

PROPOSTES VÀLIDES PER A LA SESSIÓ DE
DELIBERACIÓ DE PROPOSTES
Els Pressupostos Participatius segueixen endavant. En els barris del Centre (Centre Est,
Centre Oest i Nucli Antic) s’han recollit 43 propostes que tenen una visió que engloba tot el
centre de la ciutat, i per tant superen l'àmbit del Consell de Barri en el que s'han presentat.
En aquest document pots conèixer amb detall les propostes vàlides. Estan ordenades
segons les Línies Estratègiques, creades participadament i recollides en els Programes de
Barri del Centre.
Us demanem que prioritzeu les propostes més rellevants per al barri, responent al
qüestionari.
Aquesta priorització servirà per orientar el treball a la sessió conjunta de debat sobre les
propostes del centre de Sant Cugat.
Ja et pots inscriure a aquesta sessió en aquest enllaç: “Sessió conjunta de propostes del
centre de Sant Cugat”. T’hi esperem!

PERSONES
1.1 Millorar els equipaments
1. Nuevo SKATEPARK en el parque de la pollancreda / Reformes al Skatepark
PROPOSTA UNIFICAR
Proposta de Centre Est
Desde el Club de Surf Sant Cugat, ROGAMOS que se rehabilite el único skatepark del pueblo que
está muy destrozado y que genera accidentes a los usuarios. Entendemos que es MÁS QUE UNA
PROPUESTA es una URGENCIA DE PRIMERA NECESIDAD. Hay pocos espacios donde
practicar este deporte en el pueblo y es una pena que este espacio de la Pollancreda haya llegado
a la obsolescencia y a niveles de ruina importantes que hacen que sea impracticable, sin riesgo de
heridas para sus usuarios. Entendemos que es un espacio de ocio muy necesario para ciudadanos
de entre 5 y 40 años que practican tanto patines, como scooters, como bici o skate en este
espacio, y se MERECEN un espacio SEGURO donde desarrollar sus actividades deportivas que
tan necesarias son para crear una sociedad de personas sanas y equilibradas.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1080
Proposta de Centre Est
Proposem una reforma Integral per evitar que es segueixin fent mal amb els claus que sobresurten
i els forats que hi ha per tot arreu.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1050
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2. Construir un pump-track per a bicicletes
Proposta de Centre Oest
Els pump track permanents són instal·lacions que atreuen el jovent a la pràctica lúdica de la
bicicleta com esport de lleure. Ajudant moltíssim a millorar el control i capacitat de conduir per
tothom i és possible practicar també amb patins i altres artefactes. En aquests moments són ja
superpopulars a França i comencen a haver-hi alguns a Catalunya amb un gran èxit de
participació, però encara hi ha realment pocs. Típicament un pump-track permanent ocupa un
espai inferior a 2 camps de tenis, es pot construir per menys de 50.000 Euros i té un manteniment
pràcticament a cost zero.

https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1683

3. Creació d'una xarxa de lavabos públics
PROPOSTA UNIFICAR
Proposta de Nucli Antic
Proposo posar per tota la ciutat Lavabos públics. És recomanable anar a tot arreu a peu. Això
implica haver d'anar al lavabo. Fins ara, això ha estat impossible. L'única solució és entrar a un bar
i consumir per tal de fer-ne ús. O bé utilitzar el carrer, opció que crec que ningú acceptaria com a
bona. Entenc que pagar per fer unes necessitats és inviable, especialment per a la gent que tot just
arriba a fi de mes. Amb el confinament, l'opció primera ha estat impossible. Només ens queda la
segona opció, poc desitjada. La meva proposta és dotar d'una xarxa de lavabos públics a tota la
ciutat. La meva proposta és fer una ciutat còmoda i agradable per a tothom. Emmirallem-nos amb
països propers on aquest tema està solucionat. Sant Cugat és una ciutat, la meva ciutat de
naixement i de vida que a vegades no em tracta bé!

