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El Consell de Barri del Centre Est ja ha escollit els vuit pro-
jectes que es duran a terme amb el pressupost de 
lliure disposició d’aquest 2019. En total, són 30.000 € que, 
a proposta de les entitats del Consell, es destinaran a 
fomentar el veïnatge i la convivència i a reforçar la millo-
ra de carrers i la seguretat viària.

Projectes pel 2019

Igual que en els darrers anys, aquests diners de lliure dispo-
sició del Consell de Barri compten amb una partida prin-
cipal destinada a propostes d’inversió i una altra, més 
petita, per dur a terme activitats o serveis puntuals.

Inversions

Total: 30.000€

22 mil €Activitats
8 mil €

Tenint en compte això, aquest any les en-
titats del Consell han presentat i aprovat 
els següents projectes:

Inversions

Millora d’escocells a Volpelle-
res (AVV Volpelleres - 10.000 €)

Finestres al local de l’AVV 
Can Barata (8.000 €)

Equip d’il·luminació per 
actes (Aula de so - 1.700 €)

Reductor de velocitat a Can 
Magí (AVV Can Magí - 2.000 €)

Activitats per als barris

Lloguer d’un rocòdrom pel 
75è Aniversari (CMSC - (1.000 €) 

Tallers infantils a Can Barata 
(AVV Can Barata - 1.000 €)

Volpelleres Batega (AVV 
Volpelleres - 2.000 euros €)

M’agrada el meu barri 
(Gilgal Solidari – 1.000 €)

Un cop aprovats pel Consell de Barri, tots 
aquests projectes es treballaran amb les 
entitats que els han proposat per aca-
bar de de�nir-los i tirar-los endavant. 

Avancem cap a una 
mobilitat sostenible

En el cas dels Pressupostos Participatius, el 
projecte més votat al Centre Est és un nou 
itinerari per a ciclistes i vianants que 
unirà els barris de Can Magí i Coll Favà. 

La proposta vol facilitar la connexió en-
tre els dos barris i l’accés a les estacions 
de Renfe, a Coll Favà, i dels FGC, a Volpe-
lleres, sense haver de recórrer al vehicle 
privat. 

D’aquesta manera, es fomenta una mo-
bilitat més sostenible i menys contami-
nant i, al mateix temps, una major auto-
nomia dels infants i de les persones amb 
mobilitat reduïda.

Pel que fa al recorregut, la proposta s’ha tre-
ballat en un grup de seguiment que apos-
ta per fer un itinerari paral·lel a la Ronda 
Nord, que passi pel costat més proper al 
parc i segregat dels vehicles.

Tant aquesta ubicació com les característi-
ques del nou traçat s’han de�nit priorit-
zant la seguretat de les persones usuàries 
i que hi hagi les mínimes afectacions 
possibles a la mobilitat actual. 

Fomentem el veïnatge 
i els espais col·lectius

Plànol del nou itinerari de bicis i vianants

Més espais per viure i compartir
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El barri de Volpelleres 
s’estrena amb el 
Quinto de Nadal

El Nadal a Volpelleres ha tornat a ser un èxit. 
Unes 450 persones van participar a la 
3a Cacera de Tions al Bosc de Volpelleres, 
mentre que el Gran Tió del barri va rebre 
més de 200 cops de bastó.

Aquest any, a més, van fer un Quinto de Na-
dal amb un vessant solidari. Una de les parti-
des es va destinar a la campanya nadalenca 
de Creu Roja.

Totes les propostes estan organitzades per 
l’Associació de Veïns de Volpelleres amb el 
suport del Consell del Barri del Centre Est.

El barri del Monestir 
– Sant Francesc es 
vesteix de Nadal
La celebració de les festes nadalenques al barri del 
Monestir – Sant Francesc ha estat marcada aquest 
Nadal per les novetats i per la participació veïnal.

Per primera vegada, els veïns i veïnes van fer cagar 
un Tió dels Records que va contribuir a fomentar 
el reciclatge i l’intercanvi de joguines velles. 

Les activitats nadalenques, organitzades per la 
Xarxa Monestir – Sant Francesc amb el suport 
del Consell de Barri, també van comptar amb 
un taller per engalanar la plaça d’en Coll, 
una cantada de Nadales pels carrers o el tra-
dicional pessebre intergeneracional.

El Bosc de Volpelleres, més accessible

Descobrir i gaudir del Bosc de Volpelleres serà més fàcil gràcies al projecte 
d’arranjament que es farà els propers mesos. Es tracta de fer més ample i transitable el 
camí que ja recorre el bosc, afectant el mínim la vegetació.

L’objectiu és que aquest entorn sigui accessible per a persones amb mobilitat reduïda 
i, al mateix temps, que hi puguin passar vehicles d’emergències i manteniment per 
garantir la seva cura i preservació

Amb aquesta voluntat, el projecte preveu:

• Eixamplar el camí existent perquè tingui una amplada mínima de 3,5 metres en 
la major part del recorregut.

• Posar paviment de sauló i suavitzar els pendents més acusats.

• Preservar la vegetació existent, conservant íntegra la vegetació a tocar de la 
riera, retirant els arbres caiguts i aclarint les zones més atapeïdes de la pineda de 
l’entorn per facilitar la regeneració del bosc. 

