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Una nova artèria
de vida per a Sant Cugat

Guanyem usos
al ZEM Jaume Tubau

Restaurem l’Estany de la
Guinardera i el seu entorn

Ben aviat podrem utilitzar la pista d’hoquei patins de la Zona Esportiva Municipal Jaume Tubau també els dies de pluja.
Actualment s’hi està fent una coberta
que millorarà la qualitat de l’espai
però, sobretot, permetrà que l’utilitzem
més.

Amb aquesta actuació no només restaurem l’estany i en renovem la base impermeable, que estava en molt mal estat,
sinó que també arrangem l’entorn per
gaudir-ne més i amb més comoditat.

La nova coberta, que està construint
l’empresa Apimet, serà de planxa nervada, es recolzarà sobre una estructura
metàl·lica i dues fileres de pilars i costarà
230.000 €.

Per protegir al màxim els animals que viuen a l’entorn, s’ha acordat amb les entitats animalistes com treure i on portar cada una de les espècies (ànecs,
peixos i tortugues) i s’ha construït una
bassa provisional per als animals salvatges que puguin aparèixer a la zona mentre durin les obres.

El projecte 'ha elaborat conjuntament amb veïnat i comerciants

Els veïns i veïnes del Centre Est guanyarem, els propers mesos, nous espais de convivència i per gaudir de
l’esport i la natura. Són projectes que
ja estan en marxa i que, en alguns casos, ja veiem com es van fent realitat.
La imatge d’un carrer de vianants, més
ampli i accessible, on poder passejar amb
comoditat, comprar o fer activitats, està
cada dia més a prop. El projecte per vianantitzar l’avinguda Cerdanyola ja està
acabat i ara comença el procés per adjudicar els treballs del primer tram (des
del c/ Montserrat al pg. Torre Blanca).
La previsió és que les obres comencin
a principis del 2019.
L’objectiu d’aquesta remodelació, inclosa
dins el Pla de Millora del barri del Mones-

tir – Sant Francesc, és integrar aquest
carrer a l’eix de vianants però també
renovar la xarxa de clavegueram, soterrar el cablejat aeri i reduir el trànsit i la
contaminació.

Els treballs van començar al juny

El resultat serà un carrer de plataforma
única pavimentat amb pedra i amb una
franja central on es col·locarà l’arbrat
(aurons), el mobiliari urbà, les zones de
càrrega i descàrrega i les terrasses dels
bars i restaurants. D’aquesta manera, els
laterals quedaran lliures per al pas dels
vehicles autoritzats i, sobretot, per als vianants.

No és però, l’única millora prevista en
aquest equipament esportiu. En breu
començaran també les obres per fer
un nou edifici de vestidors, amb una
sala polivalent i espai de magatzem.
Aquest projecte s’ha adjudicat a l’empresa Construccions, Àrids i Formigons
SA, per un import d’uns 414.000 €

Inici obres: principis 2019
Durada: 5-6 mesos
Pressupost: 1.270.000 € (1a fase)

El projecte, sorgit dels primers Pressupostos Participatius, inclou una redefinció
dels marges de l’estany, la millora de la
vegetació i de l’hàbitat dels animals que
hi viuen, i la creació d’un camí perimetral
i espais d’estada. En un futur, també es
posaran miradors sobre l’aigua i cartells
amb informació sob re la flora i la fauna..

Inici obres: juny 2018
Durada: 4 mesos
Pressupost: 230.000 €

Inici obres: maig 2018
Durada: 9-10 mesos
Pressupost: 344.000 € (1a fase)

som centre est

De Can Magí
a Coll Favà, en bici
o caminant

Reforcem la seguretat:
nou grup de paisà contra els robatoris

La ciutadania de Sant Cugat volem gaudir
d’itineraris amables i segurs per anar d’un
lloc a l’altre en bicicleta o caminant. Així
ho hem posat de manifest en els segons
Pressupostos Participatius, en què el projecte més votat, tant al Centre Est com a
tota la ciutat, ha estat un itinerari de bicis i
vianants que uneixi els barris de Can Magí
i Coll Favà.

Lliure disposició:
dinamitzem
els barris

Consell de barri Centre Est

El Consell de Barri del Centre Est farà
aquest any 12 projectes amb els 20.000
euros de lliure disposició que té assignats.

Sentir-nos segurs a casa nostra i a la nostra ciutat és una prioritat. P. Per això, Ajuntament,
els Mossos d’Esquadra i la Policia Local han intensificat els esforços i la coordinació amb diferents mesures que els darrers dos mesos han permès fer 11 detencions relacionades
amb robatoris a les llars.
Entre les noves línies de treball, destaquen:
•

Nou operatiu conjunt de paisà per reforçar la coordinació entre els dos cossos
policials.

•

Unitat de Relacions amb la Comunitat: per tenir un contacte més directe amb
les entitats dels barris a través de correu electrònic, telèfon o whatsapp.

•

Reforç de les plantilles amb 7 nous agents de la Policia Local que s’acaben d’incorporar i la petició de més efectius dels Mossos d’Esquadra.