https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1062
Proposta de Centre Oest
Baños públicos en los parques de Vollpalleres similares al del parque Turó de Can Matas. Es
necesario baños públicos en los parques más frecuentados. Como, por ejemplo, Parc de la
Guineu. Los parques cercanos a obras están repletos de cacas de humanos. Los parques donde
se realizan fiestas de cumpleaños, después de una fiesta, está repleto de cacas de niños
pequeños.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1124
Proposta de Centre Est
Instal·lació de lavabos públics als parcs dels barris del Monestir i de Sant Francesc. Els lavabos
públics són dispositius que ajudarien a millorar l'experiència als parcs i potenciar aquests com
espais de trobada. 1. Jardins del Vallès (barri del Monestir). Els Jardins del Vallès s'estan
remodelant per acollir una zona infantil, un jardí de les olors i un amfiteatre; amb la reforma
s'espera que més veïns i veïnes el puguin gaudir. Els lavabos públics serien un element necessari
per millorar aquest equipament a l'aire lliure. 2. Jardins de Sant Francesc (barri de Sant Francesc).
Els lavabos públics dels jardins de Sant Francesc farien servei als diferents col·lectius de persones
que visiten el parc: les famílies de l'escola Collserola que porten als infants a jugar al parc, les
persones que van a fer exercici a les màquines, la gent gran que passeja per la zona, les persones
de l'hort urbà que està prop, etc. L'indret suggerit és al costat de la caseta meteorològica.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1542
Proposta de Centre Est
Creació d'una xarxa de lavabos públics. Necessitem lavabos públics a tots els barris, al nostre
també. Han de ser sostenibles i podrien ser de pagament simbòlic per a controlar-ne l'ús. És una
mesura per cobrir una necessitat vital que, com la majoria podem explicar, sobretot a les nits,
actualment es fa pels carrers, places i parcs de la ciutat atesa la seva inexistència. Entenen que és
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una despesa no puntual i que per tant la inversió es convertirà en fixa, crec que cal endegar d'una
vegada un servei bàsic que podem trobar a multitud de ciutats de fora de l'estat, però si el que
volem és viure en la ciutat de les persones caldrà fer, aquí també, aquest pas.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1369

4. Afavorir més els horts urbans
PROPOSTA UNIFICAR
Proposta de Centre Oest
Els que hi ha no són suficients, per una creixent massa ciutadana que vol i voldrà contribuir a una
sobirania alimentaria, en temps en què els productes han de tendir urgentment cap al km 0.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1737
Proposta de Centre Oest
Horts urbans al barri.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1969

1.2 Fomentar la diversitat d’activitats per als diferents col·lectius, intergeneracionals i
de cohesió
5. Omplir de cultura els parcs
PROPOSTA UNIFICAR
Proposta de Nucli Antic
Omplir de cultura els parcs, per exemple fer cinema a la fresca a l'Arborètum, festivals de dansa,
etc. Proposta del Programa de Barri.

https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1751
Proposta de Centre Est
Cine y conciertos al aire libre. Montar una pantalla grande y un escenario para hacer conciertos,
por ejemplo de jazz, o ver películas al aire libre en la gran parcela que se encuentra entre ESADE
y el paseo de Antonio Gaudí. Será una alternativa a las actividades de la plaza de la Octavia que
están siempre muy masificadas de gente y es difícil de mantener la distancia debido a su tamaño y
a que está rodeada de edificios. Además los bares/restaurantes/cafeterías puedan montar allí sus
barras turnando o llevar allí los food trucks siempre y cuando estén interesados en promover su
negocio.

https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1751

6. Fer una pel·lícula sobre els 6 barris
Proposta de Centre Est
Fer una pel.lícula sobre els 6 barris. Proposta del Programa de Barri.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1760
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1.3 Impulsar l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i accions amb
perspectiva de gènere
7. Equipament pel local de les entitats de malalties neurològiques, càncer i
cronicitat
Proposta de Centre Est
El 2015 les entitats que configuren la Taula van guanyar un procés participatiu per la creació d'un
espai on poder portar a terme les seves activitats de suport a les persones que pateixen aquestes
malalties i les seves famílies.El 2019 l'ajuntament va adquirir un espai ubicat al carrer Orient i
actualment s'està fent el projecte d'adequació. És necessari disposar uns materials terapèutics,
equips informàtics i tècnics i que tenen un cost econòmic inassumible per les entitats que atenen a
un grup important de ciutadans de Sant Cugat en situació de vulnerabilitat.Són entitats sense ànim
de lucre que ofereixen teràpies, respir, suport emocional, socialització i lleure a persones que
pateixen aquestes malalties. Es tracta d’una proposta que beneficiarà tota la ciutat i constitueix
sense dubte una inversió molt necessària de present i futur.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1464

