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DRETS SOCIALS
• Reforç atenció domiciliària. Suport a domicili per atendre a persones malaltes que 
viuen soles i que necessitin un suport.

• Àpats a domicili. Adreçat a persones i/o famílies que tenen dificultats en sortir a 
comprar i a causa de dificultats d’autonomia personal no tenen les habilitats per 
preparar-se els àpats.

• Cistelles a domicili. Adreçat a persones que viuen aïllades i no poden desplaçar-se 
per anar a buscar el lot d’aliments de Caritas

• Ajuts directes a famílies: ajuts socials per cobrir necessitats bàsiques (alimentació, 
necessitats habitacionals)

• Servei de teleassistència a partir de 65 anys per a persones soles o que estan moltes 
hores soles

• Punt d’acompanyament digital. Ajuden a les persones a fer els tràmits i gestions 
digitals. Casa de Cultura, OAC i properament a la Floresta. 
https://www.santcugat.cat/avis/servei-acompanyament-digital

https://www.santcugat.cat/avis/servei-acompanyament-digital


HABITATGE
• Ajuts pagament de lloguer per a famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i 
social 
https://www.promusa.cat/ajut-covid19/

• Punt d’atenció a la mediació al lloguer (petits propietaris): atenció, assessorament i 
mediació entre llogater/a i propietari/a en situacions de finalització de contracte, 
impagaments o regularització de lloguer per renegociar una baixada de preu del lloguer 
o una condonació parcial i així poder evitar arribar a situacions de desnonaments

ENTITATS
• Ajuts entitats socials, culturals i esportives (tancat des de novembre 2020)

JOVENTUT
• Assessoria per joves i familiars. Acadèmica, Laboral, Mobilitat internacional, 
Orientació personal, Sobre drogues i pantalles, per a famílies d'adolescents

https://www.promusa.cat/ajut-covid19/


EDUCACIÓ

• Ajuts a l’escolaritat. Ajuts anuals a les famílies per les despeses relatives a 
l’escolaritat.
• Subvencions a escoles bressol i de música privades. Ajut puntual motivat per la 
situació COVID. Actualment tancades i en tràmit.
• Connectivitat d’alumnes. Es facilita connectivitat als alumnes a les seves llars per 
seguir les activitats lectives on line. 
• Equipaments informàtics a famílies vulnerables amb l’ONG Labdoo

• Subvencions adreçades a les empreses que gestionen menjadors a les escoles 
públiques, hi haurà tres línies:

• Ajuts per pagar els monitors de més per garantir els grups bombolla lectius.
• Ajuts per pagar els vetlladors o monitors de més que atenen infants amb 

necessitats educatives especials i que es queden a dinar a a l’escola.
• Ajuts per la realització de la neteja i garantir activitats extraescolars segures.



OCUPACIÓ

• Servei assessorament en recerca de feina per part del Servei Municipal d’Ocupació 
(SOM), obert a qualsevol ciutadà en cerca de feina (aturat o no), servei telemàtic o 
presencial al carrer Vallès 
• Assessorament jurídic-laboral a persones afectades per la covid (Ertos o altres)

https://santcugatfeina.cat/

https://santcugatfeina.cat/
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1 LÍNIES ESTRATÈGIQUES CENTRE EST: PERSONES

2

3

1.1 Millorar els equipaments i potenciar espais de trobada

1.2 Fomentar la diversitat d’activitats per als diferents col·lectius, intergeneracionals i de cohesió

1.3 Impulsar l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i accions amb perspectiva de 

gènere

2.1 Generar espais públics de convivència i joc, inclusius, nets i segurs

2.2 Promoure el comerç de proximitat i projectes de l’economia social, solidària i sostenible

2.3 Impulsar mesures per facilitar l'accés a l'habitatge i per augmentar el parc d'habitatge 

públic 

3.1 Apostar per la mobilitat accessible, sostenible i inclusiva

3.2 Promoure energies renovables, millora de l’eficiència energètica i gestió de residus

LÍNIES ESTRATÈGIQUES CENTRE EST: CIUTAT

LÍNIES ESTRATÈGIQUES CENTRE EST: PLANETA

CENTRE EST PROGRAMA DE BARRI Línies estratègiques

16



1 Aparells gimnàstics per totes les edats i parc de 
Cal·listènia a Coll Favà i Can Magí.  Instal·lar aparells com 
bicicleta estàtica, el·líptica i parc de barres per poder fer 
exercici a l’aire lliure i per totes les edats. 50.000

