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la nova Unió entra a escena

Els propers mesos es completaran la 
resta de projectes:

Instal·lació d’una petita pista 
amb una cistella de bàsquet 
al parc de Can Trabal.

Arranjament d’un tram del 
camí natural que uneix el 
Parc Central amb l’avinguda 
Rius i Taulet.

Col·locació d’un coixí berli-
nès per reduir la velocitat dels 
vehicles al pas de vianants de 
la cruïlla del passeig Olabarria i 
l’avinguda de l’Enllaç.

De cara al Nadal, els més petits 
també podran d’una xocola-
tada i un Cagatió a la plaça 
Can Quitèria.

Al 2018 es van escollir 8 projectes, 
quatre per als diners destinats a inversions 
i quatre per als diners de pressupost ordi-
nari. Actualment, ja s’han dut a terme:

Nous bancs al carrer Girona que 
milloren la qualitat de vida dels vi-
anants i ofereixen més punts per 
asseure’s a descansar o compartir 
l’espai públic.

Un estudi sobre les principals 
problemàtiques derivades de 
l’oci nocturn i el soroll que ge-
nera: durant els mesos de juliol i 
agost s’ha fet una prova pilot en 
diferents places i carrers del Cen-
tre Oest per detectar aquestes 
problemàtiques. Amb les dades 
que s'han obtingut, es podran 
buscar les solucions més ade-
quades en cada cas.

Part dels concerts programats 
dins el cicle de música que va 
proposar l’Ateneu, entre els quals 
el del trio Marala. 

El veïnat del Centre Oest tornem a tenir 
l’oportunitat de decidir quines millores 
volem per als nostres barris. Ho podem 
fer gràcies al pressupost de lliure 
disposició que té cada any el Consell 
de Barri per poder dur a terme projectes 
proposats per la ciutadania i les entitats. 
Al 2019, aquesta partida serà, en total, de 
30.000€. 

On s’inverteixen 
aquests diners?
Per triar els projectes que farem, tots els 
veïns, veïnes i entitats hem tingut un 
mes per presentar propostes. 

En total, se n’han presentat una dese-
na que ara es valoraran per garantir que 
es poden fer tant a nivell tècnic com a ni-
vell econòmic. Entre totes les propostes 
que siguin viables, el Consell de Barri 
votarà quines es porten a terme, prio-
ritzant els projectes que donin resposta a 
una necessitat o contribueixin a millorar 
la qualitat de vida del veïnat. 

Decidim nous projectes 
pel barri!

Consell de Barri del Centre Oest

Nous bancs  instal·lats al carrer Girona 

Inversions

Total: 30.000€

22 mil €
Ordinari

8 mil €

Concert de Marala (fotografia: Ateneu)

Els projectes de lliure disposició del 2018



Més activitat a 
la pista del Parc 
Central

Aquest és l’objectiu del projecte gua-
nyador dels Pressupostos Participatius 
al Centre Oest. 

La proposta, que compta amb un pressu-
post de 80.000€, contempla posar nova 
il·luminació per poder utilitzar la pista més 
hores (com a màxim fins a les 22 h). També 
s’aposta per renovar la porteria de fut-
bol, col·locar taules de ping-pong al cos-
tat dels parcs infantils i renovar el circuit 
de fitness que fa uns anys havia fet el DIR 
en aquesta zona.

Per acabar de concretar el projecte, s’ha 
creat un Grup de Seguiment amb les 
persones que van proposar la idea i tècnics 
municipals. També s’ha convidat a partici-
par-hi als representants del Consell de Barri 
i del Consell d’Esports de la ciutat. 

La nova Unió pren forma

La seu de la Unió Santcugatenca ja torna a tenir cos i permet entreveure tot el que s’hi podrà fer 
un cop estigui acabat l’edifici. Actualment, ja estan pràcticament fets els fonaments, l’es-
tructura i les parets interiors. La previsió és acabar les obres el proper estiu per tal que 
les seccions de l’entitat puguin començar-hi el nou curs. Posteriorment, es condiciona-
ran les sales Teatre i Clavé, amb la voluntat que al 2020 ja s’hi puguin fer activitats artístiques. 
Amb el nou edifici guanyarem:

•	 Una sala Teatre amb grades retràctils que permetran acollir fins a 400 especta-
dors asseguts i 900 a peu dret

•	 Una sala (Anselm Clavé) amb més llum natural i amb capacitat per dividir-se i 
adaptar-se a les necessitats

•	 Més espai i sales per a les seccions i les activitats de La Unió

•	 Un consum energètic més sostenible i eficient

•	 Un nou impuls per dinamitzar aquesta zona i potenciar-la com a nou espai de 
centralitat social, comercial i cultural 

La remodelació de la seu de La Unió la impulsen el Consorci de Gestió format per l’Ajuntament 
i aquesta entitat centenària, que paral·lelament treballen en un nou model de gestió de l’espai.  

Com serà la coberta 
de la piscina del 
Parc Central?
La possibilitat de poder gaudir de la pisci-
na del Parc Central també a l’hivern està 
més a prop de fer-se realitat. El projecte 
de la futura coberta ja està definit i la 
previsió és poder començar les obres 
al llarg del 2019.

Una coberta retràctil
Per tal de poder gaudir de la piscina tant 
a l’hivern com a l’estiu, es proposa una 
coberta retràctil, és a dir, que es pugui 
plegar i desplegar en funció de les neces-
sitats. 