8. Programar sardanes de dones compositores
Proposta de Centre Est
Programar a la plaça del Coll i a altres llocs emblemàtics una tocada de sardanes de dones
compositores, en especial de la Mercè Torrents, que va viure a Sant Cugat del Vallès els últims
anys de la seva vida.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1609

9. Publicació d'un llibre de memòries femenines de Sant Cugat
Proposta de Centre Est
Estaria bé que, ja que tenim molts personatges masculins reconeguts a Sant Cugat féssim el
mateix amb les dones de Sant Cugat. Estaria bé, la publicació d'un llibre de dones de Sant Cugat,
separat per conceptes diferents, per exemple dones en l'art (passat i present), dones
emprenedores i polítiques, dones artistes, escriptores o esportistes, i sobretot dones a peu de
carrer de diferents edats on poguessin parlar de les dificultats de la seva condició femenina tant en
èpoques passades com presents. El llibre podria afegir opinions de la Casa de la Dona, donar
dades i informar dels recursos locals al seu abast i que estigui il·lustrat o fotografiat per dones.
Aquest llibre es podria repartir per Instituts i escoles de Sant Cugat acompanyat de xerrades en
clau de gènere.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1343

1.4 Incentivar projectes i activitats al barri i suport al teixit associatiu
10. Posar a l’abast de tothom l’oferta cultural que hi ha: suport municipal a
entitats (publicitat i finançament), en lloc de crear-ne de noves
Proposta de Centre Est
Posar a l’abast de tothom l’oferta cultural que hi ha: suport municipal a entitats (publicitat i
finançament), en lloc de crear-ne de noves. Proposta del Programa de Barri.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1775
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11. Llums i art per la ciutat durant les festes
PROPOSTA UNIFICAR
Proposta de Nucli Antic
Dotar a la ciutat d'una nova proposta d'il·luminació artística contemporània durant les festes de
Nadal o altres Festes de la ciutat, perquè els ciutadans puguin gaudir de l'art i les festes al carrer i
pugui incentivar el comerç i l'atracció de gent d'altres municipis.
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1705
Proposta de Centre Est
Enllumenat Nadalenc Artístic a l’av Cerdanyola. Instal·lar com altres ciutats un enllumenat
espectacular que convidi a la gent a visitar, passejar i gaudir del nostre poble i barri. La nova
configuració de l'av. Cerdanyola permet instal·lar llums en gran format amb un gran impacte visual.
Potenciarà les activitats a peu de carrer com la Cantada de Nadales, el Patge Reial, la Cavalcada
de Reis o el famós Pessebre Vivent..
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1046

12. Donar suport a la programació alternativa i local, tant al Teatre Auditori com
al teatre de la Unió (més de barri)
Proposta de Nucli Antic
Donar suport a la programació alternativa i local, tant al Teatre Auditori com al teatre de la Unió
(més de barri). Proposta del Programa de Barri.

https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1752

13. Art Mural en les façanes/parets dels nostres edificis
Proposta de Centre Est
Aprofitant sinergies amb el nou museu del còmic de Sant Cugat i en vista a millorar l'atractiu
turístic de tot el centre del municipi, proposaria al consistori, d'estudiar la idoneïtat de reservar
espais en alguns edificis del centre, els quals es puguin "decorar" amb pintures murals d'artistes.
Una idea seria --> aprofitar per fer concursos periòdics de pintura mural per a decorar aquests
espais (de forma temporal) o contractant algun artista mural per a creació de pintura mural
permanent. Tenim exemples d'això en unes quantes ciutats europees. Adjunto imatges de
Brussel·les per exemple.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1375
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CIUTAT

2.1 Generar espais públics de convivència i joc, inclusius, nets i segurs
14. Municipi amic de les abelles
Proposta de Centre Est
Les abelles (apis mellifera) així com molts d'altres insectes estan greument amenaçats per culpa
de l'ús intensiu de pesticides I la destrucció del seu hàbitat. Recentment el Eearthwatch Institute ha
declarat l'apis mellifera com l'ésser viu més important del planeta. Així que ens hauríem de
preocupar per crear i mantenir unes condicions idònies per a la seda supervivència. Proposaria: 1)
crear i mantenir hotels d'insectes repartits en diversos espais del municipi. Ja sigui en teulats
d'edificis públics com en altres privats. 2) afavorir apis mellifera en el municipi, plantant especies
vegetals "amics de les abelles" i recomanant als ciutadans tenir-ne en els balcons, terrasses o
jardins dels seus domicilis 3) aprofitar per fer pedagogia a la població sobre els insectes
pol·linitzadors (mitjançant panells informatius al costat dels hotels d'insectes) o fent campanyes
educatives puntuals en les escoles del municipi.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1377

