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Els Pressupostos Participatius segueixen endavant. A Centre Oest tenim 32 propostes per 
al barri que ja han passat la validació tècnica. 
 
En aquest document pots conèixer amb detall les propostes vàlides. Estan ordenades 
segons les Línies Estratègiques, creades participadament i recollides al “Programa de 
Barri”. 
 
Us demanem que prioritzeu les propostes més rellevants per al barri, responent al 
qüestionari. 
 
Aquesta priorització servirà per orientar el treball  a la sessió de debat sobre les propostes 
que tindrà lloc en el Consell extraordinari dels Pressupostos participatius. 
 
Ja et pots inscriure a aquesta sessió en aquest enllaç: “Consell extraordinari de 
pressupostos participatius: sessió de deliberació de propostes”. T’hi  esperem! 
 
 

 
1.1 Millorar els equipaments del barri 
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PROPOSTES VÀLIDES PER A LA SESSIÓ DE  
DELIBERACIÓ DE PROPOSTES 

 
PERSONES 

1. Pipicà al parc central 

Vàlida parcialment 

Fer un pipicà al Parc Central entre la carretera Vallvidrera i el carrer Pere serra. El més proper és a 
Can mates a 1 km de distància. Som molts els propietaris de gossos que passegem per aquesta 
zona sense poder deslligar el gos per no estar permès i tenim espai sobrat per fer una zona 
reservada per gossos encara que sigui de mida reduïda. Això permetrà millorar la qualitat de vida 
de tots, els que tenen mascota i els que volen gaudir del parc sense trobar gossos deslligats o 
brutícia a la zona enjardinada. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1067  

2. "Correcan/Pipicà" al Parc de Can Gatxet 

Fer un tancat al darrer tram del Parc de Can Gatxet per a "Correcan/Pipicà", al darrer tram, a tocar 
dels Túnels de Vallvidrera, en el tram comprès entre els carrers Ramon i Muntaner/Rovira i 
Virgili/Jaume-I, i Vicenç i Vives. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1345  

https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/407/
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/396/meetings/267
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/396/meetings/267
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1067
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1345
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3. Zona d'esport a l'aire lliure (cal·listènia) 

PROPOSTA UNIFICAR 

Amb la finalitat de fomentar la pràctica de l'exercici físic a l'aire lliure, proposo la creació d'un 
gimnàs per a la pràctica de la cal·listènia. La cal·listènia és un esport molt popular que consisteix a 
exercitar-se amb barres fixes de diferents mides, utilitzant únicament el pes del mateix cos. Hi ha 
una instal·lació com la que proposo al Parc dels Tobogans, al costat de l'escola Turó de Can 
Mates. La ubicació podria ser la Masia Can Canyameres, en la zona exterior, o potser al Parc de la 
Guineu. En tot cas, és urgent anar pensant en un lloc on els nostres futurs joves, que ara són 
nens, puguin gaudir al barri. Pensem que els parcs actuals hauran de ser reconvertits, almenys 
parcialment, ja que estan pensats per petits de fins a 10 anys, i ara ja comencen a créixer i en 4-5 
anys estaran pel barri sense saber ben bé què fer 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1216  

Actuacions esportives. Instal.lació d'aparells de manteniment per a la gent gran i/o esportistes. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1562  

Parque de calistenia en Volpelleres. Instalación de un parque de calistenia en la zona de 
Volpelleres, similar al que podemos encontrar al del Parc de la Pollancrera o al del Turó de Can 
Mates. Se podría ubicar en la zona del parc del patufet. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1449  

4. Gimnasio al aire libre en Can Barata 

PROPOSTA UNIFICAR 

Necesitamos en la zona donde está el local social unas máquinas para hacer gimnasia, para 
jóvenes deportistas y señores de la tercera edad. Puede estar al lado del parque infantil o al lado 
del local. Hay espacio para 6 a 10 máquinas máximo. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1367  

Aparells gimnàstics a Can Barata.  
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1959  