•

Càmeres de videovigilància: s’estudiarà la col·locació de més càmeres de videovigilància als carrers.

La proposta vol facilitar la connexió entre els dos barris i l’accés a les estacions
de Renfe, a Coll Favà, i dels FGC, a Volpelleres, sense haver de recórrer al vehicle privat. D’aquesta manera, es fomenta una mobilitat més sostenible i menys
contaminant però també una major autonomia dels infants i de les persones amb
mobilitat reduïda.

Consells de seguretat

Pel que fa al recorregut, la proposta planteja un traçat paral·lel a la Ronda Nord
que ara caldrà concretar. Per fer-ho, s’ha
creat un grup de seguiment on s’han convidat les persones que van fer la proposta,
entitats relacionades amb la bici, associacions de veïns, representants del Consell de
Ciutat i del Consell de Barri i tècnics municipals.

Tots i totes, però, podem contribuir a millorar la nostra seguretat seguint uns senzills consells:
No obrim mai la porta a persones desconegudes ni operaris que no esperem i que no
vagin identificats, de nit i sempre que sortim de casa tanquem amb clau i posem l’alarma,
i si marxem de vacances, no ho fem evident i demanem a algun veí que estigui pendent i
ens reculli el correu. Podeu trobar més informació a santcugat.cat/web/consells-de-seguretat-al-domicili

Entre les prioritats que es tindran en compte hi ha la seguretat de les persones usuàries del nou traçat, la possibilitat d’executar
el projecte amb els 80.000 € de què disposa i que generi les mínimes afectacions
de mobilitat a l’entorn més proper.

Estiu a les pistes
de Sant Francesc

Can Barata,
de festa major

La nova gespa permetrà nous usos de la pista

Les entitats i el veïnat del barri del Monestir
– Sant Francesc ja podem treure partit de
la remodelada pista superior de Sant Francesc. Els darrers mesos s’hi han fet obres
per posar gespa artificial al camp i renovar els elements esportius que hi ha. A
més, s’ha arranjat l’entorn per fer-hi una petita grada, garantir l’accessibilitat a tothom i
millorar la vegetació.
I per poder gaudir-ne al màxim, tot el mes
de juliol hem tingut les pistes obertes a
tothom tots els dies de la setmana i s’hi
ha fet activitats com competicions esportives o la presentació del programa de la Festa Major de Sant Cugat.
Amb aquesta pista renovada, ja s’està treballant en la coberta de la pista inferior
per poder començar a finals del 2019

Volpelleres batega
El jardí de la Masia de Can Camyameres es va
omplir amb motiu de la segona Estovallada
i Cinema a la Fresca de Volpelleres que organitza l’associació de veïns del barri. En aquesta ocasió, petits i grans vam passar una bona
estona amb la pel·lícula d’animació “Trolls”.
La vetllada també va servir també per donar a conèixer la imatge guanyadora que
il·lustrarà el cartell de la festa major de
Volpelleres, que se celebra al setembre.
De les més de 50 propostes, finalment la
més votada ha estat aquesta de l’Abril,
d’11 anys.

Com cada juliol, el barri de Can Barata s’ha
bolcat en la seva festa major. Els veïns i veïnes han organitzat i participat en diferents
propostes que fomenten la convivència i
la cohesió.

Les propostes, sorgides de les entitats i associacions veïnals, van dirigides a fomentar la convivència i la cohesió als barris.
Com ja és habitual, també s’ha prioritzat el
fet que hi hagi propostes a tots els barris,
garantint un equilibri territorial.
El resultat d’aquest procés són aquestes
propostes:
Plaques explicatives
dels noms de carrers (3.000 €)
Taula de ping-pong
a Can Magí (3.000 €)
Equip de so per a actes
al carrer (1.500 €)
Climatització pel local social
de Can Barata (3.500 €)
Taules i cadires pes espais
d'ús compartit al CMSC (1.000 €)
Activitats Volpelleres Batega
(1.000 €)
Hores de tècnics per fer
Cinema a la Fresca (1.675 €)
Festa infantil de Can Magí
(1.300 €)
Exposició de la història de
Condiesel-Lucas-Delphi (500 €)
Activitats pel dia contra
la violència masclista (1.000 €)
Jornada sobre el passat
romà de la ciutat (1.675 €)
Tallers i jocs a Can Barata
(850 €)

Sopar de germanor de la Festa Major

L’acte central, com és habitual, va ser el
sopar de germanor que reuneix a pràcticament tot el barri i que aquest any
va comptar també amb l’assistència de la
nova alcaldessa, Carmela Fortuny.
Aquest any, a més, el veïnat ha pogut celebrar que l’esperada connexió del barri
amb la xarxa municipal d’abastament d’aigua ja està pràcticament acabada, i que el
local social, on es fan moltes de les trobades i activitats, ja disposa d’un nou aparell
de climatització.

Inversions
8 mil €

Ordinari
12 mil €

Total: 20.000€