15. Espai Jardí Japonès
Vàlida parcialment
Proposta de Centre Est
En tot el municipi tenim moltes zones verdes i enjardinades però ens manca el refinament d'un
jardí d'estil japonès. Proposaria condicionar un espai de la zona verda del centre per a planificar-hi
un petit jardí japonès no molt extens però sí suficient per a mostrar-hi els trets característics
d'aquests. Seria del cert d'un atractiu turístic notable. Es podria usar l'espai també com a zona
d'exposició artística a l'aire lliure o per esdeveniments culturals diversos. Com per exemple,
exposicions de bonsais ja sigui de particulars com del jardí botànic de Barcelona, exposicions
botàniques en general, celebracions/festivals de cultura oriental, recitals de poesia, petites
representacions teatrals, classes de meditació o ioga a l'aire lliure, etc... hi ha un munt de possibles
usos culturals i socials. Adjunto exemple de jardí japonès, imatge del jardí botànic de Madrid.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1376

16. Estany de la Guinardera. Volpelleres: natura i infants
Vàlida parcialment
Proposta de Centre Oest
Arran de la situació de confinament que hem viscut a causa de la Covid-19, valorem més els
espais naturals del barri. Faig una pluja d'idees amb propostes, sobretot, per millorar la relació dels
infants amb la natura.1. La rotonda de Volpelleres per sobre de l'AP7 fins a la rotonda de Sant
Joan: camí per a vianants, per passejar-hi i facilitar l'accés dels alumnes del barri a les escoles que
hi ha a Sant Joan sense vehicles privats. Policia urbana a les hores d'entrada i sortida de les
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escoles: els infants podrien fer el trajecte i guanyarien autonomia. 2. El llac que toca al centre
comercial, no s'acaba d'acabar. El paviment del voltant, així com el de tot el barri, és perillós per
als vianants. 3. Plantar flors autòctones per afavorir varietat en la flora i veure què es pot fer per
afavorir la riquesa d'aus autòctones.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1225

17. Crear un petit aiguamoll al torrent de Llaceres per millorar la qualitat de
l'aigua
PROPOSTA UNIFICAR
Proposta de Nucli Antic
L'Ajuntament va intervenir fa dos anys a l'espai de vora de ciutat al voltant del torrent de Llaceres
(al costat del carrer del mateix nom). Es va eliminar la canya de la riera, es van plantar arbres
autòctons i es van arranjar camins, entre altres actuacions. El resultat és un espai molt agradable i
divers al voltant del torrent, molt utilitzat pels veïns del barri per passejar i accedir al sector de Can
Bell i la Torre Negra. Tanmateix, la qualitat de l'aigua que surt del col·lector del Natació Sant
Cugat, tot i acomplir la normativa vigent, és força deficient, porta brutícia al torrent i provoca molt
males olors. Una solució senzilla i barata seria crear un petit aiguamoll a la sortida del col·lector, on
endega al torrent. Plantant canyís i tifa s'aconseguiria una depuració natural, a més de millorar la
biodiversitat de l'espai.

https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1288
Proposta de Nucli Antic
Manteniment i millora del Torrent de Llaceres. Proposta del Programa de Barri.
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1768