Hort urbà a Coll Favà com espai de convivència i 
aprenentatge al barri. Equipar un espai del barri com a 
hort urbà per al veïnat. La gestió es farà a través d’una 
entitat. 50.000€

Fomentar accions de voluntariat per a la gent més jove. 
Impulsar accions per ajudar gent més necessitada, gent 
gran sola, o gent amb diversitat funcional. 5.000€

2

 Hi ha manca d'espais 

de trobada

● Manquen equipaments 

educatius 

 Manquen equipaments 

esportius

1.1 Millorar els equipaments del barri i potenciar espais de trobada

NECESITATS

CENTRE EST PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius

PERSONES. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari



1

Recuperar el cultiu de la vinya com a projecte educatiu i 
de vincle intergeneracional. Plantar vinya a l’institut 
Joaquima Pla i Farreres per fer un projecte que impliqui 
l’escola i el veïnat. 30.000€

Jornades interculturals que promocionin el coneixement 
multicultural i intergeneracional. Fomentar l’intercanvi 
de coneixement de la gent gran als joves i entre cultures, 
es poden implicar els centres educatius i l’aula d’extensió 
universitària. 5.000€

Impulsar grups de trobada per fomentar l’esport i la 
cohesió. Fer una campanya i un monitoratge inicial per 
impulsar la creació de grups per fer activitat esportiva i 
generar vincles entre persones. 5.000€

Ampliar l’oferta d'activitats per a la gent gran. 5.000€

2

● Cal millorar l'oferta d'activitats 

culturals i posar-la a l’abast 

de tothom donant suport a les 

iniciatives de les entitats

 Cal millorar l'oferta d'activitats 

per a la gent gran al barri

 Falten activitats per a joves al 

barri

● Més activitats per a la 

infància i famílies amb 

diversitat, i que siguin per a 

diferents franges d'edat

● Les entitats del barri 

necessiten suport per 

fomentar la cohesió i la 

participació

 Millorar el coneixement mutu, 

multicultural i 

intergeneracional i fomentar 

accions de voluntariat

1.2 Fomentar la diversitat d’activitats per als diferents col·lectius, 

intergeneracionals i de cohesió

NECESITATS

PERSONES. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari

CENTRE EST PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius



1 Cursos de sensibilització vers la violència de gènere. 
Accions formatives per totes les edats i amb la 
col·laboració de les associacions de famílies. 5.000€● Falta sensibilització en 

temes d'igualtat

● Lluitar contra la pobresa 

energètica

● Manca un servei d'acollida i 

residencial per a persones 

en situació de vulnerabilitat 

social

● Manquen serveis d'atenció 

a la gent gran i activitats 

intergeneracionals

● Millorar els serveis 

d'atenció a la dona

1.3 Impulsar l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i 

accions amb perspectiva de gènere

NECESITATS

CENTRE EST PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius

PERSONES. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari



Caixes niu d'Òlibes per a la biodiversitat i el control de ratolins. Fomentar la 
presència d’òlibes per fer un control biològics dels rosegadors i alhora fomentar 
aquesta au nocturna protegida. 20.000€

Espai d’estada multigeneracional amb bancs i taules de pícnic a l’ombra. Generar 
nous espais d’estada als espais lliures del barri. 30.000€

Espai de lleure i joc atractiu per diferents edats als Jardins del Vallès. Completar 
els elements de jocs per fomentar l’ús d’aquest espai com a espai de trobada veïnal 
i familiar. 50.000€