Concretament, s’aposta per una estruc-
tura lleugera de forma semicircular i 
formada per 5 mòduls d’alumini i ma-
terial translúcid que deixi passar la llum. 
Aquests mòduls es podran desplegar i 
recollir completament o per parts, segons 
si es vol tenir la piscina totalment coberta, 
totalment oberta o coberta només de ma-
nera parcial.  

La proposta també ha tingut en compte 
la necessitat de mantenir els espais d’es-
tada al costat de les piscines, especial-
ment a l’estiu, quan es preveu que hi hagi 
més persones usuàries i es fa més ús de 
l’espai exterior. 

Nou aparcament de 
bicicletes
Anar amb bicicleta fins a l’estació dels FGC 
de Sant Cugat i deixar-la ben aparcada serà 
més senzill d’aquí a uns mesos gràcies al 
nou aparcament de bicis que s’habilita-
rà al carrer Andana.

Es tracta d’un solar de l’Ajuntament on hi 
cabran, ben aparcades, més de 100 bici-
cletes. Per garantir al màxim la comoditat i 
la seguretat de les persones usuàries, l’espai 
comptarà amb enllumenat, serveis d’ai-
gua i electricitat i una caseta de vigilàn-
cia amb un lavabo. 

El nou aparcament serà gratuït i per utilit-
zar-lo només caldrà donar-se d’alta del ser-
vei de Bicibox que ja funciona en diversos 
punts de Sant Cugat. El projecte forma part 
del projecte BiTiBi de la Unió Europea, té un 
pressupost d’uns 95.000 € i es preveu que 
estigui en funcionament el 2019. 

Nous camins per 
descobrir Collserola

El parc de Collserola ens queda encara més a 
prop gràcies al Projecte Vores, una iniciativa 
dels primers pressupostos participatius per mi-
llorar les zones de transició entre la ciutat i 
el bosc, fomentant el gaudi i la preservació d’a-
quest entorn natural.

Amb aquesta voluntat, s’ha actuat a les vores  
del torrent de Llaceres, desbrossant i eliminant 
espècies invasores com la canya o els ailants i 
plantant vegetació autòctona i de ribera. D’a-
questa manera, ara hi podem passejar còmo-
dament i descobrir aquest torrent, fins ara 
molt amagat en alguns trams.

També s’ha arranjat l’espai entre la carrete-
ra de la Rabassada i el Club de Golf, que fins 
ara era inaccessible, i s’ha posat una llosa de 
formigó al Forat d’en Bocàs per millorar l’ac-
cés al camí de Sant Medir. Per últim, s’ha posat 
un punt d’informació sobre el Parc Natural de 
Collserola que compta amb un lavabo adaptat.

som centre oest

Es posarà més llum i una nova porteria

Piscines d'estiu del Parc Central

Solar on es farà el nou aparcament de bicis

Millora de les vores del torrent de Llaceres

Per Nadal, vivim el 
Centre Oest

Un any més, Sant Cugat s’omplirà d’activitats 
gratuïtes per gaudir al màxim del Nadal. A 
més de l’Envelat de Nadal al Parc Ramon 
Barnils, les Fires de Nadal i de Reis a la Ram-
bla del Celler o un carrusel clàssic de dos 
pisos, el veïnat del Centre Oest tindrem di-
verses propostes ben a prop de casa.

Plaça Barcelona 
i Eix de Vianants

Trenet del Comerç: circularà de l’1 de de-
sembre al 4 de gener, amb parada a la plaça 
d’Octavià i al Mercat de Torreblanca.

Pessebre de Sant Cugat: es podrà veure a 
la plaça des del 14 de desembre fins al final 
de les festes.

Nadales al carrer: podrem escoltar els cors 
infantils i juvenil de la ciutat la tarda del 20 de 
desembre.

Recorregut musical pels pessebres del 
centre acompanyats de l’Escola de Música 
Tradicional. Els dies 22 i 27 de desembre i el 
3 de gener.

Plaça Can Quitèria

Cagatió i xocolatada: serà el 22 de de-
sembre al matí i també hi haurà un taller 
de tions de Nadal i animació amb el grup 
Xarop de Canya!

L'Ateneu

VI Concurs de pessebres: Us podeu ins-
criure de l’1 al 18 de desembre a l’Ateneu. 
Els premis es lliuraran el 27 de desembre. Es 
valorarà l'originalitat, l’elaboració i el valor ar-
tístic de les propostes.

Sessió d’escolta d’"El messies de Hän-
del" amb les explicacions d’Albert Santiago 
i amb maridatge gastronòmic (11 de desem-
bre) i concert de Nadal a càrrec del Quartet  
Diotima (13 de desembre).

Parlem de joguines i jocs el dia 14 de de-
sembre (reserva prèvia).

Espectacle “Truita d’estels”: amb els titelles 
de la companyia Patawa. Serà el 22 de desem-
bre i l’entrada costa 2 € (cal fer reserva).

“Fem un clic al nadal”: taller de fotografia 
de l’Escola Traç per a jovent de 10 a 16 anys 
(27 i 28 de desembre i 2, 3 i 4 de gener).

Escola Fusió

Concerts de Nadal: cada dia del 17 al 21 de 
desembre, a les 20 h.

Centre d'Art Maristany

Taller infantil: dibuixem amb llum 
i vestim-nos d’art. Preu: 4,5€ + 2,5€ material. 
Cal inscripció prèvia a 
centresculturals@santcugat.cat

Consulta tota la programació de Nadal a 
santcugat.cat


