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Els Pressupostos Participatius segueixen endavant. A Nucli Antic tenim 31 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. Nous horts urbans comunitaris al Nucli antic / Eixample 

Segons l’experiència pilot de l’hort comunitari de Mira-sol del Programa Cultiva't, promoure i 
adequar horts urbans comunitaris a l’àmbit del nucli antic. Es proposen parcel·les obertes a la 
gestió de col·lectius i famílies. Aquests horts es podrien ubicar en l’àmbit d’entrada al parc natural 
de Collserola, per sobre del passeig Gaudí o en altres àmbits que siguin oportuns de forma 
permanent o temporal. Es proposa que es facin unes 12 parcel·les d’uns 30 m2 cadascuna, i que 
hi hagi també una zona comunitària per fomentar la socialització i una caseta per guardar les 
eines; Proposta a emmarcar en la promoció d’activitats agràries urbanes de l’Ajuntament 
fomentada en l’apropament del ciutadà a la terra, l’afavoriment de l’autoconsum i la valorització 
dels productes de proximitat. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1443  

2. Espai de petanca o de lleure a l'exterior 

Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Nucli Antic  
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1756  

https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/401/
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/398/meetings/269
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/398/meetings/269
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1443
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1756
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1.2 Fomentar activitats diverses, intergeneracionals i de cohesió 
 

 

 

 
1.3 Impulsar projectes per a la gent gran 
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3. Refer tot l’entorn històric de la Casa de la Cultura 

Vàlida parcialment 

Visc a Josefina Mascareñas i vaig ser president de la comunitat 2006-2012. La Casa de la Cultura 
és un bodri que desmillora l’entorn. Proposo cobrir tota la casa en pedra (igual al nostre edifici). Cal 
arreglar l’escala de la plaça Augusta. Arreglar la malifeta d’equips d'AC en vidre i columnes de 
ferro. Les columnes forrar-les amb maons d'obra vista en forma helicoidal (Gaudi). Habilitar la zona 
sota l'estructura, per Pizzería posi terrassa. La zona "asfaltada" millorar-la amb cosa semblant parc 
infantil del carrer Abat Armengol o així. Habilitar la zona "sota dels arbres" que donen tanta ombra 
per al bar Scratch posi les taules, no pas on són, que molesta moltíssim pas. Un empedrat com fet 
carrer Castellví seria perfecte enjardinat al voltant de cada abre.  
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1355  

4. Impulsar programes intergeneracionals 

Vàlida parcialment 

Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Nucli Antic. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1758  

5. Sensibilització i inclusió veïnal davant les dades econòmiques i persones 
estrangeres 

Vàlida parcialment 

Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Nucli Antic. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1765  

6. Música i arts de carrer a la plaça Barcelona 

Després del llarg període de confinament, necessitem ballar i riure (encara que sigui amb les 
mascaretes posades) Proposta per realitzar un petit festival de 3 dissabtes amb música, ball i 
artistes de carrer a la plaça Barcelona, contractant artistes locals. Es tracta de recuperar somriures 
i estimular el deprimit panorama artístic amb el qual es troben molts músics i professionals de 
l'espectacle després del COVID19 Vol ser una mostra gratuïta pel públic, que combinaria diverses 
arts escèniques com el circ, la dansa, el teatre de carrer i la música, així com oferiria paradetes 
d'aliments de proximitat. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1378  

7. Activitats i serveis encaminats a la gent gran activa per a l'envelliment actiu 
(exercici físic) 

Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Nucli Antic. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1754  

https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1355
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1758
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1765
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1378
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1754
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1.4 Incentivar projectes i activitats al barri i suport al teixit associatiu 
 

 

 
1.5 Potenciar la igualtat de gènere i les accions amb perspectiva de gènere 
 

 

 
 
 

 
2.1 Generar espais públics de convivència i joc, inclusius, nets i segurs 
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8. Circuit d'art urbà 

Objectiu: Reivindicar la personalitat artística i cultural del nostre barri, apropar l’art a peu de carrer i 
convertir-lo en quelcom viu i experimentable. Crear un circuit amb les intervencions d'art urbà 
existents i fer un projecte per transformar l’entorn urbà proper mitjançant noves intervencions 
artístiques en carrers, places, façanes i altres llocs de la ciutat, convertint-los en espais únics i 
singulars, irrepetibles i generadors de consciència. Tipus d'intervencions: graffitis, murals de 
ceràmica, light art (instal·lacions artístiques de llum), escultures, land art. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1692  