5. Millora del parc de la Guineu 

PROPOSTA UNIFICAR 

Es proposa recuperar un espai de parcs i jardins al barri de Volpelleres, sense cap aprofitament en 
l'actualitat, dotant-lo de major vegetació i zones verdes (amfiteatre), i d'instal·lacions urbanes 
esportives a l'aire lliure: pistes multiesport, voleibol, taules de tenis taula, etc., Skatepark, Street 
Workout. Aquesta millora resulta necessària per poder acompanyar el creixement del barri, 
actualment mancat d'aquest tipus d'espais i instal·lacions a l'aire lliure. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1514  

Crear el Parc de la Guineu: Recuperar un espai de parcs i jardins al barri, sense cap aprofitament 
en l'actualitat, dotant-lo de major vegetació i zones verdes (amfiteatre), d’instal·lacions urbanes 
esportives a l'aire lliure: pistes multiesport, voleibol, taules de tenis taula, etc., Skatepark, Street 
Workout, i d'un circuit d'educació viària. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1958  

https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1216
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1562
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1449
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1367
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1959
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1514
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1958
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El Parc de la Guineu té molt espai que no s'està utilitzant, i la zona de Volpelleres té unes 
condicions inferiors en comparació a la resta de barris pel que fa a equipaments esportius. La 
instal·lació al parc de la Guineu d’un camp polivalent de futbol / basquet, així com una pista de 
volei platja, suposarien una important millora per a la vida esportiva del barri. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1407  

Creació espai per fer esport (pistes, aparells gimnàstics). 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1953  

6. Skatepark a Volpelleres 

PROPOSTA UNIFICAR 

Skatepark Volpelleres. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1957  

Skatepark (parque de patinaje) para Volpelleres. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1450  

7. Cistelles de korfball 

Instal·lació de 2 cistelles de korfball a un parc públic de Sant Cugat. És l'únic esport que des del 
seu origen és mixt. Per tant, a més de ser un esport, també és una gran eina per a l'educació dels 
infants i joves de Sant Cugat. D'altra banda, la federació catalana de korfbal va ser la primera 
federació esportiva catalana en aconseguir l'acreditació com a federació de ple dret i poder 
participar en campionats internacionals. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1564  

8. Circuito de entrenamiento canino en Volpelleres 

Vàlida parcialment 

Habilitar un espacio abierto donde nuestras mascotas puedan hacer el ejercicio que necesitan 
cada día sin molestar a otras personas o invadir zonas no preparadas para el juego de las 
mascotas. Los circuitos caninos cuentan con vallas, pasarelas, tubos, rampas, escalones, 
balancines, etc. Se trata además de un espacio de socialización y fomento de la convivencia en un 
barrio donde muchas personas tienen una mascota como parte de su familia.  
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1187  

9. Escales a l'ermita de Sant Domènec 

Són necessàries unes escales que connectin l'avinguda Rius i Taulet, enfront del pas per als 
vianants que connecta amb el carrer Ramon Casas, per pujar fins a la via d'entrada del Mercantic, 
just a l'àrea darrere l'ermita. Els veïns, sobretot els estudiants de l'institut Angeleta Ferrer, no volem 
donar la volta al parc cada vegada quan anem a l'estació. Unes escales així també ajudarien a 
connectar millor el Mercantic i donar-li més entrades. Ja existeix un caminet de terra empinat. Es 
tractaria de només fer unes escales normals i corrents. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1053  

https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1407
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1953
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1957
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1450
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1564
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1187
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1053
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10. Posar paviment antilliscant a la piscina del Parc Central 

El paviment de la piscina del Parc Central quan està mullat rellisca molt i fa que caminar-hi resulti 
perillós per als usuaris. Proposem que es canviï per un paviment que no rellisqui quan estigui 
mullat.  
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1268  

11. Parc de graffitis a Volpelleres 

PROPOSTA UNIFICAR- Vàlida parcialment 

Els graffitis són inevitables, són una forma d'art contemporani. Canalitzar el talent en un espai 
autoritzat pot ser positiu no només per als joves artistes, que poden expressar la seva creativitat 
sense represàlies, també es pot convertir en una forma d'art modern a peu de carrer, i fins i tot 
convertir-se en atracció turística com ja ha passat en altres ciutats. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1406  

