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L’Espai Pere Grau ja llueix nova cober-
ta i en podem gaudir cada dia de l’any 
com a pista esportiva però, sobretot, 
com a espai de convivència i de tro-
bada. A partir d’ara, hi podrem cele-
brar la nostra festa major o fer festes 
veïnals, concerts i sopars populars 
sense haver de patir pel temps.

Així ho vam poder comprovar el 9 de 
juny durant la festa d’inauguració de 
la coberta. Des de primera hora de la 
tarda fins ben entrada la nit, a l’Espai Pere 
Grau hi va haver jocs i inflables per als més 
petits, una exhibició de Bollywood, l’ac-
tuació del veí i cantaor Pere Martínez, un 
sopar de carmanyola i ball amb orquestra. 
Una festa que va fer possible la Comissió 
de Festes de Les Planes i on no hi van fal-
tar els parlaments institucionals a càrrec 
de la nova alcaldessa, Carmela Fortuny. 

Una coberta integrada a 
Collserola
Per poder fer totes aquestes activitats 
i que l’Espai Pere Grau sigui un punt de 
trobada, la demanda dels veïns i entitats 
del barri era que la coberta fos moderna, 
i pensada per un espai polivalent i situat 
al mig de Collserola.

El resultat és una estructura metàl·lica, 
una mica inclinada per reduir l’impacte 
visual, i recoberta amb làmines de fus-
ta i de PVC perquè protegeixi de la pluja 
però també deixi passar la llum i aporti 
calidesa. A més, permet recollir l’aigua 
de la pluja per reaprofitar-la.

I ara, els vestidors
El procés de millora de les pistes no s’atu-
ra. El proper pas serà remodelar l’edi-
fici dels vestidors per adaptar-lo a les 
necessitats actuals del barri amb una sala 
polivalent on poder fer activitats, més es-
pai de bar o una zona de magatzem. Les 
obres començaran al setembre, des-
prés de la festa major del barri.  

Estrenem la coberta 
de l'Espai Pere Grau

La remodelació començarà a finals de setembre

Actuació d'en Pere Martínez

Projecte: Arqbaq
Empresa constructora: Arcadi Pla

Cost: 515.000 €



La urbanització de Can Borrull es fa realitat

Al barri de Can Borrull, l’esperada urbanització comença a agafar forma. Des que les mà-
quines van començar a treballar, els veïns i veïnes poc a poc anem veient com gaudim de 
més serveis, més seguretat i millores al barri. 

Recollint la memòria 
del barri
Conèixer els orígens de Les Planes i la 
seva pròpia història. Aquest és l’objec-
tiu del projecte “Vivències” que impul-
sa l’Espai ECO. 

La proposta parteix d’entrevistes a les per-
sones que van crear, han donat vida o han 
arribat recentment al barri, un material 
que, complementat amb fotografies his-
tòriques, permetrà fer una exposició i un 
documental.

La proposta compta, entre d’altres, amb la 
col·laboració tècnica de l’Escola municipal 
d’Art i Disseny en el marc del programa 
Aprenentatge i Servei que impulsa l’Ajun-
tament.

Neix el grup d’ADF de 
Les Planes
Aquest estiu estarem més protegits dels 
possibles incendis forestals. L’any passat 
es va crear al barri un grup d’autoprotecció 
format, inicialment, per nou persones re-
partides en cinc sectors, i aquest any han 
iniciat els tràmits per constituir-se en Agru-
pació de Defensa Forestal.

L’objectiu del grup és disposar de tota la 
informació i material necessari per po-
der fer una primera intervenció d’emer-
gència en cas de necessitat. Els veïns i 
veïnes interessats a formar-ne part 
poden enviar un correu electrònic a  
aflesplanes@gmail.com

Treballem per 
millorar el cablejat
Tal com es va explicar al darrer Consell 
de Barri, l’Ajuntament encarregarà un 
inventari exhaustiu dels pals i cables 
que hi ha al municipi per valorar les ac-
tuacions que cal dur a terme. Mentrestant, 
però, ja s’han acordat algunes actuaci-
ons amb Telefònica i Endesa per millo-
rar la situació en els punts de les Planes 
considerats més crítics.

Paral·lelament, es farà una estimació 
econòmica del què costaria soterrar 
el cablejat dels carrers més afectats i 
quina quantitat haurien de pagar els ve-
ïns. Amb aquesta dada, es consultarà al 
veïnat dels carrers Dr. Modrego, Calvari, 
Miralluny, passatge Delícies i carrer del Pi 
si estan disposats a assumir-ne el cost per 
tirar endavant el projecte.

