
Consell de Barri de Nucli Antic
27 de maig del 2021



ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’ acta anterior
2. Informació de la presidència
3. Presentació projecte segona fase Crist  
Treballador
4. Zona Baixes Emissions
5. Torn obert
6. Presentació dels projectes guanyadors dels 
Pressupostos Participatius
7. Precs i preguntes



1 APROVACIÓ DE L’ACTA 
ANTERIOR



2 INFORMACIÓ DE LA 
PRESIDÈNCIA
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2- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA

Respostes a preguntes anteriors

- L’Arrabassada. 
Es podria fer alguna actuació en el tram que s’arriba a la cruïlla amb carrer Llaceres. 

Hi ha un projecte en marxa de fer una rotonda a Torrent de Llaceres, l’Arrabassada 

i l’Avinguda Gracia

- Nombre de papereres a centre estació.
Es van eliminar ja que s’havien convertit en contenidors on s’hi llençava escombraries 
grans i es feien abocaments al terra. Abans de la retirada, es va intentar redreçar la 
situació penjat avisos, avisant de les possibles sancions. Però va continuar l’ús 
indegut.
La idea general és anar reduint papereres de forma progressiva, doncs en aquests 
residus no es fa separació i no es pot reciclar. 

Tot i això, si hi ha alguna ubicació que els veïns consideren que és necessària una 
paperera, ho estudiarem de seguida. 
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2- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA

Altres temes

- Mercat de Pagès (Ateneu) torna a la plaça Sant Pere: 
El dissabte 12 de juny de 9 a 14 h, un cop finalitzades les obres que impossibilitaven 
poder realitzar el Mercat de Pagès en la seva ubicació tradicional, el trobareu 
novament a la plaça de Sant Pere, un espai que històricament la ciutat ha destinat a 
mercats.

-Control càmera a la zona vianantitzada de l’Av. Cerdanyola
El dilluns 24 de maig  ha entrat en funcionament el sistema de control per càmera de 
la zona vianantitzada d’av. Cerdanyola:  només hi poden accedir els vehicles 
autoritzats i els de càrrega i descàrrega (en horari de 7 a 10.30 h; de 14 a 16.30 h i de 
20.30 a 22 h)

-Afectacions de trànsit per la cursa ciclista femenina la Re Volta. Diumenge 30 de 
maig. De 7 a 14h
-Informació a la web municipal
https://www.santcugat.cat/avis/afectacions-per-la-revolta
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2- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA

-Nou edifici privat i plaça als antics Mobles Carrer

És una promoció privada.

Es construirà un edifici d’habitatges, una 
plaça a l’alçada de Francesc Moragues i 
uns baixos comercials.
Actualment està aprovat els tràmits de:
• Projecte de reparcel·lació 
• Projecte d’urbanització

Ara està en mans dels propietaris de 
que comencin els tràmits del projecte.
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2- INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA

-Nou edifici privat i plaça als antics Mobles Carré



3 PRESENTACIÓ PROJECTE 
SEGONA FASE DEL CRIST 
TREBALLADOR
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SEGONA FASE CAMÍ CRIST TREBALLADOR

-Habilitació de nou punts wifi d’alta velocitat

Sant Cugat ja ha instal·lat antenes, en nou espais de la ciutat, gràcies a la subvenció de.

L’objectiu de l’actuació és la millora superficial del paviment existent de dos 
trams del camí del Crist Treballador; des de la carretera BP-1417 fins al 
carrer del Comte i des de l’accés del Club de Tennis Natació Sant Cugat i fins 
l’escola Avenç
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SEGONA FASE CAMI CRIST TREBALLADOR

Característiques del projecte

-Nou paviment 100% natural, format per una barreja d’àrids amb un lligant
natural i renovable (a base de resines) que s’executa en calent

-Inclusió de cuneta estabilitzada (també en el tram ja executat) per tal de
conduir les aigües superficials i assegurar el drenatge

-Instal·lació de pilones de fusta de pi tractades, per tal de protegir l’itinerari de
vianants i l’espai natural

-Es preveu la incorporació d’elements reflectants, també en les pilones ja
instal·lades
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SEGONA FASE CAMI CRIST TREBALLADOR



4 ZONA DE BAIXES EMISSIONS
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3. ZONA BAIXES EMISIONS

CONSELL DE BARRI DEL NUCLI ANTIC – 27 DE MAIG DE 2021
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3. ZONA BAIXES EMISIONS

CONSELL DE BARRI DEL NUCLI ANTIC  - 27 DE MAIG DE 2021
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3. ZONA BAIXES EMISIONS

CONSELL DE BARRI DEL NUCLI ANTIC – 27 DE MAIG DE 2021



5 TORN OBERT



6 PRESENTACIO DELS 
PROJECTES GUANYADORS 
DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS
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PROGRAMA DE BARRI

PROPOSTES 

EXECUCIÓ PROJECTES 
Nov- Desembre 2020 

Febrer-març 2021
A partir d’abril 2021

PROCÉS DE TREBALL

ProcésProcésProcésProcés dededede qualitatqualitatqualitatqualitat.... Des de la diagnosi, l’estratègia fins a la proposta



15.891
persones majors
de 14 anys

254
votants

NUCLI ANTIC: PARTICIPACIÓ A LES VOTACIONS

1,60%
participació
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4,21%

3,45%

2,94%

9,12%

12,14%

1,60%

4,25%

PARTICIPACIÓ A LES VOTACIONS ALS DIFERENTS BARRIS

Participació total

Participació segons barris

La mitjana de participació en
municipis majors de 50.000 hab. És
de 3333,,,,3333%%%%