Espai de socialització de gossos a Can Magí i Coll Favà. Incorporar un nou espai on 
els gossos puguin córrer deslligats sense molestar a les altres persones. 30.000€

Juguem a tennis taula al barri i a l’Institut Joaquima Pla i Farreras. Dotar de 
diverses taules per jugar a tenis taula al pati de l’institut i als parcs del barri. 
15.000€

Instal·lació d’una pèrgola vegetal al sorral infantil dels jardins del Vallès. Dotar 
d’ombres el parc per facilitar el seu ús a l’estiu i alhora fer-lo més verd i acollidor. 
15.000€

Millora i arranjament general del Parc Torrent de Ferrussons entre Coll Favà i Can 
Magí. Arranjar el pont i les escales d’aquest espai verd per fomentar el seu ús de 
pas i estada. 50.000€

Campanya de civisme sobre la tinença responsable de gossos per recollir els 
excrements. Fer una campanya per evitar els excrements al carrer i als espais verds. 
5.000€

 Cal millorar els parcs: 

ombres, naturalització, 

manteniment, il·luminació i 

neteja

 Es necessita espai per a 

gossos

 Es necessita fomentar el 

civisme, la convivència i la 

cohesió

 Hi ha manca d'espais de 

trobada

● Necessitats de manteniment i 

neteja de l'espai públic

 Problemes d'accessibilitat, 

il·luminació, mobiliari urbà i 

serveis

2.1 Generar espais públics de convivència i joc, inclusius, nets i segurs

NECESITATS

CIUTAT. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari

8

7

CENTRE EST PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius

9



6 Fomentar el comerç de proximitat i el consum 
cooperatiu. Fira anual del producte de proximitat i impuls 
del comerç del barri. 5.000€

8
 Cal potenciar projectes 

cooperatius i col·laboratius

● Poca oferta i diversitat de 

comerç de proximitat i 

sostenible

 Promoure el comerç de barri

2.2 Promoure el comerç de proximitat i projectes de l’economia social, solidària i 

sostenible

NECESITATS

CIUTAT. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari

11

10

CENTRE EST PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius



6

8
● Necessitat de facilitar l'accés 

a l'habitatge

2.3 Impulsar mesures per facilitar l'accés a l'habitatge i per augmentar el parc 

d'habitatge públic 

NECESITATS

CIUTAT. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari

11

10

CENTRE EST PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius



Aparcaments de bicicletes a l’entorn dels supermercats i 
comerços. Ubicar aparcaments en forma d’U invertida 
per facilitar l’aparcament per la compra i el desplaçament 
al barri. 15.000€

Punt de càrrega per a vehicles elèctrics. Ubicar un nou 
punt de càrrega per als vehicles elèctrics. 50.000€

14

● Es necessita connectar i 

millorar la xarxa de carrils 

bici, aparcaments i serveis de 

bicicletes

● Cal pacificar el trànsit i 

ampliar les zones de vianants

● Millorar el transport públic

● Cal crear itineraris segurs a 

les escoles

● Cal millorar les zones 

d'aparcament

● Punts de recàrrega per a 

vehicles elèctrics

3.1  Apostar per la mobilitat accessible, sostenible i inclusiva

NECESITATS

PLANETA. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari

CENTRE EST PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius



Escultura urbana per la recollida de taps de plàstic. 
Ubicar un element artístic al barri que alhora permeti 
recollir taps de plàstic en benefici d’una entitat. 20.000€

● És necessari millorar la 

recollida selectiva de residus i 

el reciclatge

● Manca de punts de recàrrega 

del cotxe elèctric

● Mesures per a l'eficiència 

energètica als edificis

● Promoció del reciclatge, 

reducció de residus, 

eficiència energètica i cultura 

de “l’ús-retorn”