Espai per fer graffitis i trobades. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1954  

12. Classes dirigides a tots els grups d’edat 

PROPOSTA UNIFICAR- Vàlida parcialment 

Poder aprofitar entorns a l'aire lliure per a poder fer classes dirigides a diferents grups edats. Des 
de gimnàs per a persones grans fins a activitats lúdiques per a infants, la idea és poder generar 
vincles entre les persones del barri i promoure una societat més saludable. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1438  

En un moment de postpandèmia, l'aïllament a casa ha propiciat conèixer millor els nostres veïns i 
veïnes i aquesta oportunitat pot consolidar-se en cohesió social si generem activitats que ho 
fomentin. Tenim la gran sort de viure en un barri on la natura està molt present. Els darrers estudis 
demostren que els espais naturals milloren la salut física, mental i social, ja que en sentir-nos millor 
a l'entorn natural, també propicia que les relacions socials siguin més fluides i fàcils de construir. 
La proposta que fem és de generar trobades a la natura propera a casa de forma continuada, 
fomentant la cohesió social i, de retruc, la cura pels espais públics naturals: 1) Grups de joc lliure 
als espais naturals per als infants del barri i les seves famílies; 2) Grups de banys de bosc per al 
foment del benestar i les relacions socials de la gent gran i d'altres col·lectius que així ho 
necessitin. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1476  

Activitats de barri al Parc Central. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1949  

https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1268
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1406
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1954
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1438
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1476
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1949
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13. Informar d'activitats culturals específiques del barri del Centre Oest 

Informar d'activitats culturals específiques del barri del Centre Oest. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1948  

 
CIUTAT 

14. Àrea de joc infantil d’1 a 5 anys al Parc central 

Àrea de joc infantil de 1-5 anys al Parc central. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1960  

15. Millorar el Bosc Volpelleres amb plantes d'alimentació 

Vàlida parcialment 

La idea és modificar/afegir el Bosc Volpelleres amb plantes, arbres, matolls, etc. tots que 
produeixen fruita, verdura, herbes que només es troba en l'entorn local. El millor és que sigui un 
espai a on la gent pugui descriure que tipus d'alimentació hi ha prop en un entorn més salvatge. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1649  

16. Més arbres a les zones verdes i menys construcció 

Vàlida parcialment 

Més arbres a les zones de terreny per passejar i no tanta construcció que ho estan edificant i li treu 
el verd bonic de la ciutat. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1056  

17. Millora dels parcs propers al mercat de Volpelleres 

PROPOSTA UNIFICAR- Vàlida parcialment 

Al carrer Benet Cortada núm. 2-12 hi ha quatre parcel·les amb equipació de parc infantil que està 
molt deteriorada, bruta i a més hi viuen rates. Caldria arreglar-ho per tal que fos realment un pac 
infantil on poder anar amb els nens. Actualment, tal com està no hi va ningú. Està proper al mercat 
i botigues i milloraria la zona comercial. També caldria netejar amb més freqüència les herbes que 
creixen per la zona i millorar el paviment que s'han deteriorat. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1650  

https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1948
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1960
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1649
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1056
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1650
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Reforma parc infantil carrer Benet Cortada davant el dipòsit municipal. 
Els 4 parterres que formen el parc infantil que hi ha al carrer Benet Cortada al costat de l'accés a 
l'estació Volpelleres fgc tenen els gronxadors en pèssim estat i l'heura que els rodeja està ple de 
rates, amb el perill que això significa pels infants. És necessari substituir els gronxadors, sanejar el 
terra amb sorra nova, substituir rajoles i les heures per un altre tipus d'arbre que doni ombra al 
vianant. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1100  

18. Millorar els parcs 

PROPOSTA UNIFICAR- Vàlida parcialment 

Millorar els parcs que ja hi ha. Tanca perimetral al parc de l’av. Via Augusta al costat de l’Aldi. Amb 
nova equipació. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1963  

