
Proximitat 
i participació

Treballem junts 
pel barri de Centre Oest

La revista que teniu a les mans és una eina de comunica-
ció que pretén aproximar la informació del vostre barri, 

d’allò que ens és més proper i que per tant, més ens 
afecta. Neix dels consells de barri, de les decisions 
que col·lectivament, entre veïns i veïnes, es prenen 
per millorar el nostre entorn més immediat. 

Són òrgans de participació ciutadana que canalit-
zen les demandes, inquietuds i propostes per fer 

un Sant Cugat millor. Des dels barris, a peu de carrer, 
de manera transversal i conjunta. 

Sant Cugat és una ciutat que acull una gran diversitat ter-
ritorial. És una riquesa que cal saber posar en valor amb la 

voluntat de fer emergir aquestes realitats, aquesta publicació vol acompanyar els ve-
ïns i veïnes en els processos de presa de decisió. 

La nova publicació vol recollir les iniciatives, els projectes i les inquietuds del teixit 
associatiu i del veïnat a fi de fomentar la vida de barri i enfortir el sentiment col·lectiu 
de pertinença.

   

Mercè Conesa i Pagès

Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès

El nostre barri té caràcter propi i un fort dinamisme ciu-
tadà on les entitats hi tenen un paper protagonista. 

Disposa d’un gran nombre de serveis, un comerç de 
proximitat viu, espais verds i zones de joc per a la 
mainada. A banda, és clar, d’una àmplia oferta cul-
tural gràcies a equipaments municipals com la Casa 
Aymat o el Centre d’Art Maristany.

No obstant això, és cert que sempre hi ha coses 
per millorar. Per aquest motiu, com a presidenta del 

Consell de Barri de Centre Oest, us vull convidar a im-
plicar-vos en aquest òrgan de participació ciutadana, 

ja que el Consell és l’espai de trobada natural entre l’admi-
nistració, les associacions i el veïnat d’aquesta zona del mu-

nicipi.

M’agradarà molt poder escoltar les vostres inquietuds i suggeriments i, d’aquesta 
manera, treballar junts per fer un barri millor.

Mayte Pérez Mateo 

Presidenta Consell de Barri Centre Oest 
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Dijous, 26 de gener a les 19 h 

Dijous, 20 d'abril a les 19 h
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Propers  
Consells de Barri

Després de rebre i valorar les onze pro-
postes presentades per part de les en-
titats i del veïnat, el Consell de Barri de 
Centre Oest ha acordat dur a terme els 
projectes viables, que seran finançats 
amb 14.500€. Són els següents:

1. Jocs per a la mainada pintats a la 
plaça del doctor Galtés. Els jocs es 
dibuixaran a la part alta de la plaça 
i s’acompanyaran amb la instal·lació 
de bancs i paperera.

2. Aparells gimnàstics a la plaça dels 
Jocs Florals. Es remodelarà aquest 
espai i s’hi afegiran els aparells per 
poder fer exercici.

Diners de lliure disposició:  
4 projectes nous

3. Activitats de Nadal a la plaça de 
Can Quitèria. Hi haurà un espai per 
al pare Nadal, un tió i arbres decora-
tius.

4. Festa del barri de Centre Oest. Es-
tarà dinamitzada per l’Associació de 
Veïns del Centre Estació.

A banda d’aquests projectes, també s’ha 
proposat millorar els jocs infantils de la 
plaça dels Tres Pous i donar a conèixer 
el Consell de Barri. Aquestes iniciatives 
no es duran a terme específicament 
amb els diners de lliure disposició per-
què ja estaven previstes pel consistori.

Reunió del Consell de Barri



Més aparcament 
vigilat per a 
bicicletes
Durant el primer trimestre del 2017, en-
trarà en funcionament un aparcament de 
bicicletes vigilat al costat de l’estació dels 
FGC de Sant Cugat –al carrer de l’Anda-
na–, que facilitarà a la ciutadania l’enllaç 
amb el servei públic de ferrocarril. 

