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Potenciem el barri del Monestir – Sant Francesc
El veïnat de Monestir – Sant Francesc veurà com els propers anys es fan diverses actuacions de millora per potenciar el barri i dotar-lo de més
centralitat ciutadana i comercial. Es tracta de més de 60 accions sorgides del procés participatiu que es va fer al 2016 i que ara s’han recollit
en un document de pla estratègic.

La voluntat d’aquest pla és potenciar
la centralitat del barri i la qualitat dels
seus carrers; dotar-lo de més equipaments i impulsar el comerç, la cohesió
social o l’accés a l’habitatge. Tot plegat,
a partir de propostes dels propis veïns i
entitats, i ratificat pel plenari municipal.
Per dur-lo a terme, el projecte compta
amb un pla financer que suma 10,8 milions d’euros.

Més centralitat:
Projectes com la vianantització de
l’avinguda Cerdanyola han de contribuir a potenciar la centralitat del barri,
integrant-lo al principal eix de vianants i
comercial del centre de Sant Cugat.

per potenciar-los com a espai de trobada
i els tancarem per limitar l’horari d’accés.
També estem negociant la compra de
la casa que fa cantonada entre Pg. Torreblanca i Av. Cerdanyola per fer-hi un
equipament públic.

Impuls a l’esport:
Amb una especial aposta per les pistes
de Sant Francesc, que guanyaran amb
gespa artificial i grades, una, i amb una
coberta, l’altra.

Impuls al comerç:

Mobilitat al servei de les persones:

Amb formació per a les botigues de
sempre i incentius perquè en vinguin de
noves. Amb activitats ciutadanes que
atreguin nous compradors.

Els vianants guanyarem espai i protagonisme amb més carrers de plataforma
única i l’arranjament de voreres en d’altres. També tindrem més carril bici i reordenarem l'aparcament amb una tarifa
de zona verda per a residents.

Més seguretat, cohesió i civisme:
El Pla estratègic preveu accions per fer un
barri més segur i que fomenti la convivència. Millorant la il·luminació, amb agents
cívics i amb activitats de barri que estrenyin llaços i relacions de veïnatge.

Més equipaments:

Accés a l’habitatge:

El barri guanyarà en espais per fer activitats i fomentar la convivència i la cultura. Remodelarem els Jardins del Vallès

Amb noves promocions d’habitatge
públic a la ciutat o serveis d’atenció a les
persones que viuen soles.
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La bici guanya
terreny
Els aficionats a la bici tenim cada cop més
itineraris per moure’ns amb comoditat per
la ciutat. Des de l’agost, ja podem anar
des de Coll Favà fins al Centre d’Alt
Rendiment i Can Sant Joan, passant per
l’antic camí de Sant Cugat a Sabadell i
l’avinguda Alcalde Barnils.
Aquest traçat es completarà durant la primera meitat del 2018 amb 11 quilòmetres
més de carril bici per poder arribar a totes
les empreses i centres educatius del parc
empresarial.

Volpelleres

Comencen les
obres del mercat de
Volpelleres
Tindrà entre 15 i 20 parades amb productes frescos i està previst que obri portes l’any 2018 a l’edifici Volpelleres Centre.
El futur mercat se sumarà a l’actual oferta
de supermercat i d’altres serveis comercials que ja funcionen en aquest edifici.
D’aquesta manera es consolida a Volpelleres una nova àrea comercial i de serveis
que aposta per la proximitat, un model
que ja funciona amb èxit a Sant Cugat en
zones com el Mercat de Torre Blanca o
l’edifici Mira-sol Centre.

Can Barata

El transport a
demanda es
consolida
a Can Barata
Trucar o reservar per l’App, esperar que
et recullin a la parada acordada i deixar que
et portin fins a l’estació de FGC de Volpelleres o fins el CAP de Can Mates. Així funciona
el servei de transport a demanda que s’ha
posat en marxa al barri de Can Barata.
El projecte va néixer com una prova pilot
i en els tres mesos de prova ha transportat prop de 700 passatgers. Davant
d’aquesta bona resposta, l’Ajuntament ha
decidit consolidar-lo dins l’oferta de transport urbà de Sant Cugat. Actualment, el
servei funciona de dilluns a divendres, de
7:00 a 10:00 h i de 14:00 a 21:00 h, i el preu
del bitllet i abonaments és el mateix que
per a la resta de línies d’autobús municipals.

