
Les bicicletes podran circular còmoda-
ment per la cèntrica i transitada avin-
guda Lluís Companys: s’hi adequarà un 
carril bici entre l’avinguda Rius i Taulet 
i el carrer Martorell (on enllaçarà amb el 
carril bici que ja existeix cap a Mira-sol i 
cap a l’estació de FGC de Sant Cugat). Les 
obres podrien començar cap a l’estiu. A 
més a més, també es construirà un carril 
bici a l’avinguda Rius i Taulet, que enllaça-
rà amb la zona del Centre Comercial Sant 
Cugat.

L’Ajuntament s’ha proposat convertir la 
bicicleta en un mode de transport prio-
ritari i fer de Sant Cugat una ciutat 100% 
ciclable, és a dir, que faciliti arribar amb 
bicicleta a qualsevol part de la ciutat en 
igual o millors condicions amb què es 
pot arribar amb cotxe o amb moto. 

L’ampliació dels carrils bici fomenta la 
mobilitat sostenible i saludable. L’ús de la 
bicicleta contribueix a disminuir el tràn-
sit de vehicles a motor, la contaminació 
atmosfèrica i la dependència de fonts 
d’energia no renovables. I esclar, fa una 
ciutat més amable.

A més de la propera creació del carril 
bici a l’Avinguda Lluís Companys, s’han 
previst fer-ne molts més al barri, alguns 
dels quals enllaçaran els ja existents o 
permetran anar amb bicicleta d’un barri a 
un altre. En el període 2018-2020 es faran 
carrils per a bicicleta als carrers Manel Far-
rés, Torrent de la Bomba, Cristòfor Colom, 
Esperanto i Mercè Rodoreda, tots ells del 
barri del centre oest, a més de molts al-
tres indrets de la ciutat. Ben aviat, doncs, 
el centre de la ciutat serà molt més cicla-
ble.

El centre de la ciutat, 
més ciclable
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Nous aparells 
gimnàstics a la Plaça 
Jocs Florals   
Des de l’estiu hi ha a la Plaça dels Jocs Flo-
rals (a tocar de l’estació de Sant Cugat de 
FGC) dos aparells gimnàstics dissenyats 
per fer esport i fomentar els hàbits saluda-
bles. Es tracta d’una bicicleta el·líptica i 
d’una màquina de mobilitat articular. La 
iniciativa forma part dels projectes de lliure 
disposició del Consell de Barri del Centre 
Oest.

Passos de vianants 
més segurs 
Per tal d’indicar bé els passos de vianants, 
a la Rambla de Can Mora i al carrer Viñolas 
s’instal·laran properament al terra unes llu-
metes tipus LED, que s’encenen quan es 
fa fosc, amb l’objectiu de proporcionar se-
guretat als vianants. Aquesta és una inicia-

Semàfors adaptats 
per als invidents
Les persones amb discapacitat visual ja 
poden creuar bona part dels carrers del 
centre de manera més segura. Al llarg de 
l’any 2017 s’han instal·lat mòduls acús-
tics als semàfors que no en tenien per 
poder indicar als vianants amb visibilitat 
reduïda quan poden creuar amb segure-
tat. 

D’altra banda, s’ha rebaixat l’accés en uns 
quants passos de vianants i s’ha posat un 
paviment diferent per indicar que cal atu-
rar-se abans de creuar. 

Aquesta és una de les propostes escollides 
dels pressupostos participatius 2016-17.

Jocs pintats a terra 
a la Plaça Doctor 
Galtés
Temps enrere, el lloc de joc habitual era el 
carrer. La Plaça Doctor Galtés convidarà 
a jugar a l’aire lliure, gràcies a una sèrie 
de jocs que es pintaran a terra. Els infants 
podran jugar a trobar paraules en una 
sopa de lletres, a fer una cursa, a tocar i pa-
rar... Aquesta és una proposta que forma 
part de la partida pressupostària de lliure 
disposició del Consell de Barri.

És previst que els jocs pintats s'instal·lin el 
proper més de gener 

som centre oest

Els aparells fomenten hàbits saludables

Un espai d’estada per als més petits

Millora a les escales 
del parc d’Ernest 
Lluch
Com en les cases, en tota ciutat cal un 
manteniment continuat i que s’hi realitzin 
periòdicament actuacions de microcirur-
gia urbana als carrers i a les places. La qua-
litat urbana que té Sant Cugat s’explica en 
bona part per aquestes petites actuacions. 
Una d’elles és la que s’ha fet recentment a 
les baranes de les escales d’accés al Parc 
d’Ernest Lluch (barri del Colomer): s’hi han 
posat proteccions d’acer per impedir 
que la terra envaeixi les escales. D’aquesta 
manera tenim un parc més endreçat i ade-
quat per a passejar-hi.

