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

La nostra voluntat és anar creant nous espais de 
relació i de convivència. En aquest sentit, el projecte 

més ambiciós que ara afronta les Planes és el cobriment 
de la pista esportiva. Un cop renovada, aquesta infraestruc-

tura donarà un nou impuls al barri. 

Vull destacar que aquesta actuació implica una millora substancial de l’Espai Pere 
Grau, que és l’autèntica “plaça major” de les Planes. Així doncs, les Planes guanya en 
serveis i qualitat de vida.

Aquest butlletí recull les accions que actualment impulsem a les Planes, com la millora 
de l’avinguda de Can Cortés, la remodelació de la zona infantil de davant del Casal, 
l’espai d’elements gimnàstics i la urbanització de Can Borrull, entre altres. Són accions 
que, un cop enllestides, ens permetran gaudir d’un entorn actiu, estimulant i de bon 
veïnatge.   

Mercè Conesa i Pagès

Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès

S’acosta l’estiu al nostre barri. A banda de l’activitat de 
les nostres entitats, que li donen vida, veiem com el 

bon temps i la florida de la natura confirmen que vi-
vim en un dels barris més agradables de la nostra 
ciutat.

En aquest butlletí, s’hi tracten els temes que es van 
comentar a al darrer consell de barri i d’altres que 

són d’interès general per als planencs i planenques. 
Com veieu, el consell toca temes per a tots els veïns i 

veïnes de les Planes. I és que, quan ens reunim tots ple-
gats, deixant de banda les discussions estèrils, sempre mirem 

de trobar solucions. És amb aquest esperit constructiu que anirem lluny. Us animo a 
apropar-vos al consell i a participar-hi.

Aquests dies esteu veient activitat al voltant de l’Espai Pere Grau. Tot i que complíem 
de manera ajustada el calendari que ens permetia arribar a la Festa Major amb l’Espai 
Pere Grau cobert, un entrebanc d’última hora amb l’empresa responsable ens farà 
retardar, segurament, l’acabament de l’obra. Lamento profundament que no arribem 
a temps. Només em resta desitjar que aquest cobriment de qualitat sigui una millora 
pel futur del barri. 

Joan Puigdomènech

President del Consell de Barri de les Planes
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Grup promotor del recull de vivències
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Les vivències de les Planes, en un recull
Des de l’Espai (e)co, alguns veïns i veïnes han iniciat un grup pioner per aplegar en una 
publicació les vivències i experiències de les persones que viuen al barri. Aquest és 
un projecte obert on tothom està convidat a participar-hi, ja siguin els primers veïns 
de les Planes, ja siguin les persones que han vingut a viure-hi recentment. 

L’objectiu és que hi hagi un coneixement mutu entre tots els planencs i planenques i 
que l’origen, l’evolució i l’actualitat del barri quedi reflectit a través de fotografies 
i entrevistes. Aquest projecte també vol apropar l’Espai (e)co al veïnat. Tothom qui hi 
estigui interessat o vulgui fer-hi alguna aportació pot escriure un correu electrònic a 
l’adreça vivencieslesplanes@gmail.com.

Vagons antics de la línia Vallès-Barcelona



La urbanització de 
Can Borrull pren 
forma
A la tardor, començaran les obres d’ur-
banització de Can Borrull. Això permetrà 
que, finalment aquesta zona de les Planes 
disposi d’uns carrers en bon estat i d’un 
accés com cal. A més a més, la urbanitza-
ció del barri permetrà que hi arribin tots 
els serveis, que fins ara no estaven con-
nectats a la xarxa de la resta del municipi. 

El cost de les obres d’urbanització és de 
tres milions d’euros, que assumeixen la 
Diputació, l’Ajuntament i els veïns en 
proporcions diferents. En aquest sentit, 
l’Ajuntament es farà càrrec de determi-
nades partides a fi d’alleugerir el cost 
dels veïns. Paral·lelament, el consell de 
barri també destinarà 70.000€ a reduir 
les quotes dels particulars.

Actualment, s’està creant una associa-
ció administrativa de cooperació a Can 
Borrull, cosa que permetrà l’entesa entre 
les diferents parts implicades en el procés 
d’urbanització.

En aquest moment, està tramitant l’apro-
vació definitiva del projecte d’urbanitza-
ció, el projecte de reparcel·lació i la licita-
ció de les obres.

sigui més ampli, s’integri més bé a la pla-
ça i sigui obert a tothom. 

També es té en compte la possibilitat de 
reutilitzar els jocs que actualment hi ha.