2.2 Promoure el comerç de proximitat i projectes de l’economia social,
solidària i sostenible
18. Fira social i ecològica, mercat d’intercanvi
PROPOSTA UNIFICAR
Proposta de Centre Est
Volem realitzar una fira sostenible setmanal per promoure els productes orgànics i ecològics de
petits comerciants de Sant Cugat, incorporar noves iniciatives d'autoconsum i aprenentatge per a
tothom (hort, energies renovables, tallers varis...), menjar vegetarià i saludable a l'aire lliure,
promoció de músics santcugatencs, i activitats de pau i relaxació (meditació, ioga, respiracions...).
Promoure un dia a la setmana totes aquestes activitats mitjançant una fira a l'aire lliure contribuirà
a la millora de l'estil de vida santcugatenc, potenciarà la consciència personal amb el medi ambient
i esdevindrà un espai de trobada únic.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1394
Proposta de Centre Oest
Un Mercat d'Intercanvi. La proposta és crear un mercat d'intercanvi en la línia dels que apareixen
en https://www.mercatsetmanal.cat/. He vist que hi havia mercats així en el passat i la idea és
muntar en muntar un mes freqüent i sense cost de participació. Gent de tot el poble pot reservar un
lloc per exposar les seves coses. La idea és promocionar un intercanvi/donació de coses o serveis.
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Crec que la proposta està ben alineada a les línies estratègiques de 1.2 i 2.2, per les següents
raons: Gent de totes cultures, edats, i entorns diversos puguin trobar-se en un context relaxat.
S'ajuda amb la sostenibilitat per no llençar coses útils. Negocis locals com a restaurants,
bodegues, etc. podran participar. El que necessiten: Un espai per muntar el mercat. Material com a
taules, cadires, etc. Màrqueting i comunicació per garantir la participació de la comunitat i negocis.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1644
Proposta de Centre Est
Fomentar mercats d'intercanvi de segona mà. Proposta del Programa de Barri.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1873

19. Pensar en la possibilitat de la moneda social
Proposta de Centre Est
Pensar en la possibilitat de la moneda social/local. Proposta del Programa de Barri.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1868

20. Promocionar un Banc del Temps
Proposta de Centre Oest
Promocionar un Banc del Temps.Proposta del Programa de Barri.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1971

21. Suport al comerç de producte local/proximitat i consum conscient
PROPOSTA UNIFICAR
Proposta de Nucli Antic
Suport al comerç de producte local/ proximitat. Proposta del Programa de Barri.

https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1779
Proposta de Nucli Antic
Visibilitzar consum conscient local. A través de comunicació i foment d'activitats culturals,
d'educació, com Gimcanes de coneixement dels barris i les entitats que contribueixen a un món
més just i sostenible, treballant amb la Xes i organismes locals com moviments pel clima i eco.
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1730

22. Biblioteca de les coses i espais on poder compartir i autoreparar
PROPOSTA UNIFICAR
Proposta de Nucli Antic
Biblioteca de les coses. Generar espais on poder portar tota mena d'objectes per a ús comunitari
(trepant, tallagespa, etc). Coses que es fan servir de manera puntual.
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1781
Proposta de Centre Est
Biblioteca de préstec d'objectes. Proposta del Programa de Barri.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1869
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Proposta de Centre Oest
Espai d'Autoreparació i Compartir o llogar eines; Fer Cursos d'Autoreparació Vs. Obsolescència
Programada; Cursos i tallers de reparació i obsolescència programada tant per a la ciutadania en
general com a les escoles. Mantenir un espai fixe o d'horari variat concret on es faran cursos i
tallers d'autoreparació, evitant l'obsolescència Programada. També d'intercanvi, compartir o llogar
eines.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1739
Proposta de Nucli Antic
Foment del consum responsable i compartit (cooperativa, biblioteca de les coses). Proposta del
Programa de Barri.
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1892

23. Promoció de les feines del camp entre infants i joves
Proposta de Nucli Antic
Promoció de les feines del camp entre infants i joves. Proposta del Programa de Barri.

https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1776

24. Obrador de proximitat i comunitari a l'Ateneu santcugatenc
Proposta de Nucli Antic
És una infraestructura necessària per la consolidació de projectes d'alimentació de proximitat. I
també per la generació de nous llocs de treball. La resposta aquesta necessitat seria un obrador
comunitari i de proximitat. Per aprofitar els excedents agrícoles, per permetre la viabilitat de petites
explotacions afavorint el procés d'elaboració del producte final, per una transformació artesana en
el sector alimentari que busca regular l'activitat i consolidar els seus projectes, per fomentar
l'educació ambiental i formació en restauració i per donar sortida a projectes de menjar preparat
saludable i de proximitat. A més, facilitaria la venda directa a Sant Cugat. Mitjançant unes reformes
que s'adaptin a la normativa i a la compra de maquinària específica (autoclau, assecador o
deshidratador, càmera freda, etc.). I així ampliar les funcions d'una cuina en ple funcionament.