De moment, l’aparcament tindrà una 
capacitat per a 120 bicicletes, però, en 
un futur, es podria ampliar fins a les 300 
places. Els treballs de condicionament 
consisteixen a pavimentar l’espai –que té 
una superfície de 285 m²– i a col·locar-hi 
una tanca perimetral. Posteriorment s’hi 
instal·larà un sistema d’accés segur.

Amb aquest projecte, l’Ajuntament conti-
nua potenciant la mobilitat sostenible a 
Sant Cugat, especialment a través de l’ús 
de la bicicleta i del transport públic.

Els ciutadans que vulguin utilitzar aquest 
aparcament caldrà que es donin d’alta 
al web www.bicibox.cat. En el cas de les 
empreses que vulguin participar en el 
projecte Bi-Ti-Bi, caldrà que escriguin un 
correu a l’adreça mobilitat@santcugat.cat.

Sant Cugat,  
ben neta!
Amb l’objectiu de fer una neteja inten-
siva carrer per carrer a fi de tenir una 
ciutat endreçada i de qualitat, l’Ajun-
tament ha posat en marxa la campanya 
Sant Cugat, ben neta! La campanya s’ha 

Fanal amb  tecnologia sostenible

som centre oest

Reforcem la 
seguretat
L’Ajuntament ha posat en marxa un dis-
positiu especial que inclou les mesures 
següents:

1. Investigació policial. S’ha elaborat un 
estudi per radiografiar i localitzar geo-
gràficament les zones del municipi on 
s’han detectat més robatoris a domicilis.

2. Nou dispositiu de vigilància. Atenent 
a les conclusions d’aquest estudi, la 
Policia Local ha iniciat un nou sistema 
de patrullatge per detectar i frenar 
aquests robatoris. L’objectiu és fer una 
actuació específica a les zones més 
afectades i dissuadir qualsevol activi-
tat delictiva.

3. Més coordinació entre la Policia Lo-
cal i els Mossos d’Esquadra. L’Ajunta-
ment i la conselleria d’Interior de la Ge-
neralitat treballen conjuntament per 
intensificar la coordinació d’aquests 
dos cossos policials a Sant Cugat.

Actuar contra els robatoris a domicilis i 
garantir la seguretat de la ciutadania és i 
serà una prioritat a Sant Cugat.

L’Ateneu es 
trasllada a la Casa 
Jaumandreu
Gràcies a l’acord signat entre l’Ajunta-
ment i l’Ateneu, aquesta entitat ha obert 
portes en una nova ubicació de Sant 
Cugat: la històrica Casa Jaumandreu, un 
edifici patrimonial situat a l’avinguda de 
Gràcia. El canvi d’emplaçament ha fet 
possible que l’Ateneu disposi d’unes no-
ves instal·lacions, plenament adequades 
a les seves necessitats, i ha contribuït a 
dinamitzar el barri de l’Eixample Sud, 
que actualment allotja diversos espais 
culturals i educatius.

Per fer possible el trasllat de l’Ateneu de 
la plaça de Pep Ventura a l’avinguda de 
Gràcia, l’Ajuntament ha arranjat l’accessi-
bilitat de l’edifici i n’ha assegurat l’ús. És 
per això que s’ha suprimit les barreres 
arquitectòniques de la Casa Jauman-
dreu, s’ha creat un caminet i una rampa 
d’accés per a persones amb mobilitat 
reduïda, s’ha fet l’adequació del lavabo i 
s’ha ha instal·lat un elevador a l’edifici. A 
més a més, també s’ha instal·lat les mà-
negues contra incendis i s’ha adequat el 
llindar de les portes d’emergència de la 
planta baixa.