9. Millorar el paisatge urbà culturalment i artísticament 

Vàlida parcialment 

Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Nucli Antic. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1753  

10. Les dones hi pintem molt! Mural ceràmic participatiu. 

Objectiu: Reivindicar la igualtat de gènere. Realitzar un mural de ceràmica de gran format amb la 
participació de la ciutadania durant les activitats del dia de la dona 2020. Col·locar-ho en un espai 
de la ciutat perquè tothom en pugui gaudir. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1696  

11. Sensibilització general i de la policia local en perspectiva de gènere 

Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Nucli Antic. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1764  

 
CIUTAT 

12. Habilitar un espai de trobada i exercici a l'espai verd contigu al carrer de 
Llaceres 

Per millorar l'oferta d'equipaments i espais de socialització a l'aire lliure, es proposa crear un entorn 
saludable per a l'estada i l'exercici a l'espai verd que queda per sobre del carrer de Llaceres, entre 
Santa Teresa i Avinguda Gaudí. És un espai planer, molt accessible, d'on arrenquen itineraris de 

https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1692
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1753
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1696
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1764
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passejada pel torrent de Llaceres. Tot i que funciona com una "porta de parc" molt utilitzada, l'espai 
necessitaria un petit arranjament per endreçar l'ús i evitar que sigui essencialment un espai de 
pipicà com succeeix actualment. L'espai podria tenir uns rètols de benvinguda i informació sobre 
activitats i itineraris en el sector del torrent de Llaceres; un espai d'ombra amb elements de 
descans i trobada; i un altre espai amb aparells gimnàstics per fer un circuit senzill a l'aire lliure, 
especialment pensat per a la gent gran. Això complementaria l'ús actual de passejada i esportiu, 
permetria millorar l'espai d'accés i evitar usos marginals. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1290  

13. Mural per reivindicar el respecte per la Natura 

Realitzar un mural reivindicant el respecte per la Natura. Sant Cugat és un municipi verd i pot 
donar exemple de la cura pel medi ambient. La diversitat de flora i fauna que existeix pot ser una 
font d'inspiració per dotar el mur de l'entrada (mirar foto adjunta) d'un grafiti amb aquesta temàtica. 
A la vegada posem en valor la personalitat artística i cultural del nostre barri, apropar l’art a peu de 
carrer i convertir-lo en quelcom viu i experimentable. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1722  

14. Evitar l'aparcament descontrolat de vehicles 

Vàlida parcialment 

Cada dia un munt de vehicles aparquen en carrers de vianants (de circulació restringida), en zones 
prohibides. Proposo: fer un informe de la situació actual estudiar les solucions més adients fer 
campanyes de comunicació instal·lar elements dissuasoris. reforçar la vigilancia i la denúncia dels 
infractors promoure les opcions d'aparcament i vals d'aparcament com els de Sant Cugat Comerç 
implantar més zones d'aparcament de motos implantar més zones de càrrega i descàrrega CiD i 
instal·lar de manera massiva aparcaments per bicicletes. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1064  

15. Tendals en els parcs infantils 

Els parcs infantils del centre tenen molt poca ombra a l'estiu. Durant el dia gairebé no es pot estar. 
Es podrien posar uns tendals per la temporada de més calor, i reutilitzar-los cada any. Demostrem 
que realment Sant Cugat és ciutat amiga de la infància. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1200  

16. Omplim d’ombra els nostres carrers 

Vàlida parcialment 

La vegetació evita que els paviments s'escalfin i s’incrementi artificialment la temperatura ambient. 
Es tracta de plantar una filera d'arbres entre les places d'aparcament dels carrers de l’eixample i 
del nucli antic que tenen places d’aparcament al carrer i on les voreres són massa estretes. 
Igualment plantar arbres a les voreres prou amples que no en tinguin. Els arbres han de tenir una 
bona copa, ser de fulla caduca i d'espècies diverses per evitar altes concentracions d'un mateix 
pol·len per evitar al·lèrgies. Per exemple moreres (peu masculí), lledoners, oms de fusta dura, 
castanyers d’índies, Liorodendron tulipifera, Liquidambar, Grevillea, ... On no sigui possible buscar 
solucions imaginatives amb teles d'ombreig. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1593  

https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1290
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1722
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1064
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1200
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1593
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17. Millora de la plaça Onze de setembre 