Gran participació a les activitats de Nadal

Coll Favà

A Can Vernet, l’any
comença amb esport
Jocs esportius i bon rotllo per començar
el 2018. Aquesta és la proposta que fa
l’Oficina Municipal d’Esport per a Tothom
(OMET) als joves santcugatencs de 12 a 16
anys. Es tracta de la “Quedada Jove”, una
activitat esportiva gratuïta que tindrà
lloc al Parc de Can Vernet els dies 2, 3 i 4
de gener. Està oberta als alumnes de 1er a
4art d’ESO dels instituts de la ciutat, això sí,
cal inscripció prèvia.

El vehicle té capacitat per a 13 persones
Un camí més segur a Can Sant Joan

Monestir - St. Francesc

D’altra banda, les properes setmanes començaran les obres per fer un nou tram de
carril bici que vagi des de l’avinguda Rius
i Taulet, a l’altura del carrer Pere Serra,
fins a l’avinguda de la Clota, passant per
l’avinguda Graells, a Volpelleres. Aquest carril enllaçarà amb un projecte que està fent
l’Àrea Metropolitana de Barcelona per donar-li continuïtat per la carretera de Rubí.

Pla de millora
del Passeig Gaudí

Ben aviat també podrem anar des del
passeig de Francesc Macià fins als equipaments educatius i esportius de Can
Magí, passant pel barri de Sant Francesc.
L’itinerari, també sorgit dels pressupostos
participatius, permetrà anar amb comoditat i seguretat fins a l’Escola Collserola, l’IES
Pla i Farreras o l’Escola Oficial d’Idiomes.

Passejar des de l’avinguda Pla del Vinyet
fins al carrer de Llaceres pel Passeig Gaudí
serà, ben aviat, més fàcil i agradable. I és
que amb el pas dels anys, el paviment i alguns parterres d’aquest carrer de vianants
s’han anat deteriorant en alguns punts, dificultant l’accessibilitat.

Els treballs han començat al desembre

Eixample sud

Davant d’aquesta situació, a mitjans de gener començarà un pla de millora per repavimentar amb asfalt imprès les zones
malmeses. Concretament, es substituirà
el paviment de tota la vorera lateral del
passeig i de la zona d’entrada de vehicles.
També s’adequarà tot el parterre central
amb una petita barrera de contenció que
eviti que la terra caigui al passeig i es pavimentaran els parterres d’accés a la Biblioteca Central Gabriel Ferrater, on els dies
de pluja s’hi generen problemes d’accessibilitat.
Els treballs aniran a càrrec de l’empresa Asfaltos Barcino i tenen un cost de prop de
112.000 euros

En total, prop de 15 quilòmetres més de
carril bici proposats, en bona part, en els
primers pressupostos participatius de Sant
Cugat.

Les obres milloraran l'accessibilitat del passeig

Engalanar el barri
per Nadal
Després de l’èxit de l’any passat, la Xarxa
Monestir Sant Francesc ha repetit el taller
de manualitats perquè els més petits del
barri fessin la decoració nadalenca que
llueix la plaça d’en Coll. Els darrers dies
tampoc han faltat les nadales ni un pessebre vivent intergeneracional amb participació de la Residència Sant Cugat.

Jornada esportiva al Parc de Can Vernet

Centre Est

Llibres per compartir
A proposta del Consell de Barri, els santcugatencs tindrem un nou espai d’intercanvi de llibres per poder compartir aquells
que més ens han agradat i descobrir-ne de
nous.
Es tracta d’una llibreria cívica construïda
amb un tronc d’arbre ornamental i amb
3 guixetes per a poder deixar els llibres.
S'instal·larà a un espais cèntric i on quedi
integrada amb l’entorn.

Els més petits engalanen la plaça d’en Coll

Volpelleres

El Tió de Volpelleres
A Volpelleres, el protagonista indiscutible
d’aquestes festes és el tió. Durant els darrers dies, l’associació de veïns del barri s’ha
assegurat que els més petits poguessin
entrenar-se a fons per preparar aquesta
tradició.
Ho van fer, primer, amb una participativa
cacera de tions pel bosc, i després, amb
l’esperada festa del caga tió. Enmig d’un
ambient festiu a la plaça dels Rabassaires,
i davant l’entusiasme dels infants, el Tió de
Volpelleres va cagar fins a 200 bosses de
regals.

Serà un nou punt d'intercanvi de llibres

45 propostes als
pressupostos
participatius
El veïnat de Centre Est hem presentat 45
propostes per fer als nostres barris. Un
cop validades tècnicament, es debatran
en un taller participatiu a finals de gener.
Aquest taller servirà per escollir les 3 propostes de barri que es portaran a votació
de la ciutadania. La més votada serà la que
es farà a l’àmbit del Centre Est.