Millors carrers, 
millor mobilitat
La mobilitat a les Planes està millorant 
gràcies a l’arranjament de diverses vies. 
Per la seva envergadura, l’acció més im-
portant és el reasfaltat parcial de l’avin-
guda de Can Cortés des de la carretera 
de la Rabassada fins al carrer de Joaquim 
Blume. 

D’aquesta manera, l’avinguda també 
guanya en seguretat. A més a més, el 
carrer de Joaquim Blume també s’està 
asfaltant fins a l’alçada del carrer d’Anto-
ni Griera. 

Can Borrull

Un nou parc infantil 
davant del Casal
El Consell de Barri de ha decidit arranjar, 
amb els diners de lliure disposició, l’espai 
de joc infantil de la plaça del Coll de la 
Creu d’en Blau. El projecte inclou la re-
novació del mobiliari de joc, més segur, 
i reduir les tanques per fer que l’espai  

Treballs previs a la pista esportiva de les Planes

som les planes

Carrer sant Francesc 
d’Assís: segona fase 
en marxa
Les obres de la segona fase per arranjar 
el carrer de sant Francesc d’Assís estan a 
punt de començar. Els treballs, que te-
nen un pressupost de gairebé 204.000€, 
serviran per solucionar les molèsties als 
veïns i els problemes de seguretat per 
al trànsit que presenta aquest carrer. En 
aquesta actuació, es preveu millorar el 
tram que arriba fins a la cruïlla amb el 
carrer de la Llum.

La segona fase arriba després que el 
2014 es millorés el tram de carrer que 
queda situat més a prop de la plaça del 
Coll de la Creu d’en Blau. 

La intervenció inclou una tercera fase per 
actuar en el darrer tram, situat entre el 
carrer de la Llum i el passeig del Torrent.

Espai d’atenció policial a les Planes

Elements gimnàstics

Avinguda de Can Cortés     

Nou parc infantil

Carrer de sant Francesc d’Assís

Nous elements 
gimnàstics
S'han instal·lat cinc elements gimnàstics, 
que ajudaran a promoure l’activitat físi-
ca. Per tal que els pugui utilitzar tothom, 
els aparells són versàtils i adequats tant 
per a joves com per a persones adultes o 
gent gran.

Els elements gimnàstics, que són a la pla-
ça de Colom, facilitaran la socialització 
dels usuaris. En concret, són una màqui-
na el·líptica, una màquina per reproduir 
el moviment de caminar sense haver de 
fer resistència, una màquina per a la rota-
ció de la cintura, una barra d’estiraments i 
una màquina per a la rotació de les espat-
lles i el moviment de braços.

La zona també incorpora dues taules de 
pícnic i una tanca de fusta per delimitar 
l’espai. Aquest projecte es s'ha finançat 
amb els diners de lliure disposició del barri.

Policia, més a prop
Al Casal de les Planes hi ha el punt 
d’atenció veïnal de la Policia Local. 
D’aquesta manera, els veïns i les veïnes 
poden fer consultes i rebre consell poli-
cial. A partir d’ara, les atencions, que són 
personalitzades, es faran cada dimecres 
de les 17:30 h a les 19:00 h en una sala 
reservada específicament per confiden-
cialitat.

La coberta,  
a la tardor 
La cobertura de la pista esportiva ha inici-
at les obres perquè pugui estar enllestida 
aquesta mateixa tardor. Ara bé, no podrà 
estar-ho  -com era previst inicialment per 
la festa Major del barri–, ja que l’empresa 
adjudicatària de les obres va presentar 
una baixa temerària i s’ha hagut de tor-
nar a iniciar el procés de contractació. Un 
contratemps que malauradament fa en-
darrerir la previsió inicial. 

Tot i això, l’obra segueix endavant amb 
la voluntat conjunta de poder estrenar 
ben aviat aquesta coberta. Les obres te-
nen un pressupost de 500.000€, que fi-
nançaran entre Diputació i Ajuntament.

Alternatives 
ecològiques contra 
les males herbes
Sant Cugat treballa, des de fa mesos, en 
diverses alternatives que ajudin a com-
batre les males herbes que creixen als 
escocells dels arbres. 

L’objectiu és evitar l’ús del Glifosat, un 
herbicida que el plenari municipal va 
prohibir al gener de 2016 pel seu grau de 
toxicitat pel medi i per les probabilitats 
que pugui ser cancerigen. De moment, 
el personal de Parcs i Jardins continua 
estudiant la millor opció per mantenir els 
escocells nets durant tot l’any.

Nou parc infantil Escocell net

L’Ajuntament combat les males herbes