3.2  Promoure energies renovables, millora de l’eficiència energètica i gestió de 

residus

NECESITATS

CENTRE EST PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius

PLANETA. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari



1

Equipament pel local d’entitats de malalties 
neurològiques, càncer i cronicitat. Per a desenvolupar la 
tasca de suport a la ciutadania en situació de 
vulnerabilitat que realitzen les entitats, cal dotar l’espai 
d’equipament terapèutic i equips informàtics. 50.000€

Horts urbans als barris del centre de la ciutat, per 
avançar en la  sobirania alimentaria i el consum de km 0. 
150.000€

Construir un pump-track (circuit lúdic per a bicicletes) i 
un nou Skate-park, per a disposar d’un espai on poder fer 
esport i jugar amb bicicletes, patinets, patins i skates. 
150.000€

2

 Hi ha manca d'espais 

de trobada

● Manquen equipaments 

educatius 

 Manquen equipaments 

esportius

1.1 Millorar els equipaments del barri i potenciar espais de trobada

NECESITATS

CENTRE PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius

PERSONES. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari



1

Art Mural en les façanes/parets dels nostres edificis. 
Decorar façanes i parets mitgeres d’edificis amb pintura 
mural  150.000

Omplir de cultura els parcs. Programar cinema a l’aire 
lliure i  concerts de jazz i sardanes de dones 
compositores, aprofitant els parcs de la Ciutat. 15.000€

Programació alternativa i local al Teatre Auditori i al 
Teatre de la Unió, per a fomentar les companyies i la 
producció artística local. 15.000€

1

Cal millorar l'oferta d'activitats 

culturals i posar-la a l’abast de 

tothom donant suport a les 

iniciatives de les entitats

• Cal millorar l'oferta d'activitats 

per a la gent gran al barri

• Falten activitats per a joves al 

barri

• Més activitats per a la infància i 

famílies amb diversitat, i que 

siguin per a diferents franges 

d'edat

• Les entitats del barri necessiten 

suport per fomentar la cohesió i 

la participació

• Millorar el coneixement mutu, 

multicultural i intergeneracional i 

fomentar accions de voluntariat

• 1.2 Fomentar la diversitat d’activitats per als diferents col·lectius, 

intergeneracionals i de cohesió

NECESITATS

PERSONES. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari

CENTRE PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius



1 Equipament pel local d’entitats de malalties 
neurològiques, càncer i cronicitat. Per a desenvolupar la 
tasca de suport a la ciutadania en situació de 
vulnerabilitat que realitzen les entitats, cal dotar l’espai 
d’equipament terapèutic i equips informàtics. 50.000€

● Falta sensibilització en 

temes d'igualtat

● Lluitar contra la pobresa 

energètica

● Manca un servei d'acollida i 

residencial per a persones 

en situació de vulnerabilitat 

social

● Manquen serveis d'atenció 

a la gent gran i activitats 

intergeneracionals

● Millorar els serveis 

d'atenció a la dona

1.3 Impulsar l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i 

accions amb perspectiva de gènere

NECESITATS

CENTRE PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius

PERSONES. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari



Crear un petit aiguamoll al torrent de Llaceres, per 
millorar la qualitat de l'aigua i depurar-la de manera 
natural, en un tram molt concorregut on l’aigua hi arriba 
bruta i provoca males olors. 150.000€

Millorar els límits de l’estany de la Guinardera, amb 
“platges”, miradors de fusta i vegetació per afavorir la 
nidificació de les aus. 150.000€

 Cal millorar els parcs: 

ombres, naturalització, 

manteniment, il·luminació i 

neteja

• Es necessita espai per a 

gossos

• Es necessita fomentar el 

civisme, la convivència i la 

cohesió

• Hi ha manca d'espais de 

trobada

• Necessitats de manteniment i 

neteja de l'espai públic

• Problemes d'accessibilitat, 

il·luminació, mobiliari urbà i 

serveis

2.1 Generar espais públics de convivència i joc, inclusius, nets i segurs

NECESITATS

CIUTAT. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari

7

CENTRE PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius

9



6 Impulsar els productes de proximitat i el consum 
conscient amb un obrador a l’Ateneu, on els agricultors i 
productors locals puguin elaborar els seus productes. 
150.000€