Aquesta plaça està descuidada, cosa que és una llàstima tenint en compte que és de les primeres 
coses de Sant Cugat que es veuen quan entres des de l' Arrabassada. Estaria bé posar-hi una 
zona enjardinada més bonica, com, per exemple, hi ha en alguns racons de l'avinguda Gaudí, així 
com un petit parc infantil. En cap cas hauria de seguir sent un "pipicà". La torre que hi ha tampoc 
és gens estètica, donant una imatge degradada de l'espai. Considero que és una plaça amb molt 
potencial i amb moltes possibilitats; és una llàstima que estigui en aquest estat tan descuidat. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1707  

18. Ordenar l'espai Arborètum: més arbres, més espais per a infants, més grans, 
espais tancats per gossos i espais de gimnàs al carrer 

Vàlida parcialment 

Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Nucli Antic. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1770  

19. Pacificació i recuperació de la plaça dels Pous 

Pacificació i recuperació de la plaça dels Pous, sobretot a les hores nocturnes. Es concentra una 
quantitat de persones fent botellón i en alguns casos consumint productes estupefaents, causant 
molèsties i sorolls al veïnat. Recuperació i manteniment del parc infantil i prohibició de l’entrada de 
gossos i gats. Proposem: A LES HORES NOCTURNES EVITAR L'ENTRADA DE PERSONES I 
ANIMALS, EMPRANT ELS MEDIS NECESSARIS QUE L'AJUNTAMENT CREGUI OPORTÚ. Per 
exemple: col·locar tanques amb panys, a tot el perímetre. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1442  

20. Enjardinament i pavimentat entre av. de Gràcia i Plaça Can Quitèria 

Vàlida parcialment 

Hi ha un petit passeig entre l'avinguda de Gràcia i la plaça Can Quitèria que està en mal estat. Es 
tracta del tram just davant del supermercat Condis i del bar Gallego. Les rajoles són antigues, en 
una part només hi ha ciment, s'hi fan bassals sovint. La rampa de baixada de davant del 
supermercat no es pot utilitzar ni amb cotxets ni amb cadira de rodes. La zona enjardinada està en 
mal estat, amb quatre arbustos mal tallats. Es fa servir de pipicà. S'hi podria fer un enjardinament 
bonic de plantes mediterrànies. En resum, es tracta d'un espai molt freqüentat i que amb poca 
inversió es podria transformar en un lloc agradable. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1260  

21. Adequar espais de descans i trobada als carrers de l'Eixample 

Després de les obres que es van fent per fases per eixamplar les voreres del barri de l'Eixample, 
s'ha guanyat espai per als vianants. Tanmateix, excepte en alguns pocs carrers (Sant Salvador, 
Avinguda Gaudí), no existeix cap lloc per seure a descansar o parlar. La proposta seria aprofitar 
els punts on les voreres s'han fet més amples (carrer Sant Eduard per exemple), per ubicar bancs i 
altre mobiliari urbà que facilitin el descans i la socialització al barri. A més, s'evitaria l'ús inadequat i 

https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1707
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1770
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1442
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1260
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2.2 Promoure el comerç de proximitat i de projectes de l’economia social, solidària i 
sostenible 
 

 
 

 
3.1 Apostar per la mobilitat accessible, sostenible i inclusiva 
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molest dels vehicles que paren constantment dalt de la vorera, dificultant el pas de les persones. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1291  

22. Millores al nucli antic 

Vàlida parcialment 

Millorar el manteniment de les voreres, hi trobem molts indrets on a causa de les arrels dels arbres 
estan completament fetes malbé i són un perill evident per qui i transita (exemple: al carrer Sant 
Francesc Xavier amb Elisenda). Posar bancs per poder seure i gaudir del carrer, per exemple al 
carrer Elisenda entre Llaceres i Francesc Xavier, o a la Rambla Ribatallada, els que hi ha de pedra 
són insoportables... 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1444  

23. Cap a una alimentació sostenible, saludable i local a Sant Cugat. 

El rol de l’alimentació vegetal per reduir les emissions de carboni. Una alimentació basada 
majoritàriament en productes d’origen vegetal és l'aspecte més rellevant quan parlem d’una 
reducció de la petjada de carboni de la nostra alimentació. Fem sis propostes per a la transició cap 
a una alimentació sostenible i saludable a Sant Cugat; basada majoritàriament en productes 
d'origen vegetal: i) els esdeveniments de l'Ajuntament, ii) els menjadors de les entitats públiques i 
els menús escolars, iii) incentius al sector d'hostaleria, iv) activitats dels centres cívics, v) suport a 
empreses i emprenedors veggie, vi) divulgació d’informació a través dels mitjans de comunicació; i 
la sensibilització ciutadana. + Activitats culturals i comunicació que donin suport a això.  
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1728  