https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1663

2.3 Impulsar mesures per facilitar l'accés a l'habitatge i per augmentar el parc
d'habitatge públic
25. Aprofitament de cases buides
PROPOSTA UNIFICAR - Vàlida parcialment
Proposta de Centre Oest
Proposo que les cases que estan buides per qualsevol motiu, es destinin a entitats que ajuden a
les famílies amb problemes econòmics greus perquè puguin tenir un sostre on dormir i protegir-se.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1341
Proposta de Nucli Antic
Mapa de pisos buits i contactar amb els propietaris des de l'Ajuntament. Proposta del Programa de
Barri.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1880
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26. Rehabilitació d'habitatges amb mirada d'estalvi energètic
PROPOSTA UNIFICAR - Vàlida parcialment
Proposta de Nucli Antic
Rehabilitació d'habitatges amb mirada d'estalvi energètic. Proposta del Programa de Barri.
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1787
Proposta de Nucli Antic
Garantir l'accés a l'habitatge: fomentar la rehabilitació i inversions privades. Proposta del Programa
de Barri.
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1784

2.4 Reforçar la convivència i la seguretat al barri
27. Control del ruido de los vehículos
Proposta de Nucli Antic
En las zonas próximas a la zona peatonal se concentra bastante tráfico ante la falta de opciones
de circulación. Hay calles en cuesta, con lo que las furgonetas, motocicletas, etc, hacen un ruido
considerable al circular, haciendo necesario cerrar las ventanas. Sería interesante concienciar
sobre la necesidad de circular de forma ruidosa o implementar algún tipo de medida para reducir la
contaminación acústica. Mención aparte a los coches que pegan acelerones en este tipo de calles
y derrapan, que un día causarán accidentes con peatones.
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1541

28. Recordar l’article 24 sobre els animals de companyia de la ordenança de
soroll
Proposta de Centre Oest
En habitatges que disposen de jardí o pati particular, com ara torres aparellades, alguns veïns hi
deixen el gos tota la nit en comptes de tenir-lo a dins de la casa, pertorbant el descans dels veïns
amb el soroll dels lladrucs. Proposo que s'engegui una campanya d'informació, per via correu
postal o com es cregui més efectiu, per sensibilitzar als veïns de les molèsties que poden provocar
els seus animals de companyia a la nit i per recordar l'article 24 de l'ordenança de soroll,
especialment el punt 2, que cito textualment a continuació: Article 24, punt 2. Queda expressament
prohibit, des de les 22 hores fins a les 8 hores, deixar en patis, terrasses, galeries, balcons, jardins
o qualsevol altre espai obert, animals domèstics que amb els seus sons puguin destorbar el
descans dels veïns.

https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1218
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PLANETA

3.1 Apostar per la mobilitat accessible, sostenible i inclusiva
29. Espais tancats per a emmagatzematge de patinets elèctrics
PROPOSTA UNIFICAR - Vàlida parcialment
Proposta de Centre Est
Crear una espècie de Bicibox però per a patinets elèctrics: o crear nous espais o adaptar els
bicibox actuals.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1042
Proposta de Centre Oest
Fomentar el uso del patinete como medio de transporte privado y ecológico. Para que esto ocurra
es necesario eliminar el problema que supone no poder aparcar el patinete en lugares públicos de
forma segura. Además, la disponibilidad de parkings por toda la ciudad evitaría la inseguridad que
supone circular con patinetes por zonas peatonales. Existen diversos modelos de parking para
patinetes que evitan el robo y optimizan el espacio.

https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1183

30. Camins escolars segurs
PROPOSTA UNIFICAR - Vàlida parcialment
Proposta de Centre Est
Camins escolars segurs. Proposta del Programa de Barri.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1883
Proposta de Centre Oest
Convertir en zona de vianants dels accessos a escoles i llars d'infants. Els camins per anar i tornar
de les escoles infantils i bressol, públiques i privades, han d'estar en les millors condicions per
facilitar que els infants i acompanyants hi circulin a peu, patinet o bicicleta. En especial, les voreres
a 500 m o més enllà, han de permetre el pas de dues persones a l'hora, sense dificultats, per on
pugui passar també un cotxet de nens doble. Els pals de telèfon feria millor estant al carrer que no
pas a la vorera i si no es pot (que sí es pot) que es pengin. I s'ha d'evitar que hi hagi 'baruchos'
amb gent bevent i fumant a la porta o terrasses que molestin el pas, i fumant. Igual pels accessos
als centres d'atenció sanitària i d'altres llocs públics. I per què no prohibir embrutar els espais
públics amb vigilància i multes. Llençar els xiclets a terra és realment fastigós i tan enganxosa la
brutícia que genera, que s'hi queda.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1489
Proposta de Centre Oest
Promoure camins escolars als entorns de les escoles i millorar la seguretat viària
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1981
Proposta de Nucli Antic
Impuls dels camins escolars segurs per als infants, ben connectats. Limitació del trànsit a hores
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d'entrada i sortida. Proposta del Programa de Barri.
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1796