On aniran els diners 
de lliure disposició?

Sant Cugat i 
Barcelona, treball 
compartit
Els barris de Les Planes de Sant Cugat i de 
Barcelona treballen per estrènyer llaços i tirar 
endavant conjuntament projectes de millora 
de carrers i de mobilitat. 

D’una banda, els ajuntaments de les dues 
ciutats estan mantenint reunions i con-
tactes per valorar projectes que afecten a 
tots els barris i fruit d’aquestes converses, 
aviat podrem moure’ns amb molta més 
comoditat pel carrer Belladona. L’Ajunta-
ment de Barcelona n’ha assumit el projecte 
de millora del paviment i de reasfaltat i pre-
veu fer les obres aquest estiu,. 

L’aparcament a l’entorn de l’estació dels FGC 
de Les Planes és una altra de les qüestions que 
preocupen, i força, als veïns de banda i banda. 
Per això, els dos consistoris estan valorant 
l’opció de fer un aparcament compartit a 
la zona, així com altres propostes per millorar 
la mobilitat i el transport públic al barri. 

Per la seva banda, les associacions veïnals 
també estan treballant per reforçar la 
cohesió entre barris de Les Planes i esta-
blir nous ponts. La voluntat és potenciar les 
festes i les activitats conjuntes entre tots els 
planencs i planenques, sense tenir en comp-
te si viuen a un barri Les Planes de sant Cugat 
o de Les Planes de Barcelona.

som les planes

L’objectiu és prevenir incendis al bosc

Les obres es faran durant el juliol

Les obres van començar a finals del 2017

Els projectes es van aprovar al mes de març

La sala de gimnàs ja està refrigeradaS’han acordat actuacions en punts crítics

Inversions

Total: 90.000€

82 mil €
Ordinari

8 mil €

Acabar la rehabilitació dels  
vestidors de l’Espai Pere Grau) 

Aire condicionat per la sala  
del gimnàs Casal Les Planes 

Parc infantil a la zona de la Font 
del Rabassalet de Can Cortès 

Instal·lar una càmera de  
seguretat al barri de Can Cortès 

Nova vorera a la carretera de Vallvidrera per poder-hi caminar amb més 
comoditat i més seguretat. També es pacificarà el trànsit perquè els vehicles 
vagin a menys velocitat. 

Xarxa d’aigües nova o renovada: tindrem una nova xarxa d’aigües pluvials 
i millorarem la de residuals, garantint que la connexió de tots els habitatges

Més llum als carrers amb nou enllumenat que ens permetrà passejar pel 
barri amb més seguretat

No haurem de patir per possibles crescudes de la riera: el projecte in-
clou mesures per protegir els habitatges d’aquesta possibilitat

El projecte d’urbanització de Can Borrull s’ha pogut tirar endavant gràcies a la col·laboració 
de l’Ajuntament de Sant Cugat, la Diputació de Barcelona i el veïnat.

Finalment, i després de modificar el projecte inicial, la Diputació assumirà el cost del pro-
jecte -1,6 M€- a través d’una subvenció. No caldrà que els veïns i veïnes paguin quotes 
urbanístiques i els diners que de lliure disposició que s’havien reservat es podran destinar, 
si no hi ha imprevistos, a d’altres projectes pel barri.

El procés de selecció es va fer amb una 
primera fase de presentació de propostes 
per part del veïnat i les entitats. Se’n van 
recollir una trentena que les entitats del 
Consell de Barri van votar i prioritzar tenint 
en compte que hi hagués almenys un pro-
jecte a cada barri de Les Planes.

Finalment, i tenint en compte que les pro-
postes per al barri de Can Borrull no es 
podien executar fins a acabar les obres 
d’urbanització, es va acordar que 
aquest barri no tingui enguany cap 
projecte i que això es tingui en compte 
de cara a l’any que ve.

El Consell de Barri ha acordat destinar els 
90.000 euros de lliure disposició d’aquest 
any a quatre projectes: 

Ja tenim l’aire condicionat!
Els usuaris i usuàries de la sala de gimnàs 
del Casal ja no hem de patir per la calor. 
L’aire condicionat ja està instal·lat i en fun-
cionament i això ens permetrà, aquest 
estiu, seguir fent les activitats amb millors 
condicions i molta més comoditat.

Presentació del projecte “Vivències”