L’arribada de l’Ateneu a la Casa Jauman-
dreu ha convertit aquest edifici –sense 
ús des que el març del 2015 va deixar de 
ser la seu de la Policia Local– en un nou 
pol cultural i cívic de la ciutat. La inau-
guració oficial de l’Ateneu ha tingut lloc 
a començaments de curs amb un acte 
molt concorregut, que ha comptat amb 
una nodrida representació institucional 
i les actuacions de diverses entitats del 
municipi.

Obres del futur aparcament per a bicicletes
Festa d’inauguració del nou Ateneu

Fem l’enllumenat  
més sostenible
L’Ajuntament està renovant l’enllumenat 
dels carrers del centre amb la voluntat 
de tenir una ciutat més ben il·luminada 
i, alhora, més respectuosa amb el medi 
ambient, ja que els nous fanals permeten 
disminuir la factura energètica. 

Ara com ara, a Sant Cugat, ja hi ha uns 
2.000 punts d’il·luminació amb tecno-
logia LED i la previsió és arribar als 3.000, 
una xifra que, en un futur proper, perme-
trà estendre aquest sistema al conjunt de 
la ciutat. 

A banda, gràcies a aquests canvis, el con-
sistori aconseguirà reduir de forma dràs-
tica la contaminació lumínica, ja que els 
nous punts de llum, si bé són de menys 
intensitat, focalitzen més bé la zona il·lu-
minada. 

Policia Local i Mossos d’Esquadra al nucli urbà

Façana del nou Ateneu

Rampa d’accés a l’edifici

L’Eixample Sud,  
més accessible   
Amb l’objectiu de fer de Sant Cugat una 
ciutat accessible i amb un entorn de qua-
litat, l’Ajuntament està realitzant l’arran-
jament de les voreres i les calçades del 
barri de l’Eixample Sud. D’aquesta ma-
nera, es pretén prioritzar el vianant de 
manera que gaudeixi de més espai i que 
els arbres o altres elements del mobiliari 
urbà no siguin un entrebanc, especial-
ment per a la gent gran, per als cotxets i 
per a les persones amb mobilitat reduïda.  

Durant l’any que ve, s’actuarà als carrers 
de Bergara, sant Eduard, Mariné, sant Jo-
sep, santa Teresa i sant Salvador. En total, 
s’ampliaran 773 m² entre xamfrans i vo-
reres, es retiraran 111 arbres, se soterra-
ran 28 pals elèctrics i 22 de telefonia, es 
desplaçaran 16 fanals de les voreres i es 
construiran nous escocells.

Remodelació del passeig  
d’Antoni Gaudí
Al gener s’iniciarà la remodelació de l’en-
torn del passeig d’Antoni Gaudí. L’objec-
tiu és millorar-ne l’estat amb la reorde-
nació dels parterres, que incorporaran 
noves zones enjardinades i passos pavi-
mentats. A més a més, es replantaran els 
espais buits entre els arbres i arbustos i 
es posarà nova vegetació a la part alta. 
D’aquesta manera, s’unificarà tota la bar-
dissa lateral del passeig.

Passeig d’Antoni Gaudí

Durant els quatre anys que fa que s’està 
canviant l’enllumenat de Sant Cugat, la 
factura de la llum s’ha reduït d’un 35% 
i la previsió és arribar al 50%.

dissenyat per netejar en profunditat els 
racons de difícil accés i retirar de la via 
pública elements com adhesius, xiclets, 
grafits o petites herbes. La idea, per tant, 
és deixar ben polits tots aquells racons on 
és difícil arribar amb el sistema habitual 
de neteja de carrers. 

Cada dia s’actua en un carrer o en un tram 
de carrer diferent. El dispositiu està for-
mat per quatre treballadors, que comp-
ten amb maquinària adient per dur a ter-
me aquestes tasques, com, per exemple, 
fregadores de carrers, màquines de neteja 
per hidropressió o equips de neteja de ta-
ques al paviment i de pintades de grafits. 

Un cop acabada la campanya, l’Ajunta-
ment valorarà si l’amplia a la resta del 
municipi.