31. Millorar il·luminació dels passos de vianants
Proposta de Centre Est
A tot Sant Cugat, no solament al Centre Est, la il·luminació ja ha millorat (llums integrades a terra),
però encara la visibilitat és insuficient en molts passos. Una il·luminació des de dalt (fanal) per
il·luminar al vianant (i no solament al pas) milloraria la seva seguretat. I per més sostenibilitat, amb
fanals intel·ligents, que pugen la intensitat quan hi ha gent a prop i baixen quan no hi ha ningú – en
pla smart city.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1486

32. Més places d'aparcament per a bicicletes
Proposta de Centre Est i Centre Oest
Cada cop farem servir més la bicicleta, però no està ben solucionat que fem amb ella al final del
trajecte, hauríem de poder aparcar-la.A Sant Cugat els pàrquings de bicicletes estan plens, els
arbres i fanals plens de bicicletes, així que millor no surto amb la bicicleta perquè no la podré
aparcar. Les ciutats europees que han apostat per la bicicleta mesuren la quantitat d'aparcament
necessari i el posen a disposició del ciutadà, així s'asseguren que es pot fer servir amb un final de
trajecte correcte. Tots els carrers han de disposar d'aparcaments i els punts d'aglomeració de gent
han de disposar de tants aparcaments com persones volem que hi vagin en bicicleta, exemple:
Quantes persones volem que vagin a les estacions de tren en bicicleta? 1.000, doncs calen uns
1.000 aparcaments de bicicleta aprox. En cas contrari no poden anar en bicicleta a l'estació. El
mateix els mercats, escoles, CAP, esglésies, centres culturals, àrees comercials.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1421
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1422

33. Pàrquings de bicicletes segurs en les escales-comunitats de veïns
Proposta de Centre Est
Proposo incentivar econòmicament i amb estudis professionals des de l'Ajuntament, els pàrquings
de bicis segurs de les escales-comunitats de veïns. Ajudes vàries. Preparar un ventall de
propostes "comodí" per les comunitats d'escales, i que els veïns triïn de manera fàcil. Habilitar
espais a l'escala; a un racó del pàrquing; treure places de pàrquings de cotxes per fer pàrquings de
bicis; habilitar locals al carrer per encabir-hi bicis com fan per tota l'Havana (Cuba); etc.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1035

34. Millorar els carrils bici
PROPOSTA UNIFICAR - Vàlida parcialment
Proposta de Centre Est
No volem més carrils bici, els volem millors. Esteu tancant carrers per incentivar l'ús de la bicicleta
quan els espais destinats per a ella són lluny de l'òptim. Deixeu de crear carrils i milloreu els que
teniu. Feu-los més amples, il·lumineu-los millor, protegiu-los dels cotxes i reguleu-ne millor el seu
ús (sovint hi ha runners o gent caminant) i a veure si així les bicicletes tornen a fer-ne ús en
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comptes d'envair la carretera.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1180
Proposta de Centre Est
Millorar la connectivitat dels carrils bici i els aparcaments. Proposta del Programa de Barri.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1882
Proposta de Centre Est
Treure els carrils bici de les voreres. Sant Cugat té avingudes, passeigs i carrers força amples i
ben urbanitzats. Hem de fer una aposta de futur per treure els carrils bicicleta de les voreres per
baixar-les al carrer o segregar-les dels vianants. S'han de segregar els carrils bicicletes de les
voreres dels vianants. Un cop es treuen de les voreres s'han de protegir amb mesures de
seguretat perquè cap vehicle pugui envair el seu carril bicicleta.També s'ha de treure totes les
motocicletes de les voreres i crear aparcaments al carrer i gual que els vehicles.