 
PLANETA 

24. Remodelar el c. Camí del Colomer 

PROPOSTA UNIFICAR - Vàlida parcialment 

El Camí del Colomer és un carrer curt que va entre av. Lluís Companys i c. Martorell. Aquest carrer 
ha sigut, sistemàticament oblidat per l'Ajuntament perquè des de fa molts anys no ha sigut 
modificat. Es va soterrar el c/ Torrent de la Bomba i, aquest carrer, encara està igual que llavors. El 
problema bàsic és el de voreres estretes i desiguals amb rajols descol·locats i per on no pot 
circular cap cadira de rodes (havent-hi discapacitats al carrer). Ja fa uns anys, es va exposar el 
problema en una "participació ciutadana" però va quedar en l'oblit. A veure si, ara s'aconsegueix 

https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1291
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1444
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1728
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que es faci quelcom. El carrer l'hi cal, seriosament, una "millora". A més, amb les voreres tan 
estretes és perillós perquè, a mig carrer hi ha el Kumon on, com ja deu saber l'Ajuntament, a les 
tardes es concentra una gran quantitat d'infants i hi haurà un accident. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1140  

Voreres estretes, no hi ha cap arbre i molt moviment de cotxes. Les voreres són estretes. Per què 
no podem tenir, almenys una vorera més ampla? No hi ha arbres, en cap de les voreres hi ha un 
arbre, ni gran ni petit. Això per què és? Aquest carrer té molt moviment de cotxes que aparquen i 
surten contínuament de les dues fileres de la zona blava. És un carrer estret i curt, amb edificis alts 
que fan que es concentri especialment els sorolls, els gasos i les males olors dels fums. És 
habitual que carrers cèntrics, estrets i curts, tinguin dues fileres per aparcar? Quins són? Per què 
carrers dels voltants tenen arbres, modificació de voreres i cap d'ells amb aquest moviment continu 
de vehicles? Quina diferència hi ha entre aquests carrers i el nostre? 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1252  

El carrer porta anys sense ser tinguda en compte per l'ajuntament, voreres estretes, gran densitat 
de trànsit a la recerca d'aparcament, una acadèmia Kumon i un Servei Català de Salut, 
rehabilitació principalment de nens, de manera que s'originen un gran nombre de persones en una 
hora concreta i en una vorera mínima.  
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1293  

25. Augmentar les zones per a vianants del nucli 

Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Nucli Antic. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1794  

26. Sí a l'ús de la bicicleta, però amb places d'aparcament 

Cada cop farem servir més la bicicleta, però no està ben solucionat què fem amb ella al final del 
trajecte, hauríem de poder aparcar-la. A Sant Cugat el pàrquings de bicicletes estan plens, els 
arbres i fanals plens de bicicletes, així que millor no surto amb la bicicleta perquè no la podré 
aparcar. Les ciutats europees que han apostat per la bicicleta mesuren la quantitat d'aparcament 
necessari i el posen a disposició del ciutadà, així s'asseguren que es pot fer servir amb un final de 
trajecte correcte. Tots els carrers han de disposar d'aparcaments i els punts d'aglomeració de gent 
han de disposar de tants aparcaments com persones volem que hi vagin en bicicleta, exemple: 
Quantes persones volem que vagin a les estacions de tren en bicicleta? 1.000, doncs calen uns 
1.000 aparcaments de bicicleta aprox. En cas contrari no poden anar en bicicleta a l'estació. El 
mateix els mercats, escoles, CAP, esglésies, centres culturals, àrees comercials,... 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1420  

27. Bus, bicicletes i patinets 

Vàlida parcialment 

Eliminar els bus que passen pel carrer Angel Guimerà amb plaça Lluís Millet i fin al carrer Villà pel 
risc que comporten pels vianants i restringir les bicicletes i els patinets pels carrer de vianants per 
evitar el risc d'accidents. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1532  

https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1140
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1252
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1293
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1794
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1420
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1532
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28. Passos de vianants de 4 costats (Eixample) 