I en municipis on només es vota
on-line la mitjana és inferior al 3333%%%%



Despesa Ordinària

Inversió

5

4

9 Propostes

RESULTATS DE LES VOTACIONS PER BARRI

PROPOSTES NUCLI ANTIC

PROPOSTES D'INVERSIÓ VOTS 200.000 €    

7 Plantació d'arbres per omplir d’ombra els nostres carrers 122 20.000 €      

4 Potenciar l’Arborètum amb més arbres i lleure per infants grans i joves 105 50.000 €      

11 Pacificar algun nou carrer per a vianants 98 50.000 €      

1 Nous horts urbans comunitaris al Nucli antic 88 EMPAT 50.000 €      

9 Millora i enjardinament entre l’Av. de Gràcia i Plaça Can Quitèria 88 EMPAT 30.000 €      

5 Aparcaments de bicicletes als carrers del centre 86 20.000 €      

10 Plantar arbrat a l’av. Lluís Companys entre c/Roselló i Plaça Lluís Millet 72 50.000 €      

2 Circuit d’art per enriquir el paisatge urbà cultural i artísticament 64 50.000 €      

8 Millorar la plaça dels Pous i el parc infantil 57 50.000 €      

6 Instal·lar bancs còmodes al Nucli Antic 55 20.000 €      

12 Pacificar el c. Camí del Colomer amb actuacions d’urbanisme tàctic 49 50.000 €      

3 Espai de petanca i lleure a l’exterior 25 30.000 €      

PROPOSTES DE DESPESA ORDINÀRIA 20.000 €      

5 Campanya per fomentar una alimentació sostenible, saludable i local a Sant Cugat 103 5.000 €         

2 Música, teatre, dansa i arts de carrer a la plaça Barcelona 95 5.000 €         

6 Activitats i accions per conscienciar sobre l’emergència climàtica 92 5.000 €         

7 Activitats lúdiques i educatives per infants sobre l’emergència climàtica 87 5.000 €         

1 Activitats d’exercici físic per a la gent gran activa per fomentar l'envelliment actiu 85 5.000 €         

4 Trobades multiculturals i intergeneracionals 62 5.000 €         

3 Sensibilització en perspectiva de gènere 57 5.000 €         



Ubicacions

RESULTATS DE LES VOTACIONS PER BARRI

PROPOSTES D'INVERSIÓ

Plantació d'arbres per omplir d’ombra els nostres carrers Pendent concretar ubicacions

Potenciar l’Arborètum amb més arbres i lleure per infants grans i joves Parc de l'Arboretum

Pacificar algun nou carrer per a vianants Possible Carrer de Solà

Nous horts urbans comunitaris al Nucli antic Parc de Can Vernet

Millora i enjardinament entre l’Av. de Gràcia i Plaça Can Quitèria placeta entre Av. de Gràcia i Plaça Can Quitèria



PROPOSTES D'INVERSIÓ VOTS 600.000 €    

3 Construir un pump-track (circuit lúdic per a bicicletes) i un nou Skate-park 578 150.000 €    

8 Camins escolars segurs 560 150.000 €    

11 Millorar els carrils bici per a fer-los més segurs 536 150.000 €    

10 Millorar la seguretat dels passos de vianants 532 150.000 €    

1 Equipament pel local d’entitats de malalties neurològiques, càncer i cronicitat 520 50.000 €      

12 Connectar carril bici de l’hipòdrom fins al centre per Av. Rius i Taulet 412 150.000 €    

7 Millorar els límits de l’estany de la Guinardera 389 150.000 €    

9 Instal·lar plaques solars fotovoltaiques amb la implicació ciutadana 361 150.000 €    

6 Crear un petit aiguamoll al torrent de Llaceres 345 150.000 €    

2 Horts urbans als barris del centre de la ciutat 320 150.000 €    

5 Impulsar els productes de proximitat i el consum conscient amb un obrador a l’Ateneu 267 150.000 €    

4 Art Mural en les façanes/parets dels nostres edificis 186 150.000 €    

PROPOSTES DE DESPESA ORDINÀRIA VOTS 42.000 €      

1 Omplir de cultura els parcs 606 15.000 €      

7 Repartir envasos reutilitzables per reduir l’ús de plàstic al comerç 594 15.000 €      

3 Campanya per reduir el soroll i la contaminació provocada per la circulació de vehicle 514 12.000 €      

4 Impulsar la rehabilitació d’habitatges i l’estalvi energètic 495 15.000 €      

5 Potenciar el mercat de segona mà i la biblioteca de les coses 493 15.000 €      

2 Programació alternativa i local al Teatre Auditori i al Teatre de la Unió 364 15.000 €      

8 Assessorament en energia solar a les llar 341 15.000 €      

6 Elaborar un mapa de cases buides 254 15.000 €      4

3

Despesa Ordinària

Inversió

7 Propostes de 
Centre

PROPOSTES DEL CONJUNT DEL CENTRE 
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EXECUCIÓ DE PROJECTES

Primera comissió de treball. 

2 de juny a les 18h

Projectes inicials

� Potenciar l’Arborètum amb més arbres i 
lleure per infants grans i joves

� Millora i enjardinament entre l’av. de Gràcia i 
plaça Can Quitèria

� Propostes d’ordinari

Per incorporar-se, participacio@santcugat.cat



7 PRECS I PREGUNTES