Parc multiús i sense edat a Volpelleres. Fer un tancament perimetral (important per la velocitat i el 
trànsit del Carrer). Netejar i condicionar amb equipament per nens i adults el parc que hi ha en 
desús al carrer Via Augusta, 127 (costat Aldi). Nens; tirolines, tobogans, àrees de joc, etc. Grans; 
equipament per fer esport urbà a l'aire lliure. Motiu; Al nostre barri hi ha moltes obres en 
construcció, pocs parcs i els que hi ha, alguns estan deixats i plens de brutícia. Queda poc espai 
verd i cada vegada hi ha més població i els parcs són petits i estan saturats de gent, ja que no tots 
reuneixen les condicions de seguretat i salut. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1029  

19. Finalización de obras del “Estany de La Guinardera” 

Hace tiempo que el “estany” está abandonado después de la primera fase de mejora. Faltaría por 
terminar la zona de alrededor (asfalto y carril bici están en muy mal estado), recorrido en los 
márgenes, miradores sobre el agua, mesas de picnic, papeleras y ajardinamiento de más zonas 
para mayor aprovechamiento y disfrute de este activo natural de la ciudad. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1186  

20. Iluminación de la zona del “Arxiu” 

Vàlida parcialment 

Es necesario mejorar la iluminación de la zona del Arxiu acabando de cambiar a LEDS en 
especial: c.Olabarria sector de 100 metros con 1 sola farola entre Can picanyol y Enllaç. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1074  

21. Parc infantil Can Gatxet (zona Arxiu): actuació urgent i necessària 

PROPOSTA UNIFICAR- Vàlida parcialment 

El parc infantil situat al Parc de Can Gatxet, al carrer Ramon Muntaner (davant de l'Arxiu Nacional 
de Catalunya), és l'únic parc de la zona i està en pèssimes condicions de manteniment. 
- El terra és molt irregular i deixa al descobert pedres pesades de grans dimensions, no és apte per 

https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1100
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1963
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1029
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1186
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1074
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als infants, ja que és perillós -poden donar-se cops forts en caure a terra i picar amb la pedra-. 
- El mobiliari és escàs i antic (1 tobogan, 3 balancins i 1 torre, si es pot dir torre) i està en mal estat, 
ja que la fusta està estellada, fet que suposa un altre risc pels infants. 
- Les entrades del parc no tenen cap porta, així que els gossos d'amos incívics entren sense 
problema a fer les seves necessitats. Tots aquests fets fan que els veïns i veïnes de la zona no 
puguem portar els nostres fills a gaudir d'aquest parc. És un parc amb molt potencial però que 
malauradament està oblidat des de fa anys. Cal una millora (terra i mobiliari adequats) i 
manteniment urgent. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1208  

Parc infantil davant de l'Arxiu. El parc infantil davant de l'Arxiu, està brut, deixat i totalment obsolet. 

22. Parque Biotemático - Mirador de Volpelleres 

Vàlida parcialment 

Este Mirador es un lugar único para desarrollar un parque con fines recreativos y educativos de 
carácter inclusivo, que facilite la convivencia de niñ@s y adultos.  
Valor Educativo: Paneles estratégicamente situados a lo largo del mirador con información sobre la 
orografía del paisaje natural y la biodiversidad del entorno de Sant Cugat. Recubrimiento de todo el 
muro de cemento con plantas y arbustos representativos de la riqueza natural autóctona, con 
placas informativas. 
Instalaciones:Césped con riego. Pérgolas para sombra. Iluminación nocturna. Renovación de 
bancos y papeleras. Fuente de agua. Placas indicativas. Vegetación autóctona. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1182  

23. Promoure el mercat de pagès, de segona mà i d'intercanvi (C. Benet Cortada) 

Promoure mercat de pagès, de segona mà i d'intercanvi (C. Benet Cortada). 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1972  

24. Impulsar el mercat de Volpelleres  

Impulsar el mercat de Volpelleres (major visibilitat i accessos, lloguers, més serveis com recollida 
de paquets -amazon lockers, etc…- i altres per impulsar la mobilitat dins del mercat. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1970  

25. Càmera de trànsit a Can Barata 

Vàlida parcialment 

Càmera de trànsit a Can Barata. 

https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1208
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1182
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1972
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1970
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https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1973  