PROPOSTA UNIFICAR 

Els carrers de l’eixample en la seva gran majoria tenen només 3 passos de zebra pintats. Per a 
facilitar la mobilitat dels vianants i afavorir que les persones circulin per la seva dreta es proposa 
que es pinti el 4t pas zebra a les cruïlles on falti. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1597  

Passos de vianants de 4 costats (Eixample). Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al 
Programa de Barri de Nucli Antic. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1798  

29. Recuperació, dignificació i pacificació de l’av. Lluís Companys. 

PROPOSTA UNIFICAR - Vàlida parcialment 

A l'av. Lluís Companys, números 2 - 4 - 6 - 8 en concret a la zona entre la pl. Lluís Millet i el c. 
Rosselló i a causa de la imminent supressió del pas d'autobusos per la pl. Lluís Millet, 
PROPOSEM: RECUPERAR LA PLANTACIÓ DE L'ARBRAT, QUE ES VA ARRANCAR PER LA 
CONSTRUCCIÓ DEL TÚNEL I Sobretot PER LA VIA DEL CARRIL BUS Hem comptat, que 
podríem plantar-se 7 arbres en tot el recorregut assenyalat, que ajudarien a recuperar, dignificar i 
pacificar la vorera i protegir als vianants dels cotxes que circulin per l'actual carril Bus. També 
ajudaria a donar continuïtat a l'Anella Verda, actualment en construcció Calculem un cost de 
1.750,00 euros (250,00 x 7). 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1335  

Plantar arbres a l’av. Lluís Companys. Quan es van fer les obres del túnel de la plaça Lluís Millet, 
es van treure els arbres que hi havia entre el carrer Rosselló i la plaça Lluís Millet. Tot i que en el 
projecte constava que es tornarien a plantar i després de fer-se la instal·lació del rec, no es va 
arribar a completar mai. Proposem reprendre el projecte original i plantar arbres en aquest tram. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1526  

30. Cultura climàtica: quin món volem? Obres de teatre, contacontes, música i 
entreteniment conscient 

Obres de teatre, contacontes interactius, concerts, gimcanes que atreguin la societat civil que 
normalment no està conscienciada. Conscienciar de l'emergència climàtica i quines mesures com 
a membres del municipi podem posar a terme. Atretes per l'entreteniment, els valors els arribessin 
al cor i volguessin involucrar-se i ser coherents amb una vida sostenible i feliç. Una proposta seria 
que part de les components de l'obra són persones del teixit social: Moviments x el clima, i entitats 
de l'Economia sostenible i solidària. Així en l'acabar l'activitat el públic pot contactar i informar-se 
més de les opcions de consum conscient i participació en moviments i iniciatives. <br> Per 

https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1597
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1798
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1335
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1526
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exemple, amb actors locals com col·laborant amb membres d'entitats i moviments locals i grups de 
teatre locals. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1695  

31. Emergència climàtica: sessions divulgatives i participatives 

En format d'exposicions, xerrades, ecodocumentals, etc, ben visibles (ex: a pl Octavià) per captar 
l'interès del públic. Seria bo que aquestes sessions es poguessin organitzar amb la intenció de 
poder aprofundir sobre un tema, cada mes per exemple. Necessari que s'exposin simultàniament 
dues mirades sobre cada tema: 1-donar a conèixer les causes i les conseqüències, així com la 
responsabilitat individual en la perpetuació del problema i 2-alternatives que ajudarien a 
desmuntar-ho. Alguns temes: els impactes del biocombustible, la invasió de plàstics en el mar, la 
indústria tèxtil, el peakoil, l'impacte del transport marítim, la indústria agroalimentària, la pèrdua de 
biodiversitat, la quimera dels cotxes elèctrics, l'energia nuclear, la desforestació, l'escassetat 
d'aigua potable, la degradació del sòl, la sobrepesca, generació de residus, impactes de la mineria, 
societat de consum, el canvi climàtic. Junt amb opcions de transformació o TRANSICIÓ ecosocial. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1721  

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 “Nucli Antic” 

https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1695
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/proposals/1721
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/401/
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/398/meetings/269
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/398/meetings/269
https://decidim.santcugat.cat/processes/nucliantic/f/380/
https://codit-decidim-santcugat.s3.amazonaws.com/decidim-sant-cugat/uploads/decidim/attachment/file/536/6._Programa_Nucli_Antic_s%C3%ADntesi%2Bannex.pdf