Les escales del parc d’Ernest Lluch

Més espai per als 
vianants al carrer 
Manel Farrés
Una de les voreres del carrer Manel Farrés 
(entre el carrer Mercè Rodoreda i l’Avingu-
da Lluís Companys) era molt estreta. No-
més s’hi podia passar en fila índia i anar-hi 
amb un cotxet de bebès era impossible. 
Aquesta vorera s’ha ampliat i s’hi han po-
sat bancs per seure-hi. Tot això ha estat 
possible gràcies a l’enderrocament de 
l’edifici que hi havia.

Amb aquesta actuació ha millorat la con-
nexió per als vianants entre l'avinguda 
Lluís Companys i el Parc Central. Les 
obres han tingut un cost d’uns 94.000 eu-
ros. S’hi ha fet un enjardinament vertical i 
s’hi han plantat arbres.  

El nou espai per vianants

Nous bancs al costat 
de l’escola  
Santa Isabel
Alguns dels projectes dels pressupostos 
de lliure disposició són petits, però supo-
sen una millora significativa per a força 
veïns. 

És el cas dels dos bancs que és previst 
col·locar el mes de gener a la Rambla Ri-
batallada, al costat de l’escola Santa Isabel, 
d’acord amb l’AMPA d’aquesta escola. 

Els pares –i avis!- hi podran seure mentre 
esperen la sortida dels nens.

Nou sistema d’accés 
al centre de vianants
A principis d'any es posa en marxa un nou 
sistema d’accés per als vehicles al centre 
de vianants. Se substitueixen les pilones 
per càmeres amb lector de matrícula. Es 
vol controlar millor l’entrada de vehicles 
per tenir un centre per passejar, gaudir i 
dinamitzar l’activitat comercial. 

A la zona de vianants només hi poden ac-
cedir amb vehicle els veïns empadronats i 
els qui tinguin un aparcament privat. Com 
que a partir d’ara l’accés es farà per lectura 
de matrícula, és important que els veïns 
autoritzats actualitzin a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) la seva matrícula en cas 
que hagin canviat de cotxe.  

El teatre de La Unió s'ha començat a renovar

Els veïns decideixen 
la destinació de 
20.000 euros per a 
projectes del barri  
Els veïns del Centre Oest poden proposar, 
debatre i decidir projectes en el marc de 
l’anomenat pressupost de lliure disposició. 
La realització de projectes mitjançant pres-
supostos de lliure disposició és un mecanis-
me consolidat, que s’ha revelat eficaç donat 
que els veïns coneixen bé les necessitats 
i les potencialitats del seu barri. 

Per al 2018, el Consell de Barri del Centre 
Oest disposa d’un pressupost de lliure dis-
posició de 20.000 €. Suposa un increment 
de 5.000 € respecte l’edició anterior. 

D’aquests 20.000 €, 12.000€ seran per a 
projectes d’inversions (obres i adquisici-
ons de béns amb una vida útil superior a 
5 anys) i  8.000 € per a despeses ordinàries 
(adquisició de béns fungibles i serveis).

Fins al 14 de gener es poden recollir pro-
postes. En la sessió del Consell de Barri de 
l’1 de febrer es votaran les propostes.

 

Pressupost de lliure  
disposició Consell de Barri 
del Centre Oest 2018

• 20.000€ 

• 8.000€ Pressupost ordinari

• 12.000€ Pressupost d’inversions

Calendari 
• 14 de gener:  

Data límit per a presentar propostes. 

• 15-28 de gener:   
Validació tècnica de les propostes

• 1 de febrer:  
Consell de Barri del Centre Oest. 
Presentació de propostes i votació per 
part del Consell. 

Pots presentar la teva proposta a: 

consellsdebarri.santcugatentitats.net

tiva que forma part dels projectes de lliure 
disposició del Consell de Barri de Centre 
Oest.

Els LED senyalitzen els passos de vianants

Entrada de l'escola Santa Isabel

Comencen les obres 
al Teatre de la Unió
Aquest mes de desembre han començat 
les obres de rehabilitació de la seu de La 
Unió Santcugatenca, la històrica entitat 
cultural situada al bell mig del centre 
urbà, nascuda el 1900. Les obres tenen 
una durada aproximada d’uns 16 mesos 
i suposaran una inversió de 3’5 milions 
d’euros. 

El projecte inclou la remodelació dels 
espais de La Unió, uns 3.000 metres qua-
drats. El nou teatre tindrà 400 localitats i es 
podrà convertir en una sala diàfana per a 
balls, concerts i actuacions.

D’altra banda, el Consorci de La Unió, for-
mat per l’Ajuntament i l’entitat, treballarà 
aquest 2018 per establir un model de ges-
tió d’aquest espai.