Posteriorment, també hi ha previst obrir nous accessos des del carrer Alfons d’Aragó, fer 
una passera per creuar la riera des del sector de l’Escola Pins del Vallès i instal·lar aparells 
gimnàstics, bancs i papereres de fusta al llarg del camí. També es preveu una nova 
zona de joc infantil a tocar de l’estació dels FGC de Volpelleres.

Un cop fet l’arranjament, el bosc passarà a integrar-se dins la xarxa de Parcs Metropolitans 
que gestiona i manté l’AMB.

Nous camins per 
Collserola

Un nou recorregut pel Parc de Collserola, 
entre la plaça del Rotary i la carretera de la 
Rabassada, ens permet apropar-nos al tor-
rent de Llaceres i passejar amb comoditat 
per espais paral·lels al rierol, �ns inaccessibles.

Aquest és el resultat del Projecte Vores, 
una de les propostes guanyadores dels 
primers pressupostos participatius de 
Sant Cugat, que ha consistit en aquestes 
actuacions:

S’han desbrossat més de 8 hec-
tàrees de terreny, s’han eliminat les 
espècies vegetals invasores com les 
canyes o els ailants i s’hi ha plantat ve-
getació autòctona de ribera.

S’ha arranjat el Forat d’en Bo-
càs per facilitar l’accessibilitat d’u-
na important porta d’entrada a 
Collserola, on el fort pendent, la 
humitat i la con�uència del torrent 
de Llaceres i la riera de Sant Medir 
di�cultaven el pas.

S’ha instal·lat un nou punt d’in-
formació sobre Collserola a la pla-
ça del Rotary Internacional que es-
tarà obert els matins de diumenge 
durant la tardor, la primavera i l’estiu. 

som centre est

La xarxa d’aigua 
arriba a Can Barata 
Els veïns i veïnes de Can Barata ja podem 
gaudir del subministrament regular 
d’aigua a través de la xarxa d’abasta-
ment municipal. D’aquesta manera, el 
servei ja no dependrà del pou i els dipòsits 
d’aigua que �ns ara garantien el subminis-
trament al barri.

Per fer-ho possible, s’ha construït una 
canonada de més d’un quilòmetre de 
llarg que connecta un dels dipòsits de Can 
Barata amb la xarxa municipal, al sector de 
Vallsolana. A més, s’ha instal·lat una nova 
acceleradora que ajuda a impulsar l’aigua 
per garantir que surti amb prou pressió.

Amb aquesta actuació, que ha costat 
775.000 €, es dóna resposta a una de les 
reivindicacions històriques del veïnat d’a-
quest barri.

Paral·lelament, els darrers mesos també s’ha 
dut a terme una altra actuació reivindicada 
pels veïns i veïnes de Can Barata: portar la 
�bra òptica al barri per millorar la conne-
xió a Internet. La connexió està pendent, 
però, que Telefònica pugui resoldre l'accés 
a una �nca privada per on passa el cablejat.

L’av. Cerdanyola: una 
nova entrada a l’eix de 
vianants
 

Al 2019 veurem com l’avinguda Cerdanyola 
canvia d’imatge i es converteix en una porta 
d’entrada a l’eix de vianants. Les obres del 
primer tram –entre el carrer Montserrat i el 
passeig Torre Blanca- començaran durant el 
primer semestre d'aquest any.
 
El resultat serà un carrer renovat:  

• Amb una nova xarxa de clavegueram

• Sense cablejat aeri 

• Amb nou paviment de pedra i de plata-
forma única (sense voreres) destinat als via-
nants.

• Amb , entre els 
quals hi haurà les terrasses dels bars i restau-
rants, el mobiliari urbà i les zones de càrre-
ga i descàrrega.
 
Es tracta d’una de les principals actua-
cions del Pla de Millora del barri del 
Monestir-Sant Francesc amb l’objectiu 
d’integrar aquesta emblemàtica avingu-
da a l’actual eix de vianants, potenciant la 
seva centralitat i dinamitzant el comerç i 
l’ús de l’espai públic.

Canvis en la mobilitat

Primera fase d’obres: tots els vehciles po-
dran circular fins al passeig Torre Blanca .

Segona fase d'obres: un cop comencin 
els treballs per vianantitzar el tram des de 
la plaça de la Pelleria fins al passeig de Torre 
Blanca, només podran circular per l'av.
Cerdanyola els veïnat i vehicles autorit-
zats. La resta es desviaran pels itinerarius 
alternatius per la Rambla del Celler i els ca-
rrers Borrell, Vallès i Orient. 

Transport públic

Durant la primera fase de les obres el 
-

cions i es mantindrà la parada actual de 
les línies L-1, L-8 i L-9 a l’a cantonada de l'avi. 
Cerdanyola amb el passeig Torre Blanca.

Quan comencin les obres de la segona 
fase, els autobusos ja no podran circular per 
cap tram d'av. Cerdanyola. La parada de la 
L1 es traslladarà a la plaça d’en Coll, men-
tre que les parades de les línies L-8 i L-9 pas-
saran a situar-se a  la rambla del Celler. 

Així serà la nova avinguda Cerdanyola

Recorreguts alternatius a l'av. Cerdanyola

Quinto de Nadal  (foto: AVV Volpelleres)

Pessebre intergeneracional del barri

En total, el nou parc tindrà 117.626 m2

Nou camí al costat del torrent de Llaceres