Potenciar el mercat de segona mà i la biblioteca de les 
coses, per a impulsar la reutilització i allargar la vida útil 
dels objectes en bon estat. 15.000€

8
 Cal potenciar projectes 

cooperatius i col·laboratius

 Poca oferta i diversitat de 

comerç de proximitat i 

sostenible

 Promoure el comerç de barri

2.2 Promoure el comerç de proximitat i projectes de l’economia social, solidària i 

sostenible

NECESITATS

CIUTAT. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari

11

10

CENTRE PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius



Impulsar la rehabilitació d’habitatges i l’estalvi 
energètic, mitjançant una campanya informativa i 
assessorament sobre les ajudes i subvencions existents. 
15.000€

Elaborar un mapa de cases buides i una campanya per a 
fomentar que aquestes es posin en lloguer a través de la 
Borsa de lloguer de Sant Cugat. 15.000€

8
● Necessitat de facilitar l'accés 

a l'habitatge

2.3 Impulsar mesures per facilitar l'accés a l'habitatge i per augmentar el parc 

d'habitatge públic 

NECESITATS

CIUTAT. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari

11

10

CENTRE PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius



Camins escolars segurs. Millorar els accessos i els principals 
itineraris a les escoles i escoles bressol de la ciutat, per a fer-los 
més segurs per als infants. 150.000€

Millorar la seguretat dels passos de vianants, amb il·luminació 
intel·ligent i garantint la visibilitat substituint les places 
d'aparcament properes per aparcament de bicicletes. 150.000€

Millorar els carrils bici per a fer-los més segurs. Estudiar els 
punts més conflictius i, on sigui necessari, ampliar el carril, 
millorar-ne la separació de cotxes i vianants i millorar la 
senyalització. 150.000€

Connectar carril bici de l’hipòdrom fins al centre per Av. Rius i 
Taulet, i donar així continuïtat al carril bici en una de les principals 
entrades a la ciutat. 150.000€

Campanya per reduir el soroll i la contaminació provocada per la 
circulació de vehicles, i visibilitzar els indicadors de soroll, 
contaminació i velocitat. 15.000€

14

 Es necessita connectar i 

millorar la xarxa de carrils 

bici, aparcaments i serveis de 

bicicletes

 Cal pacificar el trànsit i 

ampliar les zones de vianants

● Millorar el transport públic

 Cal crear itineraris segurs a 

les escoles

● Cal millorar les zones 

d'aparcament

● Punts de recàrrega per a 

vehicles elèctrics

3.1  Apostar per la mobilitat accessible, sostenible i inclusiva

NECESITATS

PLANETA. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari

CENTRE PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius



Instal·lar plaques solars fotovoltaiques amb la implicació 
ciutadana. Ubicar noves plaques en equipaments 
municipals i que puguin donar servei a particulars que les 
lloguen o participen de la inversió. 150.000€

Repartir envasos reutilitzables per reduir l’ús de plàstic 
al comerç. Proporcionar tuppers i bosses de tela als 
consumidors per evitar l’ús d’envasos de plàstic d’un sol 
ús en la compra de productes frescos o menjar per 
emportar. 15.000€

Assessorament en energia solar a les llar. Realitzar una 
campanya informativa i un servei que doni pautes i 
informació sobre la seva instal·lació i els ajuts o 
bonificacions existents. 15.000€

● És necessari millorar la 

recollida selectiva de residus i 

el reciclatge

● Manca de punts de recàrrega 

del cotxe elèctric

 Mesures per a l'eficiència 

energètica als edificis

 Promoció del reciclatge, 

reducció de residus, 

eficiència energètica i cultura 

de “l’ús-retorn”

3.2  Promoure energies renovables, millora de l’eficiència energètica i gestió de 

residus

NECESITATS

CENTRE PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius

PLANETA. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari
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Projecte –



Projecte –



Projecte –



Projecte –



Projecte –



Projecte –



Projecte –
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