26. Instal.lació de càmeres de seguretat al perímetre del Parc Central 

Vàlida parcialment 

Per la Seguretat ciutadana, considero que és important posar càmeres de seguretat viària per 

assegurar la Seguretat i integritat de les persones i propietats en el perímetre del Parc Central. És 

una zona on hi ha molts infants i hi ha moltes persones foranes que passen amb furgonetes o 

caminant amb intencions il·lícites. Crec que Sant Cugat hauria de tenir més càmeres de seguretat 

viària i de persones en les zones més concorregudes. És ben conegut la quantitat de robatoris que 

passen a la nostra ciutat. 

https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1598  

27. Pacificació de l'entorn de l'escola Joan Maragall 

Pacificació de l'entorn de l'escola Joan Maragall. 

https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1978  

 
PLANETA 

28. Parking bicibox davant els equipaments 

Proposo que hi hagi més bicibox especialment davant equipaments com la biblioteca, farmàcia, 

centre del poble. 

https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1143  

29. Millorar l’accés al Parc Central per a persones amb discapacitat 

PROPOSTA UNIFICAR- Vàlida parcialment 

Reemplaçar els accessos al parc amb rampes per a facilitar l'accés per a persones amb 

discapacitat, gent gran així com cotxets de nens. Les escales actuals són poc segures i les rampes 

actuals fan que una persona que no pot utilitzar escalons s'hagi d'anar molt juny. 

https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1572  

Millores en els accessos al Parc Central desde Manel Farrés. Ara mateix per entrar al Parc Central 

des de Manel Farrés hi ha moltes escales però gairebé cap rampa Per famílies amb cotxet o 

persones amb mobilitat reduïda això vol dir que estàs obligat a donar una volta més llarga per 

https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1973
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1598
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1978
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1143
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1572
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entrar. A més a més, les escales per entrar només tenen una barana. Això les fa insegures pels 

nens més petits. 

https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1658  

30. Millores al carrer de Bellaterra 

El carrer de Bellaterra no està pavimentat. És un carrer de terra amb molts forats. La gent fa servir 

aquest carrer per creuar la via des de can Vernet fins al Parc Central. L'estat actual del carrer de 

Bellaterra no permet passar amb cotxet o bici. A més a més la falta de paviment fa que moltes 

pedres acabin al carrer d'Estapé que és l'accés a 2 escoles infantils amb molta gent que hi passeja 

amb cotxet.</p><p>Aquesta proposta vol pavimentar el carrer. 

https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1660  

31. Pavimentar la acera de la calle Sant Celoni 

Vàlida parcialment 

La acera más ancha de la calle Sant Celoni nunca ha sido pavimentada, tiene grava desigual que 

hace difícil utilizarla, especialmente a las personas con discapacidad física. 

https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1703  

32. Enllumenat i pavimentació des de l’estació de Vollpelleres al Mercantic 

Vàlida parcialment 

La meva proposta és enllumenar i arreglar el caminet que porta des de l'estació de Volpelleres cap 

al Mercantic.  Aquest camí està molt marcat pel pas continuat dels vianants, cosa que ens indica 

que és un pas "natural". La foscor que hi ha, als vespres de l'hivern sobretot, és notable. És per 

això que el meu suggeriment és, primerament, posar-hi una bona il·luminació, i, en segon terme 

-si es pogués- pavimentar-ho. 

https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1546  

Enllaços d'interès 
- Formulari per a la priorització de propostes vàlides per a la sessió virtual 

deliberativa 
- Inscripció a la sessió virtual deliberativa “Consell de Barri: Sessió de debat de les 

propostes del Pressupost Participatiu” 
- Propostes recollides a la plataforma virtual  
- Programa de Barri “Centre Oest” 

https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1658
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1660
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1703
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/proposals/1546
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/407/
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/396/meetings/267
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/396/meetings/267
https://decidim.santcugat.cat/processes/centreoest/f/374/
https://codit-decidim-santcugat.s3.amazonaws.com/decidim-sant-cugat/uploads/decidim/attachment/file/526/4._Programa_Centre_Oest_s%C3%ADntesi%2Bannex.pdf