35. Continuar el carril bici de l’hipòdrom fins a Rubí
Vàlida parcialment
Proposta de Centre Oest
Continuar el carril bici de l’hipòdrom fins a Rubí
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1980

3.2 Promoure energies renovables, millora de l’eficiència energètica i gestió de
residus
36. Regular/premiar la reducció de plàstics
PROPOSTA UNIFICAR
Proposta de Centre Est
Regular/premiar la reducció de plàstics i comerç local. Proposta del Programa de Barri.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1895
Proposta de Centre Est
Fomentar la cultura de "l’ús- retorn" i no "utilitzar i llençar”. Proposta del Programa de Barri.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1900

37. Formació i sensibilització en cultura climàtica
PROPOSTA UNIFICAR
Proposta de Centre Est
Cultura climàtica recolzada. Sensibilitzar a la població sobre la crisi climàtica.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1724
Proposta de Centre Est
Cursos de formació a les famílies en matèria de reciclatge i eficiència energètica. Proposta del
Programa de Barri.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1899
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38. Plantem vida i salvem el futur
Proposta de Centre Est
La meva proposta és plantar vida, més arbres a la ciutat per netejar l'aire per vèncer al canvi
climàtic una situació greu que ens espera i si no reaccionem les futures generacions patiran tot el
que hem fet malament així que plantem arbres.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreest/f/378/proposals/1054

39. Crear el programa Llars verdes
Proposta de Centre Est
Impulsar un programa com el de "Llars Verdes", que serveixi per crear una comunitat de famílies
subscrites i compromeses en reduir la seva petjada de carboni. En aquest programa, l'ajuntament
facilita informació sobre com fer una llar sostenible, fa assessorament sobre consum, reducció de
despesa energètica,... El programa també pot rebre opinions i informació que puguin aportar
aquestes famílies. Aquesta mesura serviria per crear una comunitat de llars que valori el suport
mutu, l'intercanvi d'informació, la celebració de trobades ecoculturals. A Vitoria-Gasteiz per
exemple, porten aquest programa amb 75 famílies oferint diferents recursos.
Proposta de la Taula d’Emergència Climàtica.

40. Fomentar i incentivar l’energia solar i l’eficiència energètica
PROPOSTA UNIFICAR
Proposta de Centre Est

Campaña a lanzar por el Ajuntament, abierta a empresas ubicadas en el municipio. Ejemplo:
Proyecto de Autoconsumo Solar Colectivo de ‘RUBÍ INDUSTRIA CIRCULAR’ (alcance previsto de 1,2
MW, año 2020). Proposta de la Taula d’Emergència Climàtica.
Proposta de Centre Oest

Programa per fomentar i incentivar l’energia solar tèrmica, l'eficiència energètica i també sobre
l'aïllament dels edificis.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1986
Proposta de Centre Oest

Impulsar l’energia solar tèrmica i fotovoltaica i també sobre l'aïllament dels edificis.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1987

41. Fomentar la instal·lació de plaques solars
PROPOSTA UNIFICAR
Proposta de Centre Oest

Fomentar la instal·lació de plaques solars.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1985
Proposta de Nucli Antic
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Plaques fotovoltaiques a parcs (instal·lacions): Parc Ramon Barnils, aparcament Volpelleres,
edificis públics, naus industrials, etc. Proposta del Programa de Barri.
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1823

42. Reducció dels consums d'aigua. Suport i impuls per a tractaments d'aigua
d'alta eficiència i reaprofitament
Proposta de Centre Oest

Reducció dels consums d'aigua. Suport i impuls per a tractaments d'aigua d'alta eficiència, que
permetin els reaprofitaments de les aigües de rebuig de piscines per exemple.
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1988

43. "Laboratori de Bones pràctiques socials"- Relacions amb ciutats sostenibles
Vàlida parcialment
Proposta de Nucli Antic

Proposem una relació continuada durant l'any amb ciutats sostenibles des de les institucions de la
societat civil per poder realitzar intercanvis i estudis de bones pràctiques socials que han destacat
per aportar solucions innovadores en l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, i que poden situar a
Sant Cugat com a "laboratori mundial" de les bones pràctiques internacionals. Es tracta de què les
entitats públiques i privades de tot el món premiades pel seu treball o que s'han destacat en la
seva aportació social, poden aportar la seva experiència a Sant Cugat per aplicar un
desenvolupament de les mateixes en forma de "laboratori de les bones pràctiques socials". En el
que la participació de col·lectius de forma transversal i diversa de Sant Cugat tingui com a resultat
que es puguin aplicar des de la nostra ciutat a qualsevol punt del món, ja que han estat
preparades i documentades amb aquesta intenció.
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1307

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”
- Programa de Barri “Centre Oest”
- Programa de Barri “Centre Est”
- Programa de Barri “Nucli Antic”
